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Дажынкі ў Рыбалахè4

Археалагічны фэстè5

Прыйшлі прыхільнікі мастацтва Віктара 
Кабаца, з’ехаліся яго сямейнікі і сябры, 
каб павіншаваць з юбілеем вядомага 
ў Гайнаўцы педагога і грамадскага дзеяча. 
Віктар Кабац шмат гадоў вучыў мастацтву 
ў І Агульнаадукацыйным ліцэі ў Гайнаўцы, 

раней у белмузеі на адмысловай выставе. 
Цяпер таксама рашыўся на хепенінг, каб 
асабліва вылучыць курапацкую тэму на 
юбілейнай выставе, — пачаў расказ Вік
тар Кабац.

Над эскізамі і каменнем павісла вялікіх 
памераў курапацкая алейная праца «Бела
руская Мадонна» з выявай маці з сынам 
на руках, у якога галава прастрэлена ку
ляй, і з белчырвонабелым сцяжком унізе.

— Выдатную большасць прац на вы
ставе складаюць мае новыя работы. Я не 
з тых мастакоў, што тыя самыя працы па
казваюць на розных выставах, дакідваючы 
толькі па некалькі новых работ. У мяне ад 
выставы да выставы, мусіць мінуць даўжэй
шы час, покі я паспею выканаць новыя 
карціны. Тут прэзентую мастацтва па роз
ных тэмах, — сказаў спадар Віктар.

На выставе можна было ўбачыць кар
ціны з захадам сонца каля Семяноўскага 
вадасховішча, дзе спадар Віктар на сваім 
участку збудаваў зямлянку, якую абсталя
ваў пасучаснаму і ў якой адпачывае.

— У Белавежскай пушчы і яе наваколлі 
лес або прыдарожныя дрэвы прыкрыва
юць небакрай. Гледзячы на вадаём каля 
Семяноўкі я многа разоў бачыў вельмі 
прыгожы захад сонца, што стала тэмай 
некалькіх прац тут прэзентаваных, — удак
ладніў мастак з Мінькаўкі. — На алейных 
карцінах відаць Белавежскую пушчу, 
намаляваную крыху раней, і пушчанскую 
прыроду падчас чатырох пор года, якую 
я намаляваў апошнім часам. Я жыву каля 
Белавежскай пушчы, якую вельмі люблю. 
На сваіх працах паказваў я перш за ўсё 
пушчанскі клімат. Апошнім часам я крыху 
спыніў маляванне пушчы і перайшоў на 
сакральныя тэмы. Намаляваў я тры працы, 
названыя «Падзенне анёла», якія можна 
ўспрыняць як, напрыклад, падзенне чала
вецтва. Яны экспануюцца тут на выставе. 
Чарговыя мае работы тут прэзентаваныя, 
гэта трыпціх «Вячэрнік». Узяў я матывы 
з «Тайнай вячэры» і звярнуў увагу на га
лоўныя яе постаці. Бачым тут Хрыста, які 
ўжо ўстаў ад вячэры і трымае ў руках хлеб 
і чашу, збоку знаходзіцца Іаан Багаслоў 
з лямпачкай у руках, бачым Іуду Іскарыёта, 

які падымае з зямлі грошы. Гэта маё асабі
стае ўяўленне Тайнай вячэры. На прасто
равай працы я паказваю Ісландыю, якую 
я наведаў — у цэнтральнай частцы гэтай 
работы паказаны кавалак гейзера. Сак
ральная тэма апошнім часам пачала мяне 
асабліва цікавіць, таму некаторыя прасто
равыя працы прысвечаны гэтай тэме.

Аб’ёмнапрасторавыя кампазіцыі ма
стак выконваў падчас пленэраў. Спачатку 
ён у кантраляваны спосаб выпальваў кава
лак драўніны, пасля адну частку драўніны 
размалёўваў, а да другой прыклейваў лю
стэркі, разбітае шкло, ці ўбіваў цвікі. Гэтыя 
работы, на якіх, між іншым, паказаны ўнут
раныя перажыванні чалавека, таксама зна
ходзяцца на выставе ў белмузеі.

— Я таксама займаўся класічным сак
ральным мастацтвам. Дзве выкананыя 
мною ў супрацоўніцтве з украінцам мазаікі 
— іконы Збавіцеля і Божай Маці знаходзяц
ца ў галоўным іканастасе СвятаТроіцкага 
сабора ў Гайнаўцы. Я пісаў таксама трады
цыйныя іконы. У ніжняй частцы СвятаДу
хаўскай царквы ў Беластоку я распісваў 
іканастас і напісаў там дваццаць дзве іко
ны. Стала мне дапамагаць жонка Галіна, 
каталічка з Чэнстаховы, якая, пазнаёміў
шыся са мной у Гайнаўцы, заявіла, што му
сіць здабыць Кабаца і здабыла мяне. Калі 
я заўважыў здольнасці жонкі, то выслаў яе 
вучыцца ў Іканапісную школу ў Бельску
Падляшскім, якой кіраваў айцец Лявонцій 
Тафілюк — мой школьны сябра. Такім 
чынам мая жонка добра навучылася пі
саць праваслаўныя іконы (айцец Лявонцій 
пахваліў яе за вялікія здольнасці). У Педа
гагічным ліцэі вучыліся з намі ў адным кла
се Тамара Саланевіч і Шымон Раманчук 
(зараз архіепіскап Лодзінскі і Познаньскі 
Сіман), хлопец зпад Нараўкі, як і я. У маёй 
вёсцы, якую мясцовыя называюць Беглю
кі, жыло дзве сям’і Кабацаў і чатыры сям’і 
Беглюкоў. Не ведаю нават ад чаго выво
дзіцца афіцыйная назва вёскі Мінькаўка, 
— гаварыў спадар Віктар; адказваючы 
на пытанне наконт назвы выставы заявіў: 
— Калі я адзначаў 75годдзе, у белмузеі 
была арганізаваная выстава маіх прац 
«За першым небакраем», зараз выстаўка 

называецца «За другім небакраем». Праз 
пяць гадоў будзе выстава «За трэцім не
бакраем», а калі скончу 90 гадоў будзе 
экспазіцыя «За чацвёртым небакраем», 
праз чарговых пяць гадоў будзе выстава 
«За пятым небакраем», а на сотую гадаві
ну жыцця планую экспазіцыю «За шостым 
небакраем» і за гэтым небакраем будзе 
яшчэ адзін дзень і адна выстава з адной 
карцінай.

Віктар Кабац заявіў, што яго працы 
прэзентаваліся на многіх выставах, знахо
дзяцца ў галерэях у Беластоку, Варшаве, 
Гродне, Празе, Берліне. Пра свае бліжэй
шыя планы сказаў наступнае:

— У мяне ёсць задума паказаць на 
карцінах душу беларуса. Спачатку хачу 
паказаць беларуса каля традыцыйнай хлеб
най печкі, а пасля будзе ён пераходзіць 
у сучаснасць. Хачу актыўна праводзіць час. 
Я арганізаваў многа міжнародных разьбяр
скіх і жывапісных пленэраў у Нараўчанскай 
гміне і зараз таксама адбываецца пленэр, 
удзельнікі якога прыбудуць на адкрыццё 

80 гадоў жыцця і 60 гадоў творчай працы
коратка быў дырэктарам Гайнаўскага 
дома культуры, працаваў з моладдзю пе
райшоўшы на пенсію. Ладзіў мастацкія 
выставы ў гайнаўскіх бібліятэках, Белару
скім музеі і іншых установах, арганізаваў 
мастацкія пленэры, займаецца прамоцыяй 
Белавежскай пушчы, прапагандуе неаб
ходнасць аховы пушчанскай прыроды. 
Мастак многа часу адводзіць вандроўкам 
па Белавежскай пушчы і яе наваколлі. На 
многіх яго працах віднеюць пушчанскія 
і прыпушчанскія краявіды, што было бачна 
на выставе і на фільме пра мастака, які дэ
манстраваўся ў музеі.

Я пазнаёміўся з Віктарам Кабацам 
яшчэ ў дзевяностых гадах. Пісаў я пра вы
ставы ягоных прац, рэдагаваў артыкулы 
аб арганізаваных ім пленэрах. Выказванні 
Віктара Кабаца аб творчасці іншых маста
коў, на тэму аховы пушчы ці грамадскага 
жыцця былі надрукаваны ў дзясятках ар
тыкулаў у нашым штотыднёвіку «Ніва». 
Віктар Кабац з гордасцю заяўляе, што 
лічыць сябе беларусам, якому вельмі важ
ныя беларускія справы, што хвалююць 
яго справы аховы Белавежскай пушчы 
і мастацтва, што пацвердзіў падчас раз
мовы са мной у Гайнаўскім белмузеі на 
дзень да адкрыцця выставы. Прыйшоў ён 
у белмузей, каб закончыць падрыхтоўку 
выставы сваіх прац у зале «Гайна». Заявіў 
ён, што падрыхтаваў яшчэ неспадзеўку, 
невялікі хепенінг, аб якім ніхто раней не 
ведаў апрача жонкі Галіны. Пад прымаца
ванай каля сцяны вялікіх памераў працай 
з цыкла «Курапаты» расклаў ён у маёй 
прысутнасці белыя палотны, а на іх паклаў 
свае рысункіэскізы, якія зрабіў перад вы
кананнем вялікафарматных алейных прац 
пра Курапаты.

— Гэтыя эскізы да «Курапатаў» яшчэ 
нідзе не прэзентаваліся. Падчас адкрыцця 
выставы адбудзецца іх прэм’ерная прэзен
тацыя. На белых палотнах будуць стаяць 
тры лямпачкі, пасярэдзіне чырвоная, а па 
баках дзве белыя і яны будуць сімваліза
ваць белчырвонабелы сцяг. Я вельмі моц
на перажыў тое, што здарылася ў Курапа
тах, і многа энергіі і эмоцый уклаў у выка
нанне курапацкіх работ, прэзентаваных 

маёй выставы, — сказаў юбіляр, лаўрэат 
адной з першых ганаровых узнагарод бур
гамістра горада Гайнаўка «Quercus2015».

— Віктар — вядомы ў Гайнаўцы белару
скі мастак, які заангажаваўся ў дзейнасць 
Беларускага музея, дапамагаў іншым уста
новам, ставіў помнікі, крыжы. Яго жыццё 
стала кружыцца вакол Белавежскай пуш
чы. Мазаіка Віктара з нацыянальнымі бе
ларускімі сімваламі знаходзіцца над увахо
дам у актавую залу Гайнаўскага белліцэя, 
— заявіў былы настаўнік беларускай мовы 
Гайнаўскага белліцэя Васіль Сакоўскі.

— Віктар Кабац — прафесійны мастак, 
з прафесійнай мастацкай адукацыяй 
(выпускнік факультэта выяўленчага ма
стацтва Універсітэта Мікалая Каперніка 
ў Торуні — А. М.), член Саюза польскіх 
мастакоў. Спадар Кабац — мастак, які ад
люстроўвае рэчаіснасць у сваім уяўленні, 
многія работы пачынае маляваць у пушчы 
і канчае ў майстэрні, — сказала Агнешка 
Ціханюк, спецыяліст па мастацтве Гайнаў
скага белмузея.

— З Віктарам Кабацам я пазнаёміўся, 
калі быў яшчэ вучнем Гайнаўскага беллі
цэя. Ён вёў сустрэчы з вучнямі і з гэтага 
часу ўвесь час назіраю яго вялікую актыў
насць. Спадар Віктар вядомы ў Гайнаўцы 
беларускі грамадскі дзеяч, член нашага 
белмузейнага аб’яднання, які дапамагаў 
арганізаваць нашы пастаянныя экспа
зіцыі. Зараз спадар Кабац хоча аргані
заваць у нашым музеі «Тэатр жывога 
слова». У яго ёсць падрыхтоўка да такой 
дзейнасці (будучы настаўнікам вёў тэатр 
у Доме настаўніка ў Гайнаўцы — А. М.), 
— пералічваў дырэктар Гайнаўскага бел
музея Тамаш Ціханюк.

— Жывучы каля Белавежскай пушчы 
і часта ў ёй пабываючы, Віктар Кабац ста
раўся яе зразумець. Паказвае ён пушчу 
праз сваё індывідуальнае яе ўяўленне. Ён 
каларыст і экспрэсіяніст. На карціне спа
дара Віктара самая важная сярэдзіна яго 
працы, — сказаў гайнаўскі мастак Данель 
Грамацкі, які пасля Віктара Кабаца стаў 
камісарам пленэраў арганізаваных у На
раўчанскай гміне.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Cпадар Віктар з эскізамі 
да алейных прац пра Курапаты

Віктар Кабац, беларускі ма
стак з Гайнаўкі, які нарадзіўся 
ў 1935 годзе ў Мінькаўцы каля 
Нараўкі, сёлета адзначае 80год
дзе з дня свайго нараджэння. 
Па гэтай прычыне Музей і ася
родак беларускай культуры 
ў Гайнаўцы пад ганаровым пат
ранатам бургамістра Гайнаўкі 
арганізаваў выставу жывапісу, 
разьбы і рысункаў Віктара Каба
ца, азагалоўленую «За другім 
небакраем», якой адкрыццё ад
былося 18 верасня ў прысутнас
ці шматлікіх гайнавян. 
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Галасаванне

Дэсант
Вачыма еўрапейца

Блізка,
Свет пераварочваецца (у літаральным 

сэнсе) з ног на галаву! Вось праваслаў
ны беларус або каталіцкі паляк заяўляе, 
што пераходзіць на чужы яму ў культур
ным плане іслам (і адрэзваецца рады
кальна ад багатых традыцый і веры сваіх 
бацькоў), становіцца яго гарачым неафі
там. Запэўніваю вас, што гэта невыпад
ковыя справы! Ці можна гэтаму здзіўляц
ца? Можна, а нават трэба. Ад здзіўлення 
бяруцца фундаментальныя пытанні, якія 
ляжаць у аснове чалавечай ідэнтычнас
ці; мудрасці, ведання, самаўсведамлен
ня. Магчымыя адказы на іх, праўдзівыя ці 
не, другарадныя. Вяртаючыся да канвер
таваных на іслам беларусаў і палякаў, 
я павінен звярнуцца да манументальнай 
гісторыі Еўропы пяра Нормана Дэвіса, 
якія выдаў яе пад простым загалоўкам 
«Еўропа». Там ён цытуе дзіўную заяву 
нейкага Сальвіяна з Марселя, рымска
га грамадзяніна, пра добра адукаваных 
і з добрых рымскіх сем’яў рымлян, якія 
схаваліся сярод готаў і франкаў у пошу
ках «рымскай чалавечнасці пасярод вар
вараў, таму што ўжо даўжэй яны не маглі 
больш мірыцца з адсутнасцю чалавечнас
ці пасярод рымлян». Дазвольце мне нага
даць вам, што гэтыя словы былі напісаны 
Сальвіянам каля 440 г. н.э. Толькі адзін 
год пасля гуны пад правадырствам знака
мітага Атылы, амаль не раздзерлі ганары
стай імперыі на кавалкі. Але яны пацярпе
лі поўнае паражэнне, якое, на здзіў, было 
ўпісана ў працяг сваёй гісторыі некалькі 
стагоддзяў раней, калі яны былі выгнаны 
з роднага ачага Кітайскай імперыяй. У по
шуках свайго месца гуны паслядоўна 
націскалі з усходу на варварскія народы 
Захаду, якія, у сваю чаргу згодна логіцы 
наступстваў, адступалі перад імі, накі
роўваючыся да межаў Рымскай імперыі. 
Яе перамога над варварамі Атылы была 
больш справай выпадку, чым ваеннай 
сілай. Імперыя слаўныя гады мела ўжо 
далёка ззаду, і пасля смерці імператара 
Канстанціна пачала прыкметна хіліцца да 
цывілізацыйнага і культурнага краху. Тым 

не менш, ваенны паход гунаў паскорыў 
працэс дэмаралізацыі Рыма, і гэта на ўсіх 
узроўнях чалавечай прасторы, пачынаю
чы ад усталяванага закону, а канчаючы 
на ўзмоцненым рэлігійным і грамадскім 
хаосе. На гэтым фоне круг культуры 
франкаў і готаў — варварскі, але ж ра
зам з тым упарадкаваны і стабільны, мо
жа здацца быць прывабным для некато
рых адукаваных рымскіх грамадзян. Ці 
падобнымі прыкметамі кіраваліся зверну
тыя ў іслам праваслаўныя беларусы і ка
таліцкія палякі?

Бежанства соцень тысяч, калі ўжо не 
мільёнаў людзей ад голаду і вайны пільна 
сочыцца гісторыкамі, сацыёлагамі, антра
полагамі. Гэта паказвае археалагічную 
механіку магутнай міграцыі людзей, якой 
кульмінацыйная хваля пракацілася па Еў
ропе ў перыяд паміж трэцім і пятым ста
годдзямі нашай эры. Аналогіі гэтага мы 
знойдзем у сучасным свеце. Міграцыя на
родаў заўсёды з’яўляецца вынікам многіх 
складаных фактараў — змены клімату, 
харчовага забеспячэння, мясцовай канку
рэнцыі, крызісаў. Сам пачатак вандровак 
— як піша Дэвіс — «залежаў ад стану тон
кага балансу паміж сіламі інэрцыі, «бізу
на» ў выглядзе мясцовых праблем і «пер
ніка», які быў спакусай і спадзяваннем 
на лепшы лёс, які чакае за гарызонтам». 
Хіба ж сёння інакш?

Здаецца, што так як калісьці рымская, 
як і цяперашняя мадэль заходняй цывілі
зацыі на зыходзе. Магчыма, падмацуе 
яе новая энергія, несеная новай хваляй 
іміграцыі. Ці будзе нам дадзена выпра
баванне гэтага тут і цяпер? На шчасце, 
працэс гістарычных змен расцягваецца 
ў часе, што не абазначае, што ён не па
гаршае сучаснага свету, распальваючы 
этнічныя, рэлігійныя або светапоглядныя 
канфлікты. Яшчэ не адчуваем яго наступ
стваў праз асабістыя пакуты, бездамоўе, 
страх і паняверку, але гэта толькі абазна
чае, што наступнае пакаленне можа вып
рабаваць гэта з яшчэ большай сілай.

vМіраслаў ГРЫКА

усё бліжэй

Падляшша нядаўна (1415 верасня) 
перажыло — як назвалі некаторыя мяс
цовыя СМІ — дэсант, тобок, цэлы шэраг 
міністраў правёў шэраг дэманстратыўных 
сустрэч у Беластоку і ў глыбінцы, а ў пад
ляшскай сталіцы засядаў урад. Сама 
прэм’ерміністр Ева Копач сустрэлася 
ў Гайнаўцы з самаўрадаўцамі і дзеячамі 
мясцовых арганізацый, наведала сабор 
Святой Тройцы, паглядзела вытворчыя цэ
хі завода «Pronar» у Нарве. У Беластоку 
сустрэлася з дзецьмі і настаўнікамі Непуб
лічнай пачатковай школы і гімназіі святых 
Кірылы і Мяфодзія. Міністр адміністрацыі 
і лічбавізацыі Анджэй Галіцкі ўручыў Еве 
БоньчакКухарчык (віцэпрэзідэнт гора
да Беластока ў 19901994 гг.) намінацыю 
на пасаду ўпаўнаважанай па справах но
вастворанай Грабоўскай гміны. Міністр 
спорту Адам Кароль паабяцаў, што ўрад 
выдзеліць 40 мільёнаў злотых на будову 

ў Беластоку спартыўнавідовішчнай залы. 
Міністр інфраструктуры і развіцця Марыя 
Васяк (у БельскуПадляшскім), а пасля 
і сама прэм’ерміністр, яшчэ раз пацвердзі
ла, што ў 20182025 гадах будзе пабудава
на хуткасная дарога S19, якая спалучыць 
поўнач Польшчы з поўднем. Акрамя таго, 
старшыня Рады міністраў запэўнівала аб 
будаўніцтве дарогі «Via Baltica», паляп
шэнні сувязей Польшчы з Літвой і працягу 
будаўніцтва дарогі S8 у частцы, якая злу
чае Беласток з Варшавай. Падчас бела
стоцкага пасяджэння ўрада, сярод іншых, 
была прынята Чыгуначная нацыянальная 
праграма да 2023 года, на якую мае быць 
прызначаных 67,5 мільярда злотых. Вось 
некалькі цытат з гэтага візіту, які, без сум
неву, з’яўляецца часткай выбарчай кампа
ніі: «Падляшскае ваяводства з’яўляецца 
лепшым напамінам пра даўнюю Рэч Пас
палітую, якой велічыня была пабудавана 
на мультыкультуралізме, супрацоўніцтве 
ўсіх тых, хто, незалежна ад нацыянальнас
ці і веравызнання, адчувалі сябе сынамі ад
ной радзімы». «Тут мы бачым большыя ці 
меншыя будынкі, але і прыгожае навакол

ле вакол гэтых хатак. Гэта такі элемент су
часнага патрыятызму». «Падляшша гэта 
месца, дзе мадэльна паказваем павагу су
часнай польскай дзяржавы да нацыяналь
ных і рэлігійных меншасцей». «Менавіта 
гэта такі рэгіён, які ў сімвалічны спосаб 
трэба наведваць, калі гаворка ідзе пра та
лерантнасць у адносінах да імігрантаў». 
«Палякі павінны, нарэшце, зарабляць так, 
як зарабляюць на Захадзе. Рост заработ
най платы з’яўляецца выклікам на працягу 
наступных чатырох гадоў».

Між тым, у дзень, калі ў Беластоку зася
даў урад (15 верасня), двухдзённы візіт на 
Падляшшы пачала кандыдатка на прэм’
ерміністра ад Права і справядлівасці Беа
та Шыдло. Яна наведала Ломжу і Аўгустаў. 
У КулешахКасцельных яна сустрэлася 
з сялянамі, у Беластоку прыняла ўдзел 
у рэгіянальнай канвенцыі Права і справяд
лівасці, дзе былі абнародаваны падляш
скія выбарчыя спіскі ў Сейм і Сенат.

У дзень пасяджэнні ўрада таксама Аб’
яднаная лявіца наведала падляшскую 
сталіцу. Сустаршыня Твайго руху Барба
ра Навацкая і прэссакратар СЛД Дар’
юш Ёнскі падтрымалі сваімі вядомымі 
з тэлебачання тварамі кандыдатаў з пад
ляшскага спіска гэтай кааліцыі ў Сейм. 
У сваю чаргу віцэпрэм’ер і міністр эка
номікі, старшыня ПСЛ Януш Пехацінскі, 
неўзабаве пасля канферэнцыі прэм’ер
міністр пасля пасяджэння ўрада, спрыяў 
падляшскім кандыдатам ад сваёй партыі 
ў абедзве палаты парламента.

Вернемся да наведання Падляшша 
прэм’ерміністр Копач і яе ўрадам. Гэта 
была такая шостая выязная сустрэча, 
пасля выездаў, між іншым, у Лодзь, Ката
віцы, Гданьск і Вроцлаў. Не абышлося без 
— дыпламатычна сказаўшы — брыдкіх 
неспадзяванак. Са школы святых Кірылы 
і Мяфодзія быў выдвараны падляшскім ва
яводам Анджэем Меерам дэпутат Сейма 
Аляксандр Сасна, хаця ён член Брацтва 
святых Кірылы і Мяфодзія і сузаснаваль
нік школы. Палічылі яго тут персонай 
нонграта. Такія былі, як паведамлялася, 
дамовы школы з канцылярыяй прэм’ермі
ністра. Журналістаў таксама выдварылі. 
Прысутнічала толькі адна камера — ура
давая, а справаздачу з сустрэчы даваў 
Інфармацыйны ўрадавы цэнтр. Цікавыя 
падрабязнасці гэтага здарэння можна 
знайсці на сайце Радыё Рацыя. Праграму 
візіту старшыні Рады Міністраў і яе ўрада 
адмянялі і змянялі да апошняга моманту, 
а журналісты і фотарэпарцёры мелі велі
зарныя праблемы з абслугай візіту. Ней
кае высвятленне гэтага хаосу даў міністр 
замежных спраў Гжэгаж Схетына падчас 
сустрэчы з падляшскімі прадпрымальні
камі ў беластоцкай Гандлёвапрамысло
вай палаце (у рамках «дэсанту»): «Іншыя 
нашы выязныя сустрэчы [не так як гэтая 
— М. Х.] былі задоўга да гэтага запланава
ны і прадуманы».

Пра сустрэчу міністра Схетыны — праз 
тыдзень.

vМацей ХАЛАДОЎСКІ

Гарадскі аўтобус спыняецца на прыпын
ку. З яго выходзяць пасажыры. Частка з іх 
у руках трымае аўтобусныя квіткі і перадае 
іх тым, хто сядае ў аўтобус. Для гарадзен
цаў, якія сядаюць у аўтобус, гэтая сітуацыя 
не новая і добра вядомая. Яны з ахвотай 
бяруць квіткі, дзякуюць за іх і заходзяць 
у маршрутны транспарт. Ім ужо не трэба 
аплачваць праезду. Тыя, каму не пашанца
вала і такія дармовыя квіткі ім не дасталіся, 
паглядаюць на пустыя сядзенні. На іх такса
ма часта гарадзенцы, якія пакінулі аўтобус, 
кладуць свае квіткі для новых пасажыраў.

Ужо каля года ў Гародні існуе такая звыч
ка. І становіцца ўсё больш папулярнай і ўсё 
больш масавай. Я памятаю, як шмат гадоў 
таму падобнае пачынанне таксама ўзніка
ла. Але чамусьці тады яно не прыжылося. 
Ну, а зараз, здаецца, яно набывае ўсё боль
шую папулярнасць.

Мяне вельмі зацікавіла чаму гэта так, 
і я вырашыў выключна для сябе разабрац
ца ў гэтым. Але тое, што я пачуў, падалося 
мне настолькі цікавым, што надумаўся па
дзяліцца сваімі разважаннямі.

— Чаму вы аддалі свой квіток зусім нез
наёмаму чалавеку? — пачаў пытацца я ў лю
дзей. — Ён жа вам не вярнуў нават частку 
грошай? У чым ваша карысць?

— Сёння я аддаў, заўтра мне дадуць, 
— адказвае з усмешкай сярэдніх гадоў 
мужчына і хуценька зыходзіць. У нас ужо 
даўно не любяць людзей, якія чапляюцца 
з пытаннямі.

— А вы ведаеце, зараз не ва ўсіх ёсць 
грошы, каб аплаціць праезд, — тлумачыць 
маладая жанчына. — У мяне суседзі працу 
шукаюць ужо даўно. Знайсці не могуць. Ужо 
і на аўтобус грошы эканомяць. А каб шу
каць працу, трэба на нечым ездзіць. А тут 
яшчэ закон пра тунеядцаў. Як ім выкруціцца 
будзе, зусім не ведаю. І колькі такіх людзей 
ёсць?! Хай хоць на дарозе зэканомяць.

— Калі нас не любяць людзі пры ўладзе, 
то хоць мы павінны паважаць і шанаваць 
адзін другога, і як можам так і падтрымлі
ваць, — вельмі сур’ёзна сцвярджае спарто
вага выгляду юнак.

Я вырашыў павярнуць размову крыху ін
шым бокам:

— Паслухайце, — даводжу я, — гарадскі 
транспарт таксама ж каштуе грошы. Таму 
як мы яго аплачваем, то папаўняем гарадскі 
бюджэт. Гэта значыць, што там з’яўляюцца 
грошы на нейкія праграмы для горада, у тым 
ліку і на паляпшэнне якасці гарадскога тран
спарту. Таму плаціць за праезд трэба.

— Во як павярнуў, — усміхаецца малады 
мужчына. — Уладу ён пашкадаваў. Не хва
люйся. Яны знойдуць, дзе нас абдзерці.

— Абдзяруць і не спытаюцца, — у адзін 
голас заявілі сярэдняга веку муж і жонка. 
— І колькі ім не давай, усё як у яму. Мы бы
лыя ўжо прадпрымальнікі. Ведаем, што га
ворым.

— А вы ведаеце колькі я зарабляю? 
— пытаецца маладая жанчына. — Ну то 
спачатку даведайцеся, а пасля скажаце, ці 
маю я права ўзяць квіток на праезд у незна
ёмага чалавека.

Мне прыйшлося спыніць размову, бо 
жарсці распальваліся, і можна было пап
лаціцца за няўдалыя пытанні. Хоць пытанні 
ў такой размове не маюць аніякага значэн
ня. Значэнне маюць адказы. І гэтыя адказы 
паказалі ўсё. І зараз, на выбарах, якія б ліч
бы нам не абвясцілі, якую б усенародную 
падтрымку не паказалі, для мяне важней
шым будзе вось гэтае галасаванне. Галаса
ванне аўтобусным квітком.

Гэтае галасаванне паказвае, што людзі 
жывуць сваім жыццём, а ўлада сваім. Гэта 
там, наверсе, улада праводзіць выбары. Ну 
і хай сабе. Яны там прагаласуюць як трэба. 
Лічбамі і бюлетэнямі. А для звычайнага вы
баршчыка больш важным з’яўляецца вось 
гэтае галасаванне аўтобусным квітком. Га
ласаванне, дзе ён выказвае свае адносіны 
да таго, што адбываецца ў яго краіне. І ўжо, 
не знайшоўшы спагады ад улады, шукае са
лідарнасці сярод бліжніх.

Я зайшоў у аўтобус і паехаў далей. На 
адным з прыпынкаў нейкі юнак выйшаў з аў
тобуса, трымаючы ў руках квіток. Па ўсім 
было бачна, што ён хоча яго камунебудзь 
аддаць. Але нікога не было. І тады ён не па
ленаваўся, заскочыў у аўтобус і паклаў кві
ток на пустое сядзенне.

Не ведаю, ці яго ўзрост дазваляе яму 
ўдзельнічаць у выбарах. Хіба што не. Але 
ён ужо прагаласаваў сваім аўтобусным квіт
ком.

Прагаласаваў па ўсіх правілах нашага 
абсурду — датэрмінова.

vВіктар САЗОНАЎ

аўтобусным квітком
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— адсутнасць рэклам
ных матэрыялаў на бе
ларускай мове на стэн
дзе Падляшша падчас 
кірмашу Еўрарэгіёна Нё
ман з’яўляецца вельмі 
вялікай памылкай. Уво
гуле бачыцца недахоп 
каардынацыі і няздоль
насць падрыхтаваць на
шу прэзентацыю, — да 
такіх высноў дайшоў 
падчас знаходжання 
ў Гродне Лех Пілецкі, 
старшыня Падляшскага 
клуба бізнесу і заадно 
ганаровы консул Мал
довы ў беластоку. Ён 
прымаў актыўны ўдзел 
у суправаджальным 
кірмашу Міжнародным 
інвестыцыйным фору
ме «Гродна на скрыжа
ванні межаў», у тым 
ліку ў сустрэчы прад
прымальнікаў са стар
шынёй Гродзенскага 
абласнога выканаўчага 
камітэта Уладзімірам 
Краўцовым.

Ён прыняў удзел у адной з некалькіх па
нэльных дыскусій форуму па інвестыцыях 
для Гродзенскай вобласці. — З белару
скага боку я адчуў халоднае стаўленне да 
Польшчы. Нават нас не прыкмецілі. У хо
дзе сустрэчы са спадаром Краўцовым сар
ганізавалі паказ і падпісвалі пагадненні аб 
супрацоўніцтве Гродна з Друскенікамі і, не 
маючай нічога агульнага з Еўрарэгіёнам 
Нёман, кітайскай правінцыяй Ганьсу.

Як мы ўжо згадвалі на мінулым тыдні, на 
працягу сямнаццатага Рэспубліканскага 
кірмашу Еўрарэгіёна Нёман паказваліся 
на больш за сто стэндах прадпрыемствы 
і арганізацыі толькі з Гродзеншчыны. Стэн
даў прадпрымальнікаў з Падляшша і іншых 
рэгіёнаў Еўрарэгіёна Нёман (з Літвы і Калі
нінградскай вобласці) не было. Адзіны лі
тоўскі стэнд, дзе можна было б пацешыцца 
мясцовай кухняй, штурхнуты быў за межы 
асноўнай часткі Цэнтральнага спартыўнага 
комплексу «Нёман», дзе праводзіўся кір
маш, а садзейнічаючае Падляшшу — у кут 
аднаго з калідораў насупраць кітайскага, 
на якім прапанаваліся, у прыватнасці, спе
цыі і харчовыя алеі. Цікава, што паралельна 
з двухдзённым (1112 верасня) Кірмашом 
і раскіданым па горадзе форумам, адбы
валася ў Гродне прамоцыя Паморскагага 
ваяводства і дэбаты аб супрацоўніцтве гэ
тага рэгіёна з Гродзеншчынай. Як напісалі 
ў праграме арганізатары, прадугледжва
лася ў час мерапрыемства выступленне 
прэзідэнта горада Беластока Тадэвуша 
Трускаляскага, які меў расказаць аб супра
цоўніцтве падляшскай сталіцы з Гроднам. 
Канчаткова, ні ў гэтай прамоцыі, ані на кір
машы і форуме Еўрарэгіёна «Нёман» (так
сама тут ён быў першапачаткова заяўлены) 
прэзідэнта Трускаляскага не было.

Беларусь 
— яна непапулярная

«Ніва» прыняла ўдзел у панэльнай 
дыскусіі Форуму, прысвечанай турызму. 
З Падляшша прынялі ў ёй удзел кіраўнікі 
толькі трох турыстычных кампаній — з Бе
ластока: «Bialtur» і «Junior» і з Аўгустава 
— «Szot». Была таксама прадстаўлена 
Падляшская рэгіянальная турыстычная ар
ганізацыя. Адкрываючы яе, Міхаіл Кажура 
з упраўлення спорту і турызму Гродзенска
га аблвыканкама падкрэсліў:

— Самае галоўнае, абмен ведамі паміж 
намі. Гэта самае каштоўнае ў прыграніч
ным супрацоўніцтве ў турыстычнай галіне.

Мечыслаў Жукоўскі, генеральны дырэк
тар «Bialtur» прызнаўся ў размове з «Ні
вай»:

— Паміж намі і Беларуссю няма якіх
небудзь сур’ёзных праблем, але многія 
дробныя пытанні, якія трэба вырашыць, 
асабліва датычныя віз. Калі хто выбіра

ецца ў Беларусь, павінен планаваць гэта 
наперад з некаторым апярэджаннем. Як 
хтосьці з’яўляецца з дня на дзень, што ха
цеў бы паехаць, напрыклад, якраз у Грод
на толькі на адзін дзень, ёсць праблема, 
таму што не паедзе альбо прыйдзецца яму 
многа плаціць за візуэкспрэс. Гэта, аднак, 
не залежыць ад турыстычнай індустрыі ані 
ў нас, ані ў Беларусі. З нашай індустрыяй 
на беларускім баку мы не маем сур’ёзных 
праблем, калі хочам сарганізаваць некаль
кі турыстычных праграм у іх.

Дадаў:
— На жаль, кірунак Беларусь не кары

стаецца папулярнасцю ў турыстычным 
плане. Я думаю, што сярод палякаў жы
вуць некаторыя дрэнныя і няправільныя 
стэрэатыпы пра Беларусь і, такім чынам, 
нейкі насцярожаны падыход да гэтых па
ездак. Мы спрабуем пераадолець іх, арга
нізуючы, напрыклад, паездкі ў так званыя 
«крэсовыя» месцы, нацыянальныя паркі, 
у ваколіцы Прыпяці, у Віцебск слядамі Мар
ка Шагала.

З сваю чаргу Яўген Лаўранюк, дырэктар 
турыстычнага агенцтва «Юніёр» перакон
ваў нас:

— Беларусь не вельмі папулярная ў ту
рыстычным плане краіна, калі гаворка пра 
масавы турызм, экскурсіі. Існуе шмат неву
цтва аб яе турыстычных каштоўнасцях. На 
самой справе, Беларусь у гэтым кірунку 
толькі адкрываецца. Узнікаюць новыя гатэ
лі, адкрываюцца новыя, цікавыя месцы для 
адкрыцця польскімі турыстамі. З году ў год 
павялічваецца лік польскіх турыстаў, якія 
наведваюць гэтую краіну, хоць не ідзе яш
чэ ў сотні тысяч кожны год. У беларускім 
напрамку турызм у асноўным сентымен
тальны: Брэст і Гродна, Мінск. Большасць 
нашых наведвальнікаў пабывала ў Грод
не, Міры, Навагрудку і Нясвіжы. На Брэст
чыне гэта КосаваПалескае, Пружаны, Ру
жана, КартузБяроза. Значыць, у месцы, 
звязаныя з гістарычнымі падзеямі.

Спасылаючыся на адсутнасць стэндаў 
падляшскіх турыстычных кампаній на гро
дзенскім кірмашы, дырэктар Лаўранюк 
сказаў:

— Мы мусім выбіраць, таму што гэтая 
форма ўдзелу ў кірмашах звязана з вы
даткамі. Кожны год у нас ёсць стэнд на 
турыстычным кірмашы ў Мінску. У гэтым 
годзе мы таксама выбралі. Сам Мінск гэта 
двухмільённы кліент і арганізуюцца там на
цыянальныя кірмашы, прыязджае туды ўся 
Беларусь.

Прызнаўся:
— Рэкламныя матэрыялы і прапановы 

ў нас ёсць на гэты рынак на рускай мове. 
З прадпрыемствамі і партнёрамі ў Белару
сі мы звязваемся таксама на рускай мове. 
У нас ёсць адзін партнёр, адна кампанія, 
з якой мы размаўляем, перапісваемся на 
беларускай мове. Гэта, аднак, рэдка су
стракаецца ў Беларусі.

Мінскія планы

У турыстычнай панэльнай дыскусіі Фору
му таксама прыняла ўдзел з польскага бо
ку Эдыта Камінская, выконваючая абавязкі 
дырэктара бюро прасоўвання і турызму 
ў беластоцкай Гарадской управе:

— Як прадстаўнік муніцыпальнага бюро 
ў Беластоку на дадзены момант я толькі гля
джу і слухаю прэзентацыі і абмеркаванні. 
Як установа мы на Кірмашы і Форуме ўпер
шыню. Хочам разведаць магчымасці супра
цоўніцтва, даведацца, якія тут з’яўляюцца 
праекты, у якіх мы маглі б удзельнічаць. 
Цяжка было знайсці любую інфармацыю 
пра гэтую падзею. Быў момант, калі ў пра
граме быў абвешчаны ўдзел прэзідэнта 
Беластока, хоць яго ніхто не паведамляў аб 
удзеле.

Беластоцкая Гарадская ўправа будзе 
прамавацца ў другой палове кастрычніка 
на турыстычным кірмашы ў Мінску разам 
з падляшскімі кампаніямі ў гэтай галіне:

— Мы таксама плануем арганізаваць 
у Мінску нашу гаспадарчую місію. У міну
лым годзе была такая шматгалінавая місія 
з Падляшша і Любліншчыны, арганізаваная 
нашай установай разам з Падляшскім фон
дам рэгіянальнага развіцця. Цяпер хочам, 
каб удзельнічалі ў ёй прадпрымальнікі толь
кі ад нас.

Рэкламныя матэрыялы Гарадской уп
равы ў Беластоку, выпушчаныя на белару
скай мове, не былі на падляшскім стэндзе 
выкладзены, хоць гатоўнасць прадставіць 
іх муніцыпальныя чыноўнікі выказалі. З інша
га боку, напрыклад, дэталёвыя прапановы 
фірмы «Bialtur» з’явіліся толькі праз не
калькі гадзін пасля адкрыцця кірмашу. Тым 
не менш, былі польскія, англійскія і рускія, 
таму што — як сказаў нам гендырэктар Жу
коўскі — накіраваны яны на ўвесь усходні 
рынак.

Беларускі 
— да папраўкі

Караліна ШыманскаяСкаўронак, в.а. 
дырэктара Падляшскага турыстычнай рэгі
янальнай арганізацыі (у асноўным аб’ядноў
вае турфірмы і ўладальнікаў гасцініц) пад
сумавала ў размове з «Нівай» свой удзел 
у Форуме і Кірмашы:

— Самая цікавая прапанова, якую мы 
пачулі, гэта запрашэнне ўдзельнічаць у на
ступным годзе ў гродзенскім кірмашы ад 
спадара Міхаіла Кажуры, таму што будуць 
яны накіраваны на турызм. Тады мы змаг
лі б увесці шырокую турыстычную прапа
нову. У гэтым годзе ўжо самы папулярны 
стандарт, калі гаворка пра турызм на Пад
ляшшы, вельмі папулярны сярод белару
скіх партнёраў — Аўгустоўскі канал і Бела
вежская пушча, значыць, прадукты вельмі 
вядомыя на беларускім рынку. З беларуска

га боку прагучала гатоўнасць супрацоўні
чаць з Падляшшам у новай еўрасаюзнай 
фінансавай перспектыве, у прыватнасці, 
у кантэксце трансгранічнай праграмы 
«ПольшчаБеларусьУкраіна» і больш у на
прамку актыўнага турызму (падарожжа на 
байдарках, язда на ровары, і г.д.).

Падкрэсліла:
— Мы павінны пашырыць нашу прапано

ву ў Беларусь як мага шырэй. Акрамя гэта
га таксама на культурныя прапановы.

Таксама прызналася:
— На жаль, у нас не было на Кірмашы 

і Форуме рэкламных матэрыялаў на белару
скай мове. Фірмы, згуртаваныя ў нашай ар
ганізацыі, іх не маюць. Выдадзеных брашур 
на рускай мове хапае на некалькі іншых 
мерапрыемстваў. У галіне турызму Пад
ляшша павінна больш увагі накіроўваць на 
Беларусь, таксама калі гаворка пра рэклам
ныя матэрыялы на беларускай мове. Гэты 
элемент — да папраўкі.

Без сумневу, падляшскі гонар ратавала 
выстава, суправаджаючая Кірмаш і Форум, 
прысвечаная Юзафу Ядкоўскаму, падрых
таваная Падляшскім музеем з табліцамі 
(фатаграфіі і апісанне) на польскай і... бела
рускай мовах. Расставілі яе ля ўвахода ў вы
ставачныя часткі Цэнтральнага спартыў
нага комплексу, на месцы, якое кідалася 
ў вочы. Дырэктар музея Анджэй Ляхоўскі:

— Пра гэтую выставу мы з калегамі 
з Гродзенскага гісторыкаархеалагічнага 
музея размаўлялі даўно. Перададзім яе 
ім бестэрмінова. Юзаф Ядкоўскі — засна
вальнік гродзенскага музея, рэстаўратар 
помнікаў былога Беластоцкага ваяводства 
ў міжваенны перыяд, з’яўляецца менавіта 
адным са звёнаў паміж Падляшшам і Гро
дзеншчынай. Ён праводзіў даследаванні 
ў Гродне і на Беласточчыне, напрыклад, 
у Суражы. Быў ён піянерам музейнай спра
вы гэтых зямель, але і выдатным нумізма
тыкам. Гродзенскі музей культывуе памяць 
пра яго. Мае ў сваёй калекцыі многа памя
так аб ім. Мы таксама лічым сябе ягонымі 
спадчыннікамі.

Пры нагодзе візіту ў Гродна дырэктар Ля
хоўскі правёў падрабязныя абмеркаванні 
па другой частцы выставы, якая адкрыецца 
ў снежні ў Падляшскім музеі — пра вырабы 
шклозавода «Нёман», былога «Штолле», 
у Бярозаўцы каля Ліды:

— Гэта проста фантастычнае шкло, 
выдатны дызайн. Запаўняла каля пяці ад
соткаў рынку шкла ў хатніх гаспадарках ІІ 
Рэчы Паспалітай, карысталася вялікай па
пулярнасцю. У гэты раз мы хочам паказаць 
пасляваенную вытворчасць гэтай гуты, як 
«каранацыйны сервіз Леаніда Брэжнева», 
г.зн. шкло з выразанымі партрэтамі было
га генеральнага сакратара ЦК КПСС, але 
і чорную кераміку, аналагічную той, якая 
ў нас маецца ў ЧорнайБеластоцкай.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Кірмаш 
з Падляшшам у куце (ч.2)

n Прывітанне па-падляшску. «Вэртэп»
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n Аляксандр Сасна (стаіць) 
дзеліцца хлебам 

з Яраславам Матвеюком

Пасля літургіі (13 верасня), перад царк
вой святых Кузьмы і Дзям’яна айцец Рыгор 
Сасна звярнуўся да парафіянаў і гасцей, 
спасылаючыся на свята ўраджаю:

— Год быў цяжкі, але ж магло быць 
і горш.

Затым ён перадаў бохан хлеба бур
гамістру Заблудува Адаму Таманку да 
падзялення з вернікамі. Пасля бургамістр 
падзяліўся хлебам таксама з удзельніка
мі дажынкавай забавы на прымузейнай 
плошчы. Раней сказаў:

— Я хачу, каб гэты хлеб заўсёды гасця
ваў на нашых сталах, каб яго заўжды хапа
ла. Гэты год з’яўляецца цяжкім годам для 
сялян, для многіх нашых сем’яў. Але давай
це цешыцца тым, што ў нас ёсць.

Васіль Сегень, віцэстаршыня Галоўна
га праўлення Беларускага грамадскакуль
турнага таварыства (БГКТ было суарга
нізатарам свята ўраджаю з ВДК), у сваю 
чаргу падкрэсліў:

— Зямля не толькі багатая збожжам, 
бульбай, садавіной, агароднінай і іншымі 
сваімі пладамі. Яна багата таксам людзь
мі. (...). Як адзначыў у царкве паважаны 
айцец Кастусь Бандарук, не толькі хлебам 
жыве чалавек. Як вядома, чалавек гэта 
адзінства плоці і духу. Гэта матэрыяльнае 
і духоўнае.

На свяце ў Рыбалах прысутнічала, 
сярод іншых, Альжбета Філіповіч, дырэк
тар дэпартамента развіцця сельскай 
тэрыторыі Маршалкоўскай управы Пад
ляшскага ваяводства, якая зачытала ліст 
ад падляшскага маршалка Мечыслава 
Башко і члена праўлення Ежы Ляшчын
скага (абодва з ПСЛ, і абодва кандыдаты 
ў дэпутаты Сейма). Адзначылі ў ім, што 
варта культываваць дажынкавы абрад 
і перадаць яго будучым пакаленням, што 
падляшская сельская гаспадарка пара
нейшаму змяшчаецца ў нацыянальным 
авангардзе, і новыя выклікі стаяць перад 
ёй у сувязі з новай фінансавай перспекты
вай ЕС, што павінна ўмацаваць яе пазіцыю 
ў Еўропе. У сёлетнім свяце ўраджаю стара
стамі дажынак, арганізаваных у Рыбалах 
ад дзевяностых гадоў мінулага стагоддзя, 
была пара, якая толькі што пажанілася на 
тыдзень раней — Анета і Марк Сяргеюкі. 
Яны жывуць у Рыбалах. Самі гаспадаркі 
яны не маюць. Яна працуе ў мясцовай 
краме, ён — на дзвюхтысячагектарнай 
гаспадарцы ў Тыльвіцы, дзе вырошчваюць 
ячмень, авёс, пшаніцу, кукурузу, гарчыцу. 
Марк Сяргеюк:

— Засуха адчувальная. На гаспадар
цы, дзе я працую, страты складаюць каля 
дваццаці адсоткаў. Мы надалей іх ацэньва
ем і рыхтуем заявы для кампенсацыі.

Анета Сяргеюк:
— Мы кожны год на свяце ўраджаю, 

я спяваю з дзяўчатамі ў калектыве «Ро
сы», што пры ВДК. На гэты раз я не магла 
падрыхтавацца з імі да выступлення тут, 
таму што я пасля вяселля і не было часу. 
З Маркам мы пазнаёміліся тут. Ён з калёніі 
Рыбалы, і я адсюль, з вёскі. Мы знаёмы 
сем гадоў.

Марк Сяргеюк:
— А наконт дзяцей, яшчэ не ведаем ка

лі, мабыць, вясной падумаем.
Яны абое ўпэўнены:
— Нікуды мы адсюль не з’едзем. Заста

немся жыць у Рыбалах. Самае галоўнае, 
у нас ёсць праца.

Мясцовыя земляробы са шкадаваннем 
прызналіся:

— Удалося сабраць толькі першы плён, 
скасіць траву. Другога і трэцяга пакосу не 
было. Высахла кукуруза. Цяпер трэба бу
дзе думаць, чым пракарміць жывёлу.

Пастаянныя ўдзельнікі свята ўраджаю 
ў Рыбалах пагадзіліся:

— Кожны год выступаюць іншыя калек
тывы і заўсёды добрае надвор’е. Так ёсць 
і ў гэты раз.

Яшчэ да пачатку дажынкавай забавы 
на арэлях за кулісамі гулялі дзеці ў белару
скіх касцюмах, у тым ліку дзве дзяўчынкі, 
дочкі Кацярыны Сапылы. Выступаюць яны 
ў дзіцячым калектыве, што працуе пры ры
балаўскім ВДК:

— Мы не з’яўляемся беларусамі, права
слаўнымі. Старэйшую дачку да калектыву 
прыцягнула аднакласніца. Вельмі ёй там 
спадабалася, бо сапраўды любіць спяваць 
і беларускую мову вывучае хутка, без якіх
небудзь лісткоў, дастаткова ёй рэпетыцыі. 
Пастаянна жывем у Козліках. Прывожу 
дзяўчатак на рэпетыцыі сюды, у Рыбалы, 
і ў школу ў Заблудаў. На жаль, дзеці тут не 
маюць ніякай іншай забавы, дадатковых 
заняткаў паза школай.

На плошчы, за лаўкамі гледачоў, можа 
было набыць беларускія спеўнікі, у тым 
ліку два тамы песень, сабраных на Саколь
шчыне, у іх аўтара — Сцяпана Копы, ура
джэнца Маліннік:

— Вельмі шмат на нашай тэрыторыі 
беларускіх дажынкавых песень. Ёсць звя
заныя з напружанай працай на полі, калі 
людзі прасілі Бога, каб сонца, нарэшце, 
зайшло, каб можна было хутчэй адпачыць. 
Многія песні звязаныя з візітам у гаспада
ра пасля завяршэння працы, дзе добры 
гаспадар запрашаў у гасціну. У песенніку 
Гарадоцкай зямлі я запісаў іх сем. У двух 
тамах песень з Сакольшчыны яны таксама 
цікавыя. У першым томе сабраў я іх восем, 
у другім шэсць. І іх змест і загалоўкі падоб
ныя: «Дажалі жыта» ці «Дажалі жытка», але 
адрозніваюцца, перш за ўсё, мелодыяй, 
але і шэрагам строф. Ёсць такія ў дзве 
страфы, але і ў восем, як тая з вёскі Мілен
каўцы, што пачынаецца «Дажалі жыта / аж 
да адлогу./ Падзякуйма мы/ Пані і Богу», 
з паўтараным зваротам пасля кожнай стра
фы: «Плёнкопа, плён» і забаўнымі фраза
мі як гэтая: «Дажалі жыта / Аж да дарогі. / 
А ў нашай пані / Крывыя ногі».

Нельга было не заўважыць прысутнас
ці на свяце ўраджаю ў Рыбалах кандыда
таў у дэпутаты: Аляксандра Сасны (сына 
бацюшкі Рыгора і матушкі Антаніны), які 
балатуецца ў Сейм з падляшскага спіска 
Аб’яднанай лявіцы і Яраслава Матвеюка, 
які стараецца за месца ў парламенце 
з падляшскага спіска Польскай сялян
скай партыі (ПСЛ). Кандыдат Сасна да
жынкавым хлебам падзяліўся на вачах 
у гледачоў са сваім сапернікам. Сярод 
сапраўдных немузычных атракцыёнаў 
была віктарына пра Рыбалы. Не кожны 
з мясцовых жыхароў, асабліва маладых, 
ведаў адказ, што брукаванку на асфаль
тавае палатно замянілі тут ужо ў 1967 
годзе, пажарнае дэпо было пастаўлена 
ў сярэдзіне 60х гадоў, легендарная гру
па «Хлопцырыбалоўцы» была заснавана 
ў 1982 годзе, і яе першым інструктарам 
быў Пётр Нявінскі, а Вясковы дом культу
ры дзейнічае ажно з 1978 года.

На сцэне, перад якой пераканаўча прэ
зентаваліся плады сельскагаспадарчых 
культур і стаялі праўдзівыя снапы пшані
цы, паявіліся, апрача калектываў з ВДК, 
«Капэла падляшская» і «Оморфос» з Ся
мятыч, «Крыніца» і «Калінка» з Беластока 
ды «Маланка» з БельскаПадляшскага. 
Дзіцячая група ВДК ужо ў пачатку мера
прыемства парывала да забавы, энергічна 
спяваючы песню «Бульба». «Спецыяль
ным госцем» быў гурт «Радзімічы» з Мін
ска, кіраўніком якога з’яўляецца Уладзімір 
Ліпскі. Сябры ансамбля «Радзімічы» з пят
наццаці чалавек, існуючага ўжо 35 гадоў, 
былі аднадушныя:

— Мы тут як сярод сваіх і хочам сюды 
часцей прыязджаць, але на Падляшшы 
мы не ў першы раз. Я адчуваю, што тут, на 
такіх беларускіх мерапрыемствах, людзі 
цешацца больш, больш інтэгруюцца, гу
ляюць, чым у нас. Больш аб’ядноўваюцца 
вакол сваёй мовы і культуры.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

плён-капа, плён

Як і належыць, пасля багаслужбы 
ў мясцовай царкве ў нядзельку папоў
дні адбыліся сёлетнія «беларускія 
дажынкі» ў Рыбалах. Пасвяцілі вялікі 
дажынкавы вянок і спецыяльна для 
выпадку выпечаны хлеб перанеслі 
адсюль і ў карагодзе на плошчу по
бач з Музеем матэрыяльнай культуры 
«бацькаўшчына», заснаваным у 2009 
годзе тутэйшым святаром, настаяце
лем айцом мітрафорным Рыгорам 
Сасной, што служыў літургію разам 
з айцом Канстанцінам бандаруком. На 
сцэне выступіла некалькі калектываў 
з ансамблем з рыбалаўскага Вяскова
га дома культуры (ВДК) у пачатку. І тут 
— як у апошні час і на іншых фэстах 
— ужо адчувалася выбарчая кампанія.
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Ш
тогадовы археалагічны фэст 
на гарадзішчы каля Збуча 
стаў ужо візітнай картачкай 
Чыжоўскай гміны і Гайнаўска

га павета. Прыязджаюць сюды айчын
ныя і замежныя турысты па дарозе ў Бе
лавежскую пушчу. 13 верасня на збуцкім 
гарадзішчы адбыўся чарговы, ХІІ Архе
алагічны фэст, падчас якога мясцовае 
насельніцтва і прыезджых чакала многа 
атракцыёнаў. У іх ліку змаганні сярэдня
вечных ваяроў і прэзентацыя звычайнага 
жыцця ў даўніх часах у выкананні груп 
гістарычных рэканструкцый. Выступілі 
таксама вакальнамузычныя калектывы, 
можна было купіць традыцыйнае харча
ванне, стылізаваныя на далёкае мінулае 
памяткі і сучасныя сувеніры. Наймалод
шыя гулялі ў гарадку для дзетак, прымалі 
ўдзел у конкурсах і сачылі за ўсім, што 
адбывалася паміж насыпамі гарадзішча, 
якое археолагі датуюць на ІХХ стагоддзі. 
Фэст быў удалым урокам гісторыі для 
ўсіх наведвальнікаў збуцкага фэсту.

На археалагічны фэст прыбылі госці 
— паслы Сейма РП, ваяводскія, павято
выя і гмінныя радныя, кіраўнікі гмінных 
самаўрадаў і самаўрадаўцы. Мерапрыем
ства адкрыў войт Чыжоўскай гміны Юры 
Васілюк — арганізатар фэсту разам 
з Гмінным асяродкам культуры ў Чыжах.

— Ужо дванаццаты раз арганізуем ар
хеалагічны фэст у рамках Еўрапейскіх 
дзён спадчыны. Паказваем змаганне 
ваяроў і жыццё ў сярэднявеччы, прапану
ем іншыя атракцыёны. Не забываем пра 
беларускі характар нашых зямель і таму 
на сцэне так многа беларускага рэпер
туару, — сказаў войт Чыжоўскай гміны 
Юры Васілюк.

Удзельнікі фэсту цікавіліся працай 
рэканструкцыйных груп, знаёміліся з жыц
цём у эпоху сярэднявечча. Рэканструкта
ры паказвалі біжутэрыю і спосаб яе выра
бу, пяклі сярэднявечныя стравы, сушылі 
зёлкі. Можна было паспрабаваць пісаць 
гусіным пяром і паглядзець як у мінулым 
выраблялі паперу, тканіны, гаршкі, як вып
лаўлялі жалеза, з якога выконвалі, між 
іншым, рыцарскую зброю. Штогод збуцкі 
фэст наведвае Станіслаў Мяжвінскі, які 
ў Гайнаўцы арганізаваў Музей кавальска
га і слесарскага рамяства. Ён і яго памоч
нікі паказалі спосаб выплаўкі жалеза з ру
ды і выконвання кавальскіх вырабаў.

— Мы хадзілі паміж месцамі, дзе ад
пачываюць славянскія ваяры, жанчыны 
рыхтуюць харчаванне і выконваецца 
папера даўнім спосабам. Нашым дзецям 
цікава паглядзець жыццё ў мінулым. Мо
жа купім нейкія сувеніры, — заявіла спа
дарыня Анна з Гайнаўкі, якая прыехала 
на фэст разам з сям’ёй.

— Мае сыны цікавяцца зброяй і воп
раткай рыцараў, жонцы цікава пагля
дзець падрыхтоўку харчавання паводле 
сярэднявечных рэцэптаў, а я чакаю 
абароны і захопу гарадзішча, збудавана
га з высокіх штыкетаў. Мы прыязджалі 
і ў мінулых гадах. Тут многа атракцыёнаў 
і, прыемна праводзячы час, вучымся гі
сторыі, — сказаў Юры з Гайнаўкі.

На фэст прыбыло многа сем’яў з дзет
камі, якім цікавымі былі гістарычныя рэ
канструкцыі. Хлопцы ахвотна знаёміліся 
з сярэднявечнай зброяй.

— Асноўная нашая зброя — мячы, 
дзіды, кальчугі, шлемы, шчыты. У раннім 
сярэднявеччы рыцары ахвотна карыста
ліся лукамі. Сёння таксама можна паст
раляць з лука, — заявіў член рэканструк
цыйнай групы.

Пасля сярэднявечнае войска сабра
лася каля сцэны, каб паказаць індывіду
альныя ўмеласці ваяроў. Другі выступ 
рэканструкцыйных груп адбыўся ў кутку 
гарадзішча, дзе чыжоўскімі пажарнікамі 
было зроблена мінігарадзішча, якое пас
ля мела загарэцца. Перад пачаткам аба
роны гарадзішча пажарнікі пад’ехалі на 
пажарнай машыне, каб можна было зруч
на тушыць пажар. Адны ваяры наступалі, 
другія абаранялі гарадзішча. Пачалося 
лупцаванне мячамі па шчытах, выкананых 
з фанеры. Калі аказалася, што гарадзіш
ча нельга здабыць праз вароты, наступ 
адбыўся з другога боку, ламаўся абарон

чы плот і загарэлася салома ў сярэдзіне 
гарадзішча. Некаторыя ваяры прыкідва
ліся, што ляжаць нежывыя ў палаючым 
гарадзішчы.

— Мы толькі часу мучыліся, каб збуда
ваць гарадзішча, а яны так хутка яго па
ламалі, — гаварылі чыжоўскія пажарнікі.

Калі абарона была цалкам зламаная 
і гарадзішча было здабытае, рэканструк
цыйныя групы пайшлі паабедаць. Перад 
вечарам адбылося змаганне ваяроў у ад
крытым полі.

Некалькі гадоў раскопкі на гарадзішчы 
каля Збуча праводзіў археолаг Інстытута 
археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі 
навук Дар’юш Краснадэмбскі. На месцы 
насыпу былі выяўлены стоўб, які мог быць 
часткай брамы, і шкілеты людзей пахава
ных прыблізна ў ХVІІ стагоддзі. У выніку 
раскопак было акрэслена, што звонку 
насыпу быў вялікі роў з вадой, выкананы 
дзеля лепшай абароны. Падчас яшчэ ра
нейшых раскопак былі знойдзены шкілеты 
людзей, якія жылі тут прыблізна ў ХІVХV 
стагоддзях. Археолагі мяркуюць, што збуц
кае гарадзішча было збудаванае ў ІХХ ста
годдзях. Паявіліся планы рэканструкцыі 
брамы, часткі насыпу і абарончай агаро
джы, але не ўдалося прыцягнуць сродкаў 
на рэалізацыю гэтай задумы.

— Сёлета паказалі мы змаганне вая
роў у адкрытым полі і абарону гарадзіш
ча. У сувязі з сотай гадавінай бежанства 
прэзентуецца выстава пра бежанства, 
а коннікі выступяць пераапранутыя за ка
закоў, — сказаў дырэктар Гміннага ася
родка культуры ў Чыжах Юры Якімюк.

Паколькі Збуч распаложаны прыб
лізна ў палове дарогі паміж Гайнаўкай 
і БельскамПадляшскім, на фэст прые
хала многа жыхароў абодвух гарадоў. 
Фэст быў добрай нагодай для сустрэч 
з сябрамі, знаёмымі.

— Мой бацька калісьці на гарадзіш
чы абрабляў зямлю. Пасля не дазволілі 

араць, можна было толькі пасвіць кароў, 
— сказала жанчына, якая цяпер жыве 
ў Гайнаўцы.

Археалагічны фэст доўжыўся адзінац
цаць гадзін (ад 11 да 22 гадз.). Выступіла 
многа музычных калектываў. Музычная 
частка спынялася, калі адбываліся зма
ганні ваяроў і конкурсы. Ужо традыцыйна 
ўдзельнікі фэсту падчас конкурсных спа
борніцтваў кідалі на адлегласць хамутом, 
укідвалі ў драўляны цэбрык падкову. 
Перад публікай выступілі вучні Комплек
су школ у Чыжах і яго выпускнікі, Хор 
леснікоў з Белавежы, калектыў «Луна» 
з Парцава, «Вэрвачкі» з Орлі. Заспявалі 
«Жаваранкі» з Махнатага, «Незабудкі» 
з Курашава, «Верасы» з Чыжоў, «Ручаёк» 
з Белавежы, «Гармонь» з Ласінкі, «Стру
мок» з ДубічЦаркоўных, калектыў з Кляш
чэляў, «Калінка» з Залук і «Чыжавяне» 
з Чыжоў.

— Мы выступаем тут перад сваёй пуб
лікай. Старэйшым цікава паслухаць на
шы песні і паглядзець выступы калекты
ваў. Дзеткам і моладзі цікава паглядзець 
як у мінулым жылося на гэтай зямлі, 
— сказала кіраўнік «Незабудак» з Кура
шава Ніна Грыгарук.

— Сёлета пашырана колькасць ат
ракцыёнаў археалагічнага фэсту і таму 
сабралася больш людзей, чым у мінулым 
годзе. Яшчэ больш моладзі збіраецца 
вечарам, калі выступаюць маладзёжныя 
гурты, — сказала чыжоўская бібліятэкар
ка Іаанна Белавежац.

Каб паглядзець умеласці коннікаў 
з Беластока, пераапранутых за казакоў, 
людзі ўваходзілі на насып гарадзішча 
або выходзілі за гарадзішча. Паміж па
казамі ваяры і асобы з публікі стралялі 
з лука. У канцы фэсту гучала музыка 
ў большай ступені накіраваная да мола
дзі — выступілі гурты «Сказка» і «Зорка» 
з Беластока ды «Метро» з Гайнаўкі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

ХІІ археалагічны фэст каля Збуча

n Калі аказалася, што гарадзішча нельга зда-
быць праз вароты, наступ адбыўся з другога боку. 
У выніку быў зламаны абарончы плот і загарэла-

ся салома ў сярэдзіне гарадзішча

n Наведвальнікам прапанавалася купляць біжутэрыю і ўпрыгожанні, стылізаваныя на далёкае мінулае

„Ніва” — наш найлепшы прыяцель. 
Яе трэба чытаць і шанаваць. Я, солтыс 
Новага Ляўкова, пацікавіўся, як зараз 
чытаюць „Ніву” у маім і ў суседніх са
лэцтвах Нараўчанскай гміны. У Новым 
Ляўкове чытае яе большменш паста
янна сямнаццаць чалавек. Мала жыха
роў чытае яе ў Семяноўцы, Міклашэве 
(адзін жыхар), Лешуках (дватры жыха
ры), Міхнаўцы, Старым Ляўкове (два 
жыхары), Ахрымах (дзве жыхаркі), 
Тарнопалі (адна жыхарка), Нараўцы, 
Свінароях (адна жыхарка) і ў Плянце 
(два жыхары).

Усе экземпляры „Нівы” № 35, 36 
і 37, якія былі ў продажы ў краме ГС 
і на пошце ў Нараўцы, купілі. Іх кожны 
тыдзень прывозілі 910 экземпляраў. 
Пяць экземпляраў 37 нумара можна 
было купіць у краме ГС каля скрыжа
вання вуліц Міцкевіча і Гайнаўскай 
і два на пошце. На пошце „Ніву” паста
янна купляе ніўскі карэспандэнт Міка
лай Варанецкі з Альхоўкі. Тут купляюць 
беларускі штотыднёвік у мясцовы Ком
плекс школ.

Пяць экземпляраў „Нівы” № 37 купі
лі Валянціна Самойлік з Плянты, Валян
ціна Ігнацюк, Зіна і Люцына Садоўскія, 
Эва Дзеніс ды Вітальд і Вольга Скепкі 
— усе яны з Новага Ляўкова.

Варта дадаць, што беларускі што
тыднёвік ахвотна купляюць і чытаюць 
тады, калі ёсць у ім артыкулы і допісы 
пра жыхароў вёсак Нараўчанскай гмі
ны або бліжэйшых ад яе гмін — Міха
лоўскай, Белавежскай, Гайнаўскай 
і Нарваўскай.

Пра „Ніву” пытаюць у новаляўкоў
скага солтыса, калі той ці іншы жыхар 
Нараўчанскай гміны даведаецца ад 
сваіх знаёмых, што пра яго напісалі па
ру тыдняў таму. Я меў у сябе экземпля
ры „Нівы”, пра якія апошнім часам пра
сілі мяне Янка Драўноўскі з Міклашэва 
і Ірына Лаўрашук з Новага Ляўкова. І за 
гэта яны былі вельмі ўдзячны солтысу. 
А мне было прыемна, што яны чыта
юць родную газету і што яе зберага
юць для памяці.

„Ніва” 
ў Нараўчанскай 
гміне

Па гарачых 
слядах
У Супраслі па вуліцы Пілсудскага ста

яць два аўтобусныя прыпынкі з прыст
рэшкамі транспартных фірм ПКС, 
Беластоцкая гарадская камунікацыя 
і „Voyager” — на пачатку і ў канцы гэ
тай вуліцы. Абодва яны патрабуюць ад
наўлення.

Пад дашкам побач Гарадской уп
равы (ГУ) і Саскага агарода хуліганы 
выбілі адну з бакавых шыб, а другую, 
цэлую, памалявалі крымзолямі. З зад
няй сценкі пазрывалі абвесткі ГУ. Пад 
лавачкай і перад ёю ляжыць многа ша
лупіння ад сланечнікавых семечак.

У прыстрэшку пад чырвонай мета
ладахоўкай каля скрыжавання вуліц 
Пілсудскага, Новы Свет і Школьнай 
на задняй сценцы відаць намаляваныя 
непрыстойныя рысункі і надпісы
крымзолі. Іх трэба памаляваць густой 
фарбай. Тут жа насупраць прыстрэш
ка знаходзіцца прадшколле. Яно пра
цуе зараз (10 жніўня па пляцоўцы для 
гульняў бегалі дзяўчынкі і хлопчыкі). 
Магчыма, што не ўсе гэтыя дзеткі ўжо 
навучыліся чытаць, але малюнкамі то 
яны хуценька пацікавяцца.

Янка ЦЕЛУШЭЦКІ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 39-15

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” 
да 4 кастрычніка 2015 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Адказ на „Конкурс на 
заканчэнне канікул»: 

загаловак кніжкі «Uprawa 
buraków». Кніжку Міхася 

Андрасюка «Крыжык» 
выйгралі Аляксандра 

Зінкевіч з Бельска-
Падляшскага і Уля Марчук 

з Нараўкі. Віншуем!

З яе цу доў ныя са ла ты
Пры га та ваць мы вель мі ра ды.
Хоць злая, гор кая. Але
Хай бу дзе ча ста на ста ле.
Р......

ХТО МЫ? АД КУЛЬ НА ШЫ ІМЁ НЫ І НАЗ ВЫ?

Ста іць дзед
пры да рож цы,
усім
чап ляе па
брош цы.
Дзяд.....

У
 Аў гу сто ве-Ягуш то ве 
ву чац ца школь ні кі 
з усёй гмі ны Бельск-
Пад ляш скі.

— Столь кі кі ла мет раў да Ва-
ты ка на, — ка жа ды рэк тар Юры 
Жмень ка, — коль кі на ліч вае 
наш школь ны мар ш рут. Кож ны 
дзень у шко лу зво зяць дзя цей 
з 56 мяс цо вас цей. Ра ні цай і пас-
ля абе ду пяць аў то бу саў пе ра -
адоль ва юць аж но 1300 (!) кі ла-
мет раў.

— Ці гэ та мя шае за ся ро дзіц ца 
на на ву цы?

— Уся ляк бы вае, — чу ем 
у ад каз, — на пэў на скла да на 
на ла дзіць па заў роч ныя за нят кі. 
У шко ле жмень ка вуч няў вы ву-
чае бе ла ру скую мо ву.

— Гэ та та му, што з бе ла ру-
скіх вё сак ня ма дзя цей, — ка жа 
ды рэк тар. — За раз са шмат люд-
ных ка лісь вё сак, та кіх як Плю ці-
чы, Кры вая, ву чыц ца па ад ным 
дзі ця ці.

— Бы вае так, што бе ла ру скія 
пес ні спя ва юць па ля кі, — да дае 
Юры Жмень ка, — бо школь ны 
гурт «Ка мер тон» мае роз ныя пес-
ні ў сва ёй пра гра ме.

Мы ме лі на го ду па раз маў ляць 
са ста рэй шы мі вуч ня мі па чат ко-
вых кла саў, якія хо дзяць на ўро-
кі бе ла ру скай мо вы. Мы за ся ро-
дзі лі ся на наз вах мяс цо вас цей.

— Ча му Аў гу сто ва мяс цо выя 
лю дзі на зы ва юць Ягуш то вам?

Ад каз про сты для тых, хто 
ве дае мяс цо вы ды я лект. У мі ну-
лым жы ха ры Пад ляш ша ме лі 
свае ва ры ян ты на зваў і імён. 
Яны про ста ха це лі пры го жа ад-

роз ні вац ца ад ін шых! Вось і рым-
ска га Аў гу ста тут на зы ва лі 
па-свой му Ягуш ты нам! Ад туль 
і мяс цо вая наз ва, якую пры ду ма-
лі ў го нар ка ра ля Аў гу ста, які 
пра яз джаў бель скім гас цін цам, 
што сце лец ца праз ся ло... Не да-
рэч на і смеш на, ка лі ча сам мяс-
цо выя са ро ме юц ца сва ёй наз вы. 
Улас нае імя свед чыць пра сі лу 

і гра мад скую свя до масць мяс цо-
вых лю дзей. За кож най наз вай 
ідзе зай маль ная і нез вы чай ная 
ле ген да і гі сто рыя. Ме на ві та, гу-
тар ка пра наз вы на ва коль ных 
вё сак жы ва ці ка ві ла на шых сяб-
роў. Усе яны па а бя ца лі за пі саць 
ле ген ды пра свае вё скі. Ча ка ем 
до пі саў!

Зор ка
Фота Ган ны Кандрацюк

Ян ка КУ ПА ЛА

Дуб
Рас пус ціў шы суч ча
У глу хім пры вол лі,
Сам адзін рас це ён
На да лё кім по лі.
Як цар, у ка ро не,
Аб ні чым не дбае,
Ці то стог не бу ра,
Ці ві хор гу ляе.
На ад ным ён мес цы
Днюе і на чуе;
Мно га ка зак знае,
Мно га пе сень чуе.
Дождж пад мыў ка рэн не;
У ім дуп ло — як ха та...
Ён ста іць і дрэм ле —
Гроз ны. Ра са ха ты.

Юлія ЛЯ СО ТА
ПШ у На раў цы

Ма лен кая 
ай чы на
Як я люб лю сваю ма лень кую 

ай чы ну,
У якой я на ра дзі ла ся і жы ву!
Тут сяб роў сва іх маю,
З які мі сяб рую і ў шко лу ха джу.
Та ко га ха ро ша га ку точ ка
Ва ўсім све це ня ма.
Па вер це мне, лю дзі, 

у тое што я вам ка жу!

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ
ПШ у Мі ха ло ве

Во сень
Аран жа вы свет гэ та ка ля ро вая 

квет ка.
Во сень пры го жая на зям лі.
Лі сточ кі яш чэ тры ма юц ца 

бя роз кі,
Яны ўпар тыя, як не трэ ба.
Та му трэ ба ка ры стац ца 

ве ла сі пе дам,
Па куль ня ма сне гу!

Юлія ЛЯСОТА
ПШ у Нараўцы

Вожык
Маленькі вожык
Сеў на дарожцы
І не ведае, куды пайсці,
Каб ежы на зіму прынесці.
Каб зіму перажыць,
Трэба многа рабіць.
Вожык зімы баіцца
І многа прыпасаў збірае,
Каб у халодныя дні
Мець ежу на ўсе зімовыя дні.
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Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа
ЧАМУ КАТЫ ПАСЛЯ 

ЯДЫ МЫЮЦЦА 
(літоўская каз ка)

№ 39-15

Cukier Potrawa

Lody

Mąż

Księżyc

Las Mak

Wrzos

Woda

Gatunek

Wiąz

Matka
Broda

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 № 35: 
Па ра шу тыст, карп, ве цер, Об, ве рас, трон, да на рыт, ры-

цар, Ас. Пуп, ве ды, пе рац, Ас, ца на, ке сар, удар, тын, порт, 
бо, ток, нос.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Са ра Скаў рон ская, 
Маль ві на Каз лоў ска і Ра фал Ак се ця юк. Він шу ем!

Аб пен сіі ма ра
Ху лі ган прый шоў са шко лы
Надз вы чай на не вя сё лы.
Ма ці аз ва ла ся бой ка:
— Хі ба зноў ат ры маў двой ку!

— Трэ ба каб ты зра зу ме ла:
На стаў ні ца аша ле ла
І жы ве як у па жа ры.
Я аб пен сіі ўжо ма ру.

Сха ва лі ся
На стаў нік за ві на ва тым
Прый шоў да яго ха ты.
Раз бой ніц кі Ва ня
Зас лу жыў па ка ран ня.

— Ска жы, ці та та до ма?
— Ня ма яго, вя до ма.
— А мо жа ёсць ма ма?
— Сха ва ла ся так са ма.

Ад ной чы пры ля цеў ве ра бей на па на дво рак. Ска-
ча, у лу жы не ку па ец ца, а кот на яго гля дзіць. Гля-
дзеў, узі раў ся кот і шусь! Сха піў ве раб’я за кры ло, 
тры мае і ка жа:

— Ну, ця пер я смач на пас не даю!
— Ці вам не со рам на пан кот? — па чаў ве ра бей. 

— Вы ж яш чэ не па мы лі ся. Хі ба не ве да е це, што 
спа чат ку трэ ба па мыц ца, а пас ля сне даць?

— Праў да, я за быў ся пры няць ра ніш ні ту а лет, — 
кот пад няў ад ну ла пу, каб пра цер ці са бе пы ску...

А ве ра бей ка не ду маў, ён зат ра пя таў кры ла мі 
і ад ля цеў.

Кот вель мі ўсхва ля ваў ся, на ёр шыў шэрсць.
— Ця пер ты мя не ўжо не ашу ка еш, — фук нуў 

ён, — ця пер я спа чат ку бу ду ес ці, а пас ля мыц ца...
З той па ры ўсе ка ты на све це мы юц ца пас ля 

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

Усе лю бім аз даб ляць на род ным ар-
на мен там адзен не, прад ме ты, ха ты. 
Цэн т раль нае мес ца ў бе ла ру скіх узо-
рах зай мае вась мі кут ная зор ка. Та кі 
ла га тып мае на шая ста рон ка. Так са-
ма пя ты «б» клас зрос ся з зор чы най 
сім во лі кай. А ве да е це ча му?

За гэ тым ідзе ка ла рыт ная гі сто-
рыя.

З най ма лод шых га доў на шы сяб-
ры з бель скай «трой кі» ад зна ча юць 
на ва год нія свя ты. Яны вы ву ча юць 
ка ляд кі, бя руць ка ля ро вую зор ку 
і хо дзяць ка ля да ваць па шко ле. 
У пер шую чар гу ідуць да спа да рынь 
ды рэк та рак і пра цаў ні коў ад мі ніст-
ра цыі. Пас ля ў ста ло вую, па ве ся ліць 
ку ха рак. Усю ды іх ча сту юць доб рым 
сло вам, цу кер ка мі і ла сун ка мі.

На род ныя тра ды цыі наб лі жа юць 
лю дзей.

Так са ма ў пя тым «б» жы ве дух 
сяб роў ства. У час на шай су стрэ чы 
мы пры кме ці лі фай ную спра ву. Як 
заў сё ды, мы пра па на ва лі вуч ням тэ-

ма тыч ныя кон кур сы з уз на га ро да мі. 
Трэ ба бы ло наз ваць проз віш ча па э-
та, які ў гэ тым го дзе адз на чаў 90-
год дзе і ўжо 59 га доў су пра цоў ні чае 
з «Ні вай». Чар го выя пы тан ні да ты-
чы лі гі сто рыі шко лы і кра яз наў чых 
ці ка він. Пя цік лас нік Ілья Фі ё нік ужо 
ў па ло ве кожнага пы тан ня ве даў ад-
каз. Ён ад нак не ха цеў згар нуць усіх 
уз на га род для ся бе! Хла пец ад га даў 
пер шае пы тан не і ат ры маў кніж ную 
ўзна га ро ду. Пас ля ён «да па ма гаў» 
ка ле гам, на во дзіў іх на ад ка зы. 
Дзя ку ю чы суп ра цоў ні цтву ў хлап-
цоў скім ку точ ку аж но за гу дзе ла ад 
зда га дак і за ду мак. У рэш це рэшт 

мно гія зна хо дзі лі пра віль ныя ад ка-
зы. Хлоп цы га рэз ні ча лі, жар та ва лі, 
ім к ну лі ся па шы рыць тэ му. Для та кіх 
жы вых мо ман таў хо чац ца пры яз-
джаць на школь ныя су стрэ чы.

З пя тым «б» кла сам мы суст рэ лі ся 
на ўро ку бе ла ру скай мо вы. На шы 
сяб ры наз ва лі дэк ла ма та раў, якія 
пры ма лі ўдзел у «Род ным сло ве». 
Гэ та Мал га жа та Ку бай, Адам Ам б ра-
жэ віч, Мар та Мац ке віч, На тал ля Які-
мюк, Оля Яр мо цік і Ілья Фі ё нік.

— Ужо з пер шых уро-
каў мы рых ту ем ся да 
прад мет на га кон кур су 
па бе ла ру скай мо ве, 

(У)зор ныя пяціклас ні кі!

— ка жа на стаў нік Ярас лаў Па до-
лец. — Па куль ах во ту пры сту піць 
да кон кур су за я ві лі ча ты ры асо бы. 
Яны ве да юць, што пад рых тоў ка да 
кон кур су па шы рыць іх ве ды пра род-
ную мо ву і Бе ла русь.

У пя тым «б» кла се 22 вуч ні. Іх 
вы ха ва цель — Мар та Мі ка ла юк-Ста-
сюк.

Зор ка, 
фо та Ганны Кан д ра цюк
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Моўная русіфікацыя Беларусі (ч.2)

Установы адукацыі як першая пры
ступка ў накірунку паўнавартаснага існа
вання беларускай мовы, яе валодання 
грамадзянамі краіны павінны былі б вы
конваць гэтую функцыю, выхоўваць пава
гу да нацыянальных каштоўнасцяў, гісто
рыі і культуры беларускага народа. Але, 
на жаль, з кожным годам сітуацыя ў сфе
ры адукацыі толькі пагаршаецца. У дзіця
чых садках і сярэдніх школах белару
ская мова амаль не гучыць. Недастатко
вая колькасць гадзін вывучэння белару
скай мовы, зачыняюцца беларускія шко
лы. І калі раней некаторыя прадметы вык
ладаліся выключна на беларускай мове, 
то ў 2006 годзе, калі міністрам адукацыі 
быў Аляксандр Радзькоў, адбыўся пера
ход выкладання такіх прадметаў, як гісто
рыя і геаграфія Беларусі на расійскую 
мову, хаця раней яны выкладаліся пабе
ларуску. Патрабаванні ж грамадскасці 
вярнуць беларускую мову гэтым прадме
там станоўчых вынікаў не даюць. У 2012 
годзе тагачасны міністр адукацыі Белару
сі Сяргей Маскевіч запэўніваў, што „за
дача ўжо пастаўлена і мы будзем імкнуц
ца да таго, каб ужо з новага навучальна
га года беларуская мова вярнулася на 
ўрокі па гісторыі і геаграфіі роднага 
краю”. Прайшло тры гады — ніякіх зме
наў. І вось ужо новы міністр адукацыі Мі
хаіл Жураўкоў выказаў меркаванне, 
„што мы прыйдзем да таго, што ў нас 
больш за палову прадметаў будзе на бе
ларускай мове”. Праз тры месяцы на 
прэсканферэнцыі ў Мінску намеснік мі
ністра адукацыі Раіса Сідарэнка заявіла, 
што Міністэрства адукацыі не будзе «сі
лавым метадам» пераводзіць выкладан
ня школьных прадметаў на беларускую 
мову. Русіфікацыя ў сферы адукацыі 
прагрэсуе. Вось толькі некаторыя дадзе
ныя. Паводле інфармацыі Нацыянальна
га статыстычнага камітэта, у вышэйшых 
навучальных установах Беларусі на ру
скай і беларускай мове, хоць гэта мог 
быць адзін прадмет з усяго навучальнага 
цыкла, у 2014/2015 навучаліся больш за 
149 тысяч студэнтаў — гэта 41%, на ру
скай мове — каля 212 тысяч — гэта 58%. 
На беларускай мове навучаліся 300 сту
дэнтаў — гэта 0,1% ад агульнай колькас
ці, у 2013/2014 іх было 600, ў 2012/2013 
— 700, што складала 0.2%: У дашколь
ных установах адукацыі на беларускай 
мове выхоўваліся 43 тысячы дзяцей 
(10%); — на рускай мове — амаль 
368.000 дзяцей — 90%. Лічбы па ўстано
вах агульнай сярэдняй адукацыі 
паказваюць, што колькасць навучэнцаў, 

якія вывучаюць усе прадметы на белару
скай мове за чатыры гады знізілася 
з 19% да 14%: У 20012002 навучальным 
годзе колькасць вучняў, якія атрымліва
юць сярэднюю адукацыю на беларускай 
мове, складала 400 869 чалавек супраць 
135 100 у 2014/2015. Толькі з 2010 года 
па 2015ы год колькасць беларускамоў
ных вучняў зменшылася на 43 тысячы. 
Варта адзначыць, што ў асноўным бела
рускія школы засталіся ў сельскай мяс
цовасці, але з кожным годам яны пасту
пова скарачаюцца з прычыны нізкай 
укамплектаванасці вучнямі, а дзяцей пе
раводзяць ў больш буйныя школы, наву
чанне ў якіх часта вядзецца на рускай 
мове. У гарадах сітуацыя з выкладаннем 
на беларускай мове ў школах катастра
фічная. Няма ніводнай цалкам белару

раўнанні з 2014 годам. Таксама скарача
ецца колькасць абітурыентаў, якія абралі 
беларускую мову на цэнтральным тэста
ванні. У 2015 годзе беларускую мову зда
валі толькі 24% выпускнікоў. 76% выпуск
нікоў школаў здавалі рускую мову. Яшчэ 
8 гадоў таму, у 2007 годзе, суадносіны 
былі значна бліжэйшымі: 42% выпускні
коў здавалі тэст па беларускай мове 
і 58% па рускай. За апошніх пяць гадоў 
(20122015) больш як у два разы скараці
лі набор на беларускую філалогію. 
У 2010 годзе БДУ на дзённую форму на
вучання набіраў 60 студэнтаў (48 бюджэт 
і 18 на платнай аснове). У 2012 — 25 (ад
паведна 20 і 5). У 2015 ужо толькі 20 
і толькі на бюджэт. У 2015 годзе на кітай
скую філалогію ў БДУ набор вышэйшы 
за беларускую — 30 месцаў, з іх 10 бю

У сувязі з апошнімі ге
апалітычнымі выклі
камі (агрэсіўная палі

тыка Расіі ў адносінах да 
Украіны і Грузіі), рыторыка 
вышэйшага кіраўніцтва 
краіны пакрысе мяняецца, 
але ж далей гэтага справа 
не ідзе. Так, у студзені 2015 
года старшыня Канстыту
цыйнага суда Пётр Мікла
шэвіч заявіў, што лічыць 
мэтазгодным выдаваць 
законы на беларускай 
і рускай мовах. але ніякіх 
канкрэтных захадаў дзеля 
гэтага не было прынята. Ня
гледзячы на тое, што ў ад
паведнасці з арт. 26 Зако
на Рэспублікі беларусь „аб 
дзяржаўнай службе ў Рэс
публіцы беларусь” і арт. 4 
Закона „аб мовах” дзярж
служачыя абавязаны вало
даць дзвюма дзяржаўнымі 
мовамі, гэтая норма ў спра
ваводстве і судавытворчас
ці практычна не працуе. 

ну самастойную адзінку — Інстытут ма
стацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору 
імя Кандрата Крапівы, утварыўшы новае 
аб’яднанне Цэнтр даследванняў белару
скай культуры, мовы і літаратуры. Цяпер 
гэтыя інстытуты існуюць у складзе Цэнт
ра ў якасці філіялаў. Доля беларускай 
мовы на нацыянальным тэлебачанні і ра
дыёвяшчанні мізэрная, у краіне няма на
ват аднаго беларускамоўнага тэлекана
ла. Паводле дадзеных Белстата, у 2013 
годзе ў Беларусі на рускай мове было 
выдадзена 82,8 % кніг і брашур, на бела
рускай — 10,1%. Выходзіла 654 газеты, 
з іх на беларускай мове — 189. У рэаль
насці ж часта такія газеты маюць толькі 
беларускамоўную назву, а журналісцкія 
матэрыялы і рэкламу размяшчаюць па
руску. З 921 часопіса на беларускай мо
ве выпускалася 133, і ў дачыненні да мо
вы тая ж сітуацыя, што і з газетамі. Так, 
назва грамадскапалітычнага і навукова
папулярнага часопіса адміністрацыі прэ
зідэнта «Беларуская думка», але ўсе ма
тэрыялы на ім выключна на рускай мове. 
На беларускай мове зусім не выпускаюц
ца мастацкія стужкі. Далёка не ў кожным 
музеі краіны можна замовіць экскурсію 
на беларускай мове. Аўдыёгіды маглі б 
у пэўнай ступені вырашыць гэтую праб
лему, але, за рэдкім выключэннем, у му
зеях і іх няма. Не лепшым чынам выгля
дае сітуацыя з беларускамоўнай рэкла
май. І хоць многія сусветныя брэнды ста
лі выкарыстоўваць у рэкламе сваіх тава
раў і паслуг беларускую мову, па некато
рых падліках, доля беларускамоўнай рэк
ламы ў нашай краіне не перавышае 13 
працэнтаў. У той жа час паводле дасле
давання міжнароднага агенцтва сацыяль
ных і маркетынгавых даследаванняў 
МАСМД, заказчыкам якога выступіла гра
мадская кампанія «Будзьма беларуса
мі!»: 56% беларусаў пазітыўна ацэньва
юць беларускую мову ў рэкламе, 60% 
падтрымліваюць выкарыстанне роднай 
мовы ў афармленні гарадоў і вітрын. З 1 
ліпеня 2010 года ў Беларусі дзейнічае па
станова «Палажэнне аб парадку функцы
янавання інтэрнэтсайтаў дзяржаўных ор
ганаў і арганізацый», якім вызначаны па
радак функцыянавання афіцыйных сай
таў рэспубліканскіх органаў дзяржаўна
га кіравання, мясцовых выканаўчых і рас
парадчых органаў, іншых дзяржаўных ор
ганаў і дзяржаўных арганізацый. У пунк
це 3 дадзенага дакумента ўтрымліваецца 
патрабаванне аб прадстаўленні інфарма
цыі на дзяржаўных мовах Рэспублiкi Бе
ларусь, а пры неабходнасці таксама на 
адной або некалькіх замежных мовах. 
Аналіз вынікаў маніторынгу прадстаўле
насці інфармацыі на 45 афіцыйных сай
тах дзяржаўных органаў і арганізацый, 
праведзенага Цэнтрам прававой транс
фармацыі Lawtrend, паказаў, што ні 
адзін з іх не мае паўнавартаснай белару
скамоўнай версіі. Толькі 8 сайтаў маюць 
беларускамоўныя версіі, якія ў большас
ці выпадкаў з’яўляюцца зрэзанымі вары
янтамі рускамоўных і прадстаўляюць 
толькі частку абавязковых для размяш
чэння катэгорый інфармацыі. Белару
ская мова амаль цалкам адсутнічае 
ў працы ўсіх іншых дзяржаўных закана
даўчых, выканаўчых органаў: у міліцыі 
і пракуратуры, у міністэрствах і дзяржаў
ных камітэтах, у прэзідэнцкай вертыкалі 
ўлады. Моўная стандартызацыя ў рамках 
ЕўрАзЭС таксама яшчэ больш абмежава
ла правы беларускай мовы на таварах, 
якія вырабляюцца ў Беларусі. Для вып
раўлення катастрафічнага становішча 
з беларускай мовай у Беларусі патрэб
ная спецыяльная комплексная дзяржаў
ная праграма ўратавання беларускай мо
вы, якая прадугледжвала б кардыналь
ныя змены ў дзяржаўнай палітыцы русіфі
кацыі, якая праводзіцца сённяшнімі ўла
дамі Беларусі. Беларускай мове неабход
ная дзяржаўная падтрымка, інакш яна за
гіне.

vhttp://spring96.org

скамоўнай школы ў абласных цэнтрах ці 
ў іншых буйных гарадах краіны. У двухмі
льённым Мінску толькі 5 гімназій і 1 шко
ла паводле сваіх статутаў маюць белару
скую мову навучання. У Гародні 
ў 2014/2015 разам у дзвюх школах і гім
назіі навучаліся пабеларуску 26 дзяцей. 
Дваццаць гадоў таму каля 80% школ у Га
родні былі беларускімі. Пасля рэферэн
дума 1995 г. аб роўным статусе рускай 
мовы з беларускай, сітуацыя рэзка змяні
лася на карысць рускай. У Магілёве —
адзін клас з беларускай мовай навучан
ня, у якім адна вучаніца. У Віцебску і Го
мелі беларускамоўныя класы наогул ад
сутнічаюць. У Берасці ўпершыню ў гэтым 
2015/2016 навучальным годзе адчынілі 
клас з беларускай мовай навучання, які 
складаецца з чатырох хлопчыкаў. Назіра
ецца тэндэнцыя скарачэння колькасці 
жадаючых здаваць моўны тэст пабела
руску. У 2015 годзе — на 3% менш у па

джэтных і 20 на платнай аснове. У Бела
русі няма ўстановы вышэйшай адукацыі 
з беларускай мовай навучання. 20 год та
му Таварыства беларускай мовы з дапа
могай экспертаў распрацавала канцэп
цыю нацыянальнага ўніверсітэта, дзе 
выкладанне вялося б на беларускай мо
ве, і сабрала 50 тысяч подпісаў за яго 
стварэнне. Аднак гэтая ініцыятыва не бы
ла падтрыманая на дзяржаўным узроўні. 
Скарачаюцца навуковыя даследванні 
і папулярызацыя беларускай мовы і літа
ратуры. У 2008 годзе дзве асобныя уста
новы Акадэміі навук: Інстытут мовазнаў
ства імя Якуба Коласа і Інстытут літарату
ры імя Янкі Купалы аб’ядналі ў адзін — Ін
стытут мовы і літаратуры імя Якуба Кола
са і Янкі Купалы. Гэтае аб’яднанне прывя
ло да скарачэння кадраў навукоўцаў і ад
назначна не ўзняло навуковых гуманітар
ных даследаванняў на якасна новы ўзро
вень. А ў 2012 годзе ліквідавалі яшчэ ад
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А
дпраўляюся ў чарговую вандроўку, 
акурат у самую гарачую сёлетнюю 
спёку. З аўтобуснага прыпынку, 
што каля Шчытоў на ваяводскай 

бельскабелавежскай шашы № 689, кірую
ся ў бок Пасынак па павятовай дарозе № 
1610B. Асфальтоўка моцна змучаная, па
моршчаная, унесла немалы высілак у гра
мадскагаспадарчыя падзеі, што адбывалі
ся ў яе наваколлі. Не ведаю, як цяпер, але 
калісь папулярным было ўзнагароджванне 
розных мясцовасцей рознымі ганаровымі 
званнямі, напрыклад званнем горадаге
роя ў Савецкім Саюзе, ці адзначанне ней
кім геройскім крыжам у Польшчы. Калі б 
такая працэдура прымянялася ў адносінах 
да заслужаных дарог, мяркую, што шаша 
між Плёскамі і Орляй апынулася б адной 
з першых у ліку лаўрэатаў...

Два кіламетры па той дарозе ад згада
най раней ваяводскай дарогі № 689 

распаложана вёска Крывая. Названа яна 
Крывой, хаця на першы погляд нічога кры
вога ў ёй не відаць; нават скрыжаванне 
шашы з вясковай вуліцай дакладна прама
вугольнае. Ну, можа мінуўшчына крышку 
вадзіла вёску гусіным ходам. Геаграфічны 
слоўнік Каралеўства Польскага з 1902 
года інфармаваў адно: „Krywa, wieś, pow. 
bielski, gub. grodz., gm. Pasynki, 8 wiorst od 
Bielska, 1061 dziesięcin. Na gruntach wsi 
mogiła”. А ўжо цяперашні гмінны партал 
падказвае больш: „Miejscowość Krzywa jest 
symbolem chaotycznych zmian administra
cyjnych w XX wieku. Krzywa w latach 1934
1952 należała do gminy Orla. Następnie 
miejscowość ta znalazła się w gminie Pasynki 
(19521954). Od 1954 roku Krzywa weszła 
w skład gromady Szczyty Dzięciołowo. Gro
madę tę zniesiono z końcem 1958 roku i Krzy
wa znalazła się w gromadzie Orla. Już rok 
później Krzywa, zapewne na prośby miesz
kańców, została przesunięta do gromady Par
cewo (1 stycznia 1960). W tym samym czasie 
przeniesiono siedzibę władz gromadzkich 
z Parcewa do Hołod i Krzywa odtąd należała 
do gromady Hołody. Nie był to koniec zmian 
dla mieszkańców Krzywej. Od dnia 1 stycznia 
1969 roku zlikwidowano gromadę Hołody 
i weszła ona w skład gromady Orla. Mimo, 
że większość miejscowości ze zlikwidowanej 
gromady weszła w skład gromady Bielsk 
Podlaski. W 1973 roku utworzono gminy 
i tym razem Krzywą włączono do gminy Orla. 
Kolejne lata to czas funkcjonowania Krzywej 
w gminie Orla, lecz mieszkańcy nie byli zado
woleni z takiego rozwiązania... W czasach 
PRLu na południe od Krzywej po wojnie pow
stała spółdzielnia produkcyjna”. Зараз вёска 
ў Бельскай гміне...

Зараз за скрыжаваннем стаіць двухпа
вярховы мураваны будынак былой 

школы. Быў час, калі асветная ўстанова 
называлася Пачатковай школай у Пасын
ках з сядзібай у Крывой; відаць, што і шко
ла каратала сваю дзейнасць слаломам, 
спыніўшы яе пятнаццаць гадоў таму. Буды
нак нейкі час меў быць адмысловым гра
мадскім цэнтрам, нават захаваліся яшчэ 
гастранамічныя шыльды. І гэтая дзейнасць 
таксама апынулася ў тупіку. Хто ведае, ці 
з актуальнай хваляй бежанства з Усходу 
не наканавана будзе немалому будынку 
новая роля... Не толькі ў дарог, але і ў не
каторых будынкаў цікавыя гісторыі, не ўсе 
яшчэ напісаныя.

Заслужаная асфальтоўка, быццам гід, 
вядзе падарожніка далей. І паказвае, 

як засуха ўскладніла і яе, асфальтоўкі, 
бытаванне. Вось злучэнне з палявой даро
гай так рассохлася, што цяперашнія сель
скагаспадарчыя машыны буксіруюць там 
у прыродным пясочным насціле быццам 
у размоклай дрыгве. А паветра здаецца 
дрыжаць у той спякоце быццам у нейкай 
ліхаманцы. І поле страціла шмат колераў 
пад ударамі раскаленага сонца, пасла
бела, пазбаўленае, быццам міфалагічны 
Антэй, жыццядайнага падсілкавання ад 
зямелькі...

Заходжу ў Локніцу. У пачатку вёскі, 
побач табліцы з назвай мясцовасці, 

турыстычны паказальнік з белым зме
стам, быццам інфармуючы, што ўсё там 
аднолькава вартае зацікаўлення. Далей, 
як і шмат якіх нашых вёсак, вартуюць 
Локніцу крыжы, як анёлыахоўнікі, якім вя
скоўцы даручылі нагляд за сваімі відзімым 
і невідзімым. У пачатку вывадны цэментны 
крыж характарыстычны для сакральнага 

будаўніцтва геркаўскага перыяду. Каля 
былой школы каменны крыж яшчэ царска
га вываду, з 1913 года. Пасярэдзіне вёскі 
два драўляныя крыжы. Амаль насупраць 
гаспадары рамантуюць хату; пытаю, ці гэ
та там стаяла колішняя локніцкая царква. 
Даведваюся, што стаяла яна крыху далей, 
на правым канцы вёскі. І сапраўды, на наз
ваным месцы стаіць чарговы крыж, у ага
роджы, у якой кветачны агародчык карча
нее ад спёкі. На крыжы інфармацыя, што 
там была царква Мікалая Цудатворцы. За 
крыжом, на цэрквіску, на намоленым мес
цы, якое засуха замяніла ў надта посную 
пашу, посціць кароўка.

факт, што ў 1780 г. у Бельску існавала 
вуліца Локніцкая...”.

Крыху далей разгалінаванне дарог, дзе 
падаюся налева, намячаючы падацца 

ў бок Мякішоў. Зараз з левага боку гэтай 
яшчэ вуліцы панадворак з незвычайнымі 
экспанатамі. У розных месцах таго па
надворка сельскагаспадарчыя прылады 
з нядаўняга мінулага, кожная прыаздобле
ная буйным вазонам кветак. Гэта быццам 
адзнакі — быццам ордэны, медалі ці зоркі 
герояў — жалезным ветэранам земляроб
ства, напэўна заслужаным для апрацоўкі 
мясцовай зямелькі — разам з людзьмі 
і коньмі; з гэтай земляробчай трыяды аста
ліся ў прынцыпе толькі яны — прылады...

За апошнімі збудаваннямі рэчка Локні
ца, ад якой пайшла назва вёскі. А з ча

го ўзялася назва самой рэчкі? Аляксандр 
Брукнер: „łokać, łoczę, ’łeptać, chlać, żłopać’; 
„grzechy jako wodę łoczesz”, jeszcze u Wuj
ka, potem zapomniane...”. Відаць, што на 
рэчцы быў вадапой; мабыць ад такога ж 
вадапою пайшлі назвы такіх мясцовасцей 
як Полацк, Плоцк ці Элк... Геаграфічны 
слоўнік: „Łoknica, lewy dopływ Narwi; płynie 
z za Kuraszewa do wsi Kaniuki”.

А на рэчцы масток, пра які ў 1952 годзе 
беластоцкая штодзёнка пісала: „Na 

terenie gromady Łoknica w gm. Bielsk Pod
laski znajduje się mostek wymagający nap
rawy. Pracy przy nim nie wiele i gdyby kilku 
chłopów chciało się nieco przyłożyć, mostek 
byłby w ciągu paru dni zreperowany i nie trze
ba byłoby łamać wozów i rwać uprzęży przy 
objeżdżaniu mostka po różnych wertepach”. 
Сёння там бетонны мост, а традыцыйныя 
вазы і вупраж адпраўлены на заслужаны 
адпачынак.

За Локніцай абшырны ўчастак поля з са
масейнымі зёлкамі. А за гэтым участ

кам пачынаецца лес. А ў лесе ямы, запоў
неныя заслужанымі элементамі аджытага 
вясковага будаўніцтва — ландшафцік не 
так рэдкі ў акружаючых нашы вёскі ля
сках. Далей дарога з прыродным насцілам 
так рассохлася, што трэба па ёй капацца 
быццам у глыбокім снезе.

З Мякішоў кіруюся ў бок Пасынак. На 
мяжы вобрубаў абедзвюх вёсак ста

рэнькі драўляны крыж з абломліваючымся 
папярочным брусом. Магчыма, што калісь 
высіўся ён над наваколлем над абсейва
нымі збожжам палямі, а калі падгніваў зні
зу, і пакуль верх трымаўся, закопвалі яго 

больш здаровую ніжнюю частку. Зараз на 
даўнейшых палях паяўляецца сямтам лес, 
закрываючы сабою колішні краявід, у тым 
ліку і межавы крыж.

З Пасынак дарогі — расхадныя. На
огул у Бельск, але мне задумалася 

стаптаць менш езджаныя дарогі; кіруюся 
ў Сакі і далей на мост, што за Суботкай на 
Арлянцы. У Саках помнік даўнейшага вя
сковага інтэр’еру — на адным панадворку 
ад даўняй хаты асталася толькі кафляная 
печсцяноўка. Пры нагодзе, аднак, хачу 
прыгадаць яшчэ адзін помнік даўніны, 
прапагандысцкі — у 1951 годзе „Газета 
беластоцкая” пісала так пра Сакі: „Tego
roczna susza wyrządziła niemałe szkody 
w zasiewach ozimin. Zdawałoby się, że chłop 
zasiewy zbóż ozimych powinien otoczyć jak
najdalej idącą opieką, bo przecież one będą 
decydować w przyszłym roku w poważnym 
stopniu o ilości chleba. Tymczasem np. chłopi 
w gromadzie Saki, gm. i pow. Bielsk Podlaski, 
nie troszczą się zupełnie o oziminy. Choć nie 
ma jeszcze mrozów, puszczają luzem konie, 
bydło i owce na pole. Te hasając po ozimi
nach wydeptują je, a owce wyjadają żyto 
czy pszenicę nieraz z korzeniami. Nierzadko 
spotyka się tu i świnie ryjące zasiewy. (...) Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że tego rodzaju 
wypasanie inwentarzem żywym ozimin, jesz
cze przed nastaniem mrozów, dotyczy wyłącz
nie gospodarstw indywidualnych. W licznych 
na terenie powiatu bielskiego spółdzielniach 
produkcyjnych tego rodzaju wypadki nie mają 
miejsca, gdyż członkowie spółdzielni intensyw
nie walczą z wszelkiego rodzaju marnotraw
stwem”. Так калісь былі пісалі...

Зараз за Суботкай рэчка Арлянка, а за 
рэчкай так жа названая мясцовасць. 

Я часта спасылаюся на Геаграфічны слоў
нік Каралеўства Польскага; вось што ў ім 
напісана пра рэчку: „Orlanka, rzeka w gub. 
grodzieńskiej, najważniejszy lewy dopływ 
Narwi. Bierze początek na zachodniej stronie 
Puszczy Białowieskiej, powyżej mka Klesz
czele, płynie w kierunku płn., skłaniając się 
nieco na zachód, wąską doliną, na przestrze
ni 48 w[iorst]. Brzegi ma wysokie i dla tego 
nie rozlewa. Szerokość jej wynosi od 1 do 3 
sąż., głębokość zaś dochodzi do 2 stóp. Od 
lewego brzegu przybiera rzekę Białę, długą 
26 w., przy ujściu do której strumienia Lubcza 
al. Lubka leży miasto pow. Bielsk. Nadto wpa
da do O. rzka Czyżówka”. Цікава, чаму Ар
лянка названа найважнейшым прытокам 
Нарвы...

Сама вёска Арлянка невялічкая, зда
ецца, што ў ёй толькі дзве гаспадар

кі; не заходзіў я туды, бо ўжо меў шмат 
кіламетраў у нагах і трэба было лічыцца 
з кожным крокам, асабліва ж калі стаяла 
спякотнае надвор’е. Але маю ўвагу пры
цягнулі два крыжы, што перад вёскай, 
асабліва ж адзін з іх. Бо пастаўлены ён, як 
мне здаецца, не так з бетону, як з глыбіні 
ўсхваляванай верай душы. Магчыма, што 
захавальнікі помнікаў даўніны выглядаюць 
нейкіх рукадзельных памятак, шукаючы 
ў іх мастацкіх стандартаў, аднак можа зда
рыцца так, што больш можа быць варты 
нестандартны аб’ект, з якога выглядае 
вельмі шчырая душа...

Лясок, што ў міжрэччы Арлянкі і Белай, 
таксама закрануты засухай. І ён, як 

згаданы крыху раней Антэй, пазбаўлены 
сокаў зямлі, заўчасна здаецца восені, губ
ляючы пажаўцелае лістоўе: парадаксаль
на — спякотная пагода вытурае лета...

Калі з такой засланай лісцем лясной 
дарожкі выходжу на сенажаці, што 

ў пойме Белай, паказваецца мне збуда
ванне накшталт альтанкі. Але ж не — по
бач будыначка высокі візантыйскі крыж, 
ды і на будыначку таксама крыжык. Гэта 
каплічка Багародзіцы і братоў Макавеяў. 
Браты Макавеі праславіліся мучанікамі 
за дзвесце гадоў да пакутаў Хрыстовых, 
бо, згодна прынцыпам сваёй рэлігіі, адмо
віліся есці свініну па загадзе сірыйскага 
правіцеля Антыёха. З якім бежанствам 
яны трапілі ў лік заступнікаў каплічкі між 
Арлянкай і Грыневічамі, у краіну, дзе ад 
свініны можна ўжо не адмаўляцца нават 
у пост, цяжка мне здагадацца. Хіба зусім 
выпадкова. Гэтак жа як выпадкова трапіў 
туды і я, калі, заміж валачыць ногі па ас
фальтоўцы ў Бельск, выбраў шпацыр па 
бездарожжах вакол вялікай ракі Арлянкі 
ў напрамку Гацькоў.
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Заслужаны 
ландшафт

З другога боку вуліцы інфармацыйны 
стэнд пра вёску: „Назва вёскі выво

дзіцца ад пераплываючай непадалёку ра
кі з такой жа самай назвай. (...) Знаходзі
лася тут праваслаўная царква. Хаця ў сён
няшні дзень ніякіх слядоў пасля яе няма, 
памяць аб храме захавалася ў праверач
ных дакументах горада Нарвы з 1560 г., 
а таксама ў традыцыі тутэйшых жыхароў. 
Локніцкая царква была праўдападобна 
разбурана ў час ваенных пажарышчаў 
16551660 гадоў. Пра тое, як важнай маг
ла быць Локніца ў XVII ст., можа сведчыць 

n Межавы крыж між Мякішамі і Пасынкамі
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Беларускі педагог і асветнік

Сяргея паўловічаhttp://by.lang-study.com 140 гадоў з дня нараджэння

Калі лукашэнкаўская ўлада кажа, што бе
ларуская мова і так не знікне, таму ёй і не 
трэба дапамагаць захавацца, то, магчыма, 
у нечым яна мае рацыю. Бо захаваецца 
яна, выключна, насуперак беларусафоб
скім памкненням цяперашняга кіраўніцтва 
ў Мінску і дзякуючы намаганням свядомага 
беларускага грамадства. Адным з прыкла
даў такой руплівай працы на ніве захавання 
і далейшага адраджэння беларускай мовы 
можна назваць сайт у інтэрнэце, які пазна
чаны словамі „Вывучаем беларускую”.

Выява адукацыйнага сайта, што мес
ціцца па адрасе http://by.langstudy.com, 
вельмі прывабная — на фоне зялёнага 
поля і блакітнага неба размешчаны нібыта 
аркуш паперы, які азагалоўлены „Белару
ская мова з натхненнем!”, а ўверсе ледзь
ве заўважныя словы „З любоўю да мовы”. 
Прачытаўшы гэтыя словы, цяжка адмовіц
ца ад жадання пазнаёміцца з сайтам блі
жэй. І тут вельмі дапаможа старонка „Пра 
праект”, выйсце на якую месціцца ўверсе 
выяўлення пад загалоўкам цэлага сайта. 
„Сайт «Вывучаем беларускую: з любоўю 
да мовы» — гэта эксперыментальная пля
цоўка для студэнтаў, якія вучацца ствараць 
электронныя навучальныя рэсурсы па 
беларускай мове. Прапанаваныя на сай
це вучэбныя матэрыялы ўвесь час удаска
нальваюцца і пашыраюцца. Гэта доўгатэр
міновы праект, які паляпшаецца, дзякуючы 
намаганням розных удзельнікаў”, — распа
вядаецца там. На старонцы таксама пазна
чаны тыя асобы, што прынялі ці прымаюць 
удзел у рэалізацыі праекта. Гэта тры дзя
сяткі студэнтаў філалагічнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта роз
ных гадоў навучання на чале з дацэнтам 
кафедры прыкладной лінгвістыкі Вольгай 
Елісеевай.

Распрацоўшчыкі сайта лічаць, што выву
чыць на падставовым узроўні беларускую 
мову можна за 15 урокаў. Па меншай меры, 

аб гэтым сведчыць колькасць падрубрык і іх 
назвы на старонцы „Асновы”. Напрыклад, 
у першым уроку распавядаецца пра асноў
ныя асаблівасці беларускага вымаўлення. 
Прычым гэты расповед аздоблены гукавы
мі запісамі. У сваю чаргу пятнаццаты ўрок, 
які носіць назву „Да пабачэння!”, з’яўляецца 
сапраўды добрым замацаваннем пройдзе
нага матэрыялу. Там сярод іншага можна 
спраўдзіць свае веды ў лагічнай пабудове 
сказа, перакладах, выбары правільнай фор
мы дзеяслова.

Уверсе цэлага выяўлення і з правага яго 
боку месцяцца выйсці на так званы „Слоў
нік”. Ён цікавы тым, што падзелены тэматыч
на. Так, у тэме „Сям’я” той, хто вывучае бе
ларускую мову, можа не толькі прачытаць 
адпаведныя сказы, але пачуць, як гучаць 
ключавыя словы з гэтай тэмы. Дарэчы, тэм 
у „Слоўніку” даволі многа. Сярод іх — „Вымя
рэнне часу”, „Каляндар”, „Лічбы, лік і лічэн
не”, „Горад”, „Транспарт”, „Рух”, „Напоі”, 
„Мэбля” і шмат іншых. Праўда, не ўсе з іх 
змяшчаюць гукавыя файлы для праслухоў
вання ключавых слоў.

Выкарыстанне вывучанага ў размовах 
дазваляе ўбачыць рубрыка „Дыялогі”. Там 
да таго ж маюцца спасылкі на найбольш 
важныя словы, якія адначасова змешчаны 
ў слоўніку.

На сайце, як і ў звычайнай школе, не 
абышлося без практыкаванняў, якія знахо
дзяцца ў аднайменнай рубрыцы. Там, акра
мя заданняў па правільным выкарыстанні 
розных часцін мовы, ёсць і практыкаванне 
па самакантролю над вывучаным.

Нягледзячы на ўсе станоўчыя моманты, 
ёсць аднак на сайце яшчэ недапрацоўкі. 
Так, калі карыстальніку прапануецца выб
раць спосаб прагляду цэлага зместу, то не 
на ўсіх старонках можна зрабіць гэта з пе
ракладам на прапанаваныя рускую альбо 
польскую мовы.

vУладзімір ЛАПЦЭВІЧ

Беларускі багаслоў, педагог, пераклад
чык, дзеяч у галіне царкоўнае асветы Сяр
гей Паўловіч нарадзіўся 25 верасня 1875 г. 
у вёсцы Асаўцы Кобрынскага павета (ця
пер Драгічынскі раён). Скончыў Літоўскую 
праваслаўную духоўную семінарыю ў Віль
ні, пасля вучыўся ў Кіеўскай духоўнай акадэ
міі. Тэмай кандыдацкай дысертацыі абраў 
уніяцкі Замойскі сабор 1720 года. У 1900 г. 
скончыў акадэмію са ступенню кандыдата 
багаслоўя. Выкладаў Закон Божы ў духоў
най вучэльні. У 1904 г. „Гродненские епархи
альные ведомости” надрукавалі яго „Опыт 
истории Замойского униатского провинци
ального собора (1720 г.)”, а потым праца 
выйшла асобным выданнем.

У 19091912 гг. выкладаў Закон Божы 
ў настаўніцкай семінарыі і жаночай гімназіі 
Рагачова. У 1913 г. прызначаны інспектарам 
народных вучэльняў у Ваўкавыску. З пачат
кам Першай сусветнай вайны выехаў як бе
жанец у Калужскую губерню. Займаў пасаду 
загадчыка фінансавага аддзялення ў аддзе
ле народнай адукацыі, а яго жонка Марыя Мі
калаеўна працавала памочнікам бухгалтара 
ў Калужскім аддзяленні Дзяржбанка.

Паўловічы вярнуліся з Расіі на тэрыторыю 
Заходняй Беларусі. Пасля пераезду ў Віль
ню Сяргей Паўловіч працаваў выкладчыкам 
Закону Божага ў Віленскай беларускай гімна
зіі, а ў 1927/1928 навучальным годзе займаў 
пасаду дырэктара гэтай гімназіі.

Педагагічная і грамадская дзейнасць 
Паўловіча была цесна звязаная з ТБШ. Не
каторы час ён уваходзіў у склад кіраўніцтва 
гэтай культурнаасветнай арганізацыі. Рэда
гаваў часопісы „Летапіс Таварыства белару
скае школы” (з 1936 г. — „Беларускі лета
піс”) і „Беларускі каляндар”, якія выдаваліся 
гэтым таварыствам. Акрамя таго, Паўловіч 
дапамагаў Беларускаму выдавецкаму тава
рыству, быў сябрам Беларускага навукова

га таварыства, на яго пасяджэннях высту
паў з рэфератамі па гісторыі хрысціянства.

З канца 1920х гг. рэзка ўзмацнілася па
ланізацыя школы. Міністэрства веравызнан
няў і грамадскай асветы запланавала на 
1929/1930 навучальны год увядзенне ў бела
рускія школы падручніка „Лемантар” Станіс
лава ЛюбічМаеўскага. Паўловіч крытычна 
аналізаваў яго, выкрыў шкоднасць гэтага 
дапаможніка для нацыянальнай свядомасці 
дзяцей. Чыноўнікі былі змушаны зняць ле
мантар з карыстання, але праз год „выпраў
лены” падручнік усё ж быў уведзены ў наву
чальны працэс. У 1929 г. у Вільні ў белару
скай друкарні імя Скарыны быў выдадзены 
падручнік Паўловіча „Пішы самадзейна. Раз
віццё навыку самастойнага пісьма...”. У тым 
жа годзе выйшлі ў свет і „Метадычныя ўвагі” 
да падручніка „Пішы самадзейна”. Яны былі 
дапушчаны Міністэрствам асветы ў настаў
ніцкія бібліятэкі пачатковых школ з белару
скай мовай навучання.

16 кастрычніка 1930 г. і ў 1933 г. Паўло
віч быў арыштаваны і сядзеў у турме на Лу
кішках. У 1936 г. у Вільні быў надрукаваны 
лемантар Паўловіча „Першыя зерняткі”. На
цыянальным алфавітам беларусаў Сяргей 
Паўловіч лічыў кірыліцу, абгрунтоўваў гэта 
прычынамі гісторыкакультурнага характа
ру. Ва ўмовах узмацнення паланізацыі быў 
вымушаны надрукаваць другое выданне ле
мантара лацінкай — „Zasieŭki”. Нягледзячы 
на гэта, тыраж быў канфіскаваны.

Паводле некаторых звестак, у 1937 г. 
жыў у Варшаве, дзе рэдагаваў дзіцячы 
ілюстраваны царкоўнакультурны часопіс 
„Снапок”, які быў дадаткам да газеты пра
васлаўнай мітраполіі „Слово”. Памёр Сяр
гей Паўловіч ад хваробы сэрца 16 верасня 
1940 г. у Вільні. Пахаваны на Еўфрасіннеў
скіх могілках.
vПадрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Г
арадскі асяродак культуры, спорту 
і адпачынку ў Кляшчэлях у палове 
верасня над вадаёмам у Рэпчычах 
арганізуе цыклічнае мерапрыемства 

пад назвай «Пячэнне бульбы». Сёлета 
свята адзначалі 19 верасня. Надвор’е 
паспрыяла, публіка не падвяла. Купцы па
ставілі латкі з цацкамі для дзетак, цукро
вай ватай ды іншымі смакоццямі. Імпрэза 
пачалася ў 14:30. Гасцей прывітала ды
рэктарка ГАКСіА Марыя Клімовіч, у тым 
ліку бургамістра Кляшчэляў Аляксандра 
Сяліцкага, сакратара гміны Валянціну 
Сідарук, скарбніка Галіну Леанкевіч, стар
шыню Рады горада Кшыштафа Лянгэ, 
старшыню Таварыства сяброў Кляшчэ
леўскай зямлі Анджэя Рошчанку, ксяндза 
Яна Красоўскага, старшыню аб’яднання 
«Спадчына» Людмілу Дудар з горада Вы
сокае, з якім Кляшчэлі ладзяць кантакты, 
намесніцу старшыні Раённага аддзялення 
Польскага саюза пенсіянераў і інвалідаў 
у Гайнаўцы Ніну Пташынскую, затым стар
шынь гмінных пенсіянерскіх гурткоў (з дэ
легацыямі) з Кляшчэляў, Гайнаўкі, Чыжоў, 
Нараўкі і ДубічЦаркоўных, солтысаў і рад
ных ды жыхароў навакольных вёсак.

— Пасля некалькіх гадоў перапынку, 
— гаварыў, узяўшы слова, бургамістр 
Аляксандр Сяліцкі, — я вельмі цешуся, 
што Гасподзь хацеў, каб вярнуліся мы 
з «Пячэннем бульбы» над Рэпчыцкі вада
ём. У летні сезон за няпоўныя тры меся
цы Рэпчыцкі вадаём наведала 21 тысяча 
турыстаў. Гэта абазначае, што на Гайнаў
шчыне ў турыстычным руху мы стаім на 
другім месцы, за Белавежскай пушчай. 
І гэта лічу своеасаблівым дасягненнем. 

Рэпчыцкі вадаём быў здадзены ў кары
станне трынаццаць гадоў таму, — расказ
ваў далей прамоўца, — у верасні 2002 
года. Вадасховішча займае плошчу ў дзе
сяць гектараў. У мінулым трыццацігоддзі 
ніводнаму самаўраду не ўдалося збуда
ваць так вялікага штучнага вадаёма. Калі 
іншыя гміны ў асноўным будавалі тады во
даправоды і санітарную каналізацыю, мы 
гэтыя задачы рашалі ў меншай ступені, 
а прыярытэтнай справай палічылі будову 
вадасховішча. І гэта было трапнае рашэн
не. Калі трыццаць гадоў таму назначылі 
мяне начальнікам гміны, дык на вясковы 
сход у Рэпчычы я вымушаны быў дабірац
ца праз Чаромху і Кузаву, бо з Кляшчэль 

не было туды дарогі. Многае цяпер пера
мянілася. Збудавалі мы даязныя дарогі. 
Невялічкая вёсачка стала вядомым туры
стычным цэнтрам не толькі на Гайнаўш
чыне, але і на Падляшшы. Цешуся, што 
можам разам адзначаць «Пячэнне буль
бы» — сказаў у заканчэнні бургамістр 
Аляксандр Сяліцкі. — Лічу, што праграма 
сённяшняга мерапрыемства задаволіць 
шаноўную публіку, а печанай бульбы ўсім 
хопіць. Затым жадаю вясёлай забавы!

У мастацкай частцы выступілі «Чыжавя
не». На прывітанне гурт выканаў «Белару
сачку». Затым паплылі беларускія, укра
інскія і рускія песні: «Салавейка», «Чыр
воная калінонька», «Аддавалі маладу», 

ПЯчэННЕ бУЛьбы

«Ярмарка», «Верыла я», «Цвітэ тэрэн» 
ды іншыя. Калектыў выступаў у двух пады
ходах. У час перапынку іх месца на сцэне 
заняў музычны гурт «J.B.M.» з Сухаволь
цаў, які выканаў папулярныя беларускія 
і рускія песні ва ўласнай аранжыроўцы, 
між іншым, «Кучэры», «Смэрэко», «За 
окном черомуха колышется», «Ой, што 
за шум учыніўся». У другім падыходзе 
«Чыжавяне» запрэзентавалі багаты і раз
народны рэпертуар. Над вадаёмам луналі 
народныя напевы: «Зашла сонца за акон
ца», «Ехаў Ясь на кані», «Жыта жала», 
«Ныч яка місячна». На развітанне гурт вы
канаў вянок добра вядомых песень, у тым 
ліку «Распрагайтэ хлопці коней». Канцэрт 
доўжыўся амаль гадзіну, а публіка пасля 
кожнага нумара ўзнагароджвала арты
стаў бурнымі апладысментамі.

Атракцыёнам мерапрыемства былі ку
лінарны конкурс бульбяных страў і катан
не фурманкай навокал вадасховішча. Ва
заком быў Сяргей Сахарчук з Дабрыва
ды. На кулінарны конкурс заяўлена было 
адзінаццаць страў. Пераможцы атрымалі 
падарункі. Апрача таго кавальскія выра
бы прэзентаваў каваль з Чыжоў спадар 
Галёнка, а спадар Карпюк з Забагонш
чыны прапанаваў вырабы з ракіты.

Я пакідаў імпрэзу ў поўным разгары 
перад пятай на адвячорку. Удзельнікаў 
мерапрыемства чакалі яшчэ шматлікія 
конкурсы з узнагародамі ды забава пад 
гукі музыкантаў з Сухавольцаў.

Кляшчэлеўскае «Пячэнне бульбы» 
лічу ўдалай імпрэзай. За гэта арганізата
рам належыцца сардэчнае «дзякуй!».
vТэкст і фота Уладзіміра СІДАРУКА

n Вылучэнні атрымалі: (злева направа): Таіса Селевановіч, Марыя Вапа, Надзея Мароз і Ірэна Манцюк
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27.09 — 03.10

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

мі ў клеткі роспісу, складуць рашэнне — беларускую пагаворку.
1. буслаў ласунак = 3 _ 7 _ 30 _ 34 _;
2. аб’ект дзеяння стаматолага = 32 _ 9 _ 10 _;
3. славянскі язычніцкі бог холаду = 15 _ 16 _ 13 _ 14 _;
4. збудаванне для здабывання вады; можа быць з жураўлём або калаў

ротам = 22 _ 23 _ 37 _ 25 _ 24 _ 12 _ 11 _ 21 _;
5. прэснаводная рыба з тоўстым слізістым целам = 17 _ 18 _ 26 _ 27 _;
6. герой іспанскай сярэдневяковай літаратуры = 6 _ 38 _ 8 _;
7. хвойнае дрэва сямейства кіпарысавых з дробным лісцем = 35 _ 36 

_ 2 _;
8. верхняя частка галавы = 19 _ 31 _ 33 _ 20 _;
9. сасок у млекакормячай жывёлы = 28 _ 29 _ 1 _ 4 _ 5 _.

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

ныя адказы, будуць разыграны кніжныя ўзнагароды.

Адказ на адгаданку з 36 нумара
Кроў, санет, хна, пот, Хамурапі, выбраннік, араты, юбілей, Гю

го, Веранезе, манто.
Рашэнне: Хто ў прымах не бывае, той гора не знае.
Кніжную ўзнагароду высылаем Лявону Федаруку з Рыбал.

З а п р а ш э н н е

PROGRAM FESTIWALU:
27 września (niedziela)
PREMIERA Spektaklu „Ksenia”  Teatr Czrevo,
Godz. 17:00 – wstęp wolny

Miejsce: opera i FilharMonia podlaska, odeska 1 (Białystok)

28 września (poniedziałek)
Performatywne czytania baśni posvojomu
Godz. 9:30, 10:15 – czytania dla Grup zorGanizowanych

Miejsce: niepuBliczne przedszkole nr 1 iM. św. Młodzieńca GaBriela 
(Bielsk podlaski)

29 września (wtorek)
Spektakl „Byǔ by ǔ mianie cmok” – Teatr Kartonka (BY),
Godz. 10:00, 12:00 – spektakle dla Grup zorGanizowanych

Godz. 17:00 – wstęp wolny

Miejsce: ratusz (Bielsk podlaski)

30 września (środa)
Spektakl „Chatni vożyk”  Teatr Kartonka (BY),
Godz. 11:00 – spektakl dla Grup zorGanizowanych

Miejsce: MuzeuM Białoruskie (hajnówka)

Spektakl „Chatni vożyk”  Teatr Kartonka (BY),
Godz. 17:00 – wstęp wolny

Miejsce: ratusz (Bielsk podlaski)

1 października (czwartek)
Spektakl „Bieżeńcy”  Grupa teatralna z Muzeum Białoruskiego,
Godz. 18:00 – wstęp wolny

Miejsce: Bielski doM kultury (Bielsk podlaski)

2 października (piątek)
Spektakl „Ksenia”  Teatr Czrevo,
Godz. 18:00 – wstęp wolny

Miejsce: Bielski doM kultury (Bielsk podlaski)

3 października (sobota)
Spektakl „Czarnobyl”  Teatr Kryly Halopa (BY)
Godz. 17:00 – wstęp wolny

Miejsce: akadeMia teatralna (Białystok)

4 października (niedziela)
Spektakl „Bieżeńcy”  Grupa teatralna z Muzeum Białoruskiego,
Godz. 15:00 – wstęp wolny

Miejsce: akadeMia teatralna (Białystok)

Spektakl „Czarnobyl”  Teatr Kryly Halopa (BY)
Godz. 18:00 – wstęp wolny

Miejsce: Bielski doM kultury (Bielsk podlaski)

Na wszystkie spektakle wstęp wolny, rezerwacja bezpłatnych wejściówek 
tel. 511673151 lub e-mail teatr@czrevo.pl.

Organizator: Fundacja Teatr Czrevo,  
Kontakt: Joanna Troc, tel. 511673151, teatr@czrevo.pl
Więcej informacji na stronie www.czrevo.pl oraz facebook.com/teatr.czrevo/

(22.03. — 20.04.) Адступіся ад спраў, 
у якіх адчуваеш сябе няўпэўнена. Самотны 
Баран няхай інтэнсіўна разглядаецца за па
рай — можаш сустрэць кагосьці наканавана
га лёсам. Арганізуй кампанейскія сустрэчы. 
У апошнія дні верасня могуць турбаваць ця
бе старыя нямогласці, хутка бяжы да лекара, 
каб не мучылі цябе пасля сур’ёзныя хваро
бы. У кастрычніку дзейнічай вельмі асцярож
на ў фінансах.

(21.04. — 21.05.) 2629.09. можаш су
стрэць асобу, якая схоча цябе сабе падпа
радкаваць, а 28.09. будзеш неспакойны, не 
дай сябе выкарыстаць. У кастрычніку небла
гая форма. Адчувай сённяшні дзень, а ўсё 
добра складзецца.

(22.05. — 22.06.) Напоўніць цябе жыцця
радаснасць. Але 2627.09. вельмі пільнуйся, 
бо хтосьці схоча цябе падмануць. Заінвестуй 
у сябе самога. Можаш зрэалізаваць нават 
дарагую мару. Правядзі час з мілай табе 
асобай. 13.10. можа цяжарам быць табе бы
лое; старайся не ўспамінаць.

(23.06. — 23.07.) Добры час на любоў
ныя сустрэчы да 29.09. Не нарабі сабе 
28.09. сораму, не ляпні чагосьці, чаго пасля 
будзеш шкадаваць. У апошнія дні верасня 
не дурэй за рулём і на вуліцы, і не фарсіруй 
сябе лішне — цікуюць кантузіі і раненні, якія 
цяжка будзе вылечыць. Удасца табе зрэаліза
ваць нейкую добрую здзелку ў апошнія дні 
верасня. 13.10. дацэніш спакой і пастаян
насць у пачуццях партнёра.

(24.07. — 23.08.) 2629.09. вельмі добры 
час на знаёмствы, сімпатыя, прыхільнасць 
і зацікаўленне атачэння. У кастрычніку маеш 
шанцы на новае каханне. Не ўключайся ў не 
свае справы. Вельмі добрая форма, але не 
зрывайся з матыкай на сонца.

(24.08. — 23.09.) Будзеш самаўпэўнены, 
прафарсуеш усе свае справы. Але 2728.09. 
цяжкія моманты ад лішку абавязкаў. Хтосьці 
таксама будзе патрабаваць ад цябе проста 
немагчымага. 13.10. шэф дацэніць цябе, мо
жа нават дасць падбаўку!

(24.09. — 23.10.) Лепшыя дні ў здароўі. 
Будзеш мацнейшы і весялейшы. Пачнеш 
дзейнічаць, а псіхічныя дылемы адсунеш на 
далейшы план. Але 28.09. магчымыя завіра
ванні ў пачуццёвым жыцці, якія могуць аказац
ца прыкметай больш сур’ёзнага крызісу.

(24.10. — 22.11.) 2728.09. не ляпні абы
чаго, каб пасля не шкадаваць; пільнуйся ад 
злодзеяў. Будзеш у той час вельмі злосны, 
упарты наконт законаў і правіл; добра, што 
твая насцярожанасць не знеахвоціць да ця
бе іншых. У кастрычніку будзеш да шмат чаго 
падыходзіць лішне амбіцыйна. А можаш су
стрэць асобу, якая можа табе зламаць сэрца!

(23.11. — 22.12.) 27.09. пераканаешся, 
хто нелаяльны ў адносінах да цябе — можаш 
парваць з ім кантакт. Зацьменне Месяца 
28.09. будзе схільваць цябе да неабдума
ных паводзін, старайся не вырашаць важных 
спраў. 13.10. калі штосьці цябе не датычыць, 
не выказвайся на гэтую тэму, бо можаш упа
роць глупства. Не гуляй у азартныя гульні і не 
рабі стаўкі на таргах і на біржах, інакш стра
ціш значныя матэрыяльныя сродкі.

(23.12. — 20.01.) 28.09. могуць крануць 
цябе сямейныя завіраванні. Увесь тыдзень 
добры час для набыцця аўтамабіля. Каб паз
бегнуць аварый і паломак сваёй машыны, аб
гарні маленькія манікюрныя нажніцы зялёнай 
стужкай і пакладзі іх у мяшочак, у які таксама 
насып сухую траву палыну, святаянніка і тры
путніка. Захоўвай гэты кудмень у «бардачку» 
у аўто.

(21.01. — 19.02.) 28.09. магутныя эмоцыі, 
асабліва ў Вадалеяў з пярсцёнкам на пальцы. 
2729.09. у пачуццях можа пайсці штосьці не 
так. Але агульна гэты тыдзень — добры час 
для наведвання грамадскіх мерапрыемстваў, 
забаўляльных устаноў і месцаў з вялікай коль
касцю людзей. Удача будзе спадарожнічаць 
табе ва ўсім. Чакаюць новыя знаёмствы, ціка
выя сустрэчы і шмат станоўчых эмоцый.

(20.02. — 21.03.) У верасні нейкія нялёг
кія эмоцыі ў сувязі з далейшай сям’ёй. Чы
тай дробны друк пад дамовамі. Усе важныя 
справы і рашэнні лепш перанясі на іншы ты
дзень. Адмоўся ад публічных выступаў і гуч
ных заяў. Калі апоўначы насценны гадзіннік 
праб’е аж трынаццаць разоў, гэтая прымета 
прадказвае хуткі арышт кагонебудзь з чле
наў сям’і, чыюсь хваробу, смерць або руіну. 
У гэтым выпадку трэба перавесці гадзіннік на 
дванаццаць гадзін раней, прыкусіўшы пры гэ
тым кончык языка зубамі і ў думках лічачы га
дзіны ў зваротным парадку.

Агата АРЛЯНСКАЯ

Зараз у Нараўцы адбываецца ХІV Міжнародны пластычны і разьбярскі пленэр 
«НАРАЎКА — 2015». Удзельнічаюць у ім мастакі і разьбяры з Польшчы, Бела
русі, Латвіі і Літвы (разам васямнаццаць чалавек). Іх раскватаравалі ў прыго

жых новых начлежных доміках Байдарачнай прыстані над маляўнічай ракой Нараў
кай. Тут яны маюць добрыя ўмовы для творчай працы і адпачынку.

На два тыдні ў ціхую і сонечную Нараўку прыехалі Данель Грамацкі, Віктар Ка
бац і Марэк Сапёлка — усе яны з Гайнаўкі, Станіслаў Асташэўскі, Цэцылія Сол’ян, 
Альжбета і Аляксандр Гжыбэк ды Радаслаў Маціевіч з Беластока, Раман Хоінка 
з ЗялёнайГуры, Майка Зузанская з Лэнчнай, Павел Карпюк з Любліна, Малга
жата і Багдан Самборскія з Ясла, Ядвіга ПамяноўскаяВільдэ з Кладавы, Анна 
Вонсікевіч з Влацлаўка, Андрэйс Северэтнікоўс з Рыгі (Латвія), Валянцінас Вар
нас з Коўна (Літва) і Святлана Рызнікова з Мінска (Беларусь). Некаторыя з іх ужо 
пабывалі на пленэрах у Нараўчанскай гміне, між іншым, вясною ў мінулым годзе 
ў Старым Ляўкове. Пасляпленэрная выстава пачнецца 26.09.2015 г. у галерэі ім. 
Т.Саланевіч у Нараўцы у 16.00. (яц)

Рашэннем Рады гміны ў Чаромсе ад 
31 жніўня 2015 г. з пачаткам кастрыч
ніка гэтага года павышаюцца стаўкі 

за ваду для карыстальнікаў гміннага водап
равода. І так, стаўка 2,40 зл., якая абавяз
вала дагэтуль за кубаметр расходаванай 
вады, павышаецца на 2,59 зл. Павышаец
ца сталая плата абанамента за падключэн
не да водапровада з 2,70 зл. на 2,92 зл.

Павышаюцца таксама стаўкі за вы
ваз каналізацыйных нечыстотаў з 5,00 
на 5,40 зл. за кубаметр. Новыя стаўкі бу
дуць абавязваць да 30.09.2016 г.

(ус)

Міжнародны пленэр 

у нараўцы
Н о в ы я 
с т а ў к і
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У па ле скай глы бін цы (15)

Л
ю бо міль скі Баг дан Хмяль ніц
кі, хоць пе ра мож на тры маў 
ата ман скую бу ла ву, за мест 
пра бой і пе ра мо гу за стаў ляў 
ду маць пра буль бу. Усё зза 

гу стой ся рэб ра най фар бы, якая мес ца
мі зла зі ла з гі ста рыч най фі гу ры і на па
мі на ла збяд не ла га шлях ці ча ў дра ным 
ба ла хо не. У пад нож жа, у шэ рабу рых ка
лю гах ку па лі ся ве раб’і. Дзядзь ка Ана толь, 
хоць маж ны і важ ны па фі гу ры, гроб ся на 
град ках з буль бай у ага род чы ку. Ён на мо
мант адар ваў ся ад ра бо ты, стаў на зва жай 
і ад рэ ка мен да ваў ся бе: «Ана толь Ан то на
віч, луч шы фер мер Лю бо мі ля!».

— А які ў вас сорт буль бы? — спы та ла 
я.

Дзядзь ка Ана толь не ад рэ а га ваў на пы
тан не пра сель ска гас па дар чую куль ту ру. 
Зда лёк бы ло від на і чут на, што ён зай ма
ец ца больш ад каз най і важ най мі сі яй. Каб 
па ка заць гэ та на жы вым прык ла дзе, ён гук
нуў у бок шоп кі, дзе гу дзе ла ру ская пап са:

— Алён ка, а ну да вай да ра бо ты!
На зак лік выг ля ну ла зас па ная пры га жу

ня з па пя ро скай у ру цэ.
— Кінь та го цы бу ка і за буль бу бя ры ся! 

— нак ры чаў стро га дзед.
За гад па дзей ні чаў, хоць не цал кам так, 

як жа даў та го Ана толь. Алён ка, не кі да ю чы 
па пя ро скі, пры се ла на ку кіш кі і з ус меш
кай, быц цам ку рач ка, па ча ла грэб ці ся 
ў зям лі. Пра ца по бач стро га га дзе да на па
мі на ла дзі ця чую гуль ню і ней кую па ка зу ху.

— Вось як трэ ба пе ра вас пі ты ваць мо
ладзь, — ад зна чыў за да во ле ны Ана толь. 
— Іна чай ні ко лі не бу дзе спа кою і даб ра бы
ту ў на шай кра і не.

* * *
Ка лі мы праз плот гу та ры лі з Ана то лем, 

як зпад зям лі з’я віў ся не менш важ ны пен
сі я нер Ко ля. Яго шэ ры, на мор ш ча ны твар 
на па мі наў ста рую буль бу ўвес ну, прыз на
ча ную для па сад кі. З ро та, быц цам па сы
нак, вы гля даў адзін зуб жоў тасер ка ва га 
ко ле ру. Ён моў ч кі прыг ля даў ся рэ а ду ка цыі 
на град ках. Ад на ча со ва ла віў кож нае сло
ва і кры ва заў с мі хаў ся. Ка лі я раз ві та ла ся 
з «леп шым фер ме рам», дзядзь ка Ко ля, 
быц цам хвост, пап лёў ся ма ім сле дам.

— Што тут га ва рыць пра кра і ну і даб ра
быт, — па чаў ён, — ка лі ў га ла ве ху...!

Усе кры тыч ныя заў ва гі бы лі скі ра ва ны 
ў бок бяз дум най Алён кі. Най горш, што 
кеп скія звыч кі дзяў чы ны каш та ва лі шмат 
гро шай яе дзе дапен сі я не ра:

— Кож най ра ні цы ёй на «сто грам» трэ
ба, — па чаў дзядзь ка Ко ля, — а сто грам 
то ж не хо піць...

Хоць мой су бя сед нік ні бы та пры кід ваў
ся зак ла по ча ным праб ле май Алён кі, шкод
ныя звыч кі дзеў кі, ві да воч на, яго ўзбу джа
лі. Дзед рас пы таў з якой мэ тай я на ве да ла 
іх мя стэч ка. Мо жа не чым ган д люю? Ці мо
жа пра па ве дую якую рэ лі гію? Бо ка лі ха чу 
па га ва рыць з ім пра рэ лі гію, ён зап ра шае 
ў ха ту. На чай са шпір ці кам...

Для спе цаў па не ле галь ным па меж ным 
ган д лі Лю бо міль — сво е а саб лі вае пры
ста ніш ча і схоў на шля ху кан т ра бан ды 
ал ка го лем і цы га рэ та мі. Дзядзь ка Ко ля 
сам ня раз га няў ся з кан т ра бан дай спір ту 
ў Холм.

— Па куль не апа зо рыў ся на ўсё жыц цё, 
— ад зна чыў ён ні бы та зак ла по ча ны.

Што за гань ба? Спра ва ты чыц ца муж
чын ска га го на ру! Гэ та бы ло пры Яну ко
ві чы. Ка лі хто меў ру кі і но гі, кож ны з іх 
прыг ра ніч на га мя стэч ка сля пі цаю пёр ся 
за мя жу з га рэл кай і па пя ро са мі. Дзядзь ка 
Ко ля так са ма па ва лок ся з ба ба мі з мя стэч
ка. Су сед ка, най больш спрак ты ка ва ная 
ў кан т ра бан дзе, па ра і ла пры ха ваць спірт 
у пор т кі. І ён, ста ры ду рань, пай шоў за 
яе ра дай. Ка ра цей, да сцёг наў пад ча піў 
пласт ма са выя мя шоч кі са спір там і аб к
ру ціў іх скот чам.

— Му жык, як не ву чы, усё роў на бу дзе 
ха дзіць як мядз ведзь. Па куль не му сіў, 
я не па ды маў ся на но гі. Але ж у ту а лет 
на пер ла! Ві даць, там і мя не зво чы лі ў на
тоў пе тыя гай ва ра ны... — апош ні эпі тэт 
ад но сіў ся да па меж ных служ баў. — І ка
лі я шчас лі ва вяр таў ся ўжо ў ма шы ну, 
— цяг нуў ра сказ дзядзь ка Ко ля, — мя не 
даг наў адзін з на цэ ле ным шпры цам. Ён 
пра дзі ра віў па ке ты ды ўвесь спірт ус п
лыў на но гі і шта ны. Я чуць не зга рэў ад 

со ра му. Най больш да ку ча лі жан чы ны. 
Яны ра га та лі і пры коль на пы та лі: «А што, 
не да бег, Ко ля?».

— З той па ры я ўжо не па ехаў у Поль
ш чу! — уз дых нуў мой су бя сед нік. — Там 
жа з мяне дур ня і пас ме шыш ча зра бі лі...

* * *
На доб рую спра ву мя не не па він ны 

бы лі здзіў ляць гі сто рыі, па чу тыя пад пом
ні кам Баг да ну Хмяль ніц ка му пра муж чын
скі го нар...

А вось у аў то бу се на тра се Лю бо міль 
— Луцк пры сеў ся да мя не сім па тыч ны 
пры га жун Ры гор. Як са праўд ны ўкра ін скі 
хло пец, ду шой і це лам быў за па ло не ны 
све там ма шын. Най больш за хап ля лі яго 
ня мец кія «BMW».

— Ня мец кія аў та ма бі лі гэ та клас, — паў
та раў Ры гор, — усё апош няе, гэ та...

За мест гру ба га слоў ца хла пец мах нуў 
зне ах во ча на ру кой. Па да рож жа на аў то
бу се не да ва ла спа кою ма ла дзё ну. Ры гор 
увесь час уяў ляў, што за мест ся дзець 
у са ло не аў то бу са, мог бы ім чаць на сва ёй 
ма шы не ў Луцк. Каб хоць кры ху пры зям
ліць свае ма ры, ён да быў з кі шэ ні ма біл
ку з каль ку ля та рам і па чаў лі чыць кошт 
бі ле таў ды ад лег ласць па між па а соб ны мі 
га ра да мі.

— Каб я меў трох па са жы раў з Лю бо мі
ля ў Луцк, — га ва рыў ён быц цам у тран се, 
— дык за ра біў бы на бен зін для аў та ма бі
ля. Ка лі б тра пі ла ся ча ты рох, та ды ха пі ла б 
не толь кі на да ро гу, яш чэ і за ра біў бы на 
зап час ці...

Ка лі Ры гор па чуў, што еду аж но ў Сар
ны, ён ад ра зу па лі чыў кошт бен зі ну 
для май го па да рож жа на вір ту аль ным 
«BMW»...

— Ці праў да, што пры ват ныя ма шы ны 
за бі ра юць на пат рэ бы фрон ту? — спы та
ла я.

У ад каз ма ла дзён толь кі па ціс нуў пля чы
ма. Ён сам аса бі ста не ве даў ні ко га, у ка го 
адаб ра лі б ма шы ну... За тое ве даў як паз
бег чы ма бі лі за цыі:

— Мно гія хлоп цы кла дуц ца ў баль ні цу, 
каб там зра бі лі ней кую апе ра цыю. Ну, 
пры кла до ва, каб сля пую кіш ку вы ра за лі.

Пас ля та кой апе ра цыі да юць паў го да 
вод пу ску ад ар міі.

— А я па ду маў ці не па ха дай ні чаць 
за кар ту па ля ка, — заў с міх нуў ся Ры гор, 
— бо ў мя не поль скае проз віш ча. 

Ён да гэ тай па ры не ці ка віў ся сва ім 
па хо джан нем. Праў да, дзесь ці ў ся мі дзя
ся тыя га ды шу ка ла іх сям’я з Поль ш чы. 
Су вя зі ад нак пар ва лі ся. Ры гор, ка лі ад
ной чы быў у Поль ш чы, яго ўсе пы та лі: 
«Ty, Gre go ry, Po lak?».

— А якое ў ця бе проз віш ча?
— Gre go ry Vie lo gór ski, — ад ка заў ён 

з той жа ча роў най ус меш кай.
— Ві даць, у ця бе шля хец кае па хо джан

не, — пад ка за ла я.
Апош няя вест ка зу сім не зра бі ла ўра

жан ня на ма ім су бя сед ні ку. Ён су нуў нос 
у свой каль ку ля тар, каб зра ха ваць ней кі 
чар го вы вір ту аль ны кошт па да рож жа на 
сва ім вір ту аль ным «BMW»...

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК


