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Рытуалы жыццяè3

Званары Беларусіè8

— Называюся Крыш
таповіч, не ведаю як 
сказаць: Валянціна 
ці Валянтына, Валь
ка, Валя, як хто хо
ча. Нарадзілася ў Пі
ражках Шудзялаў
скай гміны ў 1929 го
дзе. Праваслаўная, 
косць ад косці.

— Як выглядаў Вялікдзень Вашага 
дзяцінства?
— Як мы былі малыя, то яго чакалі, каб 
хаця нейкае яйка, кусок пірага пакаш
таваць, як мага хутчэй. Цягам усяго 
сямітыднёвага посту выглядалі Вялікад
ня. А мама кажа: „Ужо, ужо ідзе Вялік
дзень, да парога падыходзіць, зараз 
парог пераступіць”. А мы ўсё сядзелі 
і чакалі. Праўда, дзецям у посце давалі 
малако. Хто б там пражыў сем тыдняў 
без малака, паўміралі б, — смяецца спа
дарыня Валя.

Пад царквой заўсёды сядзелі жабракі. 
Шмат іх было, мяшкі з сабой прыносілі.

— Што яны там рабілі?
— Сядзелі і маліліся, а людзі давалі ім 
штонебудзь. То хлеба кусочак, то яй
ка, то булку. Мо нехта і каўбаскі даў, 
усялякія людзі былі. Цяжка тады жыло
ся. Мае бацькі не былі найбяднейшыя, 
свіней і пяць ці шэсць кароў трымалі, 
але ў вёсцы хлеба і бульбы не ўсім ха
пала.

— Як называлі кошык з ежай для 
асвячэння?
— Пасвянцонка. Усё там клалі — мас
ла, сыр, каўбасу, мяса, соль, яйкі. Кар
зіна была сапраўды вялікая. Я купіла са
бе спецыяльна на пасвянцонку малява
ную ў палоскі і кветкі. Стаіць у каморы. 
Ежу свяцілі ў Вялікую суботу. Збіраліся 
на адным з вясковых панадворкаў. І ця
пер бацюшка да нас прыязджае. Лю
дзей у нас засталося зусім мала. Заўсё
ды збіраюцца ля маёй хаты, таму што 
муж быў пры царкве, пры бацюшцы. 
Вынесу маляваную табурэтку, талерач
ку пастаўлю. Калісь плацілі бацюшку 
каўбасой і яйкамі, а цяпер грашыма.

— Калі снедалі?
— Прыехаўшы з усяночнай, клаліся 
спаць, таму што цёмна яшчэ было. Уста

нуць, пакормяць кароў, скажуць „Отчэ 
наш”, а тады сядаюць за стол. Ах, Бо
жа, малыя скакалі ад радасці, у хаце 
пах, ужо Вялікдзень.

— Што такое пірог?
— Булка дражджавая і недражджавая. 
На парашку мясілі крохкае цеста, стаў
лялі ў халоднае месца, а тады сыр на 
гэта клалі і пяклі. Варылі мяса і каўбас 
шмат рабілі. У нас заўсёды па дзве жэр
дкі, таму што свінні вялікія былі. Вешалі 
іх, каб ссохлі. Гэта былі сапраўдныя 
каўбасы з соллю, часнаком, перцам, 
часам і цукар дабаўлялі, а не ваду як 
цяпер.

Паеўшы, лягалі спаць, паколькі яшчэ 
не выспаліся пасля ўсяночнай. Потым 
прачыналіся і зноў балявалі. Возьмуць 
гарэлку і ідуць да суседзяў з прывітан
нем „Хрыстос уваскрос”.

— Валакалі?
— Пад вечар, калі ўжо прысутныя пад 
акно падыходзілі. З гармоніяй. Адны 
хлопцы. Спявалі святыя песні і „Ходзіць 
пава па гуланьцы, гэй віно зеляно”, і ка
напельку, каб дзеўкі хутчэй замуж павы
ходзілі. Я ўжо забыла гэтыя песні. Не 
ўсе прымалі валакальнікаў, некаторыя 
іх адпраўлялі. Атрыманую заплату, у ас
ноўным сырыя яйкі, валакальнікі прада
валі ў краме. За гэта куплялі гарэлку 
і пілі, гулялі (смяецца).

Вялікдзень у Піражках
— Чысты чацвер Вам вядомы?
— Было нешта такое. Помню, раніцай 
у Вялікі чацвер мыліся на лугах, у са
жалках, рэчак тут не было. Дзеці і ста
рыя купаліся ў хатах, каб праз цэлы год 
не хварэць. Царкву прыбіралі ў аўторак 
альбо сераду.Чыстых гардзінаў у хаце 
не можна было павесіць раней, чым 
у Вялікую суботу.

— Як рыхтавалі хату на свята?
— Оооо, мае цёткі рабілі такога вялі
кага павука, якога вешалі на пакоях. 
З лубіну. Такі круг зробяць з дроту, 
а тады ад гэтага круга ўсё ўгару. І зноў 
драты, і лубін нанізаны, і золатам, як 
цяпер срэбрам, абклеены. І белае, 
і жоўтае было гэтае срэбра. І лубінкі на 
бела і жоўта малявалі. Вешалі павука 
пасярод хаты, ажно на столі. Вельмі 
прыгожа выглядаў. І букеты папяровыя 
вось так (падняўшы ўверх рукі быццам 
вешае нешта на іконах) кругом прычап
лялі. Было прыгажэй, чым цяпер. А па
душкі — вялікія і малыя, прасаваныя 
такія, у два радкі на ложках клалі. І хату 
падбельвалі. Было чыста. І напякуць пі
рагоў з макам і сырам цэлую печ.

— Хто ехаў у царкву на ўсяноч
ную?
— Усе ехалі, нават дзеці. У хаце не за
ставаўся амаль ніхто. Не так як цяпер. 

— Чым у той час займаліся дзеці?
— Яйкамі выбіваліся, зубалі. Мой баць
ка быў вельмі заўзятым прыхільнікам 
выбівання. Выбіраў наймацнейшыя яйкі 
не толькі на Вялікдзень, але і на Юрыя. 
Што там пад юраўлянскай царквой та
ды дзеялася... Кавалеры яйкі выбівалі, 
вельмі вялікая ахвота была ў іх да выбі
вання. Быццам „налог на водку”, ці „мар
каманія” (смяецца).

— Цяпер пра валачобнае.
— Хрышчона маці майго мужа жыла 
ў Астраўку. Калі яшчэ жыў, усё мне рас
павядаў. Сядзем, ці ляжам спаць і тады 
пачынае. З Піражкоў да шашы ў Аст
раўку цягнуўся лес, у якім сядзелі цы
ганы. Заляцеў ён да Астраўка, дастаў 
мяшочак, сеў пад лесам і развязвае, 
глядзіць, што там яму хрышчоная маці 
дала. Кусок пірага, некалькі яек. Ох як 
ён цешыўся! І бягом дахаты, каб цыга
ны не злавілі.

— Пакідалі яйкі на могілках?
— Так, на Вялікдзень і на Провады. На
бівалі крышку носікі і клалі на талерку. 
А потым бацюшка забіраў яйкі і рабіў 
з імі што хацеў. Сырыя прадаваў, а ва
раныя з’ядаў. І бацюшкі не былі такія 
панскія, як цяпер. Усё было іншае.

vГутарыла Іаанна ЧАБАН
фота аўтаркі

n На здымку: Валя Крыштаповіч (злева) 
і яе сяброўка Лідзія Кузьма



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 08.05.2016              № 1908.05.2016              № 19

Змрочныя
ўгодкі

Рада не асудзіла 
марш
Вачыма еўрапейца

Пас ля ве лі код ны пе ры яд гэ та асаб лі ва 
ра дас ны час. Та ды кан ча ец ца су ро вы са ра
ка дзён ны Вя лі кі пост і мож на са бе ле галь
на з’ес ці свой скую каў ба ску або кунь пу, 
мож на вы піць чар ку ды па ве ся ліц ца пры лю
бі май му зы цы. Для мя не асаб лі вым свя там 
у пас ля ве лі код ны пе ры яд з’яў ля ец ца дзень 
св. Юрыя — 6 траў ня, ка лі пры па да юць мае 
імя ні ны. Доб ра па мя таю, што кож ны год я іх 
інакш свят ка ваў.

У па чат ко вай шко ле ў ма ім кла се бы ло 
нас трох Юр каў — Са хар чук і Ні кі цюк з Ры
го раў цаў ды я — Буй нюк з Ма лін нік. Што год 
на Юрыя мы сва іх сяб роў ды сяб ро вак ад
нак лас ні каў аб дор ва лі цу кер ка мі. Раз Юр ка 
Ні кі цюк сам на пёк пі рож на га, а я з Юр кам 
Са хар чу ком пры нес лі цу ке рак ды зра бі лі 
ўсім гар ба ту. У дзя цін стве на Юрыя мы 
з баць кам ез дзі лі ў кап ліч ку ў Гра да лі. 

Інакш я свят ка ваў Юрыя, ка лі быў у пер
шым кла се бел лі цэя. Та ды мой най леп шы 
сяб ра па пар це 6 мая 1997 го да за браў мя
не на ма шы не ў вё ску Стры кі за Бель скам. 
Там баць ка Ян кі, ай цец Яў ген Ха да коў скі, 
пас ля ба га служ бы ў стры коў скай кап ліч цы 
вет лі ва за пра сіў нас на абед. На абе дзе на 
пра ва слаў най пля ба ніі бы лі ай цец Яў ген, 
ма туш ка Іры на Ха да коў скія, іх сын а за ад но 
мой сяб ра Ян ка, ды Ян ка вы брат ды сё стры. 
Быў там так са ма Да ра фей Фі ё нік ды ма нах 
Ам в ро сій Го дун, брат ка тэ хет кі, якая мя не 
ву чы ла рэ лі гіі. Па мя таю, што я на па чат ку 
вель мі са ро меў ся, па коль кі ўпер шы ню быў 
у до ме свя та ра, але сар дэч ная ды доб ра
зыч лі вая ат мас фе ра пры чы ні ла ся да та го, 
што я ад чу ваў ся бе вель мі доб ра. Ай цец 
Яў ген і ма туш ка па він ша ва лі мя не з імя ні на
мі і ўру чы лі па да рун кі. Пас ля гас ці ны ай цец 
Яў ген ад вёз мя не да ха ты. Па мя таю як лю дзі 
ў ма ёй вёс цы бы лі здзіў ле ны, што да нас 
пры е хаў ба цюш ка. Ду ма лі, што мая ба бу ля 
па мі рае, та му мае баць кі вык лі ка лі ба цюш ку. 

У 2001 го дзе я ву чыў ся на пер шым кур
се бе ла ру скай фі ла ло гіі і жыў у сту дэн ц кім 
ін тэр на це. Ра ні цаю на св. Юрыя пер шы 
раз я па ехаў на бо гас лу жэн не ў Свя таЮр’
еў скую цар к ву ў Бе ла сто ку ў мік ра ра ё не 
Но вае Ме ста.Та ды бо гас лу жэн не пра во дзі лі 
ў ніж няй част цы цар к вы. Пас ля ба га служ бы 
я вяр нуў ся ў ін тэр нат, а ве ча рам свят ка ваў 
у ін тэр на це з ма і мі сяб ра мі ды сяб роў ка мі 
з ру скай фі ла ло гіі. Та ды ніх то са сту дэн таў 
бе ла ру скай фі ла ло гіі не жыў у ін тэр на це па 
ву лі цы Кра каў скай. Ад нак асаб лі ва мне за
па мя та лі ся імя ні ны ў 2002 г. Пра вёў я та ды іх 
у род най ха це ў Ма лін ні ках. Мне та ды бы ло 
21 год і я быў на дру гім кур се бе ла ру скай 
фі ла ло гіі. У гэ ты дзень бы ло цу доў нае над
вор’е. Ра ні цаю мы з баць кам на ве ла сі пе дах 
па е ха лі ў пра ва слаў ную кап ліч ку ў Гра да лі. 

Кап ліч ка зна хо
дзіц ца ў ма лым 
ля соч ку па між 
Ма лін ні ка мі 
і Гра да ля мі. Бы
ло так цёп ла, 
што мы бы лі 
ў ад ных свя точ
ных ка шу лях, 
без кур так. 
З Гра да лёў пры вез лі мы для ба бу лі, ма мы 
і ся стры ад пу сто выя цу кер кі. Свя ці ла сон ца, 
бы ло вель мі цёп ла, у на шым са дзе, быц цам 
ма ла дыя дзяў ча ты ў бе лых су кен ках, рас ц ві
та лі яб лы ні ды ча рэш ні. У цёп лым па вет ры 
лу наў дух мя ны пах квіт не ю чых са доў. Та ды 
мы па ста на ві лі з’ ес ці свя точ ны абед у са
доч ку. Я та ды па ста віў маг ні та фон і ўклю чыў 
бе ла ру скія пес ні бе ла стоц кай гру пы „Ас”. 
Па мя таю, што та ды жы ла мая па кой ная ба
бу ля Мань ка Буй нюк. 

Дзень св. Юрыя ў 2006 го дзе я пра вёў 
у Бе ла сто ку на ква тэ ры па ву лі цы Двор скай. 
Ра ні цай тра ды цый на я па ехаў у цар к ву 
св. Юрыя ў Бе ла сто ку. А ве ча рам са сва і мі 
най леп шы мі сяб ра мі свят ка ваў на ква тэ ры. 
Па мя таю, што та ды на ма іх імя ні нах саб ра ла
ся больш за 30 ча ла век. Боль шасць скла да
лі мае сяб ры са сту дэн ц ка га пра ва слаў на га 
бра цтва. Дзяў ча ты да па маг лі пад рых та ваць 
ежу, а мы з сяб ра мі па е ха лі ў мар кет ку піць 
па скрын цы га рэл кі ды пі ва. Па мя таю, што 
сяб ра па ра іў ку піць лю бі мую га рэл ку яго 
баць кі мар кі „Ні я га ра”. Га рэл ка бы ла тан ная, 
ха ця па сма ку стра шэн ная, але і так усю вы
пі лі. Ка лі па пі лі ды пад’ е лі, я ў най боль шым 
па коі ква тэ ры па ста віў кам п’ ю тар і ўклю чыў 
бе ла ру скую му зы ку ў вы ка нан ні бе ла стоц кіх 
гур тоў „Ас”, „Пры ма кі”, „Сак рэт”, „Зор ка” ды 
ім па доб ных. Усе па ча лі тан ца ваць ды ве ся
ліц ца пры род най бе ла ру скай му зы цы. Та ды 
ў на шу ква тэ ру нех та па сту каў. Я ад крыў 
дзве ры, а там ста я ла па лі цыя. Ві даць, нех та 
з су се дзяў вык лі каў іх, бо мы над та гуч на 
па во дзі лі ся бе. Пап ра сі лі ў мя не паш парт, 
але я не мог яго знай с ці, то спі са лі май го 
сяб ру. Мой сяб ра Грыш ка ці то на іў ным жар
там, каб за ла го дзіць сі ту а цыю, за пы таў ці 
па лі цы ян ты з’яў ля юц ца ба лель ш чы ка мі фут
боль най ка ман ды „Яге ло нія” з Бе ла сто ка, 
чым усіх раз ба віў. Ін шы сяб ра, Вя ча слаў, не 
заў ва жыў шы па лі цы ян таў, го лас на кры чаў. 
А па лі цы ян ты за пы та лі, ча го ён так ра ве. Вя
ча слаў ад ка заў пасвой му:

— Бо мой дзед так кры чаў, а я го ла сам 
пай шоў у дзе да!

Усе та ды хо рам здо ра ва за ра га та лі. Гэ та 
быў са мы вя сё лы ўспа мін у ма ім жыц ці, які 
мы ча ста пры гад ва ем, ка лі су стра ка ем ся.

vЮр ка БУЙ НЮК

Ус па мі ны з імя нінаў

Не за доў га да апош няй се сіі Ра ды го ра
да Бе ла сто ка (25 кра са ві ка) клуб Гра ма
дзян скай плат фор мы прад ста віў пра ект 
па ла жэн ня ў су вя зі з мар шам На цы я наль
нара ды каль на га ла ге ра (ОНР), які 6 кра са
ві ка прай шоў па ву лі цах Бе ла сто ка, а яко му 
па пя рэд ні ча ла ім ша ў ка та ліц кай ка фед ры, 
якую ад с лу жыў ксёндз Яцак Мен д ляр. Пад
час на ба жэн ства і шэс ця пра гу ча лі на цы я
на лі стыч ныя ло зун гі, скі ра ва ныя су праць 
ін шых, чым па ля кі і ка то лі кі, лю дзей. Аб 
тры во зе, вы каз ва най прад стаў ні ка мі на цы я
наль ных і эт ніч ных мен шас цей па пры чы не 
мар шу, пі са лі мы ты дзень та му. Яш чэ да 
се сіі стар шы ня клу ба ГП у Ра дзе го ра да 
Збіг неў Ні кі та ро віч у за яве для СМІ сцвяр
джаў м.інш.: «ГР Бе ла сто ка мае ма раль ны 
аба вя зак за няць па зі цыю па пры чы не апош
ніх па дзей, звя за ных з ра ды каль ным на цы я
на ліз мам. У ад ва рот ным вы пад ку мы мо жам 
быць аб ві на ва ча ныя ў зак ры ван ні ва чэй на 
гэ тую не бяс печ ную з’я ву».

У тэк с це пра ек та па ла жэн ня мож на 
пра чы таць: «Мы, чле ны Ра ды го ра да Бе
ла сто ка, ма ю чы ў сэр цы спад чы ну Рэ чы 
Пас па лі тай Абод вух На ро даў, якая ўста
ля ва ла веч ны мір па між вер ні ка мі роз ных 
кан фе сій і аба вя за ла на ступ ныя па ка лен ні 
за хоў ваць гэ тыя прын цы пы «на заў ж ды» 
ды па мя та ю чы гі сто рыю Бе ла сто ка, якую 
ства ра лі на пра ця гу мно гіх ста год дзяў 
гра ма дзя не поль скай, бе ла ру скай, габ рэй
скай, ук ра ін скай, ня мец кай і ру скай на цы
я наль нас цей; якія выз на ва лі ка та лі цызм, 
пра ва слаўе, юда ізм, а так са ма пра тэ стан
ты і поль скія та та ры іс лам ска га ве ра выз
нан ня, за яў ля ем на ступ нае:

— Вы каз ва ем ра шу чую няз го ду на ўсе 
ак ты не та ле ран т нас ці на рэ лі гій най, на цы
я наль най і ра са вай гле бе, якія ме лі мес ца 
ў апош ні час у Бе ла сто ку і ін шых част ках 
Поль ш чы, у тым лі ку мар шу ОНР, які ад
быў ся 16 кра са ві ка. Ра шу ча за яў ля ем, 
што Ра да го ра да Бе ла сто ка не ме ла ні чо
га агуль на га з гэ ты мі па дзе я мі і ра шу ча 
асу джае іх.

— Звяр та ем ся з га ра чай прось бай да 
дзяр жаў ных і мяс цо вых ор га наў ула ды 
і аду ка цый ных уста ноў пры няць усе не аб
ход ныя ме ры па ўма ца ван ні ўза ем най па ва
гі і цяр пі мас ці, а так са ма па га ран та ван ні 
бяс пе кі для ўсіх пра бы ва ю чых у Поль ш чы 
і Бе ла сто ку, не за леж на ад іх на цы я наль
нас ці, рэ лі гіі і ра сы.

Ра да го ра да Бе ла сто ка, ма ю чы ў па мя ці 
спад чы ну на шых прод каў, а так са ма ўсе а
гуль ныя пра вы ча ла ве ка, га ран туе, што ўсе 
жы ха ры на ша га го ра да ма юць роў ныя пра
вы і па він ны ка ры стац ца поў най па ва гай, не
за леж на ад на цы я наль нас ці, рэ лі гіі ці ра сы».

Пры выз на чэн ні па рад ку дня боль шас
цю са маў ра даў цаў (у Ра дзе го ра да за ся
дае 28 дэ пу та таў, боль шасць ман да таў на
ле жыць Пі Су — 16 рад ных) за неў вя дзен
не гэ та га пун к та на 27 пры сут ных рад ных 
пра га ла са ва ла 16. Ра ней рад ны ад ПіС 
Мар цін Шчуд ла так аб г рун тоў ваў су пра ціў 
свай го клу ба:

— Бе ла сток з’яў ля ец ца са мым бяс печ
ным мес цам у Поль ш чы, а вы (рад ныя ад 
ГП, аў та ры пра па но вы — М. Х.) хо ча це 
ства рыць у Поль ш чы воб раз го ра да не бяс
печ на га, фа шыс ц ка га. Вы хо ча це ра біць 
са бе кам па нію (га вор ка пра клуб ГП — М. 
Х.) за кошт імі джу го ра да. Не пра тэ сту е це 
пас ля мар шаў Ка мі тэ та аба ро ны дэ ма кра
тыі (КОД), ка лі да хо дзіць да ак таў на сіл ля. 
Вы хо ча це заб ліш чэць пры ўдзе ле агуль на
поль скіх срод каў ма са вай ін фар ма цыі.

Ма цей Бяр нац кі з клу ба ГП: «Нель га ра
біць вы гляд, што праб ле мы не іс нуе. Нель

га яе пад мя таць пад ды ван».
Ан на Аў гу стын, стар шы ня клу ба Ка мі

тэ та Тру ска ля ска га (на ліч вае 5 рад ных; 
ня даў на за мя ні ла Мар ці на Шчуд лу, які 
па мя няў клуб ГП на ПіС) пе ра кон ва ла пе
рад га ла са ван нем: «Мы, як клуб, не хо чам 
ува хо дзіць у ідэ а ла гіч ныя спрэч кі. Кож ны 
дэ пу тат на ша га клу ба зой ме сваю ўлас
ную па зі цыю».

Рад ны Сла ва мір На за рук з Фо ру му мен
шас цей Пад ляш ша, ка а лі цы ян та ГП, яко га 
яш чэ да па чат ку се сіі пап ра сі лі мы пра ка
мен та ваць змест пра ек та па ла жэн ня, не 
меў ча су для мя не. Кі нуў толь кі, што гэ та 
яш чэ адзін пра ект, які клуб ГП з ім не пра
кан суль та ваў.

Якая б не бы ла ацэн ка па лі тыч най 
сут нас ці, прад стаў ле на га ўсім рад ным 
пра ек та па ла жэн ня, на пэў на — на мой 
по гляд — у зда рэн ні, звя за ным з мар шам 
ОНР у Бе ла сто ку (а ра ней у Гай наў цы) 
най мен шая спра ва ў праб ле ме імі джу го ра
да. Выс но вы, па ва жа ныя чы та чы, мо жа це 
зра біць са мі. Праз не каль кі га дзін пас ля 
га ла са ван ня, рад ныя га ла са мі Пра ва 
і спра вяд лі вас ці і Ка мі тэ та Тру ска ля ска га 
пад вы ду ма най пры чы най аш чад нас ці 
(не да ю чы дэ та лё вых раз лі каў) вы ра шы лі 
аб зліц ці Цэн т ра імя Люд ві ка За мен го фа 
з Бе ла стоц кім куль тур ным цэн т рам. Гэ тае 
«паг лы нан не» мо жа абаз на чаць — ап ра
ча кад ра вых змен у абедз вюх уста но вах 
— зме ну нап рам каў дзе ян няў Цэн т ра За
мен го фа. Памой му, шка да.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

30 га доў Бе ла русь пра жы ла пас ля 
страш най Чар но быль скай ка таст ро фы. 
Для май го па ка лен ня гэ та ўжо боль шая 
част ка жыц ця. Па мя таю той спя кот ны 
дзень 26 кра са ві ка, та ды я слу жыў у са
вец кім вой ску. У на шай вай ско вай част
цы пра во дзіў ся як раз фут боль ны тур нір 
— і мы ўсе — шмат на цы я наль ная гра ма да: 
бе ла ру сы і та джы кі, азер бай джан цы і ўкра
ін цы, ла ты шы і ра сей цы, га ня ю чы мя чык 
па ня роў ным по лі ў зме ша ных скла дах, 
па ку та ва лі пры тым ад над звы чай най спё кі, 
не ўлас ці вай на ша му бе ла ру ска му клі ма ту 
ў кра са віц кі ме сяц. Вест ка пра ава рыю 
ў ней кім Цяр но па лі, як па чу ла ся спяр ша, 
а по тым як вы свет лі ла ся ў зу сім не вя до
мым Чар но бы лі спяр ша па кі ну ла абы я ка вы
мі. І ме на ві та та му, што ніх то та ды не ве даў, 
што та кое атам ныя рэ ак та ры і на ступ ствы 
ад ра ды я цыі. І най перш та му, што не бы ло 
са праў ды праў дзі вай аб’ ек тыў най ін фар
ма цыі, та му што ў дзяр жа ве, якая на зы ва
ла ся СССР, не пры вык лі га ва рыць праў ду, 
тым больш ад ра зу і ўсю. За раз ду ма ец ца: 
коль кі ж жыц цяў мож на бы ло б ура та ваць 
толь кі та му, што лю дзі ме лі б праў дзі вую 
і дак лад ную ін фар ма цыю, што бы лі ў час 
па пя рэ джа ны.

Страш на так са ма, што ка лі ска наў Са
вец кі Са юз, на чар но быль скі вы бух спі са лі 
ўсю ін шую ра ды я цыю, якой бы ла ап ра ме
не на Бе ла русь за доў га да ка таст ро фы — 
і яд ра выя вы бу хіэк с пе ры мен ты ў па ле скіх 
ба ло тах, і строн цый, ра дый, цэ зій і ін шыя 
хі міч ныя эле мен ты, якія за ста лі ся на мес
цы ра кет ных баз у роз ных част ках на шай 
кра і ны. Ад бе ла ру саў ста ран на ха ва лі, ды 
і ха ва юць да гэ туль пры ро ду той ра ды я цыі 
і тое, ка му мы ў сва ёй гі сто рыі ёй аба вя за
ны. А тых, хто ім к нуў ся раск ры ваць праў ду 
пра на ступ ствы ка таст ро фы, уся ляк пе рас
ле да ва лі, аж но да ту рэм на га зня во лен ня, 
як пра фе са ра Юрыя Бан да жэў ска га.

І вось прай ш ло трыц цаць год, а ўсёй 
праў ды мы не ве да ем да гэ туль, усіх маш
та баў страт і на ступ стваў, та му што па нуе 
дзяр жаў ная пра па ган дыс ц кая хлус ня 
і ін фар ма цый ны цы нізм. Вось ужо ўслед 
за не па тап ляль ным пра ва ды ром яго бліз
кі пап леч нік за я віў, што па ра ад ра джаць 

заб ру джа ныя ра ды я цый зем лі на поў д ні 
Бе ла ру сі. Вось ужо і «не за леж ны» ма ла
дзёнжур на ліст з па пу ляр на га бе ла ру ска
моў на га вы дан ня «рас крыў» нам во чы на 
тое, што атам ныя стан цыі на тэ ры то рыі 
кра і ны — гэ та даб ра быт гра ма дзян і не за
леж насць дзяр жа вы. Толь кі сціп ла ча мусь
ці пра маў чаў, што не Япо нія ці Фран цыя 
бу дуе Аст ра вец кую атам ную стан цыю, 
а ўсё тая ж Ра сея. Тая са мая Маск ва, якая 
Бе ла ру сі заў сё ды ад во дзі ла ро лю па лі го на 
і ра ды я цый на га шчы та ад за ход ня га све ту. 
І бу да ван не но вай стан цыі на тэ ры то рыі Бе
ла ру сі ідзе ад са ма га па чат ку без уся ля ка
га гра мад ска га аб мер ка ван ня, без уліч ван
ня дум кі сум лен ных на ву коў цаў, а зна чыць 
на пэў на з іг на ра ван нем не ка то рых нор маў 
тэх ніч най бяс пе кі. І бу ду ец ца стан цыя на 
так зва ным ге а ла гіч ным Гу да гай скім раз ло
ме, най больш ве ра год ным мес цы зем лят ру
су на на шай тэ ры то рыі. Гэ ты факт так са ма 
ста ран на за моў ч ва юць дзяр жаў ныя ме дыі.

Інакш і быць не мо жа ў той па лі тыч най сі
ту а цыі, у якой зна хо дзіц ца Бе ла русь за раз. 
Дня мі быў апуб лі ка ва ны су свет ны рэй тынг 
сва бо ды ме дый. Ся род 199 дзяр жаў Бе ла
русь зай мае ў спі се сум нае 192е мес ца. 
Ні жэй нас толь кі Тур к ме ні стан з Уз бе кі ста
нам, Паў ноч ная Ка рэя ды шэ раг ква зі дзяр
жаў ных ут ва рэн няў.

Не прай ш ла тэ ста ван ня не бяс пе кай 
но вай атам най стан цыі на тэ ры то рыі Бе
ла ру сі і дэ ма кра тыч ная апа зі цыя. Ка лі 
яе не аб’ яд наў фак тар па гро зы Аст ра
вец кай АЭС, то ўжо на пэў на ні чо га не 
аб’ яд нае. Дэ ма кра тыч ная плынь у сва ёй 
боль шас ці, на жаль, аль бо не ра зу мее 
ўсёй па гро зы гэ тай стан цыі, най перш на
ват ге а па лі тыч най па гро зы, аль бо ба іц ца 
іс ці з ула дай на кан ф ран та цыю. Прас цей 
жа па гу ляць у ін тэ рак тыў ную гуль ню пад 
наз вай «вы ба ры», за бяс пе чыў шы та кім 
чы нам чар го вую «эле ган т ную» пе ра мо гу 
аў та ры тар най сі стэ мы. Рэд кас ны трэ ба 
заў ва жыць ма за хізм ай чын ных дэ ма кра
таў. І не да ра валь ная па лі тыч ная няд бай
насць апа зі цыі.

Та кія вось сум ныя рэ а ліі праз трыц цаць 
га доў пас ля Чар но быль скай ка таст ро фы.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД08.05.2016              № 1908.05.2016              № 19

А
с ноў ная мэ та вы ста вы «Ры ту а лы 
што дзён ныя і свя точ ныя», якую 
мож на ўба чыць у бе ла стоц кай 
Га ле рэі «Ар се нал», у Ста рой 
элек т ра стан цыі, гэ та па гляд на 

ры ту а лы ўка ра нё ныя ў рэ лі гіі, тра ды цыі 
і куль ту ры. Вы ста ва з’яў ля ец ца так са ма 
на го дай па ста віць ры та рыч ныя пы тан ні: ці 
і ча му лю дзі ма юць пат рэ бу ў рэ лі гіі? Якое 
мес ца ду хоў нас ці ў су час ным све це? На вы
ста ве так са ма прад стаў ле ны ра бо ты трох 
ма ста коў з Бе ла ру сі, якія з’яў ля юц ца част
кай гэ та га ма стац ка га апа вя дан ня ў трох 
роз ных па ме рах, так са ма эстэ тыч ных.

Яш чэ да ад к рыц ця вы ста вы (15 кра
са ві ка) яе ку ра тар Мі хал Яху ла ска заў: 
«Аб ра ды, як вы ра зы ду хоў нас ці і ве ры, 
адыг ры ва юць у на шым жыц ці клю ча вую ро
лю, за бяс печ ва ю чы ім к нен не да ад чу ван ня 
кан так ту з Бо гам, Аб са лю там, Сак ру мам. 
Што дзён нае жыц цё ста но віц ца ўсё больш 
свец кім, та кім чы нам ад ным са спо са баў 
ад наў лен ня рэ лі гій на га і ду хоў на га сэн су 
жыц ця з’яў ля ец ца ры ту ал: сім ва ліч нае 
дзе ян не з удзе лам уяў лен ня, эмо цый 
і ўнут ра ных пе ра ка нан няў. По шу кі свай го 
мес ца ў су све це з’яў ля юц ца ўні вер саль най 
ча ла ве чай пат рэ бай, пра гай ду хоў на га па
жыт ку, не ра цы я наль на га і ме та фі зіч на га 
во пы ту ў паў ся дзён ным жыц ці. На вы ста ве 
прад стаў ле ны шы ро кі спектр ма дэ ляў ры ту
аль най ча ла ве чай дзей нас ці і во пы ту — як 
у сфе ры свяш чэн на га, так і ў «про зе жыц
ця». Ма ста кі бя руць на ся бе, ся род ін ша га, 
тэ мы по шу каў унут ра на га све ту і гар мо ніі, 
ду хоў на га па лом ні цтва і ма літ вы. Выб ра
ныя тво ры ста вяц ца да ма ста цтва як рэ лі гіі 
і свец кіх ры ту а лаў, упі са ных у гра мад скапа
лі тыч нае жыц цё».

На вы ста ве прад стаў ле ны сям нац цаць 
ма ста коў. Ёсць тут тво ры та кіх вя до мых 
ма ста коў, як па кой на га Ан джэя Длуж неў
ска га, кар ці на яко га «Бог» (двай ны кадр 
— рэ аль ная ра ма і аб ры са ва ная, яш чэ з ба
коў аб мя жоў ва ю чая яго шэ рую пра сто ру, 
у ся рэ дзі не ві даць за га ло вач нае сло ва) ад
к ры вае вы ста ву. Праз чор набе лы трып ціх 
фо таз дым каў з Гра бар кі Та дэ ву ша Роль ке, 
вы ка на ных у ран ні пе ры яд яго твор час ці 
(1956) з вер ні ка мі на фур ман ках у гэ тым 
свя тым мес цы. Да даў жэз на га ста ла са 
стра ва мі, якія на бі ра юць сім ва ліч нае зна
чэн не і аса цы ю юц ца з мно гі мі куль ту ра мі, 
рэ лі гі я мі і на ро да мі — што бя жыць па цэн т
ры па мяш кан ня элек т ра стан цыі — «Свян цо
нае» Да ро ты Пад ля скай. Пры па дае для ва
чэй «Бю ро за пі саў ма сак» Ц.T. Джас пе ра 
і Іа ан ны Ма лі ноў скай — ма стац кі пра ект, мэ
та яко га — ана ліз фе но ме на аф ры кан скіх 
ма сак у якас ці дэ ка ра тыў на га эле мен та 
ў да мах і ква тэ рах у час ПНР. Пра ект скла
да ец ца з се рыі ма сак, пер ша па чат ко ва звя
за ных з роз ны мі ры ту а ла мі, і вы ка ры стоў ва
ны мі ў якас ці ўпры го жан ня, якія губ ля лі сі лу 
сва ёй свя тас ці.

Ся род бе ла ру скіх ма ста коў мож на па гля
дзець ві дэ а за піс Аляк сан д ра Ка ма ро ва (на
ра дзіў ся ў 1971 г. у Грод не), які па ста ян на 
пра жы вае ў Бер лі не. Скон чыў ака дэ міі пры
го жых ма ста цтваў у Поз на ні і Ам стэр да ме. 
Ма стак пра цуе з ві дэа, тэк стам, ін ста ля цы
яй і фа таг ра фі яй, дас ле ду ю чы тэ мы мо вы 
і ча су ў роз ных кан тэк стах.

Як пі шуць пра яго і яго тво ры кры ты кі ма
ста цтва, «ма стак скру пу лёз на вы ву чае ці ка
выя яму тэ мы, ня хай гэ та бу дзе бу ды нак Па
ла ца Рэс пуб лі кі ў Мін ску і Бер лі не, улас ны 
паш парт або дзей насць вуг лез да бываль
най кам па ніі. Яго ві дэапра цы за хоў ва юць 
па воль ны тэм парытм, уваж лі вы да дэ та ляў 
і прад ме ту дас ле да ван ня. Тэ ма мо вы, га ла
соў і ды я ло гу раск ры тая ў мно гіх яго ві дэ ап
ра цах, на пры клад, у ін тэр в’ю з так сі ста мі 
пад час па да рож жа па Бу да пеш це або 
ў ды я ло гах аб пры ду ма ных і вы мі ра ю чых 
сло вах у бе ла ру скай мо ве ў пра сто ры цяп
лі цы са зні ка ю чы мі ві да мі рас лін». Вя до мы 
ён у Бе ла сто ку па не каль кіх прэ зен та цы ях 
у Га ле рэі «Ар се нал». У рам ках «Аб ра
даў...» мож на ўба чыць амаль пят нац ца ціх
ві лін нае ві дэа «Га ла сы» з 2011 го да, якое 
зна хо дзіц ца ў па ста ян най ка лек цыі Пад ляш
ска га та ва ры ства пад трым кі ма ста цтваў. 
Ма стак не пры сут ні чаў на вер ні са жы. 
Яго ны за піс у кас цё ле св. Аль ж бе ты ў Но
вым Сон чы не ўтва рае цэ лас на га апо ве ду. 
Во ка ка ме ры спы ня ец ца там, дзе ду хоў нае 
жыц цё, рэ лі гія ўсту пае ў кан такт з паў ся
дзён най дзей нас цю. «У мно гіх мо ман тах 
аў тар пра па нуе сім ва ліч ную пры сут насць 

рэ лі гіі і яе важ ную 
ро лю ў ар га ні за цыі 
гра мад ска га жыц ця, 
ва ўка ра нен ні ла ду 
так на аса бі стым 
уз роў ні, як і гра мад
скім», — пі са ла пра 
твор часць Аляк сан д
ра Ка ма ро ва ма ста
цтваз наў ца Іза бе ла 
Ка па ня. Мі хал Яху ла 
ў раз мо ве з на мі ад
зна чыў:

— Гэ та пра ца 
пра Кас цёл, пра 
лю дзей Кас цё ла. Аб 
вер ні ках, але па ка
за ных як звы чай ныя 
лю дзі, а не пас лан
цы Бо га, як част ка 
рэ лі гій най сі стэ мы.

Ан та ні на Сла бод
чы ка ва (1979 г.н., 
ура джэн ка Мін ска) 
і Аляк сей Лу нёў 
(1971 г.н., на ра дзіў
ся ў Ры зе) — па ра 
ма ста коў, звя за ная 
з са май прэ стыж
най у Мін ску, не за
леж най га ле рэ яй 
«Ў». Ан та ні на Сла
бод чы ка ва па каз вае 
ў «Ар се на ле» двух
ка наль нае ві дэа (на 
двух ма ні то рах па ра лель на), ге роі яко га, 
тобок, са ма ма стач ка і мін скія да школь ні
кі, ства ра юць сак рэт ні кі, за коп ва юць пад 
зям лёй каш тоў ныя на іх дум ку ма лень кія 
рэ чы ў скрын ках, пак ры тых шклом. Дзе ці 
ха ва юць свае «каш тоў нас ці», і праз не ка то
ры час іх вы коп ва юць і на на ва ад к ры ва юць 
для ся бе. Ан та ні на ў сваю чар гу за коп вае 
ла па тай пе рад сва ёй май стэр няй сві ны 
язык, па во дзя чы ся бе па доб ным чы нам як 
дзе ці. Мі хал Яху ла:

— Яе пра ца ра шу ча ўпіс ва ец ца ў гра мад
скапа лі тыч ную сі ту а цыю ў Бе ла ру сі. Гэ та 
пра ца пра мо ву: пра жа дан не, пат рэ бу 
га вор кі на сва бод най мо ве і цяж кас ці, звя
за ныя з гэ тым.

Ма стач ка ў раз мо ве з на мі, спа сы ла ю чы
ся на сваю пра цу на вы ста ве, ад мыс ло ва 
пад рых та ва ную для гэ та га вы пад ку, пры зна
ла ся:

— Пра ект, фі нал яко га вы мо жа це тут 
уба чыць, па чаў ся ў 2002 го дзе. З са ма га 
па чат ку я ха це ла спы тац ца, на коль кі мы вы

каз ва ем ся бе, на коль кі ма ем пра ва го ла су, 
на коль кі бу дзем па чу ты і на коль кі бу дуць 
лі чыц ца з на шым го ла сам.

Ан та ні на як раз у 2002 го дзе (у год не
дэ мак ра тыч ных пар ла мен ц кіх вы ба раў 
у Бе ла ру сі) у Се ва сто паль скім пар ку ў Мін
ску ў рам ках ма стац кай ак цыі з сяб ра мі 
(ма ста ка мі, ку ра та ра мі, ма ста цтваз наў ца мі 
— так са ма з Літ вы і Ка лі нін г рад скай воб лас
ці) спра ба ва лі па ха ваць дзе сяць кі ла гра маў 
сві ных язы коў. Ка лі рыд лёў ка мі ка па лі яму, 
мі лі цыя за тры ма ла ў ін шым мес цы яе му жа, 
ві зу аль на га ма ста ка, ды зай не ра Мі ха і ла 
Гу лі на. Ан та ні на і яе сяб ры спы ні лі дзе ян не 
і кі ну лі ся яму на да па мо гу. І так гра мад ска
ма стац кае дзе ян не бы ло пры пы не на. Язы кі 
Ан та ні на сха ва ла ў ха ла дзіль ні ку, а за тым 
на кар мі ла імі са бак. Кан чат ко вы фі нал 
прый шоў у фор ме, якая прад стаў ле на 
ў «Ар се на ле». Раз маў ля ю чы з «Ні вай», яна 
ад зна чы ла:

— Ду хоў насць гэ та стан, ка лі вы мо жа це 
быць са мім са бой: не за леж на ад кан фе сіі 

на ле жыць са мо му са бе. Маё ві дэа пра тое, 
у якім ста не ў гэ тым кан тэк с це з’яў ля ец ца 
Бе ла русь, ка лі ча ла век не мае го ла су. Са
ма і дэн ты фі куе ся бе, сам ся бе ра зу мее, але 
вель мі цяж ка яму вы ка заць гэ та. Мая пра ца 
аб тым, каб аба ра няць ся бе — «ха ва ем» 
свой го лас, сваю са ма і дэн ты фі ка цыю. Я ка
жу пра гэ та, вя до ма, сім ва ліч на, вы яў лен ча. 
Та кое стаў лен не гэ та свай го ро ду пар ты
зан ка.

Да да ла:
— Праб ле ма маў лен ня бе ла ру са мі на 

бе ла ру скай мо ве ў паў ся дзён ным жыц ці 
звя за на ме на ві та з іх са ма і дэн ты фі ка цы яй. 
Гэ та вель мі важ на. Мо ва фар муе стан на
цыі. Гэ та на шы эмо цыі. Я са ма двух моў ная: 
ва ло даю ад ноль ка ва і бе ла ру скай, і ру
скай мо ва мі. Да рэ чы, ця пер знач на больш 
і больш кож ны дзень бе ла ру саў га во рыць 
пабе ла ру ску, пры тым не ў ася род дзі ін тэ
лек ту а лаў, дзе так бы ло здаў на.

— Але ці зна чыць гэ та, што ў тых бе ла ру
саў, якія ў паў ся дзён ным жыц ці га во раць на 
ру скай мо ве, эма цый насць так са ма ру сі фі
ка ва на? — пы та лі ся мы.

— Але ж не! Я про ста ду маю, што мо ва 
з’яў ля ец ца вель мі важ ным кам па нен там 
на шых эмо цый. Ду ман не пра ру сі фі ка ван
не бе ла ру скай на цыі ўва хо дзіць у сфе ру 
па лі ты кі, я пра цую на ін шых пла нах, у ма ста
цтве. Тым не менш як ма стак, раз г ля да ю чы 
мо ву як у гэ тым пра ек це, вя до ма ж, я не паз
беж на ўва хо джу ў па лі ты ку.

Усіх трох бе ла ру скіх ма ста коў аб’ яд ноў
вае ву чо ба ў ран нім уз рос це ў Ма стац кім 
ву чы ліш чы імя Аляк сея Гле ба ва, у ця пе раш
ні час Мін скім дзяр жаў ным ма стац кім ка ле
джы імя гэ та га ж кла сі ка бе ла ру скай скуль
п ту ры. Ан та ні на Сла бод чы ка ва скон чы ла 
за тым Бе ла ру скую дзяр жаў ную ака дэ мію 
ма ста цтваў, ад дзя лен не ма ну мен таль надэ
ка ра тыў на га ма ста цтва. Аляк сей Лу нёў быў 
сты пен ды я там у Швей ца рыі. Ён з’яў ля ец ца 
аў та рам куль та вай у Бе ла ру сі пра цы «Ні чо
га ня ма». І ме на ві та яна як быц цам саш піль
вае ўсю бе ла стоц кую вы ста ву, з’яў ля ец ца 
яе пу ан тай.

Мі хал Яху ла:
— Пра ца Аляк сея Лу нё ва — пра Бо

га, пра па ча так свя тас ці. Гэ та як быц цам 
яд ро ўсёй тэ мы на вы ста ве, якая кра нае 
ду хоў нае ці ме та фі зіч нае пе ра жы ван не, да 
ча го не аб ход ная ней кая вы шэй шая сі ла, 
кроп ка ад лі ку. У яго тво ры кроп кай ад лі ку 
з’яў ля ец ца Бог, хоць гэ ты твор з мо ман ту 
яго ства рэн ня фун к цы я нуе ў роз ных кан тэк
стах, з атэ із мам ук люч на. Тым не менш, яна 
ста віц ца да вы то каў свя тас ці, якая на ра джа
ец ца з ні чо га, тобок, як раз Бо га. Гэ та спа
сыл ка на па ра дак, які вы хо дзіць з ха о су.

Сам ма стак пры знаў ся «Ні ве»:
— Ду хоў насць гэ та прык ме та ча ла ве ка. 

Толь кі ча ла век з усіх істот на пла не це ду мае 
аб ду хоў нас ці і гэ та ад чу вае. Я не ча ла век 
ар та дак саль най ве ры. Ду хоў насць, ад нак 
хва люе мя не і ці ка віць. Мая пра ца з’яў ля ец
ца толь кі ад ной част кай з дзе вя ці до шак. На 
са мой спра ве яна бы ла прыс ве ча на свя то
му Мар ку і яго гі сто рыі, мае больш глы бо кі 
сэнс для мя не. Гэ та зда гад ка аб тым, што 
ме на ві та та кое ду хоў насць. Прак ты ка ван не 
ма ста цтва з’яў ля ец ца аб ра дам, які мож на па
раў наць да служ бы ў ма на сты ры. Ёсць ува 
мне на ту раль ная па трэ ба зра біць гэ та, ха ця 
яно не ра цы я наль нае. Зда ва ла ся б, што 
раб лю рэ чы не пат рэб ныя для лю дзей, але, 
ма ю чы спра ву з ма ста цтвам, я ад чу ваю ад
каз насць пе рад людзь мі. І гэ та для мя не мае 
пэў ную су вязь з ры ту а лам. На са мой спра
ве, так ёсць з кож ным за нят кам у ма ста цтве.

Мі хал Яху ла:
— Пра цы трой кі бе ла ру скіх ма ста коў 

вы дат на ўпіс ва юц ца ў тэ му вы ста вы, да тыч
най ду хоў нас ці і ры ту а лаў. Бе ла ру ская ду
хоў насць і на о гул ус ход няя больш раз ві тыя, 
чым у Поль ш чы, на За ха дзе. Тым не менш, 
на вы ста ве ня лёг ка ўба чыць гэ тую ад роз
ную ад мет насць.

Вы ста ва бу дзе доў жыц ца да 26 мая.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

Ры ту а лы што дзён ныя
і свя точ ныя

n Ан та ні на Сла бод чы ка ва і Аляк сей Лу нёў
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З
а раз на Бе ла сточ чы не толь кі част
ка жы ха роў на шых вё сак зай ма
ец ца сель скай гас па дар кай, а ас
ноў ную част ку на сель ні цтва скла
да юць ста рэй шыя пен сі я не ры, 

якім ужо не да ра бо ты ў по лі. Ма лод шыя 
пен сі я не ры да па ма га юць яш чэ аб раб ляць 
по ле сва ім дзе цям, пе ра важ ная част ка 
якіх па ста ян на жы ве ў га ра дах. Скла да на 
жыць за раз ся ля нам, якія не па вя лі чы лі 
баць каў скіх гас па да рак, не пра цу юць да
дат ко ва і вы му ша ны вы жы ваць з пры быт ку 
ад не вя лі кай сель ска гас па дар чай пра дук
цыі, якая апош нім ча сам ста ла менш пры
быт ко вай у пе ра лі ку на адзін гек тар рас лін
най вы твор час ці, ці га доў лю ад ной ка ро вы 
або свін ні. Ад нак ка лі гас па дар зай ма ец ца 
рас лі на вод ствам на 300500 гек та рах зям
лі, га доў ляй 150 ка роў, ці 2000 сві ней, то 
пры бы так ад сель скай 
гас па дар кі ў цэ лым ат рым
лі ва ец ца вя лі кі. Буй ныя 
зем ля ро бы ат рым лі ва юць 
так са ма вя лі кія выплаты 
з ёў ра са юз на га і дзяр жаў
на га бю джэ таў, асаб лі ва 
да вы рош ч ван ня куль тур
ных рас лін і да вя лі кіх ін ве
сты цый.

Чыр во ная зо на для 
га доў лі сві ней 

Зза аф ры кан скай 
чу мы сві ней (АЧС), якая 
ра ней бы ла за фік са ва
ная ў Гай наў скім па ве це 
ў дзі коў, а пас ля і ў сві ней 
і на да лей рас паў сюдж ва
ец ца, ня даў на па ста но вай 
Еў ра са юз най ка мі сіі Заб
лу даў ская гмі на Бе ла стоц
ка га па ве та і Гай наў ская 
ды Чы жоў ская гмі ны Гай
наў ска га па ве та тра пі лі 
ў чыр во ную ка ран цін ную 
зо ну ад АЧС. Там уве дзе ны асаб лі выя аб
васт рэн ні ў га доў лі і про да жы сві ней, якіх 
з чыр во най зо ны менш ах вот на куп ля юць 
выт вор цы сві но га мя са і вы ра баў і та му 
га доў ля боль шай коль кас ці сві ней у та кой 
зо не за раз ры зы коў ная.

— Ка лі мы ў вёс цы га да ва лі сві ней тра
ды цый ным спо са бам, пры яз джа лі да нас 
куп цы на па над вор кі і пла ці лі пе рад свя та
мі па 5 зло тых за кі ла грам, ка лі свін ня бы
ла ад кор м ле ная, але не пе ра кор м ле ная. 
Ка лі ў Гай наў скім па ве це з’я ві лі ся хво рыя 
на аф ры кан скую чу му дзі кі і свін ні, па я ві лі
ся кло па ты з про да жам сві ней. На скуп ках 
не куп ля лі сві ней або пла ці лі за іх ма ла. 
Ця пер на скуп цы пла цяць па 33,5 зл. за кі
ла грам жы вой ва гі. Ха ця на ша гмі на не зна
хо дзіц ца не пас рэд на ў чыр во най зо не, то 
ў цэ лым Гай наў скім па ве це аб вост ра ныя 
ўмо вы га доў лі і про да жы сві ней. Пе рад ува
хо дам у або ру і пе рад усі мі ва ро та мі і фор
тач ка мі трэ ба па раск лад ваць па ла ві кі, 
на сы ча ныя дэ зын фек цый ны мі срод ка мі, 
да абез за ра жан ня бо таў, шын у трак та рах 
і сель ска гас па дар чых ма шы нах. Трэ ба 
так са ма пра во дзіць дэ зын фек цыю по су
ду і пры лад для пад рых тоў кі кор му для 
сві ней. Мы ад мо ві лі ся ад сві на га доў лі, пра
да лі сві на мат ку, пра да ем сві ней і цал кам 
спы ня ем га доў лю, — ска за ла жы хар ка 
Кляш чэ леў скай гмі ны, якая з му жам здаў
на зай ма ла ся сві на га доў ляй.

Буй ныя сві на га доў цы асаб лі ва стро га 
прыт рым лі ва юц ца ве тэ ры нар ных ука зан
няў, каб пра ду хі ліць паг ро зу хва ро бы і каб 
ве тэ ры на ры не за ба ра ні лі га да ваць сві ней.

— У Чы жах не страш ная ка ран цін ная 
зо на, уста ноў ле ная для сві ней, бо сві нак 
лю дзі га ду юць толь кі на свае пат рэ бы. 
Ра ней жы ха ры вё сак пы та лі ся ў мя не, 
пісь ма нос ца, хто пра дае веп ру ка, а ця пер 
пе рад свя та мі ніх то на ват не па ці ка віў ся, 
дзе ку піць свін ку. Ма ла дыя не ўме юць 
пе рап ра цоў ваць сві нога мя са, а пен сі я не
рам ужо не хо чац ца ра біць сваіх мяс ных 
вы ра баў. Жы хар Збу ча, які яш чэ га дуе 
сві ней, так са ма на ра каў, што лю дзі не 
куп ля юць сві ней пе рад свя та мі, — га ва
рыў пісь ма но сец, бы лы сол тыс Чы жоў 
Ярас лаў Бяль ке віч.

за ва на на па на двор ку ней ка га зем ля ро ба, 
то на шы жы ха ры мо гуць стаць пра да ваць 
на ват тую не вя лі кую коль касць ка роў, якіх 
яш чэ га ду юць.

Мно га трэ ба зап ла ціць за ворную 
зям лю 

Сён няш нія буй ныя гас па да ры па ча лі 
да куп лі ваць вор ную зям лю яш чэ ў дзе вя
но стых га дах, ка лі ма ла дыя вы хад цы з вё
сак не зга джа лі ся, каб баць кі пе ра да ва лі 
ім у спад чы ну во ры ва і лу гі. Апа са лі ся, 
што зза гек та раў мо гуць у пер шую чар гу 
зволь ніць іх з пра цы, якую ў пер шай па ло
ве дзе вя но стых га доў тра ці лі пра цаў ні кі 
не рэн та бель ных прад п ры ем стваў. Вор ная 
зям ля ста ла та ды вель мі тан най і гек тар 
по ля або лу гу мож на бы ло ку піць на ват 

за менш чым ты ся чу зло тых (пас ля ца на 
ўста ля ва ла ся ў ме жах 3 тыс. зл.). Ца на 
зям лі ўзрас ла, ка лі з’я ві лі ся еў ра са юз ныя 
вып ла ты. За раз у на ва кол лі Гай наў кі гек
тар якас най зям лі каш туе 2030 тыс. зл., 
а ах вот ных пра да ваць по ле, на якім мож на 
вы рош ч ваць пша ні цу і бу ра кі, вель мі ма ла.

— У Чы жоў скай гмі не зям лю хо чуць 
куп ляць мяс цо выя буй ныя зем ля ро бы, але 
бы ва ла, што вон ка выя ін ве ста ры пла ці лі 
больш гро шай і на бы ва лі зям лю ў нас. 
У Ку ра ша ве аг ра біз нес мен зза Бель ска 
за якас нае по ле зап ла ціў па 40 тыс. зл. 
за гек тар. Апош нім ча сам про даж зям лі 
бы ла ў нас не вя лі кая, — ска заў Ярас лаў 
Бяль ке віч.

Кры ху больш ах вот ных бы ло пра да
ваць зям лю ў Ду біц кай і Кляш чэ леў скай 
гмі нах. Там яна гор шай якас ці. Зям лю 
куп ля юць там так са ма зем ля ро бы звон ку 
і, за се яў шы яе тра вой, на рых тоў ва юць 
там корм для ка роў або рых ту юц ца да 
аб ля сен ня з на дзе яй, што ў бу ду чы ні лес 
і драў ні на бу дуць у ца не. У мі ну лых га дах 
пла ці лі там па 10 тыс. зл. і больш за гек
тар по ля, але не вя лі кая ца на зне ах воч
ва ла пра да ваць баць каў ш чы ну. Ня даў на 
Аген цтва сель ска гас па дар чай ма ё мас ці 
пра да ва ла зям лю ў Кляш чэ леў скай гмі не 
і ку піў яе жы хар Ар лян скай гмі ны, зап ла
ціў шы ка ля 15 тыс. зл. за гек тар. Гэ та не
вя лі кая ца на, зва жыў шы, што 12 гек та раў 
зям лі ў Гай наў скай гмі не бы ло куп ле ных 
за 480 тыс. зл. (па 40 тыс. зл. за гек тар). 
На та кую ца ну маг ло паў п лы ваць тое, 
што вель мі якас ная зям ля пра да ва ла ся 
ў ад ным вя лі кім участ ку. На пра ця гу апош
ніх 15 га доў вор ная зям ля моц на па да
ра жа ла. Аген цтва сель ска гас па дар чай 
ма ё мас ці ў 2000 го дзе пра да ва ла зям лю 
ў ся рэд нім па 5 тыс. зл. за гек тар по ля, 
а ў 2015 го дзе — ужо па 39 тыс. зл. У пры
ват ным аба ро це зям ля ў 2000 го дзе каш
та ва ла ў ся рэд нім у Поль ш чы 3,5 тыс. зл. 
за гек тар, а ў 2015 го дзе — па 30 тыс. зл. 
Но вы зя мель ны за кон, які ўсту піць у сі лу 1 
мая 2016 го да, аб мя жуе маг чы мас ці куп лі 
зям лі. Як бу дзе з ца ной на вор ную зям лю 
ў бу ду чы ні, скла да на за раз прад ба чыць.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Па ні зі ла ся ца на на ма ла ко

Ця пер ням но га пла цяць за ма ла ко 
ў Ма лоч ным ка а пе ра ты ве ў Гай наў цы, 
асаб лі ва для дроб ных гас па да роў, якія па
стаў ля юць ма ла ма ла ка. Ка лі гас па да ры 
пра да юць больш ма ла ка, то ца на за літр 
нам но га боль шая.

— У Гай наў скім ма лоч ным ка а пе ра ты ве 
пла цяць ка ля 70 гро шаў за літр ма ла ка. 
Буй ным га доў цам пла цяць пад 1 зло ты за 
літр, але і гэ та ням но га. Што раз больш 
ся лян ра ша ец ца га да ваць ця лят, асаб лі ва 
быч коў, на мя са. За вя лі ка га быч ка пла
цяць па 67 зл. за кі ла грам, — за я ві ла гас
па ды ня з Кляш чэ леў скай гмі ны. — Ка роў 
пра да ем пры ват на, але ка лі пры хо дзіц ца 
пра да ваць ста рую ка ро ву на скуп цы, там 
пла цяць толь кі ка ля 3 зл. за кі ла грам.

— Я зай ма ю ся га доў ляй ка роў. Ка лі 
ца на на ма ла ко ў гай наў скім ка а пе ра ты ве 
па ні зі ла ся, я па кі даю ця лят, асаб лі ва быч
коў, каб га да ваць іх на мя са, — ска заў гас
па дар з Кляш чэ леў скай гмі ны.

Ра шыў ся ён так са ма на эка ла гіч ную 
сель гас п ра дук цыю, якая дае маг чы масць 
ат ры маць да дат ко выя выплаты з еў ра са юз
ных і дзяр жаў ных срод каў. Буй ную ра га тую 
жы вё лу кор міць эка ла гіч ным кор мам, які 
вы рош ч вае без пры мя нен ня мі не раль на га 
ўгна ен ня, але ў на шых ма лоч ных ка а пе ра
ты вах ня ма асоб най лі ніі для пе рап ра цоў кі 
эка ла гіч на га ма ла ка, за якое жы вё ла во ды 
маг лі б ат рым лі ваць леп шую пла ту. На За
ха дзе, але і ў на шых вя лі кіх га ра дах цэ ны 
на эка ла гіч ную пра дук цыю, ага род ні ну, 
буль бу боль шыя, чым на звы чай ныя пра дук
ты. У не вя лі кіх га ра дах, та кіх як Гай наў ка ці 
БельскПад ляш скі толь кі што паў стае ры
нак эка ла гіч на га хар ча ван ня.

— У Чы жах га лоў ны сель ска гас па дар
чы пры бы так бя рэц ца ад вы рош ч ван ня 
збож жа, на якое ў мі ну лым і гэ тым го дзе 
ца на не вы со кая. Я пра да ваў пша ні цу па 
650 зл. за то ну, а за тры ці ка ле пла ці лі 
550 зл. за то ну. Каб мець гро шы, трэ ба 
аб раб ляць по ле на ват пры мен шай пры
быт ко вас ці. Ка роў я не га дую, але куп ляў 
ця лят і га да ваў іх на мя са. За доб ра ад кор
м ле на га бы ка пла ці лі па 8 зл. за кі ла грам, 
а за раз пла цяць па 77,5 зл. Гэ та гор шая 
ца на, але га лоў ная праб ле ма, што па вё
сках ня ма ця лят на про даж. Лю дзі га ду юць 
што раз менш ка роў, а тыя, што іх га ду юць, 
то зза не вя лі кай ца ны на ма ла ко па кі да
юць усе ця ля ты для да лей шай га доў лі. Ка
лі быч коў пра да юць буй ныя па стаў ш чы кі 
ма ла ка, яны ад ка роў ма лоч ных па род і не 
па ды хо дзяць да ад кор му на мя са, — за я віў 
Ярас лаў Бяль ке віч. — У Чы жах толь кі мой 
су сед га дуе больш ка роў і да яго за ма ла
ком пры яз джа юць на па на дво рак, але ён 
раз ва жае, ці не па кі нуць гэ та га за нят ку, бо 
пла цяць яму па 7080 гро шаў за літр ма ла
ка. Апош нім ча сам ста лі на ват га ва рыць, 
што ў Чы жах зза не вя лі кай па стаў кі ма ла
ка бу дзе за кры ты пункт скуп кі ў бу дын ку 
ма лоч на га ка а пе ра ты ва. Кру гом Чы жоў 
ня ма та кой скуп кі і ка лі яна не бу дзе ар га ні

З чаго жыве вёска? Пер ша май скія 
свят ка ван ні

У час струк тур ных змен ады хо-
дзіць у за быц цё тра ды цыя пер ша-
май скіх свят ка ван няў. У мі ну лым 
ра бо чы на род адз на чаў гэ тае свя та 
пад ло зун гам „Пра ле та рыі ўсіх кра ін 
яд най це ся!”. Праф са юз ныя ар га ні за-
цыі, за во ды і прад пры ем ствы, шко лы 
і дзяр жаў ныя ўста но вы шмат люд на 
ўдзель ні ча лі ў пер ша май скіх шэс цях. 
У го нар свя та пра цоў ныя ка лек ты вы 
пры ма лі аба вя за цель ствы і ак тыў на 
ўдзель ні ча лі ў су бот ні ках (гра мад скіх 
па чы нах). Вось, на пры клад, чле ны гур-
т ка Са ю за ся лян скай мо ла дзі ў Ку за ве 
ў 1959 го дзе ў го нар 1 Мая аба вя за лі-
ся па са дзіць у сва ім ага род чы ку па 
два дрэў цы, у час трох га дзін най па-
сад кі ле су ў Кляш чэ леў скім ляс ні цтве 
па са дзі лі 2 500 са джан цаў сас ны. Ма-
стац кі ка лек тыў пад рых та ваў і 3 мая 
вы сту піў у сва ёй вёс цы з ад на ак то вай 
па ста ноў кай А. Чу жы ні на „Пя рэ стая 
кра су ля”, а чле ны гур т ка аба вя за лі ся 
да кан ца 1959 го да зра біць пад пі ску 
на „Ні ву”. У та дыш ні час і ся ля нам за га-
да лі ўдзель ні чаць у шэс цях, а тым, хто 
бу дзе ўхі ляц ца, па гра жа лі штра фам. 
Але мі лі цыя не спя ша ла ся пры мя няць 
гэ тыя рас па ра джэн ні на прак ты цы, па-
коль кі ра зу ме ла не аб ход насць вы ка-
нан ня вя сен ніх па ля вых ра бот (па сад-
ка буль бы, па се вы і т.п.).

У мі ну лым го дзе не бы ло тра ды цый-
на га пер ша май ска га шэс ця ў ста лі цы. 
Сё ле та праф са юз ОПЗЗ, зва жыў шы 
на ця пе раш нія гра мад ска-па лі тыч-
ныя аб ста ві ны, ра шыў ар га ні за ваць 
та кое шэс це і зап ра шае га ра джан да 
ак тыў на га ўдзе лу ў Між на род ным дні 
са лі дар нас ці пра цоў на га лю ду. У пісь-
ме чы та ем: „У гэ тым го дзе 126-ы раз 
ад зна ча ец ца Між на род ны дзень са лі-
дар нас ці лю дзей пра цы. 1 Мая гі ста-
рыч на спа лу чае ў са бе зма ган не за 
спра вяд лі васць і сва бо ду на шай кра-
і ны. Гэ та свя та, у час яко га ра бо чыя 
і праф са юз ні кі ў су свет ным маш та бе 
да па мі на юц ца за пра ва на год ны быт 
ды гра мад скую спра вяд лі васць. Дыск-
ры мі на цыя ра бо чых і бес п ра цоўе на-
да лей ак ту аль ныя. Пас ля вы бар чая 
зме на гра мад ска-гас па дар чых пры-
я ры тэ таў на струк тур на-па лі тыч ныя 
зме ны за ма рудж вае рэ а лі за цыю абя-
ца нак. З пя ці ас ноў ных, за га дзя прад’-
яў ле ных на пер шыя сто дні для ўра да, 
рэ а лі за ва на толь кі ад на. Ча ка ем за-
тым здзяй с нен ня апош ніх. І аб гэ тым 
перш за ўсё бу дзем да па мі нац ца 1 
Мая ў час свя точ на га шэс ця” — зак лі-
кае ОПЗЗ.

Ці на род ста ноў ча па ста віц ца да 
сё лет ніх пер ша май скіх свят ка ван няў, 
па ка жа час.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

За пра шэн не
Цэнтр пра ва слаў най куль ту ры 
ў Бе ла сто ку зап ра шае на Па э тыч-
ны ве чар ма ла дых бе ла ру скіх 
па э таў, чле наў Лі таб’ яд нан ня 
„Бе ла ве жа” Ка ця ры ны Сян ке-
віч і Юр кі Буй ню ка. Пад час Ве-
ча ра вы сту піць ка лек тыў „Сві та-
нак” з Са маў ра да ва га сад ка № 14 
з поль скакй і бе ла ру скай мо ва мі 
на ву чан ня. Ме ра пры ем ства ад-
бу дзец ца 16 мая 2016 г. (па ня дзе-
лак) а гадз. 17.00.
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Та ко га ба гац ця кніж ных пра па ноў 
ча ка лі ўсе ама та ры лі та ра ту ры. Амаль 
70 эк с па нен таў, дзя сят кі аў та раў, се мі на
раў і тры дні нап ру жа ных су стрэч — так 
у двух сло вах мож на апі саць толь кі што 
за вер ша ны Між на род ны кніж ны кір маш 
у Бе ла сто ку. Ар га ні за ва ны Фон дам «Су
се дзі» кір маш з’яў ля ец ца най буй ней шым 
та ко га ты пу ва ўсход няй част цы Поль ш чы 
куль тур ным ме рап ры ем ствам, якое пры
цяг вае на тоў пы на вед валь ні каў. У гэ тым 
го дзе кір маш пра хо дзіў у бу дын ку Пад
ляш скай опе ры і фі лар мо ніі ў Бе ла сто ку 
і Ля леч ным тэ ат ры з 22 па 24 кра са ві ка. 
Ме ра пры ем ства суп ра ва джаў лі та ра тур
ны фе сты валь «На мя жы куль тур», у рам
ках яко га ад быў ся цэ лы шэ раг се мі на раў 
для дзя цей і мо ла дзі, а так са ма лі та ра тур
ных май старкла саў, якія вя лі вя до мыя рэ
пар цё ры, між ін шым, Ен джэй Ма ра вец кі 
і жур на ліст ка Да ро та Ва дэц кая.

Вя лі кай ці ка вас цю ка ры ста лі ся аў тар
скія су стрэ чы з Ан джэ ем Ма леш кам, Ада
мам Вай ра кам, Вац ла вам Ра дзі ві но ві чам, 
а так са ма з Пят ром Бры са чам і Ен джэ ем 

Ма ра вец кім — аў та ра мі кні гі «Ні ад ной 
выс пы. Раз мо вы пра Ра сію і Ук ра і ну» (вы
да вец: Фонд «Су се дзі»), якая ў Бе ла сто ку 
ме ла ад на ча со ва сваю агуль на поль скую 
прэм’ е ру.

Тым не менш, усіх ура зіў Гжэ гаж Кас
дэп кэ, які ў га лоў най за ле саб раў амаль 
700 слу ха чоў, у ас ноў ным ма ла дых лю
дзей, з які мі аў тар вёў бес пе ра пын ную раз
мо ву. Пас ля яш чэ доў га пад піс ваў кніж кі 
і ды ску та ваў са сва і мі чы та ча мі.

У гэ тым го дзе на кніж ным кір ма шы прэ
зен та ва ла ся сем дзе сят эк с па нен таў, бы ло 
пра ве дзе на больш за 20 су стрэч з аў та ра
мі. Амаль усе рэ гу ляр ныя ўдзель ні кі бе ла
стоц кіх кніж ных су стрэч ад на та ва лі рост 
про да жы ў па раў нан ні з па пя рэд нім го дам.

На кір ма шы ў Бе ла сто ку свае вы дан ні 
прэ зен та ва лі ча ты ры не за леж ныя бе ла
ру скія вы да ве цтвы: «Ar che», Вы да ве цтва 
гі ста рыч най кні гі «Януш ке віч», «Га лі я фы» 
і «Кні газ бор». Як ад зна чыў Алесь Паш
ке віч з «Ar che», іх ні ўдзел у бе ла стоц кім 
кір ма шы, гэ та перш за ўсё спо саб на пра
мо цыю бе ла ру ска га пі са на га сло ва.

— За ці каў лен не не мен шае, як на ін
шых кніж ных кір ма шах у Поль ш чы. Мы 
заў ва жа ем дзве ка тэ го рыі лю дзей, якія 
куп ля юць бе ла ру скую лі та ра ту ру: гэ та 
бе зу моў на поль скія на ву коў цы, якія зай
ма юц ца пы тан ня мі, звя за ны мі з гі сто ры яй 
Бе ла ру сі. Дру гія, гэ та мяс цо выя бе ла ру сы, 
якія чы та юць пабе ла ру ску і хо чуць мець 
вы дан ні, якія звяз ва юць іх з шы рэй шаю 
Бе ла рус сю.

Бе ла ру скія вы да ве цтвы на бе ла стоц кім 
кір ма шы пры сут ныя што год. Ар га ні за та ры 
пад к рэс лі ва юць, што асаб лі ва ім за ле
жыць, каб кніж ная пра па но ва бы ла па шы
ра на аб бе ла ру скую лі та ра ту ру.

—Трэ ба пад трым лі ваць усё, што не за
леж нае, што важ нае, — ска заў стар шы ня 
Фон ду «Су се дзі» Ан джэй Ка лі ноў скі. — Вы
да ве цтвы, якія мы зап ра ша ем, звя за ныя 
з прэ мі яй Гед рой ца, якая з’яў ля ец ца важ
най для па пу ля ры за цыі бе ла ру скай лі та ра
ту ры. Ду маю, што яна ці ка вая, але ўсё ж 
яш чэ ма ла вя до мая, так што мы аба вя за ны 
пра па на ваць яе тут, у Бе ла сто ку.

Вось з ві зі таў бе ла ру скіх вы да ве цтваў 
на кніж ным кір ма шы ў Бе ла сто ку на ра дзі

ла ся блі жэй шае су пра цоў ні цтва з Фон дам 
«Су се дзі», якое, дзе ля па пу ля ры за цыі 
бе ла ру скай лі та ра ту ры, хо ча за няц ца пе
ра кла да мі кні жак вя до мых су час ных пісь
мен ні каў зза ўсход няй мя жы.

— Раз ліч ва ем на тое, што сё ле та 
ўдас ца нам вы даць дзве кніж кі лаў рэ а таў 
лі та ра тур най прэ міі імя Ежы Гед рой ца, 
— ска заў Ан джэй Ка лі ноў скі. — Мы ўжо 
да мо ві лі ся з пат рэб ны мі ар га ні за цы я мі 
і хо чам во сен ню зра біць вя лі кую, сап раў д
ную пра мо цыю ва ўсёй Поль ш чы.

Бе ла стоц кі кніж ны кір маш з’яў ля ец ца 
ме рап ры ем ствам не толь кі для біб лі я тэ ка
раў, кні га ган д ля роў і вы даў цоў, але так са
ма для біб лі я фі лаў, кніж ных бло ге раў і лю
дзей, якія про ста лю бяць чы таць. Па бе ла
стоц кім кір ма шы ві даць бы ло, што кні га 
для не ка то рых — цал кам ан тыч ны аб’ ект: 
да гэ та га ча су пры цяг вае так шмат лю
дзей, абу джае эмо цыі і ёсць пат рэб ная. 
З го ду ў год кір маш ста но віц ца ўсё больш 
па пу ляр ным, пры цяг вае на тоў пы лю дзей 
— на ват зу сім ма лых. І ха ця ў чар зе да ка
сы або на пар коў цы трэ ба сваё ад ча каць 
— вар та! Мно гія лю дзі суст ра ка юць кір
маш як свя та. На са мой спра ве бе ла стоц
кі кір маш з’яў ля ец ца не толь кі куль тур най 
па дзе яй, але і са праўд ным свя там для 
біб лі я фі лаў. Гле дзя чы на шум ны на тоўп 
лю дзей з іск рын ка мі ў ва чах, мож на са бе 
па ста віць пы тан не: ці стан чы таль ні цтва 
ў Поль ш чы са праў ды та кі тры вож ны, як 
ка жуць?

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

У Пры род нагу ма ні тар ным уні вер сі тэ це ў Сед ль цах за вяр шыў ся 
шо сты вы пуск Кон кур су „Фо та лоў ля”. Ад ра са ва ны ён да мо ла дзі 
звыш гім на зіч ных школ. У гэ тым го дзе га лоў ны па сыл кон кур су 
— па гля дзець на ак ру жа ю чую нас рэ ча іс насць во кам ар хі тэк та ра. 
Як ска за ла „Ні ве” рэк тар ПГУ праф. Та ма ра За ха рук, удзель ні кі 
кон кур су пра я ві лі сваю крэ а тыў насць, наг ля даль насць і ма стац кае 
ўмен не ад люст ра ваць сваё на зі ран не. „Фа таг ра фа ван не гэ та не 
толь кі да ку мен та ван не ак ру жа ю чай нас рэ ча іс нас ці, але так са ма 
ін с пі ра цыя для ак тыў нас ці” — ад зна чы ла праф. За ха рук.

На кон курс „Фо та лоў ля” па сту пі ла больш за 60 прац. У лі ку 
пе ра мож цаў апы ну ла ся Ка ця ры на Хмур — ву ча ні ца Бель ска га 

На ша „Ні ва”
Мая гі сто рыя з „Ні вай” па чы на ец-

ца ў вась мі дзя ся тых га дах, ка лі мой 
баць ка Ва сіль Буй нюк, вяр та ю чы ся 
з Бель ска-Пад ляш ска га да ха ты, пры-
во зіў све жы ну мар тыд нё ві ка „Ні ва”. 
Да рэ чы, „Ні ва” бы ла ма ім бук ва ром. 
На „Ні ве” я ву чыў ся бе ла ру ска му ал-
фа ві ту, які я ўжо ве даў на шо стым 
го дзе жыц ця. Што год, аж па сён няш-
ні дзень, у на шай ха це аба вяз ко ва ві-
сіць ка лян дар „Ні вы”.

„Ні ва” для май го па ка лен ня вась-
мі дзя ся тых га доў бы ла пер шым сім-
ва лам бе ла ру скай свя до мас ці ды 
то ес нас ці. „Ні ва” бы ла і на да лей за ста-
ец ца ак ном на бе ла ру скі свет. „Ні ва” 
па пу ля ры за ва ла ды па пу ля ры зуе на-
шу пад ляш скую бе ла ру скую лі та ра ту-
ру, гі сто рыю ды бе ла ру скі фаль к лор 
і куль ту ру Бе ла сточ чы ны.

У „Ні ве” мно гія бе ла ру сы Бе ла сточ-
чы ны ме лі ды на да лей ма юць на го ду 
па ка зац ца. І не важ нае ці гэ та ста ра-
жыл, які ра ска жа пра бе жан ства або 
вай ну, цi се ля нін, ці га ра джа нін. Кож-
ны мо жа па ка зац ца з як най леп ша га 
бо ку. І не важ нае хто быў га лоў ным 
рэ дак та рам „Ні вы”: ці ле ген дар ны Ге-
ор гі Вал ка выц кі, ці Яў ген Мі ра но віч, 
ці Ві таль Лу ба ці Яў ген Ва па, бо пры 
кож ным рэ дак та ры „Ні ва” заў сё ды бы-
ла і бу дзе адзі най, на най вы шэй шым 
уз роў ні, бе ла ру ска моў най га зе тай бе-
ла ру саў у Поль ш чы.

У „Ні ве” заў сё ды зна хо джу неш та 
ці ка вае па чы таць для ся бе, для сва іх 
баць коў ці сяб роў. Мя не най больш ці-
ка вяць ар ты ку лы пра лі та ра ту ру і куль-
ту ру, але з за ці каў ле нас цю чы таю пра 
жыц цё бе ла ру скай вё скі. Ка лісь ці 
я вель мі лю біў чы таць ус па мі ны пра 
бе жан ства, та му што яно — гэ та част-
ка жы вой гі сто рыі на ша га Пад ляш ша. 
Люб лю так са ма чы таць пра куль тур-
ныя ме ра пры ем ствы, якія ад бы ва юц-
ца ў на шым бе ла ру скім ася род дзі на 
Бе ла сточ чы не. Люб лю чы таць рэ пар-
та жы Ган ны Кан д ра цюк з па да рож жа 
па Па лес сі ці эк с пе ды цыі Аляк сан д ра 
Вяр біц ка га па на шых бе ла ру скіх вё-
сках. Вель мі люб лю чы таць до пі сы 
ка рэс пан дэн та Ула дзі мі ра Сі да ру ка. 
Люб лю чы таць но выя вер шы ма іх сяб-
роў і сяб ро вак — па э таў ды па э тэс.

Ад нак най больш сум на, ка лі нех та 
з вя до мых бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны 
ады хо дзіць ад нас у веч насць. Я меў 
на го ду па зна ёміц ца з Мі ка ла ем Лук’-
я ню ком, яко га я вель мі лю біў і па ва-
жаў. Я ве даў пер ша га га лоў на га рэ дак-
та ра „Ні вы” Ге ор гія Вал ка выц ка га, які 
быў для мя не вя лі кім аў та ры тэ там, та-
му што ства рыў тыд нё вік „Ні ва”, БГКТ 
і Бе ла ру скае лі та ра тур нае аб’ яд нан-
не „Бе ла ве жа”. Я шка дую, што мно гіх 
вар тас ных бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны 
не ўспеў паз наць, на пры клад, па э та 
Ар ка дзя Леў шу ка, з уну кам яко га я ня-
даў на па зна ёміў ся.

Я дэ бю та ваў у „Ні ве”. Для мне гэ та 
го нар, што „Ні ва дру куе мае вер шы. 
Він шую „Ні ву” з юбі ле ем 60-год дзя! 
Най ці ка вей шай бе ла ру скай га зе це 
на све це жа даю 100-га до ва га юбі-
лею! Усім га лоў ным рэ дак та рам, жур-
на лі стам ды ка рэс пан дэн там „Ні вы” 
жа даю моц на га зда роўя ды свет лых 
ідэй пры ства рэн ні на шай „Ні вы”! 
З юбі ле ем!

Юр ка БУЙ НЮК

бе ла ру ска га лі цэя. За ня ла яна ІІІ мес ца за пра цу „Праз ры ста”. 
Вы лу чэн не ат ры ма ла Ві я ле та Бо цюк — так са ма з гэ та га ж лі цэя. 
Дас ла ла яна фа таг ра фію пад за га лоў кам „Як тут пах не Пад ляш
шам”. Бель скія лаў рэ ат кі ад зна чы лі, што вы лу чэн не іх ра бот гэ та 
для іх вя лі кі го нар і сты мул для раз віц ця іх фо та ма ста цтва. Уз на
га ро ды ўдзель ні кам кон кур су ўру чы ла рэк тар ПГУ праф. Та ма ра 
За ха рук ра зам з праф. Эмі лі яй Ран ге ла вай з Са фій ска га ўні вер сі
тэ та ў Бал га рыі. Вы ста ву ўзна га ро джа ных прац, ку ра та рам якой 
з’яў ля ец ца праф. Та маш Но вак, мож на гля дзець у бу дын ку Гу ма
ні тар на га ад дзя лен ня ПГУ ў Сед ль цах да 31 мая.

vТэкст і фота Адама БОБ РЫКА

Пос пех бел лі цэ і стак ва ўні вер сі тэц кім кон кур се

МІЖ НА РОД НЫ, ЦІ КА ВЫ І ПРА СТОР НЫ

V Кніж ны кір маш у Бе ла сто ку
У ня дзе лю 24 кра са ві ка ў Бе ла сто ку за-

кон чыў ся трох дзён ны Між на род ны кніж ны 
кір маш. Гэ та быў пя ты вы пуск кніж на га ме-
ра пры ем ства, які пры нёс са мы вя лі кі пос-
пех — як ар га ні за та рам, так і вы даў цам ды 
шмат лі кім аў та рам.

В. Бо цюк, „Як тут пах не Пад ляш шам”
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС! № 19-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 15 мая 
2016 г., най лепш па 
элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды. Адказ на за гад кі 

№ 15-16: квак ту ха.
Уз на га ро ды, за піс ныя 

кніж кі, вый г ра лі Якуб На-
ву мюк, Зу зан на Кар дзю-
ке віч з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 

Эва Ан джэй чык з Нар вы. 
Він шу ем!

Лю біць жыць яна ў на ры
І ў дзі ця чых вер шах.
Са мы хіт ры звер, сяб ры.
Ад га дай, хто пер шы?
Л.....
  (Ю. Свір ка)

    
Мі ра ЛУК ША

Віш ня
Рас ц ві ла пад акен цам
бе лас неж ная віш ня.
У дух мя ны са до чак
ба бу лень ка вый ш ла.
Яна ві шань кі тыя
са ма па са дзі ла.
Віш ня баб чы ным уну кам
пла дом ад да ры ла.
Срэб рам ба бі ны ко сы
све цяць на фо не квец ця,
квет кі ў вя сен ніх ро сах,
слё зы ра дас ці дзе цям.
Віш ня як ма ла ду ха,
пад вян цом баб ка квет кай.
З баб кай пес ню пас лу хай,
што лі ец ца праз ле ты.
Зас пя вай, пес ню, уну ку
пра ма ту лень ку-віш ню.
Ты, зя зюль ка, пра ку кай
усе гад кі што не ліш ні.

Лаў рэ ат Між на род най 
алім пі я ды „Олім пу сэк” па 
ан г лій скай мо ве і ран неш-
коль най аду ка цыі, пер шае 
мес ца на Ва я вод скім дэ-
кла ма тар скім кон кур се 
рэ лі гій най па э зіі на сла-
вян скіх мо вах — гэ та мі ну-
ла год нія да сяг нен ні Мі кол-
кі Аб ра мю ка з Кірылы-
Мяфодзіеўскай школы ў 
Беластоку, які з гор дас цю 
па каз вае свой зды мак на 
школь най дош цы го на ру, 
на якой прэ зен ту юц ца най-
больш та ле на ві тыя вуч ні. 
Ад нак у па заў роч ных ме-
ра пры ем ствах Мі кол ка 
Аб ра мюк удзель ні чае не 
дзе ля ад зна кі, а з-за жа-
дан ня паз наць ці ка вае, не-
вя до мае.

Ур шу ля Шуб з да: — Мо жа 
на па ча так па раз маў ля ем 
пра Твой апош ні вя лі кі 
пос пех на дэ кла ма тар скім 
кон кур се „Род нае сло ва”, 
на якім Ты за няў пер шае 
мес ца!

Мі кол ка Аб ра мюк: — Я за 
два дні вы ву чыў верш, які 
па маг ла м не выб раць мая ба бу ля. 
Не ве даю, я па ру ра зоў „за пу таў-
ся”, але ка мі сія мо жа гэ та га не 
па чу ла.

— Мо жа па чу ла, але да ца ні ла 
тое, што Ты не даў ся збіць з пан-
та лы ку? 

— Так гэ та бы ло. Я сва бод на ся бе 
ад чу ваю на сцэ не. Мы з кон кур су 
вый ш лі ра ней. Паз ней паз ва ні лі 
да мя не з БГКТ і ска за лі, што мне 
ўда ло ся за няць та кое вы со кае 
мес ца.

— Ты ска заў, што ад чу ва еш упэў-
не насць сва ёй сцэ ніч най мо цы 
і зда бы ва еш са бе пуб ліч насць. 
Скуль у Ця бе та кія здоль нас ці?

— Ка лі я ез дзіў да сва ёй ба бу лі 
ў Нар ву, ха дзіў з ёй і дзя ду лем 
на та кую вя лі кую сцэ ну. Там не 
бы ло ні ко га і я мог сва бод на ўвай-
с ці і спя ваць, дэк ла ма ваць... Дзя-
ку ю чы сцэ не ў Нар ве, я не ба ю ся 
вы ступ лен няў.

— Ве даю, што ап ра ча школь ных 
кон кур саў так са ма ўдзель ні ча еш 

у па заў роч ных май стар-
кла сах па спе вах?

— Так. На ша ды ры жор ка 
— Ка ця ры на Жам чуж ні-
ка ва, ро дам з Бе ла ру сі. 
Ужо два га ды ву чу ся 
спе вам. Ма ем за са бою 
вы ступ у Опе ры і фі лар-
мо ніі.

— Мно га асоб у Тва ім 
уз рос це хо дзіць на рэ пе-
ты цыі?

— Не. Ёсць ста рэй шыя за 
мя не. Ну, яш чэ двух хлоп-
цаў у ма ім уз рос це — іх 
цяж ка ад роз ніць (смех).

— Та кія па доб ныя? Бліз-
ню кі?

— Так. Ну а ў траў ні 

Зо рач ка ў „Зор цы”
мы бу дзем вы сту паць 
у Гай наў цы на Між на-
род ных днях цар коў-
най му зы кі.

— Пэў на сур’ ёз на ўжо 
рых ту е це ся? 

— З ме сяц ву чы лі ся. 
Пяць ка рот кіх пе сень 
спя ва ем і не каль кі даў-
жэй шых.

— Зда ец ца, што са-
праў ды ча ста бы ва еш 
у Нар ве, бо ў сваю бе ла-
ру скую мо ву ўпля та еш 
на рваў  скі ды я лект.

— Так. З дзя ду ля мі 
раз маў ляю на га вор цы, 
так са ма маю сяб роў 
у Гай наў цы.  Мо жа 
я яш чэ не над та ве даю 
бе ла ру скую мо ву, але 
ву чу ся. А на ды я лек-
це бу ду раз маў ляць. 
Я ўжо пры вык.

— Ка лі Ты так вель мі 
лю біш вы сту паць на 
сцэ не, мо жа хо чаш у бу-
ду чы ні стаць ак цё рам?

— Не, я бу ду ўра чом.

— Але хо чаш стаць та кім ура чом 
з дып ло мам, ці мо жа та кім, які 
ле чыць зёл ка мі і доб ры мі па ра да-
мі? Ска жам, як ай цец Гаў ры іл.

  Ана толь Сыс

Лю дзі і рэ кі
Мы свае лё сы з рэ ка мі яд на ем,
Мы свае рэ кі клі чам, як лю дзей:
Дняп ром ла год ным, стры ма ным Ду на ем
Або — ста рэнь кі Нё ман-дбра дзей.

Зям лю без рэк я не на зваў бы ра ем,
Яна без іх — як ма ра без на дзей,
І кож ны з нас ра ку ў сэр цы мае
І да вы то каў з дня ў дзень ідзе.

Мая ра ка ста рэй за нас, за дрэ вы,
Ста рэй за квет кі, жы та, за тра ву,
І ка лі юны я па ёй плы ву,
То ад чу ваю злі та ва насць на шых нер ваў.
Ві даць та му — што на шы ка ра ні —
З клю чоў сту дзё ных ма тух ны-зям лі.

— Я ча ста ту ды ез джу. Два ра зы 
так бы ло, што ка лі ай цец мя не 
ўба чыў, га ва рыў: „О, те лез вез да, 
те лез вез да...” (смех). Бо я ў тэ ле-
ба чан ні быў мно га ра зоў.

— Та ды жа да ем здзяй с нен ня пла-
наў і ат ры ман ня шмат лі кіх пе ра-
мог! Дзя кую за раз мо ву. 

Гу та ры ла Ур шу ля ШУБ З ДА
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Ча му 
ад на стра ва?
Клі ент са здзіў лен нем
За пы таў ці ка ва:
— Ча му ў ва шым ме ню
Ад на толь кі стра ва?

Які ж у вас вы бар?
— Вы бар ёсць, вя до ма:
З’ес ці стра ву хі ба,
Або пай с ці да до му.

Пла чу, 
бо смя яў ся
— Ча му ты пла чаш, Алік
Пе рад сном?
— Ска ле чыў тат ка па лец
Ма лат ком.

— А як ты за ха ваў ся
Вось та ды?
— Пла чу, бо смя яў ся
З той бя ды.

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 № 15: 
Шпак, бу ра, два, яр, дзе ці, дзень, дзі вак, як, Ві ка, 

ай ва, хор, ра ды я тар. Шлях, двор, дзір ка, дзік, дзе ва, 
Ве на, Баць ка, явар, ап тэ ка.

Уз на га ро ды, нак лей кі з раз на від ны мі ма ты ва мі, 
вый г ра лі Ма тэ вуш Ці ма шук з НШ свсв. КіМ у Бе-
ла сто ку, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, 
Кін га Бах з Шу дзя ла ва, Ве ра ні ка Па нік віц кая, Ка-
ра лі на Ва лен ты но віч, Ка мі ля Ці люль ка з Ба бік, 
Аня Ра дзі вон чык, Та маш Хар ке віч з На раў кі, Зу-
зан на Міш чук з Арэш ка ва, Ан на Пар фя нюк з Но-
ва га Кор ні на, Ігар Кар даш з Нар вы. Він шу ем!

Ка лі са ПЯТ РОЎ СКАЯ
ПШ № 4, Бе ла сток

Пчол ка
Бззз, бззз — я, ма лень кая пчол ка,
Збіраю смач ны нек тар.
Ля таю ад квет кі да квет кі —
Та кі мой пры род ны дар.
Смач ны мё дзік — гэ та я
Ра зам з пчол ка мі-сёст ра мі са бра лі,
Каб ты і твая сям’я

Зі мой на пра сту ду не на ра ка лі.

Пат ры цыя СА КА ЛОЎ СКАЯ
ПШ у Мі ха ло ве

Сяб роў ства
Хто шчас це з Та бой бу дзе дзя ліць?
І ў няш час ці ту ліць?
Гэ так са ма ў доб рыя і злыя мо ман ты,
Ці Ты мо жаш з ім па га ва рыць?
Гэ та на пэў на Твой пры я цель адзі ны.

Даў ным-даў но жы лі два бра ты.
— Эх! — ска заў ад ной чы адзін. 

— Каб меў я сто ка был, я быў бы 
са мым шчас лі вым ча ла ве кам на 
све це.

А дру гі ска заў:
— А мне да поў на га шчас ця трэ-

ба сто вер ных сяб роў!
— Не, — за пя рэ чыў пер шы, 

— ка бы лы леп шыя.
— Не, пас п ра чаў ся брат, — леп-

шыя вер ныя сяб ры.
Доў га яны спра ча лі ся, у кан цы 

ра шы лі так: хай кож ны ад п ра віц-
ца ў да ро гу. Ка му трэ ба ко ней, хай 
збі рае ко ней, ка му сяб роў — ня-
хай іх збі рае. І па е ха лі бра ты, кож-
ны ў свой бок. Прай ш ло ма ла ці 
мно га ча су, вяр ну лі ся яны ў сваю 
вё ску.

— Ну што, знай шоў сяб роў? 
— спы таў пер шы.

— Я знай шоў дзе вя но ста дзе-
вяць сяб роў, — ад ка заў брат. 

— А ты як? Па шан ца ва ла?
— А ў мя не за раз дзе вя но ста дзе-

вяць ка был.
Та ды дру гі брат ка жа:
— Ка лі не ха пае толь кі ад ной 

ка бы лы, дык я па да рую та бе сваю. 
Са мую пры го жую, са мую быст-
рую.

— А я та бе бу ду вер ным пры я це-
лем, — ад ка заў пер шы.

Хлоп цы ат ры ма лі сваё, яны 
вель мі це шы лі ся сва ім шчас цем. 
Прый шоў пер шы сын да ма ці і ка-
жа:

— Гля дзі, якія ў мя не слаў ныя 
ко ні! Неў за ба ве я ста ну яш чэ ба га-
цей шы і яш чэ больш шчас лі вы. 
Праз год усе мае ка бы лы ажа-
рэ бяц ца, праз не каль кіх га доў 
у мя не бу дзе най боль шы та бун 
у кра і не.

Выс лу ха ла ма ці сы на і ка жа:
— Ну доб ра. Жы ві і ша нуй сваё 

шчас це.
Пас ля прый шоў да яе дру гі сын. 

Ён ра ска заў, што па ба чыў у да ро-
зе, з кім па сяб ра ваў.

— За раз я са мы шчас лі вы ча ла-
век, — ска заў ён, — та му што ў мя-
не ёсць сто вер ных сяб роў!

Выс лу ха ла ма ці і ка жа:

— Гэ та пры го жа, сы нок! Толь кі 
ці гэ тыя лю дзі — сап раў д ныя сяб-
ры?

— А як тое пра ве рыць? — спы-
таў сын.

— Вель мі про ста. Вазь мі ка ня 
і едзь, дзе знай шоў сяб роў. Ска-
жы, што ця бе да га ла абак ра лі зла-
дзеі. Паг ля дзі, як яны ця бе ўспры-
маць бу дуць!

Асяд лаў сын ка ня і па ехаў да 
сяб роў ра ска заць пра няш час це, 
якое быц цам бы з ім зда ры ла ся. 
У гэ тую ноч, ка лі ён па даў ся ў да-
ро гу, у пер ша га бра та зла дзеі пак-
ра лі ко ней.

— Пра па ла маё шчас це! — пла-
каў ён. — За раз я са мы 
не шча слі вы ча ла век на 
зям лі. Тым ча сам з да-
ро гі вяр нуў ся дру гі сын 
і ка жа ма ці:

— У мя не сап раў д-
ныя сяб ры. Кож ны з іх 
ха цеў даць мне гро шы, 
адзен не і ко ней. Я га ва-
ру ім: не трэ ба, а яны 
і слу хаць не хо чуць...

Ба чыць ма ці, 
з кож на га бо ку едуць 
ней кія лю дзі. Хто го-
ніць ко ней, хто вя зе 
збож жа, хто адзен не, 
хто по суд... Пры е ха лі 
яны ў двор і про сяць 
пры няць іх да ры. Ма ці 
і сын ад мо ві лі ся, про-
сяць даб ро заб раць на-
зад. А тыя — не. Па кі ну-

лі ўсе па дар кі, па жа да лі шчас ця 
і па е ха лі да моў.

— Праў ду ты га ва рыў сы нок, 
— ска за ла ма ці. — У ця бе сап раў-
д ныя сяб ры. Ты знай шоў сап раў д-
нае шчас це!

Пас ля ра ска за ла, што зда ры ла-
ся з пер шым бра там. Та ды дру гі 
брат, як ста яў, пай шоў да яго і ад-
даў усё ба гац це.

— Са праўд ны пры я цель не па кі-
не ця бе ў бя дзе — ска заў ён.

— Ты ма еш ра цыю, — па га дзіў-
ся пер шы брат. — Ця пер я сам ба-
чу, што да ра жэй за ба гац це вер ны 
друг.

(асе цін ская каз ка)

най да ра жэй шае

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

Om

Sto

Каліса і Дар’я Пятроўскія
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Ва ен ны ле та піс цар коў ных 
зва ноў Бе ла ру сі (2)

У не вя лі кіх на се ле ных 
пун к тах кан фі ска цыя цар
коў ных зва ноў пра цяг ва
ла ся. Вя до мыя фак ты су
пра ціў лен ня з бо ку вер ні
каў, асаб лі ва ў Брэс ц кай 
воб лас ці, якія не жа да лі 
рас ста вац ца са сва і мі 
свя ты ня мі, і за хоп ні кі, ба
ча чы га ра чую ве ру пры ха
джан, ад сту па лі ад сва іх 
на ме раў. Свя тар Мі ка лай 
Юр чук ус па мі нае: „У га
ды вай ны пры е ха лі сю ды 
нем цы зды маць зва ны. 
Пры бег лі жан чы ны з пла
чам, з ві ла мі кі ну лі ся на іх 
і не ад да лі. Імё ны іх ве дае 
Гас подзь”.

У мно гіх пры хо дах на сель ні цтва пад рых
та ва ла ся да су стрэ чы з во ра гам і па спе ла 
сха ваць цар коў ныя каш тоў нас ці. З ры зы кай 
для жыц ця вер ні кі „ха ва лі” зва ны на мо гіль
ні ках, за коп ва лі ў ага ро дах, апу ска лі ў рэ кі 
і азё ры. Ча сам аб рых ту ю чым ся гра бя жы па
ве дам ля лі пар ты за ны, якія так са ма да па ма
га лі ха ваць цар коў ныя свя ты ні. На пры клад, 
жы хар вё скі Да ра пе е ві чы Ана толь Іг на цье віч 
Дзя мян ка ра ска заў аб сва ім на стаў ні ку К. 
Л. Гра бай ле — кі раў ні ку ан ты фа шыс ц ка га 
ру ху ў га ды вай ны. „Ён ра зам з вя скоў ца мі 
пра ца ваў у нем цаў па за дан ні пар ты зан. Ён 
ра сказ ваў, што ў вёс цы Чар ня ны быў па лі
цэй скі ўча стак і дзесь ці ў 1942 г. су вяз ныя 
да ве да лі ся, што бу дуць зды маць цар коў ныя 
зва ны. І вось на пра ця гу ад ной но чы зва ны 
бы лі сак рэт на зня ты ў Чар ня нах і Да ра пе
е ві чах. Сха ва лі ў роз ных мес цах так, ка лі 
нем цы зной дуць, то не ўсе. Май му на стаў ні
ку да ру чы лі за ка паць адзін, а дру гі па вез лі 
ў вё ску Лу ка ва ў во зе ра. І вось ноч чу на 
ся дзі бе свай го баць кі за ка паў адзін звон. 
За а ра лі зям лю, за се я лі Шу ка лі іх ці не, ён не 
га ва рыў, але ў та кі спо саб бы лі яны вы ра та
ва ны”. У ін шым вы пад ку жы ха ры вё скі Лу ка
ва Ма ла рыц ка га ра ё на Брэс ц кай воб лас ці, 
ка лі ста ла вя до ма аб на ме рах аку пан таў, 
су мес на з пар ты за на мі скла лі план вы ра та
ван ня сва іх зва ноў. Аг ра ном і зва нар Па вел 
Ста юк даў сіг нал аб па чат ку зняц ця зва ноў 
трох ра зо вым зво нам. Зва нар Ва сіль Ва сі лье
віч Кар дзя люк ра сказ ваў: „Ён умеў зва ніць, 
на гар мош цы так не зай г ра еш! А во зе ра 
по бач — чу ваць да лё ка...”. Паг ру зі лі вя скоў
цы свае зва ны на пад во ды і па вез лі быц цам 
нем цам. А па да ро зе пе ра да лі пар ты за нам, 
якія за ка па лі іх ка ля в. За ба лац це. Да рэ чы, 
лу каў скія пры ха джа не „пры ту лі лі” ча ты ры 
зва ны са спа ле на га нем ца мі су сед ня га хра
ма в. За ба лац це.

Жы хар ка в. Ха бо ві чы Соф’я Фі лі мо наў
на Ка мі са рук ра ска за ла, што „цар коў ныя 
зва ны за ка па лі пра ма ка ля цар к вы”. Ча сам 
пад час зняц ця іх вы пад ко ва раз бі ва лі. „Каб 
нем цы не звез лі на шых зва ноў, іх ха ва лі 
не ку ды. Ка жуць, што ка лі ця га лі, дык і па бі лі 
ся рэд ні звон”, — пац вер дзіў зва нар Мі ха іл 
Мі ка ла е віч Чуб рык з в. Пе скі. У в. Чар ня ны 
Ма ла рыц ка га ра ё на Брэс ц кай воб лас ці так
са ма „ха ва лі” зва ны ад нем цаў, а як вай на 
скон чы ла ся, усё па нес лі на зад у цар к ву. 
У в. На ва сёл кі зва ны ля жа лі на зям лі, „сха
ва ныя цар коў ным ста ра стам Са хар чу ком 
Ці ма фе ем і пар ты за на мі, аж да са вец кай 
ула ды”.

У в. Ту мі ла ві чы Док шыц ка га ра ё на Ві цеб
скай воб лас ці мно гія ўспа мі на юць аб вы
ра та ван ні цар коў ных ра ры тэ таў свя та ром 
Стэ фа нам Бе гу ном: „У 1942 го дзе нем цы 
за га да лі ад кож най цар к вы ад даць звон 
(са мы вя лі кі) для пе рап лаў кі на гар ма ты. 
Ноч чу ай цец Стэ фан з дву ма да ве ра ны мі 
пры ха джа на мі зня лі са зва ні цы ста ра жыт
ны звон і за ка па лі яго... Гэ та бы ло, вя до ма, 
вель мі не бяс печ на, але Уся выш ні бла гас
ла віў гэ тую та ям ні цу. Пас ля за кан чэн ня 
вай ны да ста лі звон, які да сён ня пры зы вае 
на ма літ ву”.

Як вель мі рэд кі факт ма ец ца ін фар ма
цыя і пра тое, што нем цы не на ва жы лі ся 

зняць звон. Ан на Ры го раў на Клі мук з в. 
Па нік вы ра ска за ла, што ка лі фа шы сты 
прый шлі ў вё ску і раз гар ну лі сваю кар ту, 
то ска за лі, што ні цар к вы, ні зва ноў ча паць 
нель га. „На ша цар к ва асаб лі вая (...) тут Мат
ка Бо ска з’яў ле на”.

Ма літ ва вер ні каў і про мы сел Бо жы збе
раг лі вя лі кі звон у цар к ве св. Па ра ске вы 
Пят ні цы ў в. Чар наў чы цы Брэс ц ка га ра ё на. 
Аб гэ тым рас па вёў зва нар Мі ка лай Ко на
на віч Краў чук: „Увесь пры ход саб раў ся на 
служ бу. Нем цы пе ра пы ні лі служ бу, па лез лі 
на зва ні цу і пад плач лю дзей і ма літ вы апус
ці лі на вя роў ках вя лі кі звон. Ка ля ме ся ца 
ста яў на ву лі цы, пас ля муж чы ны вы ра шы лі 
ўнес ці яго ў зва ні цу, рап там пра яго за бу
дуць. А нем цы тут у вёс цы і ста я лі. І так мы 
зра бі лі, па ста ві лі яго збо ку, і так ён ста яў. 
Пад ня лі яго ўжо пас ля вай ны”.

У мно гіх хра мах на зва ні цах ві се лі аг ром
ні стыя зва ны, ха ваць ці пе ра мяш чаць якія 
фі зіч на бы ло вель мі скла да на. Па сло вах 
Ве ры Іва наў ны Ран да з в. Вер ха лес се: „Ха
ва лі, бо ве да лі: нем цы за бя руць. Зды ма лі 
пад ло гу ў цар к ве і за коп ва лі”.

Зва нар цар к вы в. Ол туш Яфім Гаў ры ла
віч Але сік ра ска заў дэ та лё ва: „У нас бы ла 
ру ская ўла да, а ў Ма ла ры це — ня мец кая. 
Тут мя жу тры ма лі з ба я мі. Усю гэ тую да ро гу 
ўзар ва лі, але нем цаў не пу ска лі. Пар ты за
ны за га да лі зняць зва ны та му, што ба я лі ся 
— бу дуць ад сту паць, нем цы за бя руць зва
ны. Во сен ню 43га пры вез лі дзве ка ло ды 
дрэ ва і на іх спу ска лі на вя роў ках... Зняц
цем кі ра ваў Мак сім За ха ра віч Але сік з в. 
За а зёр нае, ён моц ны ча ла век быў... Цэ лы 
дзень зды ма лі во сен ню. Па вез лі на ка лё
сах, на по лі пры да ро зе ёсць вы со кае мес
ца, там за ка па лі і па кі ну лі як знак са ло му. 
Пяць га доў яны пра ля жа лі там, а ў 1948 г. 
пе рад Вя лі кад нем па ды ма лі, спу скаць ляг
чэй, але па ды маць на верх та кую ва гу!”.

У мно гіх на се ле ных пун к тах на сель ні
цтва „пры га та ва ла ся” да су стрэ чы з во ра
гам і па спе ла сха ваць цар коў ныя каш тоў
нас ці. Па апо ве дзе 80га до ва га зва на ра 
Афі на ге на Аляк се е ві ча Аль се ві ча з в. Ла сі
ца Па стаў ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці, 
на ста я цель Ісі дор На ся кай ла зняў зва ны, 
ра заб раў пад ло гу ў сва ім хра ме ка ля іко
ны св. Ге ор гія Пе ра мож цы, апус ціў звон 
у зям лю і ўзнёс ма літ вы да свя то га пра 
вы ра та ван не цар коў на га на быт ку. Лі дзія 
Ся мё наў на Пра не віч ус па мі нае: „На шы зва
ны ха це лі нем цы заб раць, але наш ча ла век 
з Пад лес ся быў бур га міст рам — ня мец кім 
на чаль ні кам. То ён, Та ран да Апа нас Іг на
та віч, не ад даў, за сту піў ся за іх, не ад даў. 
Як нем цы ад сту па лі, дык ён і па ехаў з імі”. 
Мац вей Пят ро віч Юр чук з в. Ду бя нец сам 
ра та ваў „свае” цар коў ныя зва ны: „Мне 
ба цюш ка ка жа ў 1942 го дзе: «Пры ха дзіў не
мец, гля дзеў на ша га вя лі ка га зво на і ка жа, 
што як за вязуць яго ў Гер ма нію, дык з яго 
столь кі сна ра даў на дзе ла юць, што цэ лую 
ар мію ва шу пе раб’ ем, то трэ ба зняць яго». 
А я ка жу: «Якую ар мію, ха ця ад на го, двух, 
а як ён та кі, дык я ма гу яго і за раз сха ваць. 
На вош та, каб ён май го зво на за браў!» 
Прый шоў я да моў, узяў у дзе да вя роў кі, 
дра бі ну з ха ты, та па ра, ве ча рам пай ш лі 
з дву ма дзядзь ка мі Кі ры лам Юр чу ком і Ёсі
пам, яны ўжо па мер лі. Зва ны бы лі пры бі ты 

да бал кі, мы па ці ху адар ва лі. Спус ці лі, 
зра бі лі на сіл кі і пры нес лі да май го два ра. 
Я за ка паў, а ра на дзед Фі ліп устаў і ка жа: 
«Ну ты на ста яш чы зло дзей, сха ваў ці за
ка паў, а я не ба чу дзе». А ў дзя рэў ні ніх то 
не ве даў ні чо га. Та ды мя не шчэ ў ар мію за
бра лі. А ў вай ну па мер ла ма туш ка, іх дзі ця, 
і ў 1943 го дзе хво ры ба цюш ка. А пас ля вай
ны па ве сі лі мы зва ны, і цэ лы дзень усе, хто 
ха цеў, зва ні лі за ўпа кой ба цюш кі. Я з дзя цін
ства ка ля гэ тых зва ноў быў, мой дзед Фі ліп 
быў ста ра стаю доў га. Усё нам да дзе на ад 
Бо га — і цар к ва, і зва ны”.

Пе рад ад ступ лен нем у 1944 г. ня мец ка
фа шыс ц кі мі за хоп ні ка мі бы ла прад п ры ня та 
дру гая спро ба ра ба ван ня хра маў і зняц ця 
зва ноў. У спу сто ша ных бе ла ру скіх га ра
дах і вё сках фа шы сты за бі ра лі ўсё, што 
мож на бы ло па вез ці: ска ці ну, каш тоў нас ці 
і зва ны. Так, у 1944 г. у г. Вы со кае Ка мя нец
ка га ра ё на Брэс ц кай воб лас ці бы лі зня ты 
зва ны, але „спа гад лі вы ня мец кі ка мі сар, 
па не ка то рых звест ках, куль тур ны і аду ка
ва ны ча ла век, нех та Эгерт (...) не да зво ліў 
вы вез ці зва ны з го ра да і за га даў За ха ру Ва
сі лю ку вар та ваць іх у сва ім два ры. Ка мі сар 
Эгерт пад трым лі ваў су вязь з пар ты за на мі 
і за гэ та быў за бі ты фа шы ста мі пад вё скай 
Та ка ры. Пас ля ад ступ лен ня ня мец кай ар міі 
зва ны зноў уста на ві лі ў цар к ве”.

Ча сам аку пан ты зды ма лі зва ны ля бёд
ка мі і ін шы мі пры ста са ван ня мі. Так быў 
імі зня ты вя лі кі, гуч ны звон у в. Пор п ліш ча 
Док шыц ка га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці. 
А астат нія, мен шыя па ме рам, вы ра та ваў, 
бу ду чы 13га до вым хлоп чы кам, ця пер 
міт ра фор ны про та і е рэй Іа ан Ка мін скі з г. 
Ма зы ра Го мель скай воб лас ці. Ён ус па мі
нае: „Мой баць ка — Ула дзі мір Сця па на віч 
Ка мін скі быў ста ра стам хра ма ў го нар 
Пра аб ра жэн ня Гас под ня га ў в. Пор п ліш ча. 
Баць ка ад на ста я це ля да ве даў ся аб на ме
рах фа шы стаў. Але хі ба мож на бы ло гэ та га 
да пус ціць! Бо зва ны — гэ та ма тэ ры яль
ная каш тоў насць цар к вы, па мяць на шых 
баць коў! Па мя таю, ноч чу мы ўдва іх ця га лі 
зва ны, змаг лі зняць толь кі ча ты ры. Ця гаць 
іх бы ло вель мі цяж ка, на дар ваў ся я та ды, 
два тыд ні ля жаў на пе чы. Ба ле ла і спі на, 
страў нік. А зва ны мы за ка па лі пра ма ў цар к
ве ў пра вым пры дзе ле, ад ка па лі ўжо пас ля 
вай ны”. Ра біць гэ та бы ло не бяс печ на з пры
чы ны су ро вых рэ прэ сій. Маг лі вы даць свае 
мяс цо выя жы ха ры, бо нем цы ўзна га родж
ва лі здрад ні каў, та му баць ка і яго сын — бу
ду чы про та і е рэй Іа ан вы ра шы лі зра біць усё 
та ем на. Та ем нае ад к ры ла ся толь кі ў XXI ст. 
6 чэр ве ня 2011 г. за шмат га до вае па стыр
скае слу жэн не ду хоў нік Ту раў скай епар хіі 
про та і е рэй Іа ан Ка мін скі быў уз на га ро джа
ны пат ры яр хам Кі ры лам ор дэ нам св. кня зя 
Да ні і ла Ма скоў ска га I сту пе ні.

Зва нар в. Вост раў Пін ска га ра ё на Брэс
ц кай воб лас ці Мі ка лай Ус ці но віч Аст роў скі 
ўспа мі наў: „Мой баць ка — Аст роў скі Юс цін, 
жы ха ры Мі ка лай Шпа коў скі, Пят ро Аст роў
скі, Ва сіль Кар не е віч Бо хан пяць зва ноў 
за ка па лі. Пас ля вай ны аца ле лі толь кі два 
ча ла ве кі, яны па ка за лі мес ца і ад ка па лі іх”. 
Міт ра фор ны про та і е рэй Ля вон цій Ляш ко 
па ве да міў: „На шы зва ны ў Га рад ной бы лі 
вель мі ме ла дыч ныя, як на гар мо ні ку іг ра лі 
на іх. Гэ та бы ла та ям ні ца, мы, па ца ны, ра

зам са ста ра стаю пад ра нак на сві тан ні 
зня лі іх, за вез лі на ся дзі бу да ста ра сты 
Фё да ра Кі ся ля і за а ра лі. Цар к ву то нем цы 
ўзар ва лі, а зва ны мы збе раг лі”. На пы тан не 
ці ха ва лі зва ны ў га ды вай ны зва нар Юрый 
Ан д рэ е віч Шо стак, 1928 г.н., з в. Плот ні ца 
Сто лін ска га ра ё на Брэс ц кай воб лас ці ад ка
заў: „Аба вяз ко ва, на ша аб ш чы на па чу ла, 
што нем цы па ча лі дзешто за бі раць, усе 
зва ны зды ма лі і ха ва лі. А по тым пас ля вай
ны ўста на ві лі”.

Мно гія цэр к вы бы лі зніш ча ны або зга рэ
лі пад час бам бё жак, ін шыя ра зам са зва
ні ца мі вы ка ры стоў ва лі ся на шы мі бай ца мі 
або аку пан та мі як на зі раль ныя пун к ты, бо 
ста я лі на ўзвыш шы. Так, па вод ле ра ска зу 
про та і е рэя Паў ла Ляш ко ў в. Га рад ная Сто
лін ска га ра ё на Брэс ц кай воб лас ці, „ля це лі 
ў зва ні цу сна ра ды, але Гас подзь за ха ваў, 
а зва ны пра бі лі на скрозь. Па ра не ныя зва
ны, на скрозь пра бі тыя ку ля мі, але цэ лыя 
і гук не змя ніў ся”. Знач на па цяр пе лі ў жор ст
кіх ба ях зва ны хра ма ў в. Ярэ мі чы Ка рэ ліц
ка га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці.

У лі пе ні 1944 г. уся тэ ры то рыя Бе ла ру сі 
бы ла выз ва ле на ад ня мец кафа шыс ц кіх за
хоп ні каў. Мно гія пры ха джа не ўспа мі на юць, 
што 9 траў ня 1945 г. „зва ні лі ў Дзень Па бе
ды цэ лы дзень, доў гадоў га. Коль кі пла чу 
бы ло! Коль кi не прый ш ло з вай ны, коль кі 
па ра не ных, ды па ла ві на на шай дзя рэў ні!”. 
У в. Ру бель Сто лін ска га ра ё на Брэс ц кай 
воб лас ці ў дзень Пе ра мо гі быў хрэс ны ход 
пад пе раз вон зва ноў, „ад на цар к ва Ар хіст
ра ці га Мі ха і ла і за ста ла ся, усе ха ты бы лі 
спа ле ны нем ца мі. Столь кі лю дзей з усіх 
вё сак прый ш ло! Дзя ка ва лі Бо гу, што вай на 
скон чы ла ся”, — свед чыць Воль га Ада маў
на Агі е віч, 1939 г.н. У 19501980я «атэ і стыч
ныя» га ды з гэ та га на се ле на га пун к та вый
ш ла больш за сто пра ва слаў ных свя та роў.

Та кім чы нам, у га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны Бе ла русь стра ці ла знач ную коль
касць зва ноў, боль шая част ка якіх бы ла 
вы ве зе на аку пан та мі ў Ня меч чы ну на пе
рап лаў ку, па цяр пе ла ў час ад ступ лен няў 
і на ступ лен няў, па жа раў і бам ба ван няў. 
У шэ ра гу хра маў і ду ха вен ствам, і вер ні ка
мі, ча сам з удзе лам пар ты зан, прад п ры ма
лі ся спро бы вы ра та ван ня бо гас лу жэб ных 
ін ст ру мен таў, ад лі тых „у за ах воч ван не 
і на ву чан не наш чад каў пе рай маць даб
ра дзе ян ні прод каў”. Ня гле дзя чы на тое, 
што коль касць дзе ю чых цэр к ваў уз рас ла, 
у боль шас ці з іх служ ба іш ла без свяш чэн
на га „го ла су”. Сха ва ныя ў зям лі і ва дзе зва
ны ча ка лі за кан чэн ня вай ны, а пры ха джа не 
ве ры лі ў тое, што за гу чаць яны, што прый
дзе час цар коў ных зва ноў.

vТэкст і фота Але ны ШАЦЬ КО

Але на Шаць ко — кан ды дат ма ста цтва-
знаў ства, са праўд ны член Аса цы я цыі зво на ва га 
ма ста цтва Ра сіі (Мінск), лаў рэ ат Між на род на га 
кон кур су па зво ну, вык лад чык ка фед ры бе ла ру-
скай му зы кі Бе ла ру скай дзяр жаў най ака дэ міі 
му зы кі, аў тар ка кні гі „Ко ло коль ный звон Бе лой 
Ру си: ты ся че ле тие тра ди ции” (Мінск 2015).

Ка лі Вы ве да е це прык ла ды вы ра та ван ня 
зва ноў ва шы мі дзя ду ля мі і ба бу ля мі, аў тар-
ка, якая ха це ла б па чаць вы ву чэн не і Бе ла-
сточ чы ны, бу дзе ра да ва шым ма тэ ры я лам 
(элек т рон ны ад рас: shat ko377@gma il.com).

(за кан чэн не; па ча так 
у па пя рэд нім ну ма ры)

Званар Яфім Гаўрылавіч Алесік, 
які ўдзельнічаў у аперацыі 

па выратаванні званоў 
у в. Олтуш Маларыцкага раёна 

Брэсцкай вобласці.

Званар Васіль Васільевіч Кардзялюк 
(19232007), які выратаваў званы храма 
Нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы 
в. Лукава Маларыцкага раёна Брэсцкай 

вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
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А
ў то бус на Ус ход нюю сця ну няс пеш
на пор хае це раз сця ну ле су, це раз 
Пуш чу. Але гэ та не сла ву тая спрад
веч ная Бе ла веж ская, гэ та ін шая 

пуш ча. Яна, як спрак ты ка ва ная жан чы на, 
пры ма ла роз ныя проз віш чы: спяр ша ад 
Блу да ва, пас ля ад Бук ш та ля, а за раз ад ка
ра леў ска га Кны шы на.

Зла жу з аў то бу са ў Га рад ку, у цэн т ры 
мя стэч ка. Тут, пе рад бу дын кам Гмін най уп
ра вы, па вет капа ча каль ня, дзе мяр кую па
ча каць да ад п раў лен ня чар го ва га аў то бу са 
— у Па да зе ра ны. Тут зрок за пы ня ец ца на 
пом ні ку, які ўве ка веч вае прыс ва ен не Га рад
ку трыц цаць дзе вяць га доў та му зма гар най 
ад зна кі — Кры жа Грун валь да дру го га кла
са. Ві кі пе дыя: „Wpro wa dze nie or de ru wią że 
się z roz wo jem ko mu nis tycz ne go ru chu opo ru 
w Pol s ce w 1943 ro ku, nie pod po rząd ko wu ją-
ce go się pol skie mu rzą do wi emig ra cyj ne mu”. 
Не вя лі кі сак рэт, што Га рад ку пры сво е ны 
ён за дзей насць на тэ ры то рыі гмі ны пар ты
зан скіх ат ра даў пад па рад ка ва ных Пан це
ляй мо ну Па на ма рэн ку...

Вось і заг ваз д ка. Ка лі б выз на ча ная 
пас ля Дру гой су свет най вай ны гра ні ца 
пра ляг ла з за ход ня га бо ку Га рад ка, дык 
маг чы ма, што мяс цо васць ат ры ма ла б ге
рой скае зван не кштал ту „Га ра докге рой 
Га ра док”. Ды не над та маг чы ма, бо ге рой
скія са вец кія зван ні не прыс вой ва лі ся 
га рад кам, толь кі буй ным ма ну мен таль ным 
га ра дам...

Але ж Га рад ку па шан ца ва ла апы нуц ца 
ў на шай Най яс ней шай, дзе аку рат на сту
пае „доб рая зме на”, і ка мі са ры не фар маль
на га яш чэ Мі ні стэр ства Праў ды, згод на 
Ору э лу, шчы ру юць за ба ра ніць ад ных, 
а вы зна чыць ін шых ку мі раў для ма са ва га 
пак ла нен ня. Сле дам „Ка рот ка га кур су гі сто
рыі ВКП(б)” Іо сі фа Ві са ры ё на ві ча Ста лі на 
на шай Най яс ней шай так са ма рых ту ец ца 
но вы ка рот кі курс гі сто рыі, у вы ні ку якой 
мае змя ніц ца не толь кі та па ні мія, але і лан
д шафт га ра доў і га рад коў. І цал кам маг чы
ма, што „доб рая зме на” заг ля не і ў цэнтр 
Га рад ка...

Па куль што дзьмуць у тру бы і б’юць 
у ба ра ба ны ў вар шаў цы і яе на ва кол лі; на 
пра він цыі яш чэ ад нос на ці ха ва та. Пе рад га
ра доц кай Гмін най уп ра вай стэнд з трып ці ха
моў ным ка рот кім кур сам гі сто рыі Га ра доц
кай гмі ны. Па ся рэ дзі не трып ці ха ан г лій скі 
тэкст, по бач поль скі і бе ла ру скі. Выт рым кі 
са стэн да: „14 са ка ві ка 1957 г. на ра джа
ец ца Ля вон Та ра сэ віч, вы дат ны ма стак 
жы ва пі сец, пра фе сар Ака дэ міі ма ста цтваў 
у Вар ша ве, іні цы я тар і пер шы стар шы ня 
Та ва ры ства сяб роў Га ра доц кай зям лі, пры
хіль нік і аба рон ца гі ста рыч най бе ла ру скай 
куль тур най то ес нас ці гмі ны і рэ гі ё ну, бе ла
ру скі дзе яч...”. Да лей: „11 ве рас ня 1983 г. 
ад к рыц цё ў Га рад ку абе лі ска ў го нар ад зна
чэн ня гмі ны Ор дэ нам Кры жа Грун валь да 
ІІІ сту пе ні. 27 мая 1990 г. пер шыя дэ мак ра
тыч ныя вы ба ры ў са маў рад (пад час вы бар
чай кам па ніі па каз ва ец ца „Го лас Га рад ка” 
— ча со піс Бе ла ру ска га дэ мак ра тыч на га 
аб’ яд нан ня ў Га рад ку, якое зда бы ло 17 з 20 
ман да таў)”... Цёп ла на ду шы ад пад к рэс ле
най на стэн дзе бе ла ру скас ці га ра доц ка га 
на ва кол ля, ад но ў на ва кол лі не над та яе 
ві даць, а маг ла б яна быць, на пры клад, 
у па да рож най та па ні міі. Мяр кую, што бы
ла б яна неб ла гім аду хаў лен нем еду чым на 
за хад на сель ні кам Бла кіт на а зёр най; мяс цо
вым ту тэй шым так са ма...

А ця пер па ра са сту піць з аду хаў ля ю
чых вы сот у про зу паў ся дзён нас ці. Пе рад 
зга да ным аў то бус ным пры пын кам ба я ві та 
зак ру нуў ся аў то бус з па ве дам лен нем на 
таб ло, што ён у Па да зе ра ны. За ма хаў я ру
кою, аў то бус спы ніў ся, ва дзі цель за браў 
мя не ў са лон, па ве дам ля ю чы, што на гэ ты 
пры пы нак ён за ехаў вы пад ко ва, бо ў са
праўд нас ці па ві нен ад п раў ляц ца з чар го ва
га пры пын ку, што паб лі зу шко лы і ба за ру. 
Зна чыць мне па вяз ло і аў то бус па вёз мя не 
ў га ра доц кую глы бін ку па стом ле ным ас
фаль це...

Мі ко ла Гай дук у 1979 го дзе так пі саў 
у сва ім кра яз наў чым да вед ні ку: „Пра гас ці
нец вя до ма на пэў на, што быў ён ад га лі на
ван нем Вя лі ка га шля ху, які ішоў з Вя лі ка га 
кня ства Лі тоў ска га ў Ка ра леў ства Поль
скае праз Грод на, Крын кі, Га ра док, Ялоў
ку, Нар ву, Бельск. Да та го ча су, па куль 
у XVI ста год дзі не быў прак ла дзе ны но вы 
ка ра леў скі шлях з Грод на це раз Са кол ку, 
Кны шын, Ты ко цін, Бранск і да лей у кі рун

ку Вар ша вы, да туль імен на па сён няш нім 
вей каў скім гас цін цы ім ча лі ся вяр хом на 
ўзмы ле ных ста ен ні ках пас лан цы, трэс лі ся 
на нас ці лах з бяр вен ня ка ра леў скія па воз
кі, іш лі мна га ты сяч ныя вай ско выя ат ра ды, 
ва лак лі ся даў жэз ныя ку пец кія або зы. 
Але і по тым да ро га гэ тая, хоць ужо ме ла 
мяс цо вы ха рак тар, бы ла рух лі вая, бо злу
ча ла да во лі бой кія гас па дар чыя ася род кі: 
Ва сіль каў, Суп расль, Бе ла сток, Крын кі, 
Га ра док, Ялоў ку, Свіс лач, Мсці ба ва, Ваў ка
выск і інш.”.

Зла жу з аў то бу са ў Вей ках, а дак лад
ней — у по лі. Бо Вей кі раз ве я ны ху та ра
мі і толь кі не вя ліч кі згу стак хат лі чыц ца 
цэн т рам вя лі кай ка лісь вё скі, бо ж га ва
ры ла ся ка лісь у ма ім на ва кол лі „Шым кі, 
Вей кі, вё скі вель кі...”. На пер шым уз гор ку 
зас це ра галь ны ла цін скі бе тон ны крыж, 
па стаў ле ны ў сі вую даў ні ну. Кры ху да лей 
заг ля даю ў сас но вы за рас нік. Там, з бо ку 
по ля, са ма туж ная звал ка ўся ля кай не пат

рэб ш чы ны, якую руп лі вы та го по ля гас па
дар рас цяг нуў па па се вах, маг чы ма, што 
ў якас ці фер ты лі за та ра.

На чар го вым уз гор ку раз ва лі ны ней кіх 
му ра ва нак, зда ец ца, што ко ліш няй эска э
раў скай ба зы. Чар го вы ўзго рак ві тае драў
ля най ха тай з го лы мі крок ва мі і ла та мі без 
ні вод нень кай ча ра пі цы; паз ней да ве да ю
ся, што гэ та бу ды нак бы лой вя ско вай свят
лі цы. Крыш ку да лей драў ля ны бу ды нак 
ко ліш няй шко лы з зас леп ле ны мі дош ка мі 
вок на мі. На суп раць бу дын кі вя лі ка та вар
най гас па дар кі, ад нак зран ку не ві даць там 
яш чэ ні вод най жы вой ду шы.

На ад ным з да лей шых па над вор каў 
заў ва жаю па жы ло га муж чы ну і па да ю ся 
да яго. Ці каў лю ся школь ным бу дын кам, 
з яко га ён ча су. Мой су бя сед нік да клад на 
не ве дае гэ та га, толь кі пры гад вае, што 
ў час яго на га дзя цін ства на ву чан не ад бы
ва ла ся толь кі ў ад ной па ло ве шко лы, бо 
дру гая яш чэ не бы ла га то вая. З гэ та га вы
ні ка ла б, што школь ны бу ды нак у Вей ках 
па стаў ле ны не дзе ў кан цы са на цый на га 
пе ры я ду.

Мі ко ла Гай дук: „На пер шы по гляд цяж
ка па ве рыць, але гэ тыя ва ко лі цы ма юць 
ба га тае пра мыс ло вае мі ну лае і то яш чэ 
якое! Яно да ты чыць не толь кі Млін ко вай 
га ры за ся лом, дзе не ка лі, ма быць, ста яў 
вят рак, і ка на ла на „ба ло це”, які за вец ца 
Тар тач ны роў, бо там, ві даць, зна хо дзіў ся 
тар так, але вя лі кай тэк стыль най фаб ры кі, 
што бы ла ў сён няш нім уро чыш чы Ра бі наў
ка. Вы раб ля лі ў ёй сук но роз ных га тун каў 
і ў знач най коль кас ці яно трап ля ла на ват 
на да лё кія сі бір скія і кі тай скія рын кі. Фаб
ры ка ў Ра бі наў цы пра ца ва ла не дзе да 
1926 го да, по тым ула даль нік яе не выт ры
маў кан ку рэн цыі з ін шы мі прад п ры ем ства
мі, па куп ні кі вы вез лі не толь кі ма шы ны, 
але ра за бра лі і цаг ля ныя сце ны. Ця пер 
на яе мес цы час ад ча су скры га не аб плуг 
ка ва лак цэг лы, і ста рэй шыя лю дзі пры гад

За Га рад ком

ва юць, як то ка лісь ці „ра бі лі ў Бры ля”, бо 
апош ні ўла даль нік ці аран да тар фаб ры кі 
на сіў та кое проз віш ча”.

Зга да ны Мі ко лам Гай ду ком Тар тач ны 
роў пра лёг пра ма лі ней най паў на вод най 
ка на вай па ся рэ дзі не „ба ло та”, якое раз
дзя ляе су сед нія Вей кі і Па да зе ра ны. Па
коль кі Вей кі „раз ве я ны” па ху та рах і са мой 
вя ско вай ву лі цы там ма ла, то ў Па да зе ра
нах спра ва вы гля дае інакш — гэ та доў гая 
ву лі цоў ка. За вё скаю, у на прам ку Ялоў кі, 
ста іць бу ды нак бы лой шко лы. За раз там 
пра жы вае тры сям’і. У са міх Па да зе ра нах 
дэ маг ра фія сціп лень кая. Ка лі я пра хо дзіў 
праз вё ску, на ву лі цы ста я ла не каль кі адзі
но кіх асоб, ча ка ю чых аў так ра мы з хле бам. 
Хлеб во зяць ту ды тры ра зы ў ты дзень, па 
цот ных днях — у аў то рак, чац вер і су бо
ту. У ін шыя дні ез дзяць ту ды аў так ра мы 
з ін шым та ва рам. На маё пы тан не, ці са мі 
жы хар кі вё скі не пра бу юць вы пя каць хлеб, 
ад каз ва лі мне, што ня ма для ка го той хлеб 
пя чы — у ха тах у прын цы пе пра жы вае па 
ад ной асо бе. І не над та ёсць як ку дыне
будзь па е хаць. Аў то бус у Га ра док едзе 
ра на, а ад туль курс пас ля поў д ня — афор
міць ча ла век спра ву ў гмін ным цэн т ры 
і пас ля ня ма ку ды дзец ца, ча ка ю чы вяр тан
ня да ха ты. Па ра фія па да зе ран цаў у Ялоў
цы, і ту ды ня ма чым даб рац ца па жы лым 
лю дзям. Ёсць у вёс цы не каль кі лег ка ву
шак, але на іх ва дзі це лі во зяць сва іх ся мей
ні каў, а больш са мот ным то і па ма ліц ца 
ня ма як. Так у Вей ках, як і ў Па да зе ра нах, 
ста яць бу дын кі бы лых ге э саў скіх кра маў, 
але гэ та за раз толь кі „пом ні кі даў ні ны”. 
У Па да зе ра нах ад на жан чы на, якая ся род 
ін шых ча ка ла аў так ра мы, рас сак рэ ці ла 
вя лі кі та маш ні кло пат: ве цер зва ліў з клу ні 
бус лі нае гняз до і ніх то, на ват ула ды, не 
мог яго вяр нуць на мес ца; спра ву вы ра шы
лі са мі бус лы, сплёў шы но вае гняз до на 
слу пе элек т ра лі ніі. З Па да зе ран у га ра доц
кія шко лы гім бус за бі рае пя цё ра дзя цей...

За раз за Па да зе ра на мі заў ва жаю ці ка
вы эле мент на ша га кра я ві ду. По бач жві
роў кі ў на прам ку Мі ха ло ва глы ба ка ва тыя 
ямы, ад куль ка лісь ка па лі жвір. Пе рад яма мі 
за ір жа ве лая таб лі ца, на якой быў ка лісь на
пі са ны ней кі змест; зда гад ва ю ся, што там 
бы ла за ба ро на скі даць у ямы смец це. Але 
за раз той над піс не па трэб ны — ня ма ўжо 
ка му скі даць смец це ў ка ля вя ско выя ямы, 
даў няе смец це за рас ло пры ро дай. Ад нак 
сёетое ві даць, на пры клад нех та вы кі нуў 
шкля ныя бан кі з со ле ны мі агур ка мі; ка лісь 
бы лі та кія агур кі пер шак лас най за ку скай 
і факт, што яны на смет ні ку хі ба не пра тое 
свед чыць, што не ха пі ла га рэл кі — цал кам 
маг чы ма, што ня ма ўжо на на шых вё сках 
ка му яе вы пі ваць...

Заг ля нуў я яш чэ ў Гор ба чы — пры сё
лак Кух моў. Там, за раз за тым пры сёл кам, 
пры ха ва ла ся во зе ра Гор бач. Гэ та ця пер за
па вед нік пры ро ды. У са мім пры сёл ку пяць 
хат, але толь кі ад на вы гля дае аб жы тай 
— на ёй сал ты соў ская шыль да. Але пе ра
да мною, пе рад су сед няй ха тай спы ні ла ся 
лег ка вуш ка — па даў ся я на пад во рак, каб 
спы таць, як знай с ці тое во зе ра. Улас ні ца 
пад ка за ла мне да рож ку, а на пы тан не, як 
улас на дай с ці да люст ра ва ды, ад ка за ла, 
што люст ра ва ды ўжо там ня ма.

Па даў ся я па вод ле па да дзе най мне 
ло цыі. Сця жын ка да во зе ра ледзь пра тап
та ная па сас но вабя ро за вым ля ску. Сця
жын ка тая ўгі на ец ца пад на га мі быц цам 
да лі кат ны мат рац. На пра сто ры, дзе маг ло 
кра са вац ца во зе ра, я са праў ды люст ра 
ва ды не ўба чыў. Бо во зе ра Гор бач за раз 
з’яў ля ец ца асаб лі вым во зе рам, якое за між 
ва ды на поў не на дрыг вой. Гэ та асаб лі вы 
бі я топ, дзе за ха ва лі ся не ка то рыя вель мі 
рэд кія рас лі ны і дзе гняз ду юц ца не ка то рыя 
асаб лі ва да лі кат ныя птуш кі.

У Пі сан ні га во рыц ца пра ства рэн не све
ту, пра ад дзя лен не су шы ад ва ды. Але тое 
ад дзя лен не па кі ну та на во лю Ча су, яно ды
на міч нае, яно ад бы ва ец ца ўвесь час, у тым 
і ў наш. Ме на ві та між Га рад ком, Ялоў кай 
і Мі ха ло вам тая мя жа па між су шай і ва дой 
быц цам зна хо дзіц ца ў ста дыі ха о су, быц
цам яна да лё кая ад за вяр шэн ня, да клад на 
так, як во зе ра Гор бач. Тут, па між ба ло та мі 
Пры пя ці і Боб ры, сфар ма ваў ся су ха пут
ны пе ра шы ек, па якім пра ляг лі шля хі, дзе 
„трэс лі ся на нас ці лах з бяр вен ня ка ра леў
скія па воз кі”, які злу чыў Вя лі кае Кня ства 
з Ка ра леў ствам...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГАn Во зе ра Гор бач
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Бе ла ру скі ме дык, адзін з кі раў ні коў паў
стан ня 1863 г. Ула дзіс лаў Бор за ба га ты на ра
дзіў ся 5 траў ня 1831 г. у вёс цы Рут ка на На
ваг рад чы не. Па хо дзіў са ста ра жыт на га шля
хец ка га пра ва слаў на га ро ду гер ба „Ялі та”. 
Га да ваў ся ў вя лі кай сям’і суд дзі Кан стан ці
на Бор за ба га та га і Юліі Ту га ноў скай. Па чат
ко вую аду ка цыю і вы ха ван не ат ры маў до ма 
пад наг ля дам ма ці, што да зво лі ла ў 1842 г. 
па сту піць ад ра зу ў трэ ці клас ву чэль ні ў На
ваг рад ку. У 1846 г. Ула дзіс лаў стаў ву чыц ца 
ў Слуц кай каль ві ніс ц кай гім на зіі, ад куль быў 
вык лю ча ны за „кра моль насць” у пог ля дах. 
У 1848 г. па сту піў у Мен скую гім на зію, але 
быў вык лю ча ны ад туль за ўдзел у тай най су
пол цы „Брат ня га са ю за лі тоў скай мо ла дзі”. 
Быў за су джа ны да пуб ліч най эк зе ку цыі, што 
толь кі ўзмац ні ла ня на вісць да чу жын ска га.

Зай маў ся са ма а ду ка цы яй. Пас ля ам ні
стыі 1855 г. па сту піў на ме ды цын скі фа куль
тэт Ма скоў ска га ўні вер сі тэ та, там да лу чыў
ся да кан с пі ра тыў най су пол кі „Агул”. По тым 
пра ца ваў ле ка рам у На ваг рад ку. Яш чэ ра
ней там ажа ніў ся з гу вер нан т кай са швей
цар скай Ла за ны. У шлю бе на ра дзі ла ся 
во сем дзя цей, але з іх вы жы лі толь кі двое 
— дач ка Ве ра ні ка і сын Ула дзіс лаў.

У 1862 г. Бор за ба га ты стаў прад стаў
ні ком Лі тоў ска га пра він цый на га ка мі тэ та 
ў На ваг рад скім па ве це. Паў стан ц кая ар га
ні за цыя рас ла і неў за ба ве на ліч ва ла звыш 
ста ча ла век. У час паў стан ня Бор за ба га ты 
быў паў стан ц кім ка мі са рам На ваг рад ска га 
па ве та. Сам ён удзе лу ў ба я вых дзе ян нях не 
браў, але кі ра ваў мно гі мі ак цы я мі, а так са ма 
быў ле ка рам. Пас ля пе ра да чы рэ гі я наль на
га кі ра ван ня Кан стан ці ну Ка шы цу, ад мо віў
ся быць цы віль ным на чаль ні кам па ве та. Але 
пра цяг ваў зай мац ца за бес пя чэн нем ат ра да 
збро яй, адзен нем і хар ча ван нем. 7 кра са ві
ка 1863 г. ад быў ся бой на ваг рад ска га паў
стан ц ка га ат ра да (ка ля 150 ча ла век) з цар
скі мі вой ска мі ка ля На лі бо каў: паў стан цы 
ад сту пі лі, стра ціў шы па роз ных да дзе ных 
3060 ча ла век. Ат рад браў удзел і ў Мі ла від
скай біт ве, пас ля ча го яго рэш т кі вяр ну лі ся 

на На ваг рад чы ну і са ма рас пус ці лі ся. След
ства ў ве рас ні 1864 г. пры зна ла ме на ві та 
Ула дзіс ла ва Бор за ба га та га са мым га лоў
ным і дзей с ным ар га ні за та рам паў стан ня 
ў па ве це. Ён быў на не ле галь ным ста но віш
чы ў Грод не, по тым та ем на пе ра е хаў у го
рад Ка ліш, а пас ля праз аў ст рый скую мя жу 
ў па чат ку 1865 г. у Іта лію. Паз ней пе раб раў
ся ў Фран цыю ў го рад Мар сель. Жыў у Па
ры жы, меў ме ды цын скую прак ты ку. Вяс ной 
1866 г. па ехаў у ру мын скі Бу ха рэст, а пас ля 
ў іта льян скі Мі лан, ад куль на пі саў у На ва
гра дак ліст да жон кі прыс лаць яму дып лом 
аб ме ды цын скай аду ка цыі. У 1870 г. жон цы 
з дзець мі ўда ло ся пры ехаць у Па рыж. Да па
маг ло ёй тое, што яна бы ла гра ма дзян кай 
Швей ца рыі. У Па ры жы Бор за ба га ты па сяб
ра ваў з сы нам Ада ма Міц ке ві ча — Ула дзіс
ла вам. По тым быў удзел у фран цуз скапру
скай вай не, Па рыж скай ка му не, зноў апы
нуў ся пад паг ро зай рас ст рэ лу.

У траў ні 1872 г. пе ра е хаў у Кра каў. 
У 1874 г. на пі саў зва рот з прось бай вяр нуц
ца ў Ра сей скую ім пе рыю, які быў за да во ле
ны. Ад ра зу на мя жы быў арыш та ва ны і да
стаў ле ны ў Віль ню. Пры су джа ная ка тар га 
бы ла за ме не на на па ся лен не ў Том скай гу
бер ні з за ба ро най вы ез ду ад туль. Але ўрэш
це быў выс ла ны блі жэй — у Каст рам скую 
гу бер ню на 10 год. Там так са ма зай маў ся 
ле кар скай прак ты кай.

У 1884 г. вяр нуў ся ў род ныя мяс ці ны, на
ве даў На ваг ра дак, ад нак ула ды не да зво лі
лі яму там па ся ліц ца. Ат ры маў пра цу толь кі 
ў мя стэч ку Лю бя шо ва Пін ска га па ве та (ця
пер Ук ра і на), пе ра е хаў ту ды з сям’ ёй. Па мёр 
Ула дзіс лаў Бор за ба га ты 28 са ка ві ка 1886 г. 
Ма гі ла ў Лю бя шо ве не за ха ва ла ся.

Ула дзіс лаў Бор за ба га ты па кі нуў ус па мі
ны пра паў стан не 1863 г. Яго імя но сіць ву
лі ца ў На ваг рад ку. У 1991 г. у вёс цы Рут ка 
з на го ды 160х угод каў Бор за ба га та га быў 
уста ноў ле ны па мят ны знак — пры ве зе ны 
з ва ко лі цы ка меньва лун, да яко га пры ма ца
ва лі ме ма ры яль ную шыль ду.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Больш за 50 асоб вы ра шы ла пры свя
ціць ня дзель ны пас ля паў д нё вы час тэ ма
ты цы по шу каў сля доў па сва іх прод ках. 
Дзе ля гэ тай мэ ты част ка ўдзель ні каў 
май старкла саў пры нес ла фа та гра фіі 
з сям’ ей ных збо раў.

— Ка ля 20 ад сот каў ма ёй ка лек цыі 
скла да юць здым кі, якім ужо амаль сто га
доў, — ка жа Лі дзія Бар т ко. — Я са ма ро
дам з Паў лаў, але на суст рэ чу пры нес ла 
фа та гра фіі сва я коў, якія па хо дзі лі з Гаць
коў. Ад нак не ўсе здым кі пад пі са ны, не ка

то рыя з іх толь кі част ко ва. Па гэ тай пры
чы не ўзні кае праб ле ма з ідэн ты фі ка цы яй 
не ка то рых асоб і мес цаў, прад стаў ле ных 
на здым ках. Маг чы ма, хтось ці з пры сут
ных да па мо жа мне рас паз наць асо бы 
і аб’ ек ты.

— Як раз та кія май старкла сы з’яў ля
юц ца штур ш ком для та го, каб больш 
уваж лі ва па гля дзець на мі ну лае ма іх 
прод каў, — ка жа Зі на і да Гаў ры люк. — 
Праў ду ка жу чы, што дзень не прыс вя чаю 
мно га ўва гі дас ле да ван ню ма іх прод каў. 
Ад нак пла ную вес ці больш дзе ян няў у гэ
тым на прам ку і раз ліч ваю, што звест кі 
ўчу тыя ў час гэ та га ме ра пры ем ства на кі
ру юць мяне ў ад па вед ны на пра мак.

Суст рэ чу пад наз вай «У по шу ках на

шых ка ра нёў» вя лі стар шы ня Пад ляш ска
га ге не а ла гіч на га та ва ры ства Марк Кар ні
люк, на ста я цель Пра ва слаў на га пры хо да 
свсв. Пят ра і Паў ла ў Рай ску а. Ярас лаў 
Га дун, а так са ма пісь мен ні ца Бар ба ра Га
раль чук. Удзель ні кі май старкла саў маг лі 
да ве дац ца як пра віль на чы таць мет рыч
ныя кні гі, дзе шу каць ін фар ма цыі на тэ му 
прод каў і як іх ад па вед на збе раг чы.

— Мне па шан ца ва ла зда быць спіс 
на сель ні цтва з 1816 го да, які ты чыц ца 
мяс цо вас цей Гаць кі, Хра ба лы, Дэ ні скі, 
Пра не ві чы, — ка жа Марк Кар ні люк. 
— Да ку мент змяш чае проз віш чы, ха рак
тэр ныя жы ха рам зга да ных мяс цо вас цей 
і струк ту ру гэ тых мес цаў. Ся род удзель
ні каў на шых май старкла саў бы лі лю дзі 
з та кі мі ж проз віш ча мі, што ў спі се. Гэ та 
на сам рэч яр кі до каз іс на ван ня сля доў 
прод каў, які ад на ча со ва па ві нен ма ты ва
ваць да пра цы ў на прам ку дас ле да ван ня 
даў ні ны свай го ро ду.

— Ме ра пры ем ства, прыс ве ча нае дас
ле да ван ню ка ра нёў жы ха ра мі на ва коль
ных вё сак, ад на ча со ва ства рае доб рую 
на го ду для па шы рэн ня кан так таў па між 
імі ды сво е а саб лі ва га су жыц ця ў ка лек
ты ве, — ка жа сол тыс Гаць коў Алі на Кор
шак. — На о гул вель мі важ на, каб лю дзі, 
якія скла да юць вя ско вую су поль насць, 
су стра ка лі ся, ар га ні за ва лі ся і са дзей ні ча
лі, а тэ ма ге не а ло гіі мо жа іх та кім чы нам 
аб’ яд ноў ваць. Гэ та так са ма доб рая аль
тэр на ты ва для па сту па ю ча га пра цэ су 
гла ба лі за цыі, які ня рэд ка ад цяг вае лю
дзей ад та го, што род нае.

На ме ра пры ем стве ў якас ці вя ду чай 
пры сут ні ча ла пісь мен ні ца Бар ба ра Га
раль чук, аў тар ка ра ма на «З на дзе яй аж
но па не бак рай», прыс ве ча на га бе жан
ству 1915 го да ў гі сто рыі ей най сям’і:

— Я лі чу што на о гул вар та «па гля
дзець на зад», саб раць да ку мен ты, якія 
свед чаць аб мі ну лым — ці гэ та ў фор
ме фа та гра фіі, ці за пі скаў — а за тым 
склас ці кніж ную пуб лі ка цыю або аль бом. 
Бы вае, што да ку мен ты губ ля юц ца, ды 
і люд ская па мяць не бяз меж ная. А на вош
та на о гул збі раць да ку мен ты мі ну ла га? 
Та кім чы нам ства ра ем на шым наш чад
кам па свед чан не аб гі сто рыі іх няй сям’і, 
а так са ма звяз ва ем іх з род най зям лёй.

— Мож на бы ло прык ме ціць жы вое за
ці каў лен не ге не а ло гі яй ся род пры бы лых 
на май старкла сы ўдзель ні каў, — ка жа 
стар шы ня Пад ляш ска га ге не а ла гіч на га 
та ва ры ства Марк Кар ні люк. — Лю дзі 
пры нес лі з са бою шмат фа таг ра фій. 
У час ме ра пры ем ства за вяз ва лі ся ды ску
сіі, пад час якіх з бо ку ўдзель ні каў уз нік ла 
шмат пы тан няў. А ка лі па чы на ец ца ды
ску сія, зна чыць ёсць за пат ра ба ва насць 
на су стрэ чы, пры све ча ныя ге не а ло гіі.

Фа та гра фіі, якія ў час май старкла саў 
па ге не а ло гіі па каз ва лі ўдзель ні кі ме ра
пры ем ства, тра пяць на вы ста ву здым каў 
«Збе раг чы ад за быц ця», якая ад к ры ец ца 
ў Гаць ках у лі пе ні 2016 го да, а так са ма 
пас лу жаць у якас ці ілюст ра цый на га ма
тэ ры я лу для ма наг ра фій вё сак Гаць кі, 
Райск і Хра ба лы.
vТэкст і фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

Гаць коў скія по шу хі ка ра нёў
«Ча му вар та дас ле да
ваць мі ну лае свай го ро
ду, ды чым дзе ля та го ка
ры стац ца?» — між ін шым 
на та кія пы тан ні па спра
ба ва лі знай с ці ад каз жы
ха ры Гаць коў і ва ко ліц. 
17 кра са ві ка ў мяс цо вай 
вя ско вай свят лі цы прай
ш лі май старкла сы па 
ге не а ло гіі «У по шу ках 
на шых ка ра нёў». Ар га ні
за та ра мі ме ра пры ем ства 
вы сту пі лі Пад ляш скае ге
не а ла гіч нае та ва ры ства 
ды сол тыс Гаць коў Алі на 
Кор шак. 

У кож на га ча су свае пес ні, свая му зы ка. 
Ма ла дым не над та па да ба ец ца слу хаць 
тое, што слу ха юць іх баць кі ці дзя ды, а ста
рэй ша му па ка лен ню зу сім нез ра зу ме лы мі 
зда юц ца гу кі, што вы да юць шмат якія су
час ныя вы ка наў цы. У та кім ста но віш чы ня
ма ні чо га не на ту раль на га — кож нае па ка
лен не ўсве дам ляе ся бе і свой час пасвой
му, і пры я ры тэ ты, і за ці каў лен ні ў кож на га 
па ка лен ня свае.

Ад ным з прык ла даў та го, што не над та 
зра зу ме ла лю дзям ста рэй ша га ве ку, але 
пры ця галь на для шмат ка го з мо ла дзі, з’яў
ля ец ца на пра мак су час най му зы кі, які мае 
наз ву трэшме тал. Ка лі дас лоў на пе рак ла
даць — „раз ла ма ны ме тал”. „Трэш ха рак
та ры зу ец ца да стат ко ва вы со кай хут кас цю 
вы ка нан ня, боль шай жор ст кас цю пра біў
ных, хут кіх, вы ка на ных у ніз кім ды я па зо не 
ча стот рыт міч ных фі гур (ры фаў) у па раў
нан ні з кла січ ным хэ віме та лам і аг рэ сі яй 
ра зам з тэх ніч ным, рэ жу чым, ма ло ця чым, 
хут кас ным сты лем гі тар ных со ла ў вы со
кім ды я па зо не ча стот і ба са вагі тар ным 
трэ ма ла. Лі ніі ва ка лу ня рэд ка ды са ну юць 
з ін ст ру мен таль най фак ту рай, хоць у цэ
лым ва каль ную ма не ру, ня хай і до сыць 
фар сі ра ва ную і эк с п рэ сіў ную, ні як нель
га наз ваць ан ты му зыч най. Тэк сты пе сень 
час ця ком ма юць шмат кры ты кі гра мад скіх 
ук ла даў, якія ча ста звя за ныя з роз ны мі 
пра я ва мі са цы яль най нес п ра вяд лі вас ці”, 
— рас па вя дае пра да ны му зыч ны на пра
мак усё вед ная Ві кі пе дыя.

Бе ла ру скія му зы кі так са ма не па кі ну лі 
паза ўва гай да ны на пра мак і не ка то рыя 
з іх пай ш лі па ім. Ад ны мі з та кіх трэшме та
лё вых вы ка наў цаў бы лі сяб ры гур та „Твар” 
з Га род ні. Бы лі, бо на да ны мо мант ад гур
та за ста ла ся толь кі па мяць і ўсё яш чэ дзе
ю чая ін тэр нэтста рон ка му зы каў, якая мес
ціц ца па ад ра се http://tvar.50megs.com.

Цяж ка зра зу мець, для ка го яш чэ, ак
ра мя ся бе, ства ра лі сайт „Тва ры”, як яны 

ся бе на зы ва лі, але за да валь нен ня ад на пі
са на га не як зу сім не пры хо дзіць. Пры чым 
гэ та ты чыц ца не зме сту, а спо са бу на пі сан
ня. На амаль су цэль на чор ным фо не вы
яў лен ня раз меш ча ны на пі са ны зя лё ны мі 
лі та ра мі тэкст. „Ка лі яш чэ хтоне будзь не 
за ры ен та ваў ся, дык хай ве дае, да дзе ная 
ста рон ка — афф/Ста рон ка трашме тал 
гур та з Га род ні — ТВАР. Больш пад ра бяз
на пра сам гурт мож на чы та нуць у BIOS. 
Апош нія ж на ві ны ТВА Раў ска га жыц ця шу
кай це ў NEWS. І вось ста ла ся! На рэш це 
заг на лі ў раз дзел МУ ЗЫ КА mp3 з дэм кі, 
та му ка лі хто мае жа дан не за ходзь це ды 
сцяг вай це на зда роў ка”, — кры ху дзіў на
ва та за яў ля юць пра ся бе сяб ры гур та, ад
на ча со ва прад стаў ля ю чы ін шыя руб ры кі 
сай та.

Ка лі кі ра вац ца на пі са ным, то за зір нуў
шы на ста рон ку BIOS, мож на да ве дац ца, 
што ў ся рэ дзі не чэр ве ня 2000 го да гурт вы
сту паў на ад бо рач ным ту ры да „Ба со віш
ча2000”. „Та ма ка ТВАР вы сту паў пер шым 
у пер шы дзень, але здо леў па ка заць свае 
маг чы мас ці, та му і апы нуў ся ў лі ку тых дзе
ся ці гур тоў, што бы лі аб ра ныя жу ры для 
ўдзе лу ў „Ба со віш чы”. Гэ та бы ло су пер! 
Ад нак яш чэ больш стро ма бы ло на са мым 
„Ба со віш чы”. Та ма ка ТВАР удзель ні чаў 
у кон кур се ма ла дых гур тоў і ха ця ўзна га
ро ды не ат ры маў (не ўсё ад ра зу), ад нак 
ура жан няў ды дос ве ду шмат на браў ся. 
І жа дан не, жа дан не зноў па е хаць на той 
фэст, зноў апы нуц ца ў той не паў тор най 
ат мас фе ры...” — пры го жа рас па вя да ец ца 
на да най ста рон цы.

Мож на мно га рас па вя даць пра вэбста
рон ку знік ла га гур та, але тое, што ў 2003 
го дзе, як свед чыць сайт http://me tal ros ter.
he ro ku app.com, ак тыў насць гэ тых трэш
ме та лі стаў скон чы ла ся, свед чыць пра над
та хут кап лын нае жыц цё „раз ла ма на га ме
та лу”.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 
ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. проз віш ча кам па зі та ра „Бран дэн бур г скіх кан цэр таў” = 28 _ 29 _ 17 _;
2. па ра зіт у пры чос цы = 10 _ 22 _ 26 _;
3. квар тал го ра да, вы дзе ле ны для пра жы ван ня дыск ры мі на ва на га на сель ні цтва 
    = 1 _ 16 _ 21 _ 9 _;
4. вя лі кі мя шок = 15 _ 6 _ 8 _;
5. збу да ван не для наг ра ван ня па мяш кан ня = 23 _ 12 _ 24 _;
6. вы су ша ная тра ва для хар ча ван ня жы вёл = 7 _ 19 _ 5 _ 25 _;
7. збу да ван не для па ка зу дра ма тыч ных тво раў = 32 _ 3 _ 33 _ 21 _ 2 _;
8. коль касць злоў ле най ры бы = 27 _ 30 _ 31 _ 20 _;
9. мар ское суд на з ка сы мі па ру са мі (поль.: szku ner) = 13 _ 4 _ 14 _ 18 _ 11 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 16 ну ма ра
Вы барг, Ява, клешч, дзед, дзе вяць сот, боб, кры вас мок, та бу, бу тан, ар да, зме на, пад во да, ла ва, пра езд.
Ра шэн не: Бы вае, што дзед ба бу абу вае, а бы вае на ад ва рот.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Лявону Федаруку з Рыбал.

PROG RAM FES TI WA LU
INA U GU RAC JA FES TI WA LU
17 ma ja 2016. godz. 19.00

Ope ra i Fil har mo nia Pod la ska, Bia łys tok, ul. Pod leś na 2

OT WAR CIE FES TI WA LU
Chór Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Bia łym s to ku

pod dyr. prof. Bo żen ny Sa wic kiej
Chór Na ro do we go Ra dia Uk ra i ny im. P.Maj bo ro dy pod dyr. Ju lii Tkacz

KON CERT INA U GU RA CYJ NY
„Mu zy ka cer kiew na — od źró deł do współ czes noś ci”

w wy ko na niu Chó ru Na ro do we go Ra dia Uk ra i ny im. P.Maj bo ro dy pod dyr. Ju lii Tkacz

PRZES ŁU CHA NIA KON KUR SO WE
Ope ra i Fil har mo nia Pod la ska, Bia łys tok, ul. Pod leś na 2

19.05.2016 (czwar tek) godz. 17.00
1. Chór Psal mis tów Sta ro ob rzę dow ców Pa ra fi i w Je kab piłs i Ry dze — Je kab piłs (Łot wa)

2. Chór „Św. Zla ta Meg len ska” — Skop je (Ma ce do nia)
3. Chór Die cez ji Ko szyc kiej — Poráè (Sło wac ja)

4. Chór Pra wos ław ne go So bo ru „Św. To ma sza” — (Zjed no czo ne Emi ra ty Arab skie)
5. Chór „Prie ob ra że ni je”- Bo ri sow (Bia ło ruś)

6. Chór Die cez ji Aus t ra lij sko-No wo ze lan dz kiej — Syd ney (Aus t ra lia)
7. Chór Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry — Bia łys tok (Pol ska)

8. Chór „Can tus Ju ven tae” Pań stwo we go Uni wer sy te tu Lin g wis tycz ne go — Mińsk (Bia ło ruś)
9. Uk ra iń ski Chór Mę ski „Żu raw li” — War sza wa (Pol ska)

10. Chór Aka de mii Mu zycz nej „Ga u de a mus” — Płov div (Buł ga ria)

20.05.2016 (pią tek) godz. 17.00
1. Dziew czę cy Chór „Woh nyk” — Ki jów (Uk ra i na)

2. Wzor co wy Chór Chło pię cy — Swiet ło gorsk (Bia ło ruś)
3. Dzie cię cy Chór „Ra du ga” — Tal lin (Es to nia)

4. Chór Dzie cię cej Ka peł ły Chó ral nej — Wie li kij Now go rod (Ros ja)
5. Dzie cię cy Chór Ra dia i Te le wiz ji Lit wy — Wil no (Lit wa)

6. Chór „Ra dost`” — Mosk wa (Ros ja)
7. Chór „Św. Ste fan z De ca ni” — No wi Sad (Ser bia)
8. Chór Pa ra fi i Gre ko ka to lic kiej — Vra nov (Sło wac ja)
9. Chór Buł gar skiej Aka de mii Na uk — So fi a (Buł ga ria)
10. Chór Po li tech ni ki Świę tok rzy skiej — Kiel ce (Pol ska)
11. Chór Po li tech ni ki Gdań skiej — Gdańsk (Pol ska)
12. Ko wień ski Chór „Ka mer to nas” — Kow no (Lit wa)

21.05.2016 (so bo ta) godz. 15.00
1. Chór „Mo do Ma io rum” — War sza wa (Pol ska)

2. Chór Pań stwo we go Ko le dżu Mu zycz ne go — Grod no (Bia ło ruś)
3. Chór Uczel ni Mu zycz nej im. S. Bro ka — Da u gav pils (Łot wa)

4. Chór Pań stwo wej Wyż szej Uczel ni Mu zycz nej „So niacz nyj Strum” — Ni ko ła jew (Uk ra i na)
5. Chór Ro syj skiej Aka de mii Mu zy ki im. Gnie si nych — Mosk wa (Ros ja)

6. Bi zan tyj ski Chór „Do mes ti koi of Dra ma” — Dra ma (Grec ja)
7. Pań stwo wy Chór Ka me ral ny Bia ło ru si — Mińsk (Bia ło ruś)

8. Bi zan tyj ski Zes pół Mę ski „Św. Ef ra im” — Bu da peszt (Węg ry)
9. Chór Ka me ral ny „Le gen da” — Dro ho bycz (Uk ra i na)

10. Pań stwo wy Chór „Pre lu diu” Na ro do we go Cen t rum Sztu ki Ru mu nii — Bu ka reszt (Ru mu nia)
11. Pań stwo wy Mo skiew ski Chór Ka me ral ny — Mosk wa (Ros ja)

ZA KOŃ CZE NIE FES TI WA LU
Ope ra i Fil har mo nia Pod la ska, Bia łys tok, ul. Pod leś na 2

22.05.2016 (nie dzie la)
godz. 14.00 — Og ło sze nie wer dyk tu Ju ry i wrę cze nie nag ród

godz. 16.00 — Kon cert Ga lo wy

XXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2016” (22.03. — 20.04.) Ця пер мо жаш здзей с ніць 

свае ма ры, але не ма рудзь. 7-12.05. пап ра віц-
ца твой вы гляд, доб ра па па лю еш у кра мах. Уда-
ла прад бач ва ец ца час ад 9 да 15.05., бу дуць 
ге ні яль ныя за ду мы як раз да быць боль шыя гро-
шы. З 12.05. не рас па вя дай зна ё мым на пра цы 
пра аса бі стае.

(21.04. — 21.05.) Піль нуй ся — хтось ці па між 
8 і 12.05. схо ча ўцяг нуць ця бе ў не зу сім ле-
галь ны ін та рэс, па пра сіць па жы ра ваць крэ дыт, 
яко га не мае на ме ру сплач ваць. 12-15.05. дай 
пе ра ка наць ся бе да ці ка ва га кур су або ўцяг-
нуц ца ў но вае хо бі; ця пер мо жаш сва іх во ра-
гаў пад вес ці пад дур но га ха ту! Зра бі па ра дак 
з не да роб ка мі до ма.

(22.05. — 22.06.) Да вя рай лё су! 11-15.05. 
га ран ту ец ца та бе нат х нен не і цу доў ныя за-
ду мы, якія зрэ а лі зу еш на пра цы. З 13 (аж да 
22.05.) пе ра ка на еш ся, што ты больш вар ты, 
чым сам ду маў. Мо жаш от так са бе ат ры маць 
зна ка мі тую пра па но ву пра цы або каш тоў ны за-
каз, для яко га ін шыя да лі ся б па рэ зац ца!

(23.06. — 23.07.) Піль нуй ся, каб не звес ці-
ся па мыл ко вай ін фар ма цыі або пра пус ціць 
важ ную дэ таль. 9.05. хтось мо жа вы ка заць на 
тваю тэ му неп ры ем ную дум ку. 7-12.05. доб ра 
па шы рыц ца ко ла тва іх зна ё мых. 8-12.05. ача-
ру еш кож на га, хто та бе за ля ціць у во ка. Для 
са мот ных Ра каў ад па вед ным мо ман там знай с ці 
доб ра га пар т нё ра і зла дзіць са бе жыц цё бу дзе 
час 8-12.05. З 12.05. спа дзя вай ся зап ра шэн-
няў на ся мей ныя івен ты, не пра пу скай ні вод на-
га! 15.05. ма еш шанц на вя лі кі за ро бак, спад чы-
ну, вый г рыш!

(24.07. — 23.08.) Рас п ра віш ся з асо ба мі, 
якія змоў ні ча юць су праць ця бе. Доб рыя ад но-
сі ны з людзь мі, ад якіх шмат за ле жыць, і доб ры 
шчо паць шчас ця. Але 9-14.05. на сту пяць не ча-
ка ныя зме ны, да якіх, ад нак, з ча сам да па су еш-
ся. Па ду май, што хо чаш да сяг нуць, зап ла нуй 
і крок за кро кам ідзі да мэ ты. Аш чадж вай зда-
роўе — му сіш зрэ ге не ра вац ца.

(24.08. — 23.09.) 12-15.05. шчас лі вы час 
у па ры — пар т нёр бу дзе ця бе про ста на сіць на 
ру ках. Па кінь бо язь і апа скі, ад важ на глянь у бу-
ду чы ню — ты ж ка валь улас на га лё су. Са мот ных 
Дзеў ча кае про ста не ча ка ная па пу ляр насць 9-
12.05. Дзей ні чай — а не аб мі не ця бе пос пех 
— асаб лі ва 8-14.05., свае на ме ры пра вя дзеш 
спраў на і спрыт на; мо жаш зас на ваць ця пер 
сваю фір му. Не шка дуй са бе мя са, ры бы, яек, 
сы ру — ця пер яны ця бе доб ра пад ма цу юць.

(24.09. — 23.10.) Усе смут кі і праб ле мы па-
кі неш за са бою. Спа кой на пла нуй бу ду чы ню. 
Час та бе спры яе. Да 19.05. мо жаш паз быц ца 
кеп скіх на вы каў і пе ра ка нан няў. 12-16.05. на-
ла дзіш доб рыя зна ём ствы, за кон чыш пра цяг-
лыя спрэч кі. Не ра бі не каль кі рэ чаў ад ра зу: 7-
19.05. цяж ка бу дзе та бе за ся ро дзіц ца; звяр тай 
ува гу на дэ та лі. Раз ва ру шы ся!

(24.10. — 22.11.) Не ўсё бу дзе іс ці глад ка, 
але вар та паз ма гац ца. Тваё ста ран не бу дзе 
вы дат на ад п ла ча на. 7-13.05. ап ты мізм і ве ра 
ў ся бе па мо гуць да сяг нуць та бе кож ную мэ ту. 
12-17.05. пе ра ка на еш ся, што ў ця бе больш 
сяб роў, чым ты ду маў. 10-14.05. не ка то рыя 
Скар пі ё ны пас ля пе ра жы ван няў да дуць бы ло-
му пар т нё ру дру гі шанц (не раз дзірай ран). На 
пра цы рых туй ся да но вых за дач, ча кае ця бе бе-
зу моў ны пос пех (не ка то рыя ка ле гі бу дуць моц-
на зай з д рос ціць). Аб мі най пра сту джа ных.

(23.11. — 22.12.) Не бя ры на ся бе цяж кіх 
за дач 7 і 8.05. Не пад да вай ся. Пап раў свае 
па мыл кі і да ка жы ўсім, то ты не ска заў «па!». 
Схо чаш за няц ца спра ва мі, якія лі чыў ужо зак-
ры ты мі, і бу дзеш мець сі лу з гэ тым спра віц ца. 
На пра цы ўстры май ся з ра шэн ня мі, ам бі цыі 
ад к ла дзі на паз ней, да рэ чы, увесь май ад ча кай 
з гэ ты мі спра ва мі. За тое сха дзі да ле ка ра, аб с-
ле дуй ся.

(23.12. — 20.01.) Гэ та твой час! Пос пе хі 
про ста пі са ны та бе! Лю дзям на та бе за ле жыць. 
Зап раг неш змен, бу дзеш больш ад кры ты на 
свет, крэ а тыў ны і вель мі ваб ны. 7-9.05. пе ра мо-
жаш кож ную пе раш ко ду, бу дзеш за да во ле ны. 
З 9.05 (да 18.05.) ат ры ма еш важ ныя ін фар ма-
цыі, аба вяз ко ва іх вы ка ры стай. 9-13. зай грай 
на бір жы, ста рай ся за крэ дыт, да та цыю, пад-
піс вай да мо вы. Але ад 14.05. (аж да 30.05.) бу-
дуць вяр тац ца да ця бе ста рыя праб ле мы.

(21.01. — 19.02.) Як най хут чэй па да га няй 
хва сты, за вяр шы тое, што цяг нец ца. Ад чу еш 
ся бе воль ным! 13.05. зор кі пры ня суць та бе 
мі лую па чуц цё вую нес па дзя ван ку. Але аж да 
20.05. кеп ска ва та — бу дуць не па ра зу мен ні 
з ата чэн нем, гор шы на строй. У па чуц цях дзей-
ні чай чуй на. На пра цы так са ма ня лёг ка; зма бі-
лі зуй ся.

(20.02. — 21.03.) Зад бай аб свае ін та рэ сы 
і пра вя дзі зме ны, на якія да гэ туль не ха па ла та бе 
ад ва гі. Сме ла стар туй з но вы мі пла на мі і за ду ма-
мі. Не пра ва ронь ка хан ня і на го ды для доб ра га 
за роб ку. Уз на га ро да ў сфе ры су вя зей — вар та 
бы ло ча каць! 8-11.05. пап ра ва ад но сін, за дзі-
віць ця бе хтось ці, на ка го ты не меў ні я кіх спа-
дзя ван няў.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Скан сэн
Гэ тае сло ва ста но віц ца па пу

ляр ным. У мно гіх рэ гі ё нах уся го 
све ту і ў Поль ш чы па яў ля ец ца 
ўсё больш груп ста рых бу дын каў 
у ад ным мес цы і яны спа лу ча ныя 
з эт наг ра фіч ны мі эк с па на та мі, 
гэ та зна чыць, пры ла да мі, рэ ча мі, 
які мі ка ры ста лі ся лю дзі, жы ву чы 
ў гэ тых бу дын ках.

Са мо сло ва „скан сэн” прый ш
ло да нас са Шве цыі, дзе сло ва 
гэ тае аз на ча ла аба рон ныя ўма
ца ван ні, ва лы ва кол крэ пас ці. 
У нас гэ тае сло ва аз на чае му зей 
на воль ным па вет ры або эт на гра
фіч ны парк з пом ні ка мі на род на га 
бу даў ні цтва, з аб ста ля ван нем хат, 
з рэ ча мі і пры ла да мі, якія па каз ва
юць куль ту ру гэ та га рэ гі ё на ў на ту
раль ных умо вах.

У на шай кра і не скан сэ наў 
шмат. Адзін з вя лі кіх скан сэ наў 
— гэ та му зей на род на га бу даў
ні цтва ў Са но ку. На Пад ляш шы 
вя до мы кур пёў скі скан сэн у На
ваг ро дзе, не да лё ка ад Лом жы. 
На вы со кай рач ной тэ ра се, на яе 
кру тым схі ле да ра кі Нар вы, пры
ту лі лі ся драў ля ныя хат кі, ста ры 
млынвят рак, гас па дар чыя бу дын
ківа зоў ні, гас па дар скія хат нія 
май стэр ні, роз на га ро ду па вет кі. 
По бач — ста рыя лод кі, ад ной на
ват ка ля ты ся чы год, вёс лы, ва зы, 
бор ці. Усё гэ та аб га ро джа на, як 
адзін па на дво рак, пло там са шты
кет. Нут ро хат за ста ло ся зу сім 
та кім ні бы тут толь кі што вый шаў 
з ха ты гас па дар і па ві нен за раз 
вяр нуц ца. У скан сэ не зна хо дзіц ца 
ка ля ты ся чы эк с па на таў, зве зе
ных з кур пёў скіх вё сак.

Як вя до ма, на ўскра і не Бе ла
веж скай пуш чы, у Гай наў цы, ёсць 
Му зей і ася ро дак бе ла ру скай 
куль ту ры, у якім шмат эт наг ра фіч
ных эк с па на таў — на род ных скар
баў. Іх за хоў ва юць для бу ду чых 
па ка лен няў. (яц)



12  РЭПАРТАЖ 08.05.2016              № 1908.05.2016              № 19

Р
а ка Пры пяць ако ле ная без ліч чу 
ма лых і мі ні я цюр ных азёр. На 
кар це гэ та га не ві даць, та му ка
лі па да ро зе мі на еш яш чэ ад но 
бе зы мен нае во зе ра, не над та ве

рыш у па ба ча нае. Праз мер ная коль касць 
ва ды зда ец ца пры ві дам, цу дам пры ро ды, 
пры ха ва ным у ляс ным, без да рож ным кут
ку. Звы чай на пры кож ным ся ле від не юць 
дватры не вя лі кія азё ры. Мяс цо выя лю дзі 
ча ста блы та юць іх наз вы або про ста ка
жуць: азё ры.

Мя не ўра зі ла чыс ці ня і дзі касць ва да
ё маў, ды больш за ўсё іх ду хоў ная аў ра. 
Гэ та дзя ку ю чы ле ген дзе, якая ўсё паў та
ра ла ся і ван д ра ва ла са мной па па ле скай 
глы бін цы.

На Пад ляш шы най больш рас паў сю
джа ная ле ген да пра цэр к вы і кас цё лы, 
якія зза гра хоў вер ні каў пра ва лі лі ся пад 
зям лю. Там на Вя лік дзень зпад зям лі 
б’юць зва ны, чу юц ца спе вы ха роў, гу чаць 
ма літ вы. Па дзя мель ныя гу кі да хо дзяць 
роў на апоў на чы, ка лі ў цар к ве аб’ яў ля юць 
уваск рэ сен не Хры ста і па чы на ец ца хрэс
ны ход...

Па доб ныя ле ген ды я па чу ла ў на ва кол лі 
Вы соц ка, што ў Дуб ро віц кім ра ё не. Яш чэ 
больш здзі ві лі мяс цо выя наз вы азё раў 
— Ве ли ке По ча їв сь ке і Ма ле По ча їв сь ке. 

Эд вард Ру лі коў скі ў на ры се „Гі ста рыч
ная да вед ка пра мя стэч ка Вы соцк”, пі саў:

Не па да лёк ся ла Рэ чы ца (сён ня Вер бів ка 
— Г. К.) зна хо дзяц ца два вя лі кія азё ры, спа-
лу ча ныя ка на лам. У глы бі ні мож на па тра-
піць на драў ля ныя па лі, які праў да па доб на 
бы лі сле дам ста рых пры бя рэж ных па ся лен-
няў. Мяс цо выя лю дзі ра ска за лі ле ген ду, 
што тут з да вён-даў на іс на ва ла се ліш ча Па-
ча е ва. Яно за гра хі і зла чын ствы жы ха роў 
пра ва лі ла ся пад зям лю ра зам з цар к вой. 
Прор ву за лі ла ва да, а во зе ра ў па мяць ста-
ро га па се ліш ча наз ва лі По ча їв сь ке. Кож ны 
год на Вя лік дзень, як ка жа ле ген да, з глы бі-
ні азёр ных то няў да хо дзяць гу кі цар коў ных 
зва ноў і жа лоб ныя стог ны*.

За раз ле ген дар ныя азё ры пры на ле жаць 
лан д шаф т на му пар ку „За каз нік По ча ів”. 
Мес ца сла віц ца рэд кі мі ві да мі фло ры і фаў
ны, та кі мі як дуб вы соц кі Qu er cus pe dun cu-
la ta (Vy so ci na). Наз ва дрэ ва не вы пад ко вая. 
Нап ры кан цы ХІХ ст. сла ву ты па да рож нік 
Вла дыс лаў дэ Ман т рэ зор су стрэў упер
шы ню гэ ты від ду ба ме на ві та ў на ва кол лі 
Вы соц ка. Ён паз на чыў так са ма ін шы эн дэ
міч ны від — аль шы ну зя лё ную. У пар ку суст
рэ не це яш чэ са мы каш тоў ны від жу ра ві ны 
драб на лі стай. Тут гняз ду юц ца чор ны бу сел, 
глу шэц, за ха ва лі ся гар на стаі і дзі кія ляс ныя 
ка ты. Пры род ныя каш тоў нас ці да паў ня юць 
ар хе а ла гіч ныя зна ход кі. На ўзбя рэж жы 
азёр мяс цо выя лю дзі зна хо дзяць прад ме ты 
з чыр во на га слан цу і ста рыя аму ле ты з дах
рыс ці ян скай рэ лі гій най сім во лі кай. Маг чы
ма, тут у глы бо кай ста ра жыт нас ці іс на ваў 
ней кі ду хоў наме та фі зіч ны цэнтр. Рым скі 
гі сто рык і па да рож нік Ге ра дот па кі нуў за пі
скі пра жы ха роў Пры пяц кіх ба лот. Апі саў 
іх як нез вы чай ных зна ха раў, ча ра дзе яў 
і пра зор цаў. Прыз на кі ар ха іч най ду хоў нас ці 
ўсё жы выя ў на род ных аб ра дах і пес нях, 
у мен таль нас ці ту зем цаў. У пэў ны мо мант 
мяне пе ра ста ла здзіў ляць, ка лі ра ні цай, за
мест „доб ры дзень”, жан чы ны га ва ры лі: А 
што вам прыс ні ла ся на но вым мес цы? Яны 
ве ры лі ў асаб лі вую моц пер ша га сну на 
но вым мес цы. Уме лі па яс ніць яго зна чэн не, 
ад чы таць пе рас ця ро гу або прад ка заць зда
рэн не. Ка лі за гад ка бы ла скла да най, жан
чы ны (ча сам ма лод шыя за мя не) да бы ва лі 
з кі шэ ні ма біл ку і зва ні лі ма ці або вя ско вай 
сва яч цы. Усё гэ та зда ва ла ся звы чай ным 
жэ стам жа но чай са лі дар нас ці. Пас ля ўсе 
тыя пе рас ця ро гі і па ра ды дзей ні ча лі ў да
лей шай да ро зе як абя рэг. Ін шая рэч — па
ба ча нае на яве, ча сам зда ва ла ся ча роў ным 
сном.

* * *
Так ме на ві та ат ры ма ла ся ў мяс цо вас ці 

Тур, дзе пры ва бі ла не вя ліч кае во зе ра з цёп
лай наз вай Свя тое. Як раз тут, у кан цы Пят-
ро ва га по сту, тра пі ла я на Ку пал ле. Аб рад 
спраў ляў ся сам па са бе, не свя до ма, лю дзі 
і жы вё ла зда ва лі ся тут вы пад ко вы мі ўдзель
ні ка мі ста ра жыт на га аб ра ду. Ка ля шмат
люд на га ся ла Тур шмат ін шых вя лі кіх і мен
шых азёр. Усе ад нак з’е ха лі ся на адзін, аб
рос лы звы чай най тра вой бе раг. Дзяў ча ты 
і хлоп цы вы седж ва лі ў ад мыс ло вых кам па ні

ях, па трыча ты ры па рач кі. Хоць усе стрым
лі ва лі прын цы пы пры стой нас ці, у па вет ры 
лу наў эра тыч ны пад тэкст. Хлоп цы, дзе ля 
ад ва гі, жлук ці лі пі ва. Ча сам ка гось ці кі да лі 
ў ва ду, каб ачу няў або прац ве ра зеў. Па вет
ра пра ці наў дзя во чы піск, блат ны шан сон 
з аў та ма біль на га ра ды ёп ры ма ча, гу дзен не 
ка ма роў, ша ма цен не за сох лых ка ро ві ных 
ля пё шак пад на га мі. Ча сам па а соб ныя па
рач кі ад бі ва лі ся ад кам па ніі, каб пра гу ляц ца 
па пля жы, які што дзень слу жыў звы чай най 
па шай для кра суль. Ніх то не звяр таў ува гі 
на каня зап рэ жа нага ў воз, які ка ціў ся ў бок 
во зе ра. Вяр та лі ся з се на ван ня. У дра бі на
стым во зе вы седж ва ла сям’я з проць май 
дзе так. Ад ра зу, ка лі баць ка спы ніў ка ня, 
ма ле чы крык лі вай гур мой кі ну лі ся ў хва лі 
во зе ра. На ля ту па скі да лі ўсе ап ра на хі. Гас
па дар ней кім ад веч ным ін стын к там ад ра зу 
за няў ся ка нём — вып раг з аг лоб ляў, сам 
рас п ра нуў ся да май так і па цяг нуў яго за са
бой у ва ду. Воб раз зда ваў ся жы вой ілюст
ра цы яй да вер ша Ана то ля Сы са „Дняп ро. 
Ку па н не ко ней”.

... Ку пан не ко ней...
Коль кі шчас ця ў гэ тым!
Мі льяр ды пыр скаў у роз ныя ба кі, 
Ку пан не ко ней, 
Як ку пан не ле та,
У ла ска вых во дах ма тух ны-ра кі**

Ча ты ры ста мет раў да лей, на дру гім 
ба ку во зе ра, там, дзе па цяг ну ла ся за ка
ха ная па рач ка, зна хо дзіў ся асоб ны пляж 
для ка роў. Чор набе лы ста так кра суль, 
аку ну тых па хры бет, ра скош на ма чыў ся 
ў ва дзе. Сім бі ёз і пра нік нё насць све ту жы
вёл і лю дзей зда ва лі ся тут пер ша быт ным 
і рай скім. Во зе ра і яго вык люч ную аў ру 
ахі на ла ле ген да. Ча му яно Свя тое? Ту зем
цы рас па вя лі над та зна ё мае па дан не. Даў
нымдаў но ў мес цы, дзе за раз ва да ём, 
ста я ла цар к ва. За гра хі і кры ва душ насць 
на ро ду пра ва лі ла ся яна пад зям лю. На 
мес цы ўзнік ла во зе ра. Ле ген да, у што свя
та ве ры лі мяс цо выя, са ма да па мі на ец ца 
ўва гі і рас паў сю ду. Час ад ча су на люст
ры ва ды мож на па ба чыць ста рыя іко ны 
з за топ ле най цар к вы. Свя ты ні вып лы ва
юць на па вер х ню ва ды і ззя юць цу доў ным 
бля скам. З’я віш ча ад наў ля ец ца кож ны 
год ра ні цай на Вя лік дзень, ка лі іг рае сон
ца. Той, хто па ба чыць цуд, ат ры мае дар 
аз да раў лен ня ад ак ту аль ных і бу ду чых 
хва роб.

За раз ля бе ра га, пры са мой да ро зе, 
ста іць ста ры ўні яц кі крыж, пры аз доб ле ны 
ка ля ро вы мі стуж ка мі. Дзяў ча ты і хлоп цы 
ў ску пых ку паль ні ках, ка лі пе ра хо дзі лі по
бач, на бож на схі ля лі га ло вы і раз ма шы ста 
жаг на лі ся.

* * *
З во зе рам Сві цязь, што зна хо дзіц ца 

ля вы то каў Пры пя ці, спра ва яш чэ больш 
за гад ка вая і не ад наз нач ная. Праз дзе вяць 
ме ся цаў го да во зе ра ўспры ма юць свя тым, 
тры апош нія — грэш ным. Па га ная сла ва 
пры пі са ная ту ры стыч на му се зо ну. Та ды 
мяс цо выя дзень і ноч зай ма юц ца ган д лем, 
кож ны хто мо жа па дза раб ляе на ту ры
стах. Най горш, ка лі ўсе прып люш ч ва юць 
во ка на п’ян ства і сек су аль ную сва бо ду.

— Наш про сты на род, — на ра ка лі мяс
цо выя бап ты сты, — рас па неў, пе ра стаў 
ца ніць цяж кую пра цу зем ля ро ба. Ка лі 
з’е дуць ту ры сты, наш гас па дар з дру жы-
най вы седж ва юць пад па ра со нам. Праз 
годдва яны ўжо ал ка го лі кі. Так дзей ні чае 
спа лу чэн не ля но ты і пра га ві тас ці...

На шчас це, ця гам чар го вых дзе вя ці ме
ся цаў ся ло Сві цязь на па мі нае сон ную ка
ра ле ву. Хі ба што ў ся ло пры яз джа юць па
лом ні кі. Ця гам апош ніх га доў тут дзей ні чае 
муж чын скі ма на стыр. У на ро дзе з най боль
шай па ва гай і прыз нан нем на зы ва юць 
імя ар хі ман д ры та. Ня гле дзя чы на ма ла ды 
ўзрост, ар хі ман д рыт Ар сень, ка рэн ны па
ля шук, зай меў сла ву пра зор ца і цу дат вор
ца. Згод на гі ста рыч най тра ды цыі, мяс цо
вае на сель ні цтва ве рыць, што іх хва ро бы 
і па ра зы нак лі ка ныя злым во кам, ча ра дзей
ны мі прак ты ка мі, прак лё нам. Не чысць вы
га ня юць з да па мо гай ма літ ваў і свян цо най 
ва ды, якую чэр па юць з во зе ра.

Каб гэ та га бы ло ма ла, во зе ру пры піс ва
юць яш чэ ле ген ду пра за топ ле ны го рад, 
пры ду ма ную Ада мам Міц ке ві чам. Ук ра ін цы 
пе ра ка на ны, што кла сік апі саў ме на ві та 
іх нюю Сві цязь. Ні чо га, што ў час на пі сан ня 
тво раў іх ва да ём быў яш чэ не ад кры ты і бе
зы мен ны. Жы ха ры па сёл ка па сён няш ні 
дзень ка жуць озе ро.

Ад нак сю жэт пра за топ ле ны го рад на
к лі кае рэ аль ны кра я від. На ўсход нім ба ку 
во зе ра зна хо дзіц ца вя лі кі ўзго раквост раў, 
ідэ аль нае мес ца для ста ра жыт най, не да
ступ най крэ пас ці на ва дзе. По бач роў глы
бо кі на 58 мет раў.

Ці да бы ва юц ца ад туль зва ны і спя ва юць 
цар коў ны ха ры на Вя лік дзень? Ту тэй шыя 
лю дзі больш ах вот на ра ска жуць пра праз ры
стасць ва ды і на яў насць у ёй се раб ра. Рас
па вя да юць яш чэ та кое: кож ны, хто па ку па ец
ца ў Сві ця зі, па ма ла дзее на шмат га доў.

vТэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦЮК

* Ру лі коў скі Эд вард, Гі ста рыч ная да вед ка пра 
мя стэч ка Вы соцк. Са Слоў ні ка ге аг ра фіч на га 
Ка ра леў ства Поль ска га і ін шых кра ёў сла вян скіх, 
Вар ша ва 1895.

** Ана толь Сыс, Бе ра гі май го дзя цін ства, Мінск 
2016, с. 130.
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