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Прасторы Маргарытыè5

У Белавежскай пушчы, кан
крэтна ў Белавежскім над
лясніцтве, прадпрыемствы 
лясных паслуг правялі боль
шую высечку елак, у якіх 
пасяліліся караеды і іх зніш
чылі. Высечка яліны адбы
лася, між іншым, у прыда
рожнай паласе каля шашы 
з Гайнаўкі ў Белавежу і пра
ходзіць згодна з рашэннем 
міністра асяроддзя Яна 
Шышкі і пастановай Гене
ральнай дырэкцыі Дзяржаў
ных лясоў у канцы сакавіка 
гэтага года. Аднак працы 
па высечцы хутка спынілі
ся, бо ў птушак распачаўся 
перыяд гнездавання і вы
седжвання. 

У адпаведнасці з законам высечка дрэў 
у лясах і нават на прыватных панадворках 
у гэтым часе забаронена. Белавежскае 
надлясніцтва прадбачвае працягваць вы
сечку, калі закончыцца перыяд аховы пту
шанят. Некаторыя няўрадавыя арганізацыі 
падалі скаргу ў Еўрапейскую камісію на 
павялічаную высечку яліны ў Белавежскім 
надлясніцтве, бо лічаць, што новы дазвол 
супярэчыць адпаведным законам Еўра
саюза ў справе аховы лясоў. Гайнаўскі 
надляснічы Рыгор Бялецкі нядаўна часова 
забараніў уваход у Белавежскую пушчу на 
тэрыторыі Гайнаўскага надлясніцтва.

У мінулым кіраўніцтва Дзяржаўных лясоў 
прыняло да выканання пастановы аб абме
жаванні колькасці драўніны, якую можна 
атрымаць ад гаспадарчага выкарыстан
ня Белавежскай пушчы ў надлясніцтвах 
Белавежа, Броўск і Гайнаўка. Усе тры 
надлясніцтвы ссякалі дагэтуль елкі зара
жаныя караедамі згодна з дазволамі, якія 
атрымалі пры складанні дзесяцігадовага 
плана ўпарадкавання Белавежскай пушчы. 
Белавежскае надлясніцтва амаль да канца 
выкарыстала аб’ём драўніны прадбачанай 
для вывазу з пушчы на працягу дзесяці 
гадоў і выступіла з просьбай пабольшаць 
ліміт высечкі дрэў у бягучым дзесяцігоддзі. 
Міністр асяроддзя Ян Шышка паведаміў, 
што ў Белавежскім надлясніцтве дазволіць 
павялічыць аб’ём вывазу драўніны ў бягу
чым дзесяцігоддзі і рашыўся стварыць рэ
ферэнцыйныя анклавы ў надлясніцтвах Бе
лавежа і Броўск, у якіх амаль цалкам будзе 
забаронена высечка драўніны. 31 сакавіка 
Генеральная дырэкцыя Дзяржаўных лясоў 
у Польшчы зацвердзіла сказанае міністрам 
адпаведнымі пастановамі і хутка пасля гэта
га распачалася больш інтэнсіўная высечка 
заражаных караедамі елак у Белавежскім 
надлясніцтве і прадбачваецца працяг гэтых 
прац.

— Дагэтуль высечка дрэў адбывалася 
перш за ўсё ў паласе вакол дарогі Белаве
жа — Гайнаўка і вакол турыстычных шля
хоў, каб пазбегнуць нешчаслівых выпад
каў, калі сухое дрэва ўпадзе на дарогу ці 
на лясныя дарожкі, па якіх перамяшчаюцца 
мясцовыя жыхары і турысты. Работы спыні
ліся зза перыяду гнездавання і выседжван
ня, але пасля высечка елак будзе прадаў
жацца. Былі выпадкі, нават нядаўна, калі 
сухія дрэвы падалі на шашу з Белавежы 
ў Гайнаўку, але шчасліва не спрычыніліся 
да трагічных здарэнняў. Перш за ўсё зза 
бяспекі трэба ссякаць сухія дрэвы. Мне не 
падабаецца краявід вакол дарогі ў Гайнаў
ку. Пасля зімы пушча яшчэ не была зялё

най і з паваленымі дрэвамі краявід вакол 
дарогі быў непрыгожы, аб чым гаварылі 
жыхары нашай гміны. Сухія дрэвы маглі ж 
спрычыніцца да дарожнай аварыі, напры
клад такой, якая была нядаўна на дарозе 
з Гайнаўкі ў БельскПадляшскі, калі сухое 
дрэва ўпала на дарогу і спрычынілася да 
смерці мужчыны, якога бацька ў мінулым 
жыў у Белавежы, — сказаў войт Белавеж
скай гміны Рыгор Каспровіч. — Аднак я не 
эколаг і не спецыяліст па ахове лесу таму 
складана мне ацаніць рашэнне міністра 
асяроддзя Яна Шышкі і генеральнага ды
рэктара Дзяржаўных лясоў Конрада Тама
шэўскага ў справе павелічэння ліміту на 
высечку дрэў і вываз драўніны з Белавеж
скага надлясніцтва да ўзроўню 180 тысяч 
кубаметраў на працягу бягучай дзесяцігодкі 
і ў справе стварэння рэферэнцыйных зон 
у Белавежскім надлясніцтве да ўзроўню 
больш за 4 тысячы гектараў лесу і ў Броў
скім надлясніцтве да звыш тысячы чатырох
сот гектараў лесу, дзе амаль не будзе весці
ся высечка дрэў. У гэтай справе я гаварыў 
з генеральным дырэктарам Дзяржаўных 
лясоў Конрадам Тамашэўскім і ён завяраў, 
што нашым жыхарам і турыстам можна бу
дзе ўваходзіць на тэрыторыю рэферэнцый
ных зон і збіраць грыбы, ягады. Аднак там 
будуць падаць на зямлю сухія дрэвы і не 
ведаю, як будзе вырашана справа бяспекі 
людзей, на якіх там можа зваліцца сухое 
дрэва. Паявіліся таксама чуткі, што Рада 
Белавежскай гміны выступіла з пратэстам 
у справе стварэння рэферэнцыйных зон, 
але на апошняй сесіі нашай Рады гэтае 
пытанне не ставілася, а справы стварэння 
рэферэнцыйных зон у нашай гміне могуць 
разглядацца толькі падчас бліжэйшай сесіі. 
Тэкст пратэсту ў справе стварэння рэфе
рэнцыйных зон у нашай гміне быў прыняты 
падчас сустрэчы старшынь камісій нашай 
Рады і віцэстаршыні Рады Альжбеты Ляп
рус. Тэкст пратэсту быў перададзены мі
ністру асяроддзя Яну Шышку.

— Пастанова міністра асяроддзя ў спра
ве высечкі елак у Белавежскай пушчы 
добрая, але спозненая, бо калі б такое 

рашэнне было раней, то ўдалося б вырата
ваць больш яліны. Зараз ссякаліся ў галоў
ным елкі з караедамі, але яшчэ цалкам не 
засохлыя. Засохлыя елкі высякалі там, дзе 
яны пагражалі бяспецы людзей. Стварэнне 
рэферэнцыйных зон у Белавежскім надляс
ніцтве плошчаю ў больш за чатыры тысячы 
гектараў і ў нашым Броўскім надлясніцтве 
плошчаю ў больш за адну тысячу чатырох
сот гектараў, на якіх не будзе весціся гас
падарчая дзейнасць, было кампрамісам па
між асобамі, якія патрабуюць аховы нашай 
пушчы без яе гаспадарчага выкарыстання, 
і лясной адміністрацыяй. Гэтае рашэнне 
не перашкаджае мясцоваму насельніцтву 
збіраць грыбы і ягады. Дзяржаўныя лясы за
вяраюць, што будуць высякаць толькі сухія 
дрэвы, якія пагражаюць бяспецы людзей. 
У будучыні ў рэферэнцыйных зонах можна 
будзе ўбачыць, як Белавежская пушча вы
глядала б, калі б не было барацьбы з карае
дамі і высечкі заражаных імі дрэў на іншых 
участках Дзяржаўных лясоў, — заявіў войт 
Нараўчанскай гміны Мікола Павільч.

— Я станоўча ацэньваю рашэнне мі
ністра асяроддзя Яна Шышкі і пазнейшую 
пастанову Генеральнай дырэкцыі Дзяр
жаўных лясоў у справе павелічэння ліміту 
высечкі дрэў у Белавежскім надлясніцтве, 
бо там караеды знішчылі асабліва многа 
дрэў. У Гайнаўскім і Броўскім надлясніцтвах 
яшчэ не выкарыстаны ліміты вывазу драўні
ны на працягу бягучай дзесяцігодкі. Трэба 
ратаваць Белавежскую пушчу перад яе 
знішчэннем караедамі і ссякаць засохлыя 
елкі, якія пагражаюць бяспецы людзей і мо
гуць спрычыніцца да калецтва або смерці. 
Цяпер многа дрэў ссяклі пры дарозе з Гай
наўкі ў Белавежу і яны будуць прададзены 
з аўкцыёна. Нашы жыхары, так як іншыя 
прыватныя асобы і суполкі з Польшчы, мо
гуць прыступіць да аўкцыёна і купіць зніш
чаную караедамі яліну і выкарыстаць яе на 
свае патрэбы. Прыватныя асобы могуць 
гэтай драўнінай абаграваць дамы, а суполкі 
могуць яе перарабіць згодна са сваімі пат
рэбамі, — сказала войт Гайнаўскай гміны 
Люцына Смактуновіч. — Нам актывісты эка

лагічных арганізацый гавораць, што яшчэ 
не было такога выпадку, каб сухое дрэва 
ў пушчы забіла чалавека, а мы кажам, што 
нельга чакаць бяздзейна аж сухое дрэва 
спрычыніцца да трывалага калецтва або 
смерці. Калі я ехала з Гайнаўкі ў Белавежу, 
налева ад шашы ўбачыла многа паваленых 
дрэў. Добра, што якраз вецер паваліў іх не 
на дарогу, а на супрацьлеглы бок, далей ад 
дарогі, бо дрэвы маглі б давесці да дарож
най аварыі на ваяводскай дарозе.

— Добра, што міністр асяроддзя Ян Шыш
ка слухае голасу мясцовага насельніцтва 
і ўлічвае яго прапановы. Міністр глядзіць 
у будучыню і я думаю, што прыйдзе час, калі 
Лясны прамацыйны комплекс Белавежскай 
пушчы, дзе між іншым адбываецца высечка 
елак, будзе прыгожым лесам, — заявіў бур
гамістр Гайнаўкі Ежы Сірак.

— Асабліва важная высечка сухіх елак 
вакол ваяводскай дарогі з Гайнаўкі ў Бела
вежу, каля сцяжынак і ў іншых пушчанскіх 
месцах, бо такія дрэвы пагражаюць бяспе
цы мясцовых жыхароў і турыстаў, — заявіў 
гайнаўскі стараста Міраслаў Раманюк.

Запрэзентаваў я выказванні войтаў, 
бургамістра і старасты — выканаўчых ор
ганаў мясцовых самаўрадаў, на тэрыторыі 
якіх распаложана Белавежская пушча. 
Ёсць таксама асобы, якія супраціўляюцца 
высечцы заражаных караедамі елак. Пра
тэставалі яны ў Белавежы, у іншых месцах 
Белавежскай пушчы і ў Варшаве, каб 
забараніць гаспадарчае выкарыстанне Бе
лавежскай пушчы. Некаторыя экалагічныя 
арганізацыі падалі скаргу ў Еўрапейскую 
камісію. Лічаць яны, што дазвол на высеч
ку большай колькасці елак у пушчы, чым 
прадбачвалі ранейшыя ліміты, супярэчыць 
еўрасаюзным законам па ахове лясоў. Гай
наўскі надляснічы Рыгор Бялецкі нядаўна 
часова забараніў уваходзіць у Белавеж
скую пушчу на сваёй тэрыторыі. Гайнаў
скае надлясніцтва тлумачыць, што вялікая 
колькасць мёртвых дрэў, знішчаных кара
едамі, пагражае здароўю і жыццю людзей 
ды іх маёмасці.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Ці выжыць
пушчы 

з караедамі?
n Павалены лес каля ваяводскай дарогі з Гайнаўкі ў Белавежу
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Кірунак

Сумесная камісія

ў Палацы
Вачыма еўрапейца

Каму павага?

— Поль ш ча з’яў ля ец ца пас ля доў най 
і ад на род най дзяр жа вай, ня ма ў на шай 
кра і не ні я кіх кан ф лік таў па на цы я наль най 
ці эт ніч най пры на леж нас ці. Я заў сё ды бу
ду пра тэ ста ваць су праць та го, каб у Поль
ш чы з’я ві лі ся ша ві нізм ці фо біі ў ад но сі нах 
да на цы я наль нас цей, — ска заў прэ зі дэнт 
Ан джэй Ду да 26 кра са ві ка ў Прэ зі дэн ц
кім па ла цы, дзе ён су стрэў ся з чле на мі 
Су мес най ка мі сіі ўра да і на цы я наль ных 
і эт ніч ных мен шас цей. Гэ та бы ла пер шая 
та кая вя лі кая су стрэ ча з мен шас ця мі, пра
жы ва ю чы мі ў Поль ш чы. Як па ве дам ляе 
Поль скае аген цтва дру ку, у сва ім вы сту пе 
прэ зі дэнт пад к рэс ліў, што яго важ най 
за да чай з’яў ля ец ца «бу да ван не і ўма ца
ван не су поль нас ці»: «Я ча ста ка жу пра 
Поль ш чу, па ля каў, на род. Але я ха цеў бы, 
каб вы зра зу ме лі, а гэ та ха чу асаб лі ва 
пад к рэс ліць, што я, пры мя ня ю чы гэ тыя 
сло вы, га ва ру як раз пра су поль насць. Ад
ной з най боль шых каш тоў нас цей — у сэн

се дзяр жа ват вор чым — з’яў ля ец ца тое, 
што Поль ш ча гэ та кра і на ка ге рэн т ная 
і ўні тар ная, што ня ма ў на шай кра і не 
— дзя куй Бо гу — ні я кіх кан ф лік таў на 
на цы я наль най ці эт ніч най гле бе». Прэ зі
дэнт пад к рэс ліў не аб ход насць па ва гі для 
куль тур ных ад роз нен няў, та му што «яны 
бу да ва лі куль ту ру, якая сён ня шы ро ка на
зы ва ец ца поль скай куль ту рай». Ска заў, 
што ха цеў бы, каб асо бы, якія на ле жаць 
да на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цей, 
бы лі ам ба са да ра мі Поль ш чы і бу да ва лі яе 
доб ры імідж за мя жой. «Дзя ку ем за ваш 
ук лад у раз віц цё на шай кра і ны, які ад па
ка лен няў уно сі це, і ха чу ска заць: Рэч Пас
па лі тая вам, як гра ма дзя нам і па ка лен ням 
ва шых сем’ яў, вель мі ўдзяч ная та му, што 
мно га су поль най кры ві на па і ла гэ тую зям
лю для та го, каб Поль ш ча маг ла іс на ваць, 
і яна — на ша су поль ная», — пад к рэс ліў 
прэ зі дэнт.

У Су мес най ка мі сіі бе ла ру скую мен

шасць прад стаў ля юць Сла ва мір Іва нюк 
(Бе ла ру скі са юз у Поль ш чы) і Ян Сы чэў
скі (Бе ла ру скае гра мад скакуль тур нае 
та ва ры ства). Пас ля су стрэ чы Ян Сы чэў
скі ў гу тар цы са мной ска заў: «У мя не 
скла ла ся ўра жан не пас ля гэ тай су стрэ чы 
доб рае, на ват вель мі доб рае. Яна бы ла іні
цы я ва на больш у пра цоў ным, чым афі цый
ным вы мя рэн ні. Да гэ та га ча су та кія су
стрэ чы ме лі цы ры ма ні яль ны, фар маль ны, 
дып ла ма тыч ны ха рак тар, дзе пра та кол 
за га дзя пра дуг ледж ваў вы ступ лен не прэ
зі дэн та і толь кі су стар шы ні Су мес най ка
мі сіі з бо ку мен шас цей. На гэ ты раз го лас 
маг лі ўзяць усе, а не толь кі су стар шы ня 
з на ша га бо ку. Вы ступ лен не прэ зі дэн та 
Ан джэя Ду ды ад роз ні ва ла ся ад да сю леш
ніх пра моў па пя рэд ніх прэ зі дэн таў. Ме ла 
яно цёп лы, люд скі ха рак тар, зра бі ла на
ват ура жан не да во лі паў п ры ват на га. Ка лі 
пры няць тое, што за явы прэ зі дэн та бы лі 
вы ка за ны са шчы ры мі ма ты ва мі, мож на 
гэ та му толь кі ап ла дзі ра ваць. Усё за ле
жыць ад та го, як яно бу дзе рэ а лі за вац ца 
на прак ты цы. Пе ра ка наў ча тлу ма чыў ся, 
ча му не пад пі саў пап раў кі да за ко на аб 
мен шас цях. Вы ка заў упэў не насць у тым, 
што пап раў ка да гэ тай на ве лі за цыі бу дзе 
мець мес ца, а за тым ён пад пі ша яе. За я
віў, што яго Па лац ад кры ты ў лю бы час 
для прад стаў ні коў мен шас цей, так са ма 
ў рэ жы ме ін ды ві ду аль ных су стрэч».

Сла ва мір Іва нюк заў ва жыў: «Гэ та бы ла 
су стрэ ча, каб мы маг лі па зна ёміц ца, каб 
у цэ лым мен шас ці маг лі паз на ё міць прэ зі

дэн та са сва і мі праб ле ма мі, а не для ўрэ
гу ля ван ня ней кіх пы тан няў. Прэ зі дэнт ака
заў ся вель мі ка му ні ка бель ным ча ла ве кам, 
не пас рэд ным. Пра гу ча лі вы раз ныя сло вы 
пад трым кі і вель мі важ ныя, якія, на жаль, 
вель мі рэд ка гу чаць з бо ку роз ных па лі ты
каў на цэн т раль ным і мяс цо вым уз роў нях, 
што прэ зі дэнт вы каз ва ец ца су праць ша ві
ніз му, а на цы я наль ныя і эт ніч ныя мен шас
ці ўспры мае ў ду ху Кан сты ту цыі».

Нем цы і ўкра ін цы пад час вы сту паў 
звяр та лі ся з вык лі ка ю чы мі ча сам спрэч кі 
і нап ру жа насць праб ле ма мі з мі ну ла га, 
асаб лі ва з ва ен на га і пас ля ва ен на га 
пе ры я ду. Бе ла ру скія прад стаў ні кі Су мес
най ка мі сіі па гэ тым пы тан ні маў ча лі. Як 
я да ве даў ся, ні прэ зі дэнт, ні прад стаў ні кі 
мен шас цей не вы сту пі лі, ад нак, з пра па
но вай увя дзен ня мен шас цей у дэ ба ты 
аб поль скай гі ста рыч най па лі ты цы, якая 
не каль кі тыд няў та му ўпер шы ню ста ла 
прад ме там су стрэ чы На цы я наль най ра ды 
раз віц ця — прэ зі дэн ц ка га кан суль та тыў
нада рад ча га ор га на і гэ ты тэ ма тыч ны 
аб шар уве дзе ны ў по ле яе дзей нас ці. 
Гэ ты мі пы тан ня мі зай ма ец ца ад на з яе 
дзе ся ці па ста ян ных сек цый: «Куль ту ра, 
на цы я наль ная ідэн тыч насць, гі ста рыч ная 
па лі ты ка». Але, маг чы ма, гэ тыя пы тан ні 
бу дуць аб мяр коў вац ца ў больш ін ды ві ду
аль ных кан так тах, а гэ ты пер шы не быў, 
усёта кі, доб рай (зруч най) на го дай для 
гэ та га. З та кой іні цы я ты вай мог бы вы сту
піць сам прэ зі дэнт.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Га ра дзен скі га рад скі аў то бус спы ніў ся 
на пры пын ку. З яго вый шаў муж чы на і пра
па на ваў свой кві ток на пра езд ста ла га ве ку 
жан чы не, якая аку рат у аў то бус за хо дзі ла.

— У мя не бяс п лат ны пра езд, — раст лу
ма чы ла сваю ад мо ву ўзяць кві ток жан чы
на. — У мя не гру па. Ез джу за дар ма. Дай це 
ка му так. Мне не па трэб ны. Але ўсё ад но 
вя лі кі дзя куй.

Кві ток да стаў ся ма ла дой дзяў чы не. 
А жан чы на з пра вам бяс п лат на га пра ез ду, 
вель мі ўсце ша ная са мім фак там ча ла ве
чай доб ра зыч лі вас ці, з ус меш кай на тва ры 
се ла по бач са мной.

— Доб рыя ў Бе ла ру сі лю дзі, — ска за ла 
яна ні то мне, ні то ўся му аў то бу су. — Я то 
са ма ро дам з Ра сіі. Але ўжо даў но жы ву 
тут. Вель мі мне ва шы лю дзі па да ба юц ца. 
Я як па е ду да рад ні на ра дзі му, як рас па
вя ду пра ва шых лю дзей, дык мне ніх то не 
ве рыць. Ка жуць, што я пры дзі ці не ла на 
ста рас ці га доў. Ні бы та вы даю жа да нае 
за сап раў д насць. Там ча мусь ці лі чаць, 
што толь кі яны доб рыя. А чым да лей на 
за хад, тым лю дзі ўсё злей шыя ды злей
шыя. А я то ве даю што гэ та не так. Я шмат 
па све це па ез дзі ла і маг ла на свае во чы 
ў тым пе ра ка нац ца.

— А дзе па бы ва лі? — вы ра шыў я пад тры
маць раз мо ву. Ды і са мо му ці ка ва ста ла, як 
нас, бе ла ру саў, ацэнь ва юць ін шыя лю дзі.

— А шмат дзе бы ла, — уз ра да ва ла ся 
жан чы на маж лі вас ці вы га ва рыц ца. — Пер
шы раз за мя жу я па па ла яш чэ та ды, ка лі 
на шы лю дзі па тра піць ту ды маг лі толь кі 
на тан ку. — І са ма ўсміх ну ла ся з даў но 
за бы та га жар ту ча соў Са вец ка га Са ю за. 
— Я бы ла жон кай са вец ка га афі цэ ра
тан кі ста. На ша вай ско вая част ка ста я ла 
ў ма лень кім ня мец кім га рад ку. Та ды ж Ня
меч чы ны бы лі дзве. Ад на на ша, а дру гая 
са ма па са бе.

— Ве даю, я гі сто рык, — вет лі ва пе ра біў 
яе я, каб яна не ад хі лі ла ся ад той тэ мы, 
якая мя не за ці ка ві ла, пра лю дзей. — І якія 
там лю дзі?

— Доб рыя, — уз дых ну ла яна. — Вель мі 
доб рыя. Хоць і на зы ва лі нас ру скі мі свін
ня мі, але гэ та не ад злос ці. А ад та го, што 
ў нас заў сё ды бы ло бруд на. А ў іх чы ста. 

Я бы ла сак ра та ром кам са моль скай ар га ні
за цыі. Ну дык на мне ві сеў аба вя зак ар га ні
зоў ва юць су бот ні кі па ўбор цы га рад ско га 
квар та ла, дзе жы лі на шы афі цэ ры. Ой як 
цяж ка бы ло саб раць іх жо нак на та кую 
пра цу. Сал дат то бы ло за ба ро не на ў го рад 
вы пу скаць. Част ка то бы ла сак рэт ная, як 
і ўсё ў СССР. Доб ра, ка лі ўда ва ла ся пя тую 
част ку тых жо нак ды цеш чаў за гі та ваць 
прыб раць за са бой. А нем цы як уба чаць, 
што мы ўбор кай на рэш це за ня лі ся, то ўсе 
ля цяць да па ма гаць нам. І агі та ваць ні ко га 
не трэ ба. Да па ма га лі ад ду шы, ад шчы ра га 
сэр ца. Я та ды ўба чы ла, што і яны доб рыя. 
Це шы лі ся кож на му прыб ра на му мет ру. 
А асаб лі ва та му, што мы спра вай за ня лі ся. 
За нас ра да ва лі ся. Толь кі ўсё дар ма бы ло, 
бо праз дзень у нас зноў усё зас ме ча на, як 
бы ніх то і не пры бі раў. А ў іх чы ста. І су бот ні
каў ні я кіх не бы ло, а ўсё ад но чы ста. Праў
да, паз ней і яны, на нас гле дзя чы, ужо па
ча лі смец це кі даць чым да лей ад смет ні цы. 
Ма ла дыя перш за ўсё. Ужо гэ та быў го нар.

— Вы хо ча це ска заць, што кеп скі пры
клад больш за раз лі вы чым доб ры?

— А як жа ж. І яны маг лі стаць са вец кі
мі. Доб ра што не пас пе лі. Вось, пры кла
дам, дэ фі цыт. У іх ён та ды так са ма быў, як 
і ў нас. Та ва раў на ўсіх не ха па ла. Строй 
то ад ноль ка вы быў. Са цы я лізм. Толь кі нем
цы дэ фі цыт ны та вар не ха ва лі, як са ве ты. 
Прый ш ло, пры кла дам, дзе сяць пар жа но
чых бо таў, ну то пер шыя дзе сяць жан чын 
з чар гі іх і ат ры ма юць. А са вец кія афі цэ ры 
на ву чы лі іх гэ ты та вар ха ваць і пра да ваць 
ужо ле вым шля хам ды з ка рыс цю для 
ся бе. І ўжо нем ка не маг ла ку піць бо таў 
пачэс на му. Трэ ба ўжо бы ло да маў ляц ца 
пана ша му. Паса вец ку.

— Вель мі ці ка ва, — усё больш ін т ры гу
ю ся я. — Я неш та па доб нае на зі раў як слу
жыў у Чэ хас ла ва кіі. Але да вай це пра бе ла
ру саў. Бо з іх мы па ча лі на шу раз мо ву. Як 
вы ду ма е це, мы ру ха ем ся ў еў ра пей скім 
кі рун ку, ці як не ка то рыя сцвяр джа юць, 
што ў са вец кім?

— Ну ка неш не ў еў ра пей скім.
— А скуль вы гэ та ўзя лі?
— Бо як за хо дзі ла ў аў то бус, не зна ё мы 

муж чы на пра па на ваў не па трэб ны яму ўжо 
кві ток мне за дар ма. Па даб ра це сва ёй. 
Вось ка лі ён бу дзе пра па ноў ваць вы ка ры
ста ны кві ток за па ло ву кош ту, вось та ды 
кі ру нак бу дзе ад ва рот ны. А па куль яш чэ 
еў ра пей скі.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Прэ зі дэнт Ан джэй Ду да ад п ра віў ся 
ў ня дзе лю з афі цый ным ві зі там у Ка на ду. 
У той жа час бы лі эва ку і ра ва ны з мес ца 
жы хар ства больш чым сто ты сяч ка над скіх 
гра ма дзян. Ні ў якім ра зе, ад нак, зза ві зі ту 
прэ зі дэн та Поль ш чы. Ка на да га рыць па 
пры чы не струк тур най за су хі. Гі ган ц кія па жа
ры спас ціг лі не каль кі пра він цый. Ка над цы 
мо ляц ца аб даж джы! Па між імі так са ма 
прэм’ ермі ністр Ка на ды Джас цін Тру до, 
з якім Ан джэй Ду да мае па раз маў ляць аб лі
пень скім са мі це НА ТА ў Вар ша ве і поль скіх 
ін ве сты цы ях у Ка на дзе. Ах, хай бы пай шоў 
гэ ты дождж...

Вы шэй п ры ве дзе ныя мною фак ты ні я
кім чы нам між са бою не звя за ны. Злу чае 
іх толь кі па ра дак на він, якія па сту па юць 
у ін тэр нэт цур ком без па пя рэд ня га ад бо
ру з аген цтваў па ўсім све це. І так, по бач 
з ін фар ма цы яй пра стан зу боў ад ной зна
ка мі тас ці ста віц ца цы та та з поль ска га прэ зі
дэн та, які пры хіль ні каў Ка мі тэ та па аба ро не 
дэ ма кра тыі (КОД) на зы вае гра ма дзя на мі 
дру го га га тун ку. У тым свят ле фак ты, як ка
заў та ва рыш Ста лін, дур ныя! Спра ва ў тым, 
што вы пад ко ва раз меш ча ны по бач ся бе, 
вы яў ля юць не вя до мы твар рэ аль нас ці. Ча
ста — і тут не крыў дуй це, ка лі ла ска, — гаў
ня най рэ аль нас ці.

Іс нуе на род ная прыт ча аб за паль чы вым 
се ля ні не, які аб кі нуў ка ро ві ным лай ном пры
да рож ную ста тую свя то га зза та го, што 
ні бы та не за сту піў ся за яго ў Бо га. З ча сам 
аб пэц ка ную фі гу ру апа лас ну лі ла ска выя 
даж джы, але ў па мя ці на ро ду той свя ты 
за стаў ся на заў сё ды... гаў ня ным. Хтось ці 
ха цеў бы спы тац ца, пры чым тут гэ та? Як 
да ня він на га свя то га ма ец ца фі гур ка, яко га 
яна прад стаў ляе? Усё ж, мае ад но сі ны. Так 
мы ўспры ма ем рэ аль насць, як яе ба чым. 
Ба чыць, ад нак, гэ та не зна чыць ве даць.

Ця пе раш няя ўла да ў Поль ш чы па во
дзіць ся бе, на жаль, як за паль чы вы му жык 
у прыт чы. Бруд ных пак лё паў і злос ных пад
тэк стаў, які мі про ста аб ляп ля юць па лі тыч
ных пра ціў ні каў, не маг чы ма тут пе ра лі чыць. 
Але хтось ці дае ім ве ру, хтось ці ін шы абу
ра ец ца на іх на хаб ную іл жы васць. Хтось ці, 
на рэш це, пры ду рак. Ад но пы тан не, хто?

Пад час ня дзель на га мат чу вар шаў скай 
«Ле гіі» су праць «Пя ста» з Глі віц ся род 
пры хіль ні каў пер ша га з’я віў ся вя лі кі ба нэр: 
«KOD, No wo czes na, GW, Lis, Olej nik i in ne 
la dacz ni ce — dla was nie bę dzie gwiz dów, 
bę dą szu bie ni ce». Заў зя та ры як заў зя та ры. 
Над піс як над піс. На му рах па яў ля ец ца і доў

га за ста ец ца 
бес па ка ра ным 
яш чэ горш 
дур ное пля вуз
ган не. Але су
пер дур ноц цем 
у квад ра це з’яў ля ец ца «маў к лі вы» да звол. 
Ана нім ны. Ат рут на ба яз лі вы. Бе за са бо вы. 
Але ж пры хіль ні каў гад кіх над пі саў лёг ка 
вы ка ры стаць.

Ра фал Вуй ці коў скі, дэ пу тат неш час лі ва
га для Рэ чы Пас па лі тай Сей ма VIII склі кан
ня, док тар эка на міч ных на вук, член клу ба 
«Ку кіз’15», так пра ка мен та ваў у фей с бу ку 
ба нэр ня на віс ці: «Тое што зра бі лі фа на ты 
„Ле гіі” зак ра ну ла маё заў зя тар скае сэр ца. 
Упер шы ню ў ма ім жыц ці — па ва га заў зя
та рам „Ле гіі”». Праз не каль кі га дзін Вуй ці
коў скі скан даль ны пост вы да ліў. Ту ма кі, 
ве ра год на, да стаў ад свай го шэ фа, Паў ла 
Ку кі за, яко му вык рыш ва юц ца ка ле гі па пар
тыі. У апош ні час адыш ло з яго на га пар ла
мен ц ка га клу ба ча ты рох.

Заў зя тар скі тран с па рант меў быць ад
ка зам на той факт, што пад час ня даў ня га 
фі наль на га мат ча за Ку бак Поль ш чы част
ка ін шых фа на таў ас ві ста ла пры сут на га на 
тры бу нах прэ зі дэн та Ду ду. Ін шая спра ва, 
што на пуб ліч нае вы веш ван не скан даль
ных тэк стаў не рэ а га ва лі пра ва а хоў ныя ор
га ны, хоць гэ та бы ло яў нае пад бух тор ван
не да ня на віс ці — а гэ та ж кры мі наль нае 
зла чын ства. Хоць па лі цыя за яў ляе аб сва ёй 
га тоў нас ці пры цяг нуць да ад каз нас ці ві на ва
тых у гэ тым зла чын стве асоб, але толь кі па 
прось бе па цяр пе лых. Толь кі ці хтось ці з іх 
схо ча гэ тым зат лум ляц ца? Ліс і Алей нік пры
вык лі ўжо да аб раз. Свя ты мі, да рэ чы, ні ко лі 
не бы лі. Жур на лі сты «Вы бар чай га зе ты» 
так са ма. А пры хіль ні кі КОД? Коль кі іх — сот
ні, ты ся чы, мі льё ны?

З гэ тым са праўд ы тур бот на. Па сло вах 
пад ліз ніц кіх ця пе раш няй ула дзе СМІ ў вар
шаў скім мар шы пры хіль ні каў КОД, які ад
быў ся 7 траў ня, прай ш ло 45 200 ча ла век. 
Па сло вах ста ліч най мэ рыі — 240 ты сяч. 
Тым не менш абедз ве ацэн кі па мыл ко выя. 
Ніх то не па лі чыў май го зна ё ма га, ча ла ве ка 
кво ла га це ласк ла ду, але няз лом на га ха рак
та ру і вя лі ка га ду ху. Ён амаль неп рык мет ны, 
так што цяж ка яго па лі чыць. Ён не мае ча
су, каб прас ле да ваць тых, хто аб кі дае яго 
дзяр мом. Але, як ка жа, ні ко лі не па го дзіц ца, 
каб хтось ці бес па ка ра на ап лёў ваў тое, што 
з’яў ля ец ца свя тым.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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— На ніў скім кон кур се „Дэ бют” тры га
ды та му бы ло двое дэ бю тан таў з Ляў ко ва 
— Юль ка Ля со та і я, — ус па мі наў Ка стусь 
Це лу шэц кі з Но ва га Ляў ко ва. — Смя яў ся 
я: „Ты дэ бю ту еш у сем га доў, я ў сем дзе
сят!”... Я пі саць па чаў даў но. Паполь ску 
і пабе ла ру ску. За пі саў ус па мі ны: Mo ja żo-
na jest we so ła, pięk na, zdro wa i mo ro wa. Гэ
та для ўну каў, ус па мін пра дзе да і баб цю: 
як жы ло ся, бу да ва ла ся, га да ва ла ся. Як 
пі шац ца мне, не ма ла до му ча ла ве ку.

Ка стусь. Май стар на ўсе ру кі — ста ляр, 
гас па дар і ма стак у драў ні не па чаў пі саць 
ня даў на, як толь кі па чаў ся той асаб лі вы 
па э тыч ны зрух у На раў чан скай гмі не. 
І ўвесь амаль дзя ся так на род ных аў та раў, 
якіх саб ра ла пад сва і мі кры ла мі ў той час 
кі раў нік ста ра ляў коў скай са маў ра да вай 
свят лі цы, ця пер ды рэк тар ка Гмін на га цэн
т ра куль ту ры ў На раў цы Га ле наМа ры ё ля 
Рэ ент, ра зам з Ка сту сём Це лу шэц кім, яко
га дом ста іць па ся род гмі ны, стаў вя до мы 
з аў тар скіх су стрэч не толь кі ў На раў чан
скай гмі не.

Вя лі кі му ра ва ны з ляў коў скай цэг лы 
трох па вяр хо вы дом ста іць на раз’ ез дзе да
рог у На раў ку і Бан да ры. На гэ тым пад вор
ку, дзе ста іць Ка сту сё ва ха та, у су сед няй 
драў ля най хат цы жы лі баць кі Ка сту сё вы 
— так са ма Ка стусь і Ма рыя, а ўсіх дзя цей 
у Це лу шэц кіх бы ло чац вё ра, а трое яш чэ 
ўмер лі. Най ста рэй шы ўра дзіў ся ў час вай
ны, ка лі ма ці вы бя га ла да ямаў, ха ва лі ся 
ад нем цаў, ад са ма лё таў... Дом — гэ та 

са мы від ны твор 
Ка сту ся Це лу шэц ка га. І ін шы мі тво ра мі 

мо жа пах ва ліц ца — з жон кай Ма ры сяй 
трое дзя цей ма юць, ча ты рох уну каў: тры 
ўнуч кі і ўну ка. Най ста рэй ша му ў чэр ве ні 
бу дзе ўжо 24 га ды! Гэ та з ім дзед Ка стусь 
на ры бу ез дзіць. І для мен шых дзя цей дзед 
Ка стусь пі ша. Пер шы на дру ка ва ны Ка сту
сёў верш быў у „Зор цы” — пра яб лынь ку 
і дзе да, які мо жа і не спа дзя ец ца з’ес ці 
з яе пла ды. Усё Ляў ко ва це шы ла ся — су
сед свой верш над ру ка ваў! А ця пер у Ка
сту ся свая цэ лая кні га тво раў — „Ся род 
сва іх” — том вер шаў, якую па маг лі яму вы
даць Згур та ван не вё скі Міх наў кі і ва ко ліц 
„Стор чык” («Ят рыш нік») і ГЦК у На раў цы.

„Дзе ў нас на Бе ла сточ чы не най боль
шая шчыль насць па э таў на квад рат ным кі
ла метр? — У На раў чан скай гмі не”. Гэ та не 
жарт, а праў да. На ват ка лі лі чыць па э таў 
ужо вя до мых, гэ та зна чыць тых, якіх вер
шы дру ку юц ца, і пра якіх ве да юць лю дзі. 
А пра іх ужо ве дае Га ле наМа ры ё ля Рэ
ент, а яш чэ і яш чэ па ру „кро пак”, дзе жы
вуць па э ты не цал кам па э тыч ным жыц цём. 
І не заў сё ды за піс ва юць свае роз ду мы, 
або склад ва юць свае за пі скі ў стол, ча сам 
за кры ты на аса бі сты клю чык. Або вер шам 
па эт та кі га во рыць, за мест про зай, як 
спа дар Яра шук з На він, але не кож на му 
ска жа, не пе рад кож ным раск ры ец ца. Але 
ўда ец ца спа да ры ні Ма ры ё лі дай с ці амаль 
да ўсіх, і саб раць іх пе рад пуб лі кай. А пуб
лі ка ах вот на пры хо дзіць на та кія ме ра
пры ем ствы без «пры ту пу» ў свят лі цах На
раў чан скай гмі ны. І зап ра ша юць іх яш чэ 
і яш чэ з но вы мі вер ша мі. Сва і мі твор ца мі 
га на рыц ца кож ная вё ска, дзе жы ве па эт, 
або і не адзін па эт, бы вае, што ва ўзрос це 
дзе да і ўну ка. Та кім пун к там з’яў ля юц ца 
між ін шым Ста рое і Но вае Ляў ко ва. Ад на 
з пер шых су стрэч у Ста рым Ляў ко ве ў сту
дзень скі ве чар бы ла так са ма на го дай да 
ўспа мі ну пра па мер ла га іх ня га су се да, 
па э табе ла веж ца з тар но паль ска га ху та ра 
По лы мя Ула дзі мі ра Гай ду ка, па ха ва на га 
на ляў коў скім мо гіль ні ку. Яго ны мі вер ша мі 
па ча ла ся і кон чы ла ся су стрэ ча, да вёў шы 
да вя лі ка га хва ля ван ня, а на ват слёз ся
род пуб лі кі, асаб лі ва яго ны верш на пі са ны 
ма ці. „Ва ло дзя быц цам быў тут з на мі”, 
— ка за лі жан чы ны. Ся род пуб лі кі па я ві лі
ся та ды так са ма ма ла дыя аў тар кі — Юля 
Ля со та і Вік то рыя Па то нец, якія так са ма 
пры ма юць удзел у лі та ра тур ных кон кур сах 
і пад т рым лі ва юць па э тыч ную тра ды цыю 
На раў чан скай зям лі. Та кія су стрэ чы для 
аў та раў бы ва юць так са ма нат х нен нем. 
Пас ля ляў коў скай, на раў чан скай, се мя ноў
скай, аль хоў ск ай, ба бі гор скай... су стрэч 
уз нік лі но выя вер шы, якія пе рак лі ка юц ца 
з тво ра мі ка лег. Аў та ры ўжо па між са бою 
да маў ля юц ца на на ступ ныя спат кан ні...

Пер шым з гэ тай гра мад кі ка ля ро вых па
э тыч ных і ўсёта кі не за леж ных пта хаў, хто 
за спя ваў пасвой му і вы даў свой збор ні

чак на род най мо ве, быў аў тар з су сед ніх 
з Міх наў кай Ле шу коў — Та дэ вуш Кун цэ
віч, пас ля — ста ра жыл ка з Міх наў кі Ве ра 
Ра дзі ва нюк — у па за мі ну лым го дзе вый ш
ла яе кні жач ка вер шаў. Ле тась — збор нік 
вер шаў і пе сень Мі ка лая Ва ра нец ка га 
з Аль хоў кі. За піс ва юць свае дум кі асоб на, 
у са мо це і пад род ным сон цам, па ся род 
свой ска га кра я ві ду, і та ям ні ча дзе ляц ца 
кры шын ка мі сва ёй ду шы з чы та ча мі, вы сы
ла ю чы не ка то рыя тво ры ў «Ні ву», але ўжо 
згур та ва на па яў ля юц ца на за вяр шэн ні 
Агуль на поль ска га кон кур су бе ла ру скай 
па э зіі і про зы «Дэ бют», ар га ні за ва на га 
«Ні вай». І ста рэй шыя, і ма ла дыя на раў чан
скія твор цы, на школь ным гмін ным аран
жа вым аў то бу се. Бы вае, што ад на трэць 
удзель ні каў «Дэ бю ту» — з гэ тае ва ко лі цы. 
Та кая твор чая гра мад ка — фан та стыч ная 
ві зіт ная кар т ка На раў чан скай гмі ны — пра 
гэ та доб ра ве дае так са ма войт Мі ка лай Па
вільч, які і сён ня, у

трэ ці дзень Вя лі кад ня,
3 мая, па ста раў ся быць у свят лі цы ў Міх

наў цы на ўра чы стай аў тар скай су стрэ чы 
— пра мо цыі кні гі «Ся род сва іх» Ка сту ся 
Це лу шэц ка га, які вы сту піў са сва і мі тво
ра мі, а пад ма ца ва лі яго яш чэ і Та дзік 
Кун цэ віч ды Ве ра Ра дзі ва нюк, у якой наз бі
ра ла ся но вых вер шаў ужо не каль кі сшыт
каў. Ві даць, і гэ тай вяс ной не пе ра стае 
біць твор чая кры ні ца з ту тэй шай зям лі цы. 
А гос ці пазмоў ніц ку пе ра шэп т ва лі ся, што 
ве да юць яш чэ не ад на го ту тэй ша га па э та, 
яко га вар та вы цяг нуць зза ста ла з поў ны
мі шуф ля да мі і вы я віць све ту. Усе чу лі. Бо 
ці ж не ве даў гай наў скі ві цэста ра ста Ан д
рэй Скеп ка, су сед Це лу шэц кіх праз ву лі цу 
ў Ляў ко ве, каб так са ма сён ня знай с ці час 
і на ве даць Міх наў ку на ўра чы стас ці, па ра
да вац ца пос пе хам су се да, аб тым, што 
май стар праз да ро гу з’яў ля ец ца так са ма 
май ст рам сло ва? Не толь кі, да рэ чы, бе ла
ру ска га?

Гас па дар ён, Ка стусь, перш за ўсё.
— Я меў за стац ца на гас па дар цы. На 

гас па да ра мя не шы ка ва лі... Кон чыў сем 
кла саў у Ляў ко ве... Я і цэ пам ма ла ціў 
з баць кам, і ўсё ра біў. У нас пасу сед ску 
быў ста ляр, мне па да ба ла ся ста ляр ская 
пра ца. Пай шоў у пра фе сій ную „за ва доў
ку” ў Гай наў ку. Баць ка не вель мі ха цеў, 
каб я ішоў ву чыц ца. На гас па дар цы трэ ба 
бы ло па ма гаць. Пра ву чыў ся я тры га ды 
ў Гай наў цы. Стаў на пра цу, у Суп расль на 
мэб лю. Са ста жы роў кі ў Суп рас лі за бра
лі мя не ў вой ска, у МінскМа за вец кі. Там 
слу жыў у ВСВ — у вай ско вай жан дар ме
рыі. Пас ля двух га доў у ар міі прый шоў да 
Май се ні, у ПЗГС, на Гур нае. Пас ля СТВ 
— у вя ско вым тран с пар це, раз во зіў та вар 
па кра мах, як кан ва ент. А ка лі ў Гай наў цы 
ад к ры лі Мэб лі — пай шоў ту ды, ат ры маў 
зван не май ст раста ля ра. Здаў ква лі фі ка
цый ны эк за мен,

стаў май ст рам.
— Доб ра пра ца ва ла ся. Ка лі па бу да ва лі 

„Ке ра мі ку” ў Ста рым Ляў ко ве, пай шоў я ту

ды. І я на „Ке ра мі цы” да ра біў ся пен сіі. А як 
на той „Ке ра мі цы” бы ло — я ў вер шы на
пі саў! Пра глі ну, наш не вы чэр п ны скарб. 
„Цэг лу на шу ўсе зна юць, з яе бу дын кі 
пры го жыя ма юць”... Стаў я там май ст рам 
зме ны — бры га дзі рам. А до ма бы ла гас па
дар ка, ста лі гас па да рыць. І па бу да ва лі ся 
на баць коў скім...

...А пі саць па чаў я, пэў на за поз на. Ужо 
не той ро зум, не тое ўкла дан не... Але 
па трэб ныя так са ма і жыц цё выя ве ды, не 
толь кі гуль ня сло вам. Так як тыя жор ны 
кру ціць, каб му ка пай ш ла спор на. Даў но 
мне ха це ла ся штось ці на пі саць. За ду му 
па э тыч ных су стрэч па гмі не пры ду ма ла 
згур та ван не „Ят рыш нік”, у якім дзей ні чае 
Га ле наМа ры ё ля Рэ ент і мая дач ка Аль
ж бе та Кун цэ віч. Дач ка ка жа: на пі шы це, 
та ту, штось ці яш чэ для дзя цей. Я на пі саў 
пра зай чы каў. Пабе ла ру ску. Дач ка ка жа: 
на пі шы це паполь ску, бо мо жа яны не 
бу дуць ра зу мець. На пі саў я больш. І так 
па ча ло ся. Ка лі я па я віў ся з бра там у „Ні ве” 
(быў па спра вах у Бе ла сто ку), быў ужо 
пас ля су стрэ чы ў свят лі цы з мо лад дзю. На 
тую суст рэ чу тра пі ла ра дыё і тэ ле ба чан не. 
Па да ба ла ся. А пас ля спат кан ня ў „Ні ве”, 
пер шым дру ку, удзе ле ў лі та ра тур ным кон
кур се бе ла ру скай па э зіі і про зы „Дэ бют” 
ча ла век на браў ся ду ху!

— Гэ та ка лі аб ду ма на штось ці, здаў на 
хо дзіць па ду шы. Трап ля юц ца ней кія ста
рыя сшыт кі — а там так са ма ней кія мае 
на кі ды. Бы ва ла, на пі саў, пак лаў дзесь ці 
і за быў ся... А Ма ры ся — знай ш ла! Ча сам 
за ча тыя тэк сты, не за кон ча ныя. Ад леж ва
юц ца! Чы таю. І ў чац вёр ты раз. Ча сам каб 
за ся ро дзіц ца, сха ва ю ся ў кат лоў ню, каб 
спа кой на па пі саць...

Жы ве Міх наў ка і су сед нія вё скі, жы ве 
і дзей ні чае «Ят рыш нік», жы вуць лю дзі, 
якія ажыў ля юць ту тэй шы кра я від род ным 
сло вам.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Міх наў ка. Сло вы ся род сва іх 

n Тадэвуш Кунцэвіч, Кастусь і Ян Целушэцкія, Вера Радзіванюк
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Што ты дзень 
з „Ні вай” 
У шмат лі кіх вё сках На раў чан скай гмі-

ны Гай наў ска га па ве та жы ха ры што ты-
дзень чы та юць „Ні ву”, асаб лі ва тыя, якія 
чы та лі яе да гэ туль. Па лю бі лі яе яш чэ 
та ды, ка лі ву чы лі ся ў шко ле. Ме лі яны 
доб ра га на стаў ні ка бе ла ру скай мо вы 
і ён пат ра піў пры віць ім лю боў да га зе-
ты на род най мо ве. Не ка то рыя чы та чы 
куп ля юць род ны ча со піс, бо па да ба юц-
ца ім ар ты ку лы і до пі сы ніў скіх жур на лі-
стаў і ка рэс пан дэн таў. Куп ля юць і та му, 
што ў „Ні ве” най час цей мо гуць пра чы-
таць пра сваю вё ску, пра яе гі сто рыю 
ды яе жы ха роў. Ад ным сло вам — са сва-
іх род ных мяс цін. Яш чэ ін шыя, каб не 
за бы ваць, як выг ля да юць... бе ла ру скія 
лі та ры. Наш род ны ча со піс адыг ры вае 
вя лі кую ро лю ў раз віц ці бе ла ру скай 
мо вы. Ён гур туе бе ла ру саў і шмат што 
ро біць дзе ля та го, каб мы мац ней і глы-
бей ад чу ва лі сваю то ес насць.

У На раў чан скай гмі не род ны ча со піс 
ах вот на чы та юць перш за ўсё ў Аль хоў-
цы, Но вым Ляў ко ве, Ста рым Ляў ко ве, 
Ле шу ках, Міх наў цы, На раў цы, Но ві нах, 
Плян це, Сві на ро ях і Тар на по лі („Ні ву” 
з ка лен да ром на 2016 год тут усе ма-
юць). Ку піць „Ні ву” мож на ў На раў цы 
або ў Гай наў цы (але, вя до ма, у На раў ку 
або ў го рад трэ ба да е хаць), мож на зра-
біць пад пі ску.

Я кож ны чац вер або пят ні цу еду ў На-
раў ку, каб у кра ме ГС ку піць усе эк зем-
п ля ры но ва га ну ма ра „Ні вы” і зап ра па-
на ваць чы та чам, між ін шым, у Ляў ко ве, 
Ах ры мах, Ле шу ках, Но ві нах, Плян це, 
Сві на ро ях ды... у На раў цы. Ах вот ныя 
ку піць бе ла ру скі што тыд нё вік мо гуць 
гэ та зра біць так са ма на пош це. Тут яго 
куп ля юць на шы вер ныя чы та чы перш 
за ўсё з Аль хоў кі і На раў кі. Бы вае, еду 
ў аў то бу се і суст ра каю зна ё ма га. Зво-
джу раз мо ву, між ін шым, на тэ му, што 
ў но вым ну ма ры „Ні вы” і ці ён яго ўжо 
мае.

У лю тым, са ка ві ку і кра са ві ку ды за-
раз у маі гэ та га го да бе ла ру скі што тыд-
нё вік не ад во зі лі на зад у Бе ла сток, ня-
ма гэ так зва ных зва ро таў — усе эк зем-
п ля ры куп ле ны! Ну так ужо ёсць, што та-
кі аба вя зак узяў на ся бе рад ны і сол тыс 
Но ва га Ляў ко ва. Ён „Ні ву” мае заў сё ды. 
Во зіць з са бою ў сум цы. Гэ та вя до ма не 
толь кі ўсім ляў коў цам (у мі ну лым го дзе 
ды ў па чат ку гэ та га го да пры яз джа лі 
да сол ты са ў Но вае Ляў ко ва ку піць бе-
ла ру скі тыд нё вік жы ха ры Ах ры моў, Ле-
шу коў, Ста ро га Ляў ко ва і Тар на по ля). 
Ён на ме ра ны рас паў сюдж ваць „Ні ву” 
по куль хо піць яму сіл. Ён да ра жыць 
і га на рыц ца сва ёй род най га зе тай ад 
са мых ма ла дых га доў свай го жыц ця. 
Шу кае лю дзей, якім „Ні ва” да ра гая. Яму 
пры ем на і ра дас на, ка лі та кіх суст рэ не. 
Гэ та пад ба дзёр вае яго да да лей шых на-
ма ган няў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

СПАЧУВАННІ
На ша му ка рэс пан дэн ту 

Мі ха лу Мін цэ ві чу 
сло вы шчы ра га 

спа чу ван ня з пры чы ны 
на пат каў ша га Яго го ра 

— смер ці Ма ці 

— вы каз вае рэ дак цый ны 
ка лек тыў „Ні вы”.

Двац цаць трох зва на роў з Бе ла ру
сі, Ра сіі і Поль ш чы пры ня ло ўдзел 
у сё лет нім VII Між на род ным фе

сты ва лі пра ва слаў на га зво ну «Аб’ яў ляе, 
ус х ва ляе, зак лі кае» ў Суп рас лі. Па сту пі ла 
ка ля са ра ка за я вак на ўдзел у фе сты ва
лі, але част ка за яў ні каў зза ўсход няй 
мя жы не ат ры ма ла віз у тэр мі не. Зва на ры 
сваё май стэр ства прэ зен та ва лі на ва сем
нацца ці веч най зва ні цы ма на сты ра Даб ра
веш чан ня Ба га ро дзі цы, дзе пад ве ша ны 
дзе сяць зва ноў. Фе сты валь тра ды цый на 
пра хо дзіць на пра вас лаў ным ве лі код ным 
тыд ні, ка лі па ста ра жыт ным звы чаі, кож ны 
мог «зва ніць для сла вы Гос па да». У гэ тым 
го дзе фор му ла фе сты ва лю бы ла кры ху 
зме не на і з гэ та га вы пу ску пра во дзіц ца ён 
раз на два га ды.

Ар га ні за та ра мі трох дзён на га аг ля ду (68 
мая) бы лі Фонд «Оі ко но мос», Суп рас ль
ская ака дэ мія і Му зей ікон у Суп рас лі — фі
лі ял Пад ляш ска га му зея ў Бе ла сто ку. Як на
га да лі ар га ні за та ры ў зап ра шэн ні, «цар коў
ны звон гэ та зні ка ю чая на поль скіх зем лях 
тра ды цыя, якая зак лю ча ец ца на ства ран ні 
кам па зі цый, ад па вед ных для рэ лі гій ных па
трэб, іг ра ных на цар коў ным зва нах». Яны 
пад к рэс лі лі: «За ха ван не зні ка ю чых звы ча
яў, звя за ных з ду хоў най му зы кай, а так са
ма пра ва слаў най аб рад нас цю з’яў ля ец ца 
важ ным эле мен там у за ха ван ні куль тур най 
са ма быт нас ці на ша га рэ гі ё на». У пер шы 
дзень фе сты валь суп ра ва джаў сім по зі ум 
«Су час ная ка мпа на ло гія». На дру гі дзень, 
жу ры пад стар шын ствам праф. Кшыш та
фа Ка валь ска га з Ін сты ту та гі сто рыі Гдань
ска га ўні вер сі тэ та, аў та ра ма ну мен таль ных 
тво раў пра зва ны, у рам ках кон кур с ных 
прас лух ван няў бы лі ацэ не ны ўдзель ні кі 
ў трох ка тэ го ры ях: юні ё ры (дзе ці і пад лет кі 
ва ўзрос це да 16 га доў), ад кры ты (усе ах
вот ныя пра ве рыць свае ўме лас ці) і май стар
скі (са мы вы со кі ўзро вень, пра фе сій ны). 
Кож ны з вы ка наў цаў мог па ка зац ца ка ля 
дзе ся ці хві лін. Жу ры ацэнь ва ла тэх ні ку вы
ка нан ня, гу чан не, ма стац кія ўра жан ні, усё 
па шка ле ад ну ля да дзе ся ці ба лаў. Ад к ры
ва ю чы фе сты валь а. Ан д рэй Бар коў скі, 
(на здымку) ар хі ман д рыт Суп рас ль ска га 
муж чын ска га ма на сты ра Даб ра веш чан ня 
Дзе вы Ма рыі, звяр нуў ува гу:

— Мы зна хо дзім ся ў пас халь ным тыд ні. 
Мож на бы ло б спы тац ца: што ро біць на 
плош чы на ша га ма на сты ра гэ тая вя лі кая 
сцэ на? (за се ла на ёй жу ры — М. Х.) Ма на
стыр пе рат ва рыў ся ў гэ ты мо мант у та кую 
«эст ра ду», але гэ та тра ды цыя ве лі код на га 
тыд ня, у якім мож на зва ніць кож ны яго 
дзень. Мы ста ра ем ся даць тут і ў гэ ты час 
маг чы масць сла віць Уваск рос ла га Гос
па да. Гэ та свай го ро ду вык лю чэн не на 
пра ця гу ўся го го да. Фе сты валь з’яў ля ец ца 
фор май за ах воч ван ня, каб пры цяг нуць ма
ла дых лю дзей, каб жы лі пры Цар к ве, цар к
вой, і, та кім чы нам прас лаў ля лі Бо га.

Ян Ма каль з Суп рас лі пры мае ўдзел 
у фе сты ва лі з са ма га па чат ку. Быў лаў рэ
а там га лоў на га пры за пер ша га вы пу ску 
фе сты ва лю. Па чаў зва ніць ва ўзрос це 
ся мі га доў:

— На зва нах зак лі ка юць да ней кай мэ
ты, гэ та не про ста іг ран не. Гэ та ад бі ван не 
спе цы фіч ных рыт маў. У кас цё ле зво няць 
усім зва ном, у тым лі ку сэр цам, а ў нас 
толь кі сэр цам. У за леж нас ці ад мо ман таў 
лі тур гіі або свя таў зво ніц ца пароз на му. 
Са мым ра дас ным і ад чу валь ным кож ным 
з нас зво нам з’яў ля ец ца пас халь ны. Гу кі 
зва ноў у Вя лі кую пят ні цу і пад час па ха ван
ня ха рак та ры зу юц ца год нас цю, воль ным 
рыт мам і сум ным то нам. І трэ ба ве даць, ка лі 
ўда рыць у звон. Прак ты ка ву чыць, што ка лі 
ідзе хрос ны ход, не трэ ба яе заг луш ваць. 
Трэ ба рэ а га ваць, гля дзець, што ад бы ва ец
ца. Зва ны не толь кі склі ка юць у цар к ву, не 
толь кі аб вяш ча юць, але і вы яў ляць эмо цыі 
пад час на ба жэн стваў, свят. У кож най кра
і не ад роз ная тра ды цыя зво ну. Ка лі пры яз
джа лі зва на ры з Маск вы, яны бы лі здзіў ле
ны тым, што мы зво нім у час Сім ва лу ве ры, 
на кож ны ар ты кул ве ры. Зва нен не гэ та ад
каз насць за зва ні цу і са мі зва ны. Са праўд
ны зва нар па ві нен пе ры я дыч на пры бі раць 
на зва ні цы і кла па ціц ца пра стан зва ноў. 
А ма ла дыя дык за раз про ста хо чуць за бег
чы на зва ні цу, паз ва ніць са бе і вый с ці. Яны 

ду ма юць, што ка лі звон раз рэ гу лю ец ца, 
нех та ін шы яго па ла дзіць.

20га до вы Да ні ла Ско мін з па ра фіі Іа а
на Ба гас ло ва ў Дуб ро веБе ла стоц кай:

— Я заў сё ды ма рыў, каб зва ніць у Суп
рас лі, та му што ма на стыр скія зва ны адз
вонь ва юць пры го жы мі гу ка мі. У Дуб ро ве 
зва ны пад ве ша ны інакш. Мож на вы ка ры
стоў ваць толь кі вя роў кі, а тут вось і пе да
лі, і ў нас толь кі ча ты ры зва ны. Зда ец ца, 
у кож ным пры хо дзе, на коль кі я ве даю, усё 
паін ша му. Зва ніць на ву чыў мя не ся бар 
у трэ цім кла се гім на зіі. Я не ма гу ска заць, 
ча му я люб лю зва ніць, я про ста люб лю 
чуць гук зва ноў. Ву чу ся зва ніць, гле дзя чы 
як гэ та ро бяць ін шыя. У ве лі код ным тыд ні 
са мае га лоў нае зва ніць ра дас на і гуч на.

14га до вы Гры ша Ва сі люк з Суп рас ля:
— Ра ней я пры маў удзел у фе сты ва лі 

паза кон кур сам. Па чаў, ка лі мне не бы ло 
яш чэ дзе ся ці га доў. На суп рас ль скай зва
ні цы мож на да быць вель мі мно га ме ло дый, 
знач на больш, чым у ін шых мес цах. Тут 
я б’ю ва ўсе зва ны, ап ра ча вя лі ка га.

Па вел Паў лю чук, у гэ тым го дзе адзі ны 
прад стаў нік Гай наў кі, зва нар Свя таТро іц
ка га са бо ра:

— Гэ та про ста за пал, які на гад вае 
мне пра тра ды цыі прод каў. З го ду ў год 
у зва нар скім кон кур се больш ка тэ го рый, 
па вы ша ец ца ўзро вень і па вя ліч ва ец ца лік 
удзель ні каў. Рас це кан ку рэн цыя.

Ан д рэй Ан ці паў, зва нар Пра аб ра жэн
ска га пры хо да ў Ка лі нін г ра дзе:

— Ад двух га доў я зай ма ю ся зва нен
нем. Ка лі ад к ры лі наш храм, не бы ло 
зва на роў, так што я па чаў у адзі ноч ку. 
За раз нас ужо ча ты рох. Пер шы раз я на 
та кім фе сты ва лі. Вель мі ці ка ва ве даць, як 
зво няць у Бе ла ру сі і Поль ш чы. Яно кры ху 
ад роз ні ва ец ца ад на ша га. Ме на ві та тут 
я ўба чыў, як зво няць на ча ты рох зва нах. 
Мы зак лі ка ем на трох.

Яш чэ да па чат ку спа бор ні цтваў на суп
рас ль скай зва ні цы з’я ві лі ся тыя, хто не 
пры маў удзе лу ў фе сты ва лі, але ад чуў пат

рэ бу ўда рыць у зва ны пад час ве лі код на га 
пе ры я ду. Ся род іх быў Ры гор Га лу бо віч, 
бы лы суп рас ль скі рад ны:

— Ка лі я быў дзі цём, пры хо дзіў у цар к ву 
св. Іа а на Ба гас ло ва, і ча ста зва ніў. Та ды 
яш чэ жыў ар хі е пі скап Мі ран. Мы ра зам 
зва ні лі ў рыт ме — як ска заў ай цец Мі рон 
— «у храм ідзі це!». І за раз, пас ля Вя лі кад
ня, ка лі мож на паз ва ніць, і я сю ды за бег.

Вя лі кая гру па зва на роў пры е ха ла на 
фе сты валь у гэ тым го дзе з Бе ла ру сі, 
у ста лі цы якой ад шас нац ца ці га доў (з дня 
блас ла вен ня мяс цо ва га міт ра па лі та) 
пра цуе шко ла зва на роў, якую іні цы я ваў 
Аляк сандр Ма лі ноў скі, і ця пер дзей ні чае 
не каль кі ра скі да ных па ўсёй кра і не школ, 
якія вя дуць яго вуч ні. Ад ной з іх з’яў ля ец ца 
Юлія Мін чан ка, удзель ні ца Суп рас ль ска
га фе сты ва лю:

— Ві даць, во ля Бо жая ў тым, што зва
нен нем зай ма ю ся ад сям нац ца ці га доў, 
зна чыць, больш за двац цаць га доў. Ста ла 
гэ та ма ёй пра фе сі яй. Ад два нац ца ці га
доў пра цую ў гро дзен скім ка фед раль ным 
са бо ры. Ад шас ці га доў вя ду ўлас ную 
шко лу зва на роў. Увесь пра цэс на ву чан ня 
па дзе ле ны на ча ты ры бло кі. Пер шы ста віц
ца да ўся го, што звя за на з гі сто ры яй зва
нар ства, зва ноў і зва нар ска га ма ста цтва. 
Дру гі — тэх ніч ны, на ву чан не са мо га зво ну. 
У рам ках трэ ця га зай ма ем ся му зыч ны мі 
ас пек та мі, а чац вёр ты звя за ны з уста ва мі, 
гэ та зна чыць усім тым, што звя за на з ба
га служ бай. Зва ны лі чыц ца са мым ста рым 
му зыч ным ін ст ру мен там. Зва нар ства гэ та 
ма ста цтва, а на пя рэд ні план вы хо дзіць 
ду хоў ны ас пект, удзел зва на роў у слу жэн
ні Бо гу. Гэ та мі сія. Чым боль шае на ша 
ма ста цтва, тым больш лю дзей пры хо дзіць 
у храм, на ват з ці каў нас ці да зва нар ства. 
Але ка лі ка заць цал кам сур’ ёз на, усё за ле
жыць ад во лі Бо га.

Вік тар Ня ча еў з Мін ска:
— Пра цэс на ву чан ня ў Мін скай шко

ле зва на роў быў вель мі ці ка вым. Ап ра ча 
вы ву чэн ня ўся го аб зва нах і зва нен ні, мы 
ў дэ та лях зна ё мі лі ся з лі тур гі яй, цар коў най 
гі сто ры яй і тэ о ры яй му зы кі. Гэ та да ло ве лі
зар нае зна чэн не для май го ду хоў на га раз
віц ця, больш чым для чы ста му зыч на га.

Ан джэй Ля хоў скі, ды рэк тар Пад ляш
ска га му зея ў раз мо ве з «Ні вай» вы ка заў 
упэў не насць у тым:

— Так я про ста жар тую, ці гэ ты сё мы 
вы пуск не з’яў ля ец ца прад вес ні кам ся мі 
чар го вых ху дых вы пу скаў. На ад ва рот. Усё 
па каз вае на раз віц цё фе сты ва лю. Ён упі
саў ся ў пад ляш скую тра ды цыю і ка лян дар 
куль тур ных па дзей у на шым рэ гі ё не. Кож
ны год вы ка наў цы ча ка юць зап ра шэн ня 
ў Суп расль. Фе сты валь ужо ка ры ста ец ца 
рэ пу та цы яй як ся род вы ка наў цаў, так і ту
ры стаў. Гэ тае ме ра пры ем ства ўні каль нае 
ва ўсёй Поль ш чы.

У май стар скай ка тэ го рыі пер шую ўзна
га ро ду за ва я ва ла Ган на Пад рад чык з Мін
ска, у ад к ры тай — Ула дзіс лаў Ка ва лен-
ка так са ма з Мін ска. У ка тэ го рыі юні ё раў 
най лепш па ка заў ся бе Та маш Ва сі люк.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА 

Ве лі код ны звон зва ноў
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Драў ля ныя да мы
У вёс цы Но вае Ляў ко ва На раў чан-

скай гмі ны ёсць 43 драў ля ныя да мы. 
У іх свой скі клі мат. Яны най больш пры-
яз ныя для ча ла ве ка. Ха ты най час цей 
бы лі па бу да ва ны з сас но вых бяр вён. 
Пры іх бу да ва лі га нач кі (яны як мес ца 
ад па чын ку пас ля пра цы). Ар хі тэк тур-
ная разь ба вы сту па ла ка ля ка ло нак, на 
пад ст рэш ні ку, шчы це, вят роў ках.

Да мы ме лі трох шы ба вы вя вок ны ды 
ад но або два акен цы ў шчы тах. Вок ны 
ўпры гож ва лі пры да па мо зе ша лёў кі, ліш-
т ваў і ака ніц. Зні зу бы лі па да кон ні кі, па 
якіх сця кае з акон ва да. У пас ля ва ен ны 
пе ры яд да хі да моў бы лі кры ты шэ рай 
або чыр во най ча ра пі цай. Вуг лы да моў 
ша ля ва лі глад кі мі дош ка мі і на іх на бі ва-
лі ар на мент, ге а мет рыч ныя фі гу ры, эле-
мен ты рас лін, вы я вы кве так або пту шак. 
Не ка то рыя жы ха ры Ляў ко ва куп ля лі на 
вуг лы дэ ка ра тыў ную драў ля ную разь бу.

За раз баць коў скія да мы пе ра ня лі іх 
дзе ці і яны іх ад наў ля юць. Інакш ні чо га б 
не за ста ло ся. Дзе вяць хат знік лі бяс с лед-
на. На іх мес цы мож на яш чэ су стрэць кус-
ці кі бэ зу, яз мі ну або ча ром хі. Гэ тыя да мы 
з мі ну ла га ста год дзя за ста лі ся ў ма ёй па-
мя ці. Два з іх бы лі з га нач ка мі. Пры да мах 
рас лі лі пы, бя ро зы, ясе ні, вя зы і вер бы. 
Во сен ню бы ло асаб лі ва ка ля ро ва.

Ды вось неш та па мя ня ла ся ў Но вым 
Ляў ко ве на леп шае. Дзве жы хар кі з Люб лі-
на на ме ры лі ся мець са бе но вы драў ля ны 
дом у вёс цы. І ён вы рас як гры бок пас ля 
даж джу. Ста іць по бач па ру ін шых да моў 
на гэ так зва най ка лё ніі. Гэ та мя не, сол ты са 
Но ва га Ляў ко ва, вель мі це шыць. Па бу да-
ваў гэ ты дом мой су сед.                        

Бе ла веж ская 
дэ маг ра фія

У Бе ла веж скай гмі не Гай наў ска га па ве-
та ў 1970 го дзе пра жы ва ла 3 566 ча ла век, 
у 2000 го дзе — 2 977 і ў 2010-2 310. Ця пер 
гмі на на ліч вае 2 186 ча ла век. Яна па ста-
ян на абяз людж ва ец ца. Шчыль насць на-
сель ні цтва 11 ча ла век на адзін квад рат ны 
кі ла метр.

Да най боль шых вё сак у Бе ла веж скай 
гмі не на ле жаць Бе ла ве жа — у якой пра-
жы вае 1 714 ча ла век, Груд кі — 176, Чар-
лён ка — 84, Тэ ра мі скі — 75, Бу ды — 71 
і Па га рэль цы — 58. Да най мен шых па ся-
лен няў на ле жаць Звя ры нец — 5 жы ха роў 
і Пад цэр к вы — 3.

Пяць га доў та му ў Бе ла ве жы пра жы ва-
ла 2 310 ча ла век (1 129 муж чын і 1 181 жан-
чы на), у Груд ках — 183, у Чар лён цы — 93, 
у Бу дах — 83, у Тэ ра мі сках — 79, у Па га-
рэль цах — 65, у Звя рын цы — 5 і ў Пад цэр-
к вах — 4 асо бы.

У мі ну лым го дзе ў вё сках Бе ла веж скай 
гмі ны згу ля лі сям нац цаць вя сел ляў. Сё ле-
та свае „за ла тыя вя сел лі” з на го ды 50-га-
до ва га шлюб на га су жыц ця бу дзе ла дзіць 
адзі нац цаць пар. 

Шыль да ві сіць...
На скры жа ван ні ву ліц Гай наў скай і Ага-

ро да вай у цэн т ры На раў кі (Гай наў скі па-
вет) ста іць вя лі кі драў ля ны дом з ну ма рам 
48. На вуг ле яго зна хо дзіц ца вя лі кая шыль-
да з над пі сам „ART. SPO ŻYW CZE”. Яна ві се-
ла і ў мі ну лым го дзе, і за раз ві сіць. Спра ва 
ў тым, што ў гэ тым бу дын ку та кой кра мы 
ня ма.

Не ка лі ра ней бы ла тут пры ват ная кра-
ма. Ця пер у ад ным па мяш кан ні гэ та га до ма 
ча са мі пра да юць квет кі ды ў дру гім но ша-
ную за ход нюю воп рат ку. Не пра да юць тут 
ні я кіх пра дук таў хар ча ван ня, дык на вош та 
ві сіць тая шыль да. На вош та зво дзіць па куп-
ні коў? Не ўсім пры ез джым у На раў ку вя до-
ма, што шыль да толь кі ма ніць. (яц)

„У жыц ці бы ва юць гі сто рыі, якія за ста-
юц ца ў па мя ці на заў ж ды”, — ка жа ма-
стач ка Мар га ры та Дміт рук. У сва іх та-
ям ні чых і па э тыч ных кар ці нах пра буе 
за ха ваць пе ра жы тыя эмо цыі і ўспа мі-
ны. Ця пер яе пра цы мож на аг ля даць 
у Суп рас ль скай ака дэ міі.

„Дом” — пад та кім за га лоў кам ад к ры
ла ся вы стаў ка ма стац кіх ра бот Мар га ры
ты Дміт рук. У Суп рас ль скай ака дэ міі, пас
ля та кіх га ра доў як Поз нань ці Вар ша ва, 
кар ці ны ар тыст кі маг лі па ба чыць жы ха ры 

Пад ляш ша. Як пад к рэс лі вае Мар га ры та 
Дміт рук, вяр тан не ў род ныя мяс ці ны, не 
толь кі ў ма ста цтве, мае для яе асаб лі вае 
зна чэн не.

— Я ні ко лі не эміг ра ва ла з Пад ляш ша. 
Як га ва рыў Сак рат Яно віч, Пад ляш ша, гэ
та прад мес це Вар ша вы. Мне заў сё ды за
ле жа ла, каб па каз ваць свае пра цы тут, 
— ка жа ма стач ка. — Гэ тыя пра цы бы лі 
ўжо прэ зен та ва ныя ў Вар ша ве, Поз на
ні... але да гэ туль не тра пі лі на маю ра дзі
му. Та му я вель мі ўдзяч на ар га ні за та рам 
вы стаў кі, дзя ку ю чы якім у кан цы я змаг ла 
іх па ка заць так са ма ту тэй шым лю дзям.

Мар га ры та Дміт рук на ра дзі ла ся 
ў Бель скуПад ляш скім. З’яў ля ец ца абі ту
ры ен т кай Бель ска га бе ла ру ска га лі цэя, 
пра цяг ва ла ву чо бу ў Мін скай ма стац кай 
ака дэ міі і Ака дэ міі пры го жа га ма ста цтва 
ў Вар ша ве, дзе і за раз пра цуе пра фе са
рам на ка фед ры гра фі кі. Вы стаў ку, якая 
ад к ры ла ся чац вёр та га траў ня, на ла дзі ла 

Суп рас ль ская ака дэ мія і Фонд „OI KO NO
MOS”.

— На ша ар га ні за цыя су пра цоў ні чае 
са шмат лі кі мі ці ка вы мі людзь мі. У нас 
ёсць та кая ідэя, каб ме на ві та пра ма ваць 
лю дзей звя за ных з на шым рэ гі ё нам, 
— ска заў ар га ні за тар ме ра пры ем ства 
ай цец Ярас лаў Юз вік. — Бы лі ўжо ла
джа ны вы стаў кі прац Вік та ра Вол ка ва 
і Аляк сан д ры Чар няў скай. Ця пер раз маў
ля ю чы пра тое, ка го вар та бы ло б зап
ра сіць, па чу ла ся проз віш ча Мар га ры ты 
Дміт рук — вы дат най ма стач кі, вя до май 
ва ўсёй Поль ш чы.

Дзя сят кі лю дзей прый ш ло ў Суп рас
ль скую ака дэ мію на ад к рыц цё вы стаў кі. 
Яны са шчы рай ці ка вас цю гля дзе лі кар
ці ны Мар га ры ты Дміт рук. Ад ны зна хо
дзі лі ў іх ка хан не, смерць, на ра джэн не, 
сяб роў ства, дру гія — бур ныя па чуц ці, 
заг лыб ле ныя ў тыг лі гі сто рыі, мес цаў 
і мі на ю ча га ча су. На кар ці нах мі нуў ш чы
на пра ні ка ец ца з су час нас цю. Кож ная 
з пры бы лых на вы стаў ку асоб пра цы 
ма стач кі ін тэр п рэ та ва ла праз прыз му 
свай го во пы ту.

— Вы стаў ка — свай го ро ду зак лік да 
та го, каб яш чэ раз за ду мац ца: кім мы 
ёсць? Ад куль мы? — ка жа на вед валь ні
ца вы стаў кі Ан на Юз вюк. — Ма ста цтва 
Го сі Дміт рук пры му шае нас да та кіх па ва
ро таў. Яе кар ці ны — свай го ро ду зак лік, 
які на каз вае нам ні ко лі не за бы ваць пра 
свае тра ды цыі і па хо джан не.

Ін тым ная пра сто ра Мар га ры ты Дміт
рук спле це ная з усіх важ ных і менш важ

Пра сто ры Мар га ры ты Дміт рук
ных зда рэн няў, якія яна пе ра жы ла з дня 
на ра джэн ня, з па чу тых гі сто рый, пра
чы та ных кні жак, па ба ча ных кра я ві даў, 
кар цін, здым каў, філь маў. Яна ство ра на 
праз куль ту ру, у якой яна ўзра ста ла, час 
і мес ца, у якіх прый ш ло ся ёй жыць. Тая 
пра сто ра — фар мі ра ва ная праз кан так
ты з бліз кі мі ёй людзь мі, з сям’ ёй і сяб ра
мі. А гэ тыя ма юць свя до масць та го, што 
з’яў ля юц ца част кай ма ста цтва Мар га ры
ты Дміт рук. Та му так шум на пра хо дзяць 
усе вы стаў кі ей ных прац на Пад ляш шы.

— Клу ня, па кой, печ ка са шпа га там, 
дзе ка лісь су шы лі воп рат ку, — па каз

вае на кар ці ны бы лы на стаў нік ма стач кі 
Сця пан Бу ры ла. — Гэ та ад дае та кую 
цеп лы ню. Тут па ка за ны лёс ча ла ве ка, 
яго жыц цё вая да ро га. Це шу ся, што Го ся 
не за бы вае.

Ха ця з ад на го бо ку дрэм ле ў нас 
жа дан не, каб дзя ліц ца сва ім во пы там, 
з дру го га — ад чу ва ец ца па трэ ба, якая 
на каз вае аба ра няць пры ват нае жыц цё. 
Мар га ры та Дміт рук сва ёй твор час цю 
раск ры вае са му ся бе і пакры се ўсіх нас. 
І гэ та вель мі важ нае. Як пад вёў Сця пан 
Бу ры ла, ка лі не пе ра ка жаш сва ёй гі сто
рыі, тая гі сто рыя пе ра ста не іс на ваць.

Мар га ры та Дміт рук вы стаў ку „Дом” 
на ма ля ва ла ўспа мі на мі, што дзён нас цю, 
але так са ма смут кам і не па ко ем за бу ду
чае. Усе гэ тыя па чуц ці пе рак ла да юц ца 
на ко ле ры, якія ства ра юць не паў тор нае 
ма ста цтва. Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць 
да 31 жніў ня. Вар та яе на ве даць!

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 20-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 22 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 № 16-16: 
на валь ні ца.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, 
вый г ра лі Оля Фе дар чук, Маг-

да ле на Га ру сто віч, Шы ман 
Іва но віч з НШ свсв. Кі ры лы 

і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
Мі хал Та па лян скі з Нар вы, 

Кар нэ лія Ба рэч ка з На раў кі. 
Він шу ем!

Лёс та кі ўжо, пэў на мой,
Я ра сту ўніз га ла вой.
Доб ра сон ца пры пя чэ,
За дзень вы ра сту яш чэ.
Я вяс ной-крас ной ра стаю.
Што за я, хто ад га дае?
Ц.....
                     (У. Мац ве ен ка)

    Мі ра ЛУК ША

 Ба а баб
Моц ны, тоў сты і ста ры
ба а баб рас це ў жа ры.
Не мен шы ён ад сек вой.
За пу скае ко рань свой
кі ла мет ры ў зям лю.
Ста ра жыт ны пом нік ён,
на Зям лі вя коў спа кон.
Ве да лі вы ва ла тоў,
жыў шых 5150 га доў?
А ў аб х ва це — дзе вяць мет раў?
Што над хма ра мі ў па вет ры?
Ка лі яго аб дзя ру —
но вую вы рас ціць ка ру.
Ка лі на ват упа дзе,
на да лей усё рас це,
ка лі ко рань хоць адзін
дак ра нец ца да ва ды.
А ў дуп ле хоць ты жы ві,
аў та стан цыю зра бі
(у Зім баб ве ёсць та кая,
што аў то бу сы ўяз джа юць!).
Кор міць, ле чыць ён пла да мі,
ка рой, квет ка мі, лі ста мі.
Мал пы і лю дзі па ва жа юць,
ба а баб той ве лі ча юць.
Хай рас це ён, ба а баб,
аф ры кан скі жы вы скарб.

Кож ны кон курс ці вы ступ лен не 
трэ ба дзя ліць з ін шы мі дзець мі, 
сяб ра мі. Нель га аб ме жа вац ца ў сва-
іх ма стац кіх дзе ян нях толь кі і вы-
ключ на да сва іх ам бі цый і эга із му. 
Пра тое, што на шы вы ступ лен ні са-
праў ды та кія цу доў ныя, да ка жуць 
най перш нам сяб ры. Іх за хап лен не 
бу дзе на шым пос пе хам і сап раў д-

най ра дас цю, штур ш ком, каб да-
лей неш та ра біць і раз ві вац ца...

Бе ла стоц кія гім на зі сты вель мі 

Кон курс і ўзна га ро ды, якія раз ві ва юць!
хва ля ва лі ся, ка лі іш лі ў бе ла ру скі 
са док. Для мно гіх гэ та бы ла яш чэ 
су стрэ ча сен ты мен таль ная, вуч ні 
це шы лі ся, што мо гуць вяр нуц ца 
ў сваё прад ш кол ле. Там спя ва лі, 
дэк ла ма ва лі ма ля ва лі. Там ву чы лі-
ся вы сту паць на сцэ не. За раз, як 
гім на зі сты, прый шлі пра чы таць 
дзет кам бе ла ру скія каз кі.

Да мі ні ка СІ КО РА
Но вая Во ля, ПШ у Мі ха ло ве

 Ляль ка
Ляль ка... ляль ка,
Гэ та мая най п ры га жэй шая за баў ка,
Заў сё ды мя не слу хае, ні чо га не га во рыць,
Для ад ных гэ та толь кі цац ка,
Для дру гіх гэ та най п ры га жэй шая за баў ка.
Не га во рыць, не смя ец ца,
Без ця бе не зва рух нец ца... яна ча кае.
Во чы ў яе най п ры га жэй шыя,
Гля дзіць яна ў даль,
Заў сё ды ча кае ця бе,
Заў сё ды ад да ная толь кі та бе.
Ка хае ця бе і ні ко лі не пак рыў дзіць
Гэ ты най п ры га жэй шы ся бар дзяў чын кі.

Ужо дру гі год за пар у Бе ла стоц-
кай гім на зіі № 7 пра хо дзіць кон-
курс чы тан ня «Жыў дзед ды ба ба». 
Мо ладзь са ма па даб ра ла тво ры 
— бе ла ру скія каз кі.

— Ча му каз кі? Та му, што іх 
лю бяць усе, ды ў лю бым уз рос це, 
— ка жа на стаў ні ца Аль ж бе та Руд-
коў ская, — гэ та так са ма ідэ аль ны 
змест, каб пра я віць ся бе ў чы тан ні.

У кон кур се пры ня лі ўдзел усе 
гім на зі сты, а пе ра мож ца мі ста лі 
Зо ся Ко нюх і На тал ля Са віц кая; 
дру гое мес ца за ва я ва ла Ба ся Лук’-
я нюк, трэ цяе — Мі хал Ма ля сін скі. 
Усе яны чы та лі каз кі ў дзі ця чым 
сад ку, а ўдзяч ныя і за хоп ле ныя 
ста рэй шы мі сяб ра мі слу ха чы па-
да ры лі ім ма люн кі. Пе ра мож цаў 
ча ка ла яш чэ ад на ары гі наль ная 

і няпро стая ўзна га ро да — за піс на 
Ра дыё Ра цыя. Усе чы тан ні бу дуць 
агу ча ны ў дзі ця чай пе ра да чы, 
якую вя дзе Аль ж бе та Бу ра.

Па слу хай це і са мі аца ні це!
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Вершы Віктара 

Шведа

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 № 16:
Па ром, яб лык, круг, но, лес, вяс на, жу ры, СМІ, жор ны. 

Князь, па рог, рог, вуж, мяў, сыр, ла сы, ды, кас міт.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Аляк сан д ра Ла шэў-

ская, Іван Кар сун скі, Та маш Му сюк з НШ свсв. КіМ 
у Бе ла сто ку, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, 
Пат ры цыя Браль ская, Бар тэк Кі яш ко з Шу дзя ла ва, 
Ка ра лі на Ка ра вай, Ра фал Но вік з На раў кі, Ігар Кар-
даш, Та маш Пет ру чук з Нар вы. Він шу ем!

Gaj

Góra

Maj Koło

Las

Osa

Halo! Osa

BocianArKraj

Raj

Noga

Skarb

AsRóg

Ton

Пра ца
пас ля абе ду
На стаў ні ца пы тае:
— Да ра жэнь кі Яцак,
Ка лі ты ад раб ля еш
Да маш нюю пра цу?

— Лаў лю аба вяз ко ва
Пас ля абе ду ве ды.
— Не ма еш пра цы но вай?
— Бо не бы ло абе ду!

Най п ры га жэй шая 
ма ту ля
Бліз ню коў двух вя сё лых
Вяр ну ла ся са шко лы.
— Кон курс быў на за нят ках:
„Най п ры га жэй шая мат ка”.

Га ла сы мы па чу лі
На ўсе ма ту лі,
А ты з ма туль усіх
Ат ры ма ла два га ла сы.

(малдаўская каз ка)

Як браты
Жыў калісь адзін ча ла век. 

У яго бы лі тры сы ны. Яны бы лі 
ду жы мі і пры го жы мі, ад нак не 
лю бі лі пра ца ваць. Усё за іх ра біў 
баць ка: аб раб ляў по ле, даг ля даў 
сад і ага род. Хлоп цы тым ча сам 
вы седж ва лі пад дрэ вам, збі ва лі 
лын ды, ле ту це ні лі.

— Ча му не да па ма га е це баць-
ку? — пы та лі іх су се дзі.

— А на вош та, — ад каз ва лі, 
— наш тат ка з усім пас пя вае.

Пас ля баць ка па ста рэў і ас лаб. 
Увесь сад за рос пу ста зел лем. Сы-
ны гэ та ба чаць, ад нак ні чо га не 
ро бяць. Ру кі да ра бо ты не пры-
ста юць.

Зах ва рэў баць ка, не мо жа з пас-
це лі пад няц ца. У ха ту за ві та лі 

ня ста чы, сум і бя да. Ня ма хле ба, 
ня ма со лі, ня ма ві на. Пак лі каў 
да ся бе сы ноў баць ка і ка жа:

— Ну, сы ноч кі, хут ка пам ру 
я. Як вы без мя не жыць бу дзе це?

Зап ла ка лі сы ны. Пас ля адаз-
ваў ся ста рэй шы брат:

— Ска жы нам, тат ка, што-
не будзь! Па рай як жыць. Што 
ра біць?

— Доб ра! — ад ка заў баць-
ка. — Ве да е це, што пра ца ваў 
я дзень і ноч. Усё дзе ля вас. За 
га ды я саб раў для вас вя лі кае 
ба гац це — гар ш чок з зо ла там. 

За ка паў я гэ ты гар ш чок по бач 
ха ты, толь кі... не па мя таю ўжо 
ў якім мес цы. Шу кай це мой 
скарб і та ды бу дзе це жыць у ра-
дас ці і да стат ку.

Раз ві таў ся баць ка і па мёр. Пас-
ля смер ці ста рэй шы сын ка жа:

— Трэ ба скарб ад ка паць, а то 
го лад у во чы заг ля дае.

Узя лі бра ты рыд лёў кі і ста лі 
ка паць ям кі ля ха ты. Ка па лі 
яны, ка па лі, ад нак гар ш ка з зо-
ла там не знай ш лі. Та ды ся рэд ні 
брат ка жа:

— Ка лі мы бу дзем ка паць без 
пла ну, ні ко лі ні чо га не зной-
дзем. Да вай це лепш ра ска па ем 
усю зям лю ва кол ха ты.

— Да вай це!
Ста лі бра ты ка паць як ра іў ся-

рэд ні брат і зноў ні чо га не знай-
ш лі.

— Эх! — ка жа ма лод шы. — Да-
вай це пе ра ка па ем зям лю яш чэ 
раз. Мо жа за ка паў гэ ты гар ш чок 

бацькаўскі скарб знайшлі

з зо ла там баць ка над та глы бо ка!
Цэ лы дзень шчы ра ва лі пры ра-

бо це, аж пра яду за бы лі ся. Зям-
ля зра бі ла ся пуль х най, га то вай 
да па сад кі і се ян ня. А гар ш ка 
з зо ла там як не бы ло, так і ня ма.

— Ві даць, тое зо ла та дзесь ці 
доб ра пры ха ва нае, — ка жа ста-
рэй шы брат, — ад нак шка да, 
каб на ша ра бо та пра па ла. Да вай-
це па са дзім ві наг рад.

Па са дзі лі яны ві наг рад і ста-
лі даг ля даць яго. Прай шоў 
не й кі ча с, вы рас у іх вя лі кі 
ві наг рад нік. Ві наг рад быў са-
лод кі і сакавіты. Са бра лі бра ты 
ўра джай. Па кі ну лі са бе коль кі 
трэ ба, а ўсё апош няе пра да лі. За 
гэ та ат ры ма лі доб рыя гро шы. Та-
ды ста рэй шы брат ка жа:

— Нездар ма мы ра ска па лі ўсю 
зям лю ка ля ха ты. Мы там знай-
ш лі скарб, пра які га ва рыў наш 
тат ка.

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

Эмі лія КАЗ ЛОЎ СКАЯ
Ге ра ні мо ва, 
ПШ у Мі ха ло ве

 Ся бар
Не гэ ты што 

з та бой гу ляе,
Не гэ ты што 

з та бой смя ец ца,
Але той, 
з кім мо жаш пап ла каць,
Са праўд ным 

сяб рам за вец ца!

Да мі ні ка КАЗ БЭ РУК
Кух мы-Пет ру кі, 
ПШ у Мі ха ло ве

Бе ге мот
-гі па па там
Гі па па там, гі па па там!
Хто там кры чыць гі па па там?
Гэ та я твой друг,
Гіп ка-Крып ка!
Ня ма мя не до ма,
Толь кі не га ва ры ні ко му!

Эмі лія КАЗ ЛОЎ СКАЯЭмі лія КАЗ ЛОЎ СКАЯРы гор СА КО ВІЧ, ПШ у На раў цы

Мой клас
У ма ім кла се ёсць

 дзе сяць дзяў чы нак
І пят нац цаць хлоп цаў.
Усе мы доб рыя сяб ры.
Ра зам спя ва ем, за да чы ра ша ем.
Кніж кі чы та ем.
На стаў ні кі нас хва ляць
І па ва жа юць,
А так са ма доб рыя ацэн кі
Нам стаў ля юць.
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Ча му я не па эт
Зво ніць да мя не сяб ра  і пы та ец ца, ці мож а 
ад ве даць  мя не  пас ля  Вя лі кад ня  з жон кай 
і дзець мі, бо ён дзет кам хо ча па ка заць па э
та,  зна чыць,  мя не.  Я на пэў на  це шу ся,  што 
суст рэ ну сяб ру са сту дэнц кіх ча соў, які дзе
сяць  га доў  на зад  вы е хаў  у Вар ша ву  і мы 
ба чым ся на Пад ляш шы раз на па ру  га доў. 
Ад нак  хва люе  мя не,  ка лі  мя не  на зы ва юць 
па э там.  Я па э там  зу сім  ся бе  не  ад чу ваю. 
Сло ва „па эт” — над та вя лі кае для мя не сло
ва. Па э та мі бы лі Міц ке віч, Сла вац кі, Пуш кін, 
Ясе нін,  Лер ман таў  або  на шы  Баг да но віч, 
Ку па ла,  Ба ра ду лін.  Па э та мі  бы лі  Ста ху ра, 
Ва я чак  і па э та мі  з’яў ля юц ца  Вік тар  Швед, 
Юрый Ба е на, Ян Чык він ці Ула дзі мір Саў чук, 
але не я — ма ле неч кі, шэ ры ні чым ка пель ка 
ва ды, ча ла век. Па эт заў сё ды мне аса цы я ваў
ся з ча ла ве кам, які вы бя гае сва і мі вер ша мі 
да лё ка  ў бу ду чы ню,  сло вам,  яд нае  па чуц ці 
мі льё наў на цый на све це. А мае вер шы так 
звы чай ныя, як я сам.

Вя до ма,  што  для  ма іх  ад на вя скоў цаў  бу ду 
звы чай ным Юр кам,  сы нам  Ва сі  і Ма ні  Буй
ню коў з Ма лін нік. Ха ця мя не це шыць і ўзруш
вае, ка лі па ні Ве ра, жы хар ка Бе ла сто ка, а за
ад но мая зям ляч ка, ура джэн ка Ма лін нік, хо
ча, каб пад пі саць ёй свой на вей шы збор нік 
„Не паў тор насць хві лін”. Я ўзруш ва ю ся, ка лі 
пры  гар ба це  па ні  Ве ра  па каз вае  мне  мой 
верш, які вы ра за ла з ча со пі са „An go ra”. Але 
я з па няй  Ве рай  не  су стрэў ся,  каб  чы таць 
свае вер шы, але паў с па мі наць яе слаў на га 
баць ку Ан д рэя Ка лі шу ка, з якім я раз ма у ляў 
пра бе жан ства  ў 2000  го дзе. Паў с па мі наць 
яе ма ці, якая ча ста ад вед ва ла маю ба бу лю. 
Паў с па мi наць яе доб ра зыч лі ва га бра та То
лi ка  і бра та вую  Оль гу,  якiх  я вель мі  лю біў 
і вель мі пры ем на ўспа мі наю. Мяне раз мо вы 
ды су стрэ чы з про сты мі людзь мі больш пад
ма цоў ва юць, чым сь ці з так зва ны мі сап раў д
ны мі па э та мі. Уз руш вае мя не, ка лі ўспом ню, 
як дзе сяць га доў та му ў Цэн т ры пра вас ла у
най куль ту ры чы таў я верш на род най пад
ляш скай га вор цы, а пас ля  па ды шоў да мя не 
ста рэнь кі ча ла век ды па ціснуў маю ру ку i па
дзя ка ваў мне. Або, ка лі бу ду чы ў 2009 го дзе 
на Брэс ц кім уні ве сі тэ це, выст ра і ла ся вя лі кая 
чар га  за  ма ім  збор ні кам  ды  аў тог ра фам. 
І ка лі пы та юць коль кі мне зап ла ціць за збор
нік, а я ма хаю ру кою, бо мне не най важ ней
шыя  гро шы,  але  за ці каў лен не  чы та ча  тым, 
што раб лю. Для та кіх хві лін хо чац ца пі саць 
і жыць.

І ха ця  з па э зіі  хле ба  ня ма,  то  не  ад ным жа 
хле бам  жы ве  ча ла век.  Я ні ко га  не  пры му
шаю чы таць мае вер шы або на о гул па э зію. 
Ёсць  мно га  ці ка вых  лі та ра тур ных  жан раў, 
пісь мен ні каў, што за ўсё жыц цё, як бы ты не 
ста раў ся, не пе ра чы та еш уся го. Але чы таць 
трэ ба. Чы та ю чы,  ча ла век раз ві ва ец ца. Але 
я на да лей  не  ад чу ваю  ся бе  па э там.  Та кім 
са праўд ным як Ста ху ра, Ва я чэк,  ці На дзея 
Ар ты мо віч,  як  ха ця б  мой  сяб ра  Ра дас лаў 
Га ліц кі.  Як  я ма гу  зваць  ся бе  па э там,  ка лі 
з го ра да пры яз джаю на вё ску, абу ваю гу ма
філь цы, ку фай ку  і да па ма гаю баць ку вы кід
ваць гной з хля ва на гно е ра скі даль нiк. Або 
як па по лі еду на шым „Ула дзі мір цам Т25 А”. 
Або ка лі еду з баць кам у лес, або ся ку дро
вы. Та ды я не па эт, я — гас па дар. Пуш кін ці 
Міц ке віч не ара лі по ля, не вы кі да лі гною. Або 
ка лі іду на пра цу, то я не ду маю пра па э зію, 
але про ста кла по чу ся, каб доб ра мі нуў мне 
пра цоў ны дзень.  І не па эт я ў кра ме, ці у гі
пер мар ке це.  Да рэ чы,  я не на ві джу  па ку пак 
і заў сё ды вы сы лаю сваю жон ку, а сам на шу 
па кун кі з аў та ма шы ны ў ха ту, каб жон цы бы
ло ляг чэй. Ды і не па эт я, ка лі на кух ні ва ру 
абед. Гэ та ўсё рэ аль нае жыц цё  і са праў ды 
ў ім ма ла па э зіі.

Ча сам маю сваё свя та, ка лі дзе ці про сяць 
мя не  на  аў тар скую  суст рэ чу.  Та ды  мо жа 
я і па эт,  але  не што дзень.  Да рэ чы,  як  на
ват суст рэ нем ся з сяб ра мі, то я ім не па эт. 
Для ад на го я сяб ра з дзя цін ства, для ін ша га 
— з бел лі цэя, а для яш чэ  ін ша га — сяб ра 
з пра ва слаў на га  бра цтва.  Я,  да рэ чы,  і не 
пха ю ся быць па э там. Я ні ко лі не лі чыў, коль
кі на пі саў вер шаў, бо не ў коль кас ці якасць. 
Мя не  ня ма  на фей се,  не  маю  аў тар ска га 
бло га.  Не  пха ю ся  на  сі лу,  дзе  не  трэ ба. 
Я про ста Юр ка з Ма лін нік і ня хай так аста
нец ца. vЮр ка БУЙ НЮК

А
пош ні ну мар мін ска га ча со пі са „Дзе яс лоў” (№ 2, 
2016) апуб лі ка ваў дзе сяць вер шаў бе ла ру ска га 
па э та Ан д рэя Сце па ню ка, які пра цуе ды рэк та рам 
лі цэя з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня ў Бель ску
Пад ляш скім. Пад бор ка вер шаў апуб лі ка ва на пад 

агуль най наз вай „Абы я ка васць цем ры”.

Цыкл вер шаў рас па чы на ец ца роз дум ны мі рад ка мі па э та 
пра тое: ці з та го, што бы ло, за ста нец ца. Па эт раз ва жае, 
што за ста нец ца Дзень, Ноч, Час. А яш чэ, як ска заў Ста ры 
ча ла век, „смерць бу дзе”. А Бог яму ад ка заў, што яш чэ бу дзе 
і за ста нец ца на зям лі ве цер. А вось стра фа пра „ма ла дую 
дзяў чын ку, якая сва ёй ус меш кай за ча ра ва ла Ста ро га ча ла ве
ка і міль га ну ла бе лы мі зуб ка мі і ўцяк ла” — гэ та на мёк на тое, 
што бу дзе ста расць. А ўжо по тым на сту піць смерць. Дай Бог, 
каб да жыць да ста рас ці, бо смерць — не вы бі рае, а най час
цей лю біць ма ла дых. Та му шчас лі вы той ча ла век, які да жы вае 
да ста рас ці, і ба чыць Дзень, Ноч, Час.

Туж лі вы мі рад ка мі на ве я ны вершпа мяць „Пры зна чэн не 
або не паз беж насць”. Гэ та роз дум пра ма ці і баць ку, гэ та на
ват ней кае шка да ван не, што ма ці ні ко лі не ба чы ла мо ра, не 
лё та ла ні ко лі на са ма лё це, не ела ма ро жа на га ў цэн т ры Вар
ша вы... Аў тар пад к рэс лі вае, што, ме на ві та ў цэн т ры Вар ша
вы, а не дзене будзь у Бель скуПад ляш скім ці ў Бе ла сто ку. 
Ха ця ма ро жа нае ад ноль ка вае: ці ў Вар ша ве, ці ў Бель скуПад
ляш скім куп ле нае. Бо жы ла ма ці сва ёй род най сям’ ёй, жы ла 
на зям лі баць коў скай сва і мі хат ні мі спра ва мі, як і баць ка, які 
ве рыў, што, ка лі па бу дуе дом, то бу дзе жыць веч на. Але веч
ным, на жаль, ні чо га не бы вае.

Ду жа моц на аб сва ім за быц ці раз ва жае аў тар у вер шы 
„Я за быў ця бе”, што на ват не па мя тае „яр кас ці тва іх ва чэй”. 
Але ў гэ тых рад ках ад ра зу ад к ры ва ец ца сак рэт: во чы ў яе 
бы лі яр кія. Да лей па эт пі ша: „я за быў ця бе, што не ад чу ваю 
звон кас ці твай го го ла су”. Вы ні кае: го лас у яе быў звон кі... 
Зна чыць, аў тар рад коў па мя тае і ноч чу, і днём пра яе, не за
бы вае... і, на ват, „ран кам пас ля абу джэн ня”. Ён зма ніў чы та
чам, што не па мя тае яе, а, на ад ва рот, у та кім вер шы шчы ра 
пры знаў ся, што ні ко лі ў жыц ці не за бы ваў пра яе...

І, як пра цяг па пя рэд ня га вер ша, рад ка мі „па ча кай мя не, не 
спя шай, не бя жы”, аў тар хо ча па да ра ваць ка ва ла чак сон ца, каб 
„апош нім яго пром нем паг ла дзіць твае во чы і не за стац ца”. І ў на
ступ ным вер ліб ры так са ма роз дум пра ро стань. Па э та ва дум ка 
рэз ка і да во лі не ча ка на на бі рае кру ціз ну: на ра джэн не — баць кі 
(ма ці і та та) — ка ха ная — ро стань — ус па мі ны — жыц цё... Та кая 
кру ціз на не толь кі не суп раць па ка за на па э зіі, а яна ў са мой на
ту ры па э зіі, якая ўмее спа лу чаць бліз кае і да лё кае, быт і быц цё, 
каб даць най боль шы пра стор фан та зіі чы та ча, яго най здат нас ці 
ду маць, ду маць воб ра за мі, ак тыў на, глы бо ка і твор ча. Кру ціз на 
дум кі Ан д рэя Сце па ню ка мае сваю ло гі ку. Эма цы я наль ную ло
гі ку вер ша. Па доб ная ло гі ка бы ла ў Ар ка дзя Ку ля шо ва. Яна не 
плю суе ўра жан няў ці па чуц цяў — яна дае іх у са мым сціс лым 
і эка ном ным вык ла дзе, але за імі ўвесь ча ла век, увесь па эт, яго 
ідэ а лы і мэ ты, увесь во пыт яго жыц ця, пра жы та га ся род лю дзей 
і з людзь мі: „Та му, ка лі прый дзеш да мя не, а мя не не бу дзе — не 
ча кай, а па вер, што я тут быў”.

Верш „Бла кіт не ба”, пры све ча ны па мя ці Сця па на, ады шоў
ша му сяб руад нак лас ні ку. Гэ та сум ны верш пра сяб ра і пра 
тое, што бы ло. На о гул, бы лое ван д руе з вер ша ў верш у Ан
д рэя Сце па ню ка. Яно і ра дас нае, і туж лі вае, і вя сё лае. Але 
ў гэ тых дзе ся ці вер шах — амаль у кож ным па э тыч ным тво ры 
жы вуць сон ца ці со неч ныя пра мен ні, ці про ста свят ло. Яны 
не да юць ад чай вац ца, не да юць ста рэць і па мер ці. Вось асоб
ныя „со неч ныя” рад кі з роз ных вер шаў:

1. „Ад ным ру хам ру кі па ту шы сон ца...”.

2. „Па да ру та бе ка ва ла чак сон ца...”

3. „За па лі свят ло, наг рэй ва ды...” і г.д.

Але пас ля свят ла на сту пае цем ра. Аў тар сцвяр джае, фі ла
соф ствуе, раз ва жае, што „ў абы я ка вас ці цем ры бу дзем лепш 
ба чыць сваю не аб ход насць”. Цем ра і не аб ход насць. Спа лу
чэн не, і пап раў дзе, да во лі не звы чай нае. Але яно да па ма гае 
пе ра жы ваць і мыс ліць. Па эт ак ты ві зуе ме та фа рыч нае мыс лен
не вер ша, пры тым эфек т на пе ра дае кар ці ну, дум ку, на строй. 
Ча сам чы тач не зда гад ва ец ца, які мі рад ка мі і воб ра за мі за вер
шыць свой верш Ан д рэй Сце па нюк, на чым па ста віць кроп ку. 
У гэ тым ён і ары гі наль ны, у гэ тым ён увесь сам, у гэ тым і лі нія 
яго твор час ці. Паў та ру ся — фі ла соф ская. Бо сі стэ ма ар гу мен
таў і до ка заў па э та ўсё ж пе ра важ на лі рыч ная на сты ку дум кі 
і пе ра жы ван ня, і знач нае мес ца ў гэ тай сі стэ ме зай ма юць 
„хат нія” воб ра зы, тыя, якія яму заў сё ды бы лі блі жэй, да ра жэй, 
цяп лей. Маг чы ма, па эт і шка дуе „пяць дзе сят пра жы тых га доў” 
і тых „бе лых су ке нак” і „рва на га ха ла ту”, але ў гэ тым ён ба
чыць сэнс жыц ця, і на ват у цем ры — сваю не аб ход насць.

Ак ра мя раз ваг абы я ка вас ці, прыз на чэн ня, не паз беж нас ці, 
пры сут ні ча юць у вер шах па э та і раз ва гі пра не да ска на ласць. 

Най перш, гэ та не да ска на ласць „ма іх рук”. Ну, ча гоча го, а не
да ска на ласць рук — гэ та ўжо ін ва лід насць... тым не менш, 
па эт ас мель ва ец ца па раз ва жаць пра не да ска на ласць „ма іх 
рук”, бо яна ба ліць: „паль цаў пяць, плюс пяць — дзе сяць толь
кі, а пра цы так мно га...”. Пра цы мно га — фі ла соф ствуе па эт, 
што не пас пя ва юць яе адо лець дзе сяць паль цаў на ру ках. 
Але ж ёсць яш чэ паль цы ног, яны на гад ва юць па э ту: „што 
яны так са ма паль цы”. І тут аў тар вер ша, ні бы іх пап раў ляе: 
„а ба ліць іх зям ная не да ска на ласць”.

Ан д рэй Сце па нюк уво гу ле ўмее і лю біць вы зва ляць ці 
пап раў ляць пры то е ную ў сло вах сэн са вую пе ра нос насць, 
і ства раць на яе ас но ве но выя воб раз ныя кан тэк сты. Па эт не 
са ро ме ец ца ска заць аб тым, пра што на ват не ха цеў ка заць, 
ён жы ве сён няш нім днём, бо „ўчо ра гэ та ўчо ра, заў т ра гэ та 
заў т ра”. Шэк с пір не ка лі так аба гуль ніў ду шэў ныя якас ці ча
ла ве ка, яго псі ха ла гіч ны стан, што ча сам яны па чы на лі жыць 
ні бы са ма стой на, не за леж на ад ча ла ве ка жыц цём... Гам лет 
у сла ву тым ма на ло гу „Быць ці не быць?” ка жа так: „Нас ро
біць ба яз ліў ца мі раз ва га і вя не пад на лё там дум кі... ад ва гі 
на шае пры род ны цвет...”. Вер шы Ан д рэя Сце па ню ка — гэ та 
мыс лен не шы ро кі мі ма раль ны мі ка тэ го ры я мі, за які мі ўвесь 
ча ла ве чы свет з усі мі яго тра гіч ны мі су пя рэч нас ця мі: „ты 
— жыц цё, а я — смерць...”.

Та му дзе сяць вер шаў Ан д рэя Сце па ню ка ў „Дзе яс ло ве” 
вар та па чы таць і па раз ва жаць аб на шым няп ро стым, скла да
ным жыц ці. І... ат ры маць, вя до ма ж, ду хоў нае за да валь нен не.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Дзе сяць 
вер шаў 
Ан д рэя 
Сце па ню ка
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Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства 
Поль ска га з 1889 го да пра вё ску згад ваў 
да во лі сціп ла: „Sie mio nów ka, wieś i dob ra 
nad Nar wią, pow. woł ko wy ski, gm. Tar no pol, 
o 60 wiorst od Woł ko wy ska”. Бо ў той час 
Се мя ноў ка бы ла ад ной з мно гіх, не над та 
прык мет най вё скай. Та ды яш чэ не бы ло 
там чы гун кі, яна за ві тае пад Се мя ноў ку 
ў 1906 го дзе. І рас с ла віць гэ ты та по нім 
у эпо ху „друж бы на ро даў”, ка лі наз ву 
вё скі пры ме ком п лекс па меж ных пе раг ру
зач ных рам паў. І ў эпо ху „Дру гой Поль ш
чы”, ка лі наз ву вё скі пры ме бу да ва ны на 
Нар ве ва да ём.

У зга да ныя гер каў скія сы тыя га ды ў Се
мя ноў ку бы ло ў сут кі ба дай сем кур саў 
цяг ні коў з Гай наў кі. Тыя цяг ні кі „ця га лі” 
ў тую ж Гай наў ку ра бо чых у та маш нія 
дрэ ва ап ра цоў чыя за во ды і мо ладзь у та
маш нія шко лы. І вы цяг ну лі тую мо ладзь 
у шы ро кі свет. У 1990я га ды ў вы ні ку 
гас па дар чых і дэ маг ра фіч ных змен цяг ні кі 
апус це лі і па во лі па са жыр скі тран с парт 
на гэ тай лі ніі ка нуў у Ле ту. А бы ла ж яна, 
тая чы гун ка, сво е а саб лі вай пу па ві най, 
якая звяз ва ла ў той час На раў чан скую 
гмі ну з вон ка вым све там. Яна не зай ме ла 
ней кай асаб лі вай ле ген ды, нак ш талт сла
ву тай аме ры кан скай да ро гі № 66 з Чы ка
га ў ЛосАн джэ лес, па якой аме ры кан скі 
Ус ход рва нуў у на прам ку аме ры кан ска га 
За ха ду.

З хо дам ча су ро лю зга да най пу па ві ны 
ста ла пры маць на ся бе ва я вод ская да ро
га № 687. Ві кі пе дыя: „Dro ga wo je wódz ka nr 
687 — dro ga wo je wódz ka w wo je wódz t wie 
pod la skim łą czą ca Jusz ko wy Gród z No wo-
sa da mi o dłu goś ci ok. 25 km. Dro ga za czy na 
się na skrzy żo wa niu z dro gą wo je wódz ką 
nr 686 w Jusz ko wym Gro dzie, nas tęp nie 
bieg nie m.in przez Bon da ry, oko li ce Za le wu 
Sie mia nów ki i Na rew kę, aż do skrzy żo wa nia 
z dro gą wo je wódz ką nr 685 w No wo sa dach. 
Tra sa cha rak te ry zu je się głów nie du żą licz bą 
prze jaz dów przez to ry ko le jo we, któ-
rych jest sześć, z cze go dwa przez 
czyn ne to ry. Na od cin ku Sku po wo 
— Zwo dziec kie tra sa bieg nie przez 
Pusz czę Ladz ką”. Гэ ты ар ты кул 
част ко ва згод ны з праў дай, бо 
Ляд ская пуш ча зна хо дзіц ца 
ў крыш ку ін шым мес цы. А вось 
на згад ва ным ску паў скім ад рэз ку 
гэ тая да ро га па він на быць аб веш
ча на да ро гайму зе ем, пом ні кам 
ан т ра па ген най твор час ці, так як 
пом ні кам пры ро ды лі чыц ца на ва
коль ная ёй там Бе ла веж ская пуш
ча, бе ру чы пад ува гу праг рэ сі ру
ю чую яе вось там неп ра ез насць. 
На Ску паў ской па ля не гэ тая 
тран с пар т ная пу па ві на па сту по ва 
пра валь ва ец ца пад зям лю, так 
як ле ген дар ныя грэш ныя хра мы. 
А яна ж спа лу чае з вон ка вым све там па
са жыр скае на сель ні цтва На раў чан скай 
гмі ны, у тым лі ку і Се мя ноў кі...

З Бе ла сто ка ў Се мя ноў ку кур сі руе яш
чэ па са жыр скі аў то бус, але едзе ён пас ля 
поў д ня. А каб ра ней даб рац ца ў гэ тую 
вё ску трэ ба спра сон ку рвац ца пер шым 
аў то бу сам у На ва са ды і там пе ра сес ці на 
ін шы. Або мож на за гу ляць у па лом ні цтва... 
Яш чэ кур сі ру юць аў то бу сы з Бе ла сто ка 
ў Ялоў ку, якія ча сам за яз джа юць у Бан да
ры — ад туль у Се мя ноў ку пад дзе сяць кі
ла мет раў. І пер шая па ло ва тых кі ла мет раў 
— па ва я вод скай да ро зе ме на ві та № 687. 
Яна там, у воб ру бе Лу кі, пад зям лю не 
пра валь ва ец ца, за тое ж яе нас ціл пры мае 

від ста ра жы ла з паў сюд ны мі мар ш чы на мі 
і трэш чы на мі.

У та кое па лом ні цтва па даў ся я ў дзень 
се мя ноў ска га пры ход ска га свя та, на 
Юр’я, 6 мая. Эн цык ла пе дыч ны да вед нік 
„На род ная куль ту ра Бе ла ру сі”: „Юр’я, 
Юрай, ста ра даў няе свя та зем ля роб ча га 
ка лен да ра. Ад зна ча ла ся 6 мая (у пра
ва слаў ных) і 23 кра са ві ка (у ка то лі каў) 
у го нар за ступ ні ка жы вё лы і гас па дар кі 
Юр’я. Да Юр’ е ва га дня пры мяр коў ваў ся 
пер шы вы ган стат ка ў по ле, „на юр’ е ву 
ра су”, якой у на род ных ве ра ван нях на
да ва ла ся цу да дзей ная моц. Ве ча рам на
пя рэ дад ні Юр’я ўпер шы ню вы во дзі лі на 
нач лег ко ней: лі чы ла ся, што Юрай за мы
кае ваў кам ра ты і кон скі ста так з гэ та га 
дня не ры зы куе стаць ах вя рай дра пеж ні
каў. Ма гіч ны мі за ха да мі суп ра ва джаў ся 
вы ган стат ка ў по ле. Гас па дар трой чы 
аб хо дзіў ста так з за па ле най грам ніч най 
свеч кай. Гас па ды ня аб кур ва ла „жы во ці
ну” свя та ян скі мі зёл ка мі. Па стух лёг ка 
сцё баў кож ную жы вё лі ну ас вя чо най на 
Вер б ні цу вяр бін кай. На Ма гі лёў ш чы не 
трой чы аб хо дзі лі ва кол ко мі на з лу стай 
хле ба, пры га вор ва ю чы: „Як печ ста іць на 
мес цы, так і штоб ска ці на ха дзі ла на мес
цы”; за тым хлеб скар м лі ва лі жы вё ле. На 
Гро дзен ш чы не, вы га ня ю чы жы вё лу ў по
ле, у пад ва рот ні хля ва кла лі ў вы вер ну ты 
ка жух яй ка і лу сту хле ба так, каб жы вё ла 
аба вяз ко ва пе ра сту пі ла іх: спа дзя ва лі
ся, што ко ні, ка ро вы і авеч кі бу дуць ад 
гэ та га та кія сы тыя і глад кія, як яй ка. Пад 
уяз ную бра му, праз якую пра га ня лі жы вё
лу, кла лі зам к ну тыя зам ком ні ты ці за мок. 
Па вод ле на род ных ве ра ван няў, та кая 
зас ця ро га ра бі ла ся з мэ тай зам к нуць ваў
кам зу бы, збе раг чы жы вё лу ад звя роў. 
Юр’я лі чы ла ся свя там па сту хоў. У гэ ты 
дзень яны збі ра лі за ку скі ад гас па да роў 
і ла дзі лі на па шы па ча сту нак ды ра бі лі 
роз ныя за ха ды, каб зас це раг чы ста так 

ад упад ку і мо ру...”. З Ві кі пе дыі: „Ра ні цай, 
да ўсхо ду сон ца, гас па да ры абы хо дзі лі 
свае па лі з азі мым жы там. З са бою бра лі 
хлеб, соль, кос ці ад кум пя ка, што на Вя
лік дзень свя ці лі. Тыя кос ці за коп ва лі на 
по лі ў асот, каб зел ле не рас ло...”.

Вя лі кая са вец кая эн цык ла пе дыя: 
„Ге ор гий По бе до но сец в хри сти ан ской 
ре ли гии свя той. Цер ков ная ле ген да 
рас ска зы ва ет о каз ни Г. П. (око ло 303) 
в Ни ко ме дии (ны не го род Из мит в Тур
ции) во вре мя го не ний на хри сти ан при 
Ди ок ле ти а не (на тер ри то рии Рим ской 
им пе рии), о чу де сах Г. П., в том чис ле 
о по бе де его над дра ко ном. Пер во на
чаль но счи тал ся пок ро ви те лем зем

ле де лия, поз д нее фе о да лы в Ев ро пе 
соз да ли культ Г. П. — свя то го пат ро на 
ры цар ства. В Древ ней Ру си Г. П. ча сто 
изоб ра жал ся на кня же ских пе ча тях 
и мо не тах, в цар ской Рос сии — на го су
дар ствен ном гер бе”.

Пра ва слаў ны ка лян дар: „Пос ле без
ре зуль тат ных уго во ров от реч ь ся от 
Хри ста им пе ра тор при ка зал под вер г

нуть свя то го раз лич ным му че ни ям. Св. 
Ге ор гий был зак лю чен в тем ни цу, где 
его по ло жи ли спи ной на зем лю, но ги 
зак лю чи ли в ко лод ки, а на грудь по ло
жи ли тя же лый ка мень. Но Св. Ге ор гий 
му же ствен но пе ре но сил стра да ния 
и прос лав лял Гос по да. Тог да му чи те ли 
Ге ор гия на ча ли изощ рят ь ся в же сто ко
сти. Они би ли свя то го во лов ьи ми жи ла
ми, ко ле со ва ли, бро са ли в не га ше ную 
из весть, при нуж да ли бе жать в са по гах 

с ост ры ми гвоз дя ми внут ри. 
Свя той му че ник все тер пе ли во 
пе ре но сил. В кон це кон цов 
им пе ра тор при ка зал от ру бить 
ме чом го ло ву свя то му”.

Эн цык ла пе дыч ны да вед нік 
„На род ная куль ту ра Бе ла ру сі”: 
„Яры ла, у языч ніц кай сла вян скай 
мі фа ло гіі ба жа ство вя сен няй 
урад лі вас ці і плод нас ці жан чы
ны. Сло ва „Яры ла” па хо дзіць ад 
ко ра ня „яр” звя за на га з вя сен
няй урад лі вас цю (яры на, яры, 
ярыц ца). У ча сы хрыс ці ян ства 
Яры ла за ме не ны свя тым Юры
ем. Па доб ны бо гу сла вян Яра ві ту 
і гер ман ска му Фро...”. Ві кі пе дыя: 
„Дзяў ча ты вы бі ра юць са мую пры
го жую, пры бі ра юць яе Яры лам 
і са дзяць на бе ла га ка ня. Дзяў

чы не да юць у ад ну ру ку чэ рап, у дру гую 
— ір жа ныя ка ла сы (пер шы ат ры бут, ве
ра год на, сім ва лі за ваў пе ра мо жа ную зі му 
і ноч, дру гі — сі лу жыц ця і ўра джаю)...”. Да 
шы ро ка га спек т ру на шых ту тэй шых вес
на вых аб ра даў ад к лі ка ец ца ла джа ны бель
скім Му зе ем ма лой ай чы ны фе сты валь 
„Там по ма ё вуй ро сі”... А ў Се мя ноў цы?..

Ка лісь гэ ты дзень быў там вя лі кім 
свя там, на які збі ра ла ся мно ства на ро
ду. Спа дзя ваў ся і я па ба чыць там та кое 
мно ства. Не дзе пе рад дзя ся тай га дзі най 
ра ні цы па ка за ла ся мне пяць ца цач на
кан ды тар скіх лар коў на суп раць цар к вы, 
во сем лег ка ву шак і пяць ве ла сі пе даў. 
У са мой цар к ве саб ра ла ся ка ля трыц ца

ці душ вер ні каў. З хо дам ча су да хо дзі лі
да яз джа лі ту ды чар го выя адзін кі на ро ду 
і пад ка нец цар коў най служ бы, маг чы ма, 
наз бі ра ла ся там іх мо ка ля сот кі. Да рэ
чы, па жы лыя жан чы ны ў ба бін цы се мя
ноў скай цар коў кі пры гад ва лі той мі ну лы 
час, ка лі на іх няе свя та збі ра ла ся проць
ма на ро ду, ка лі фур ман кі зай ма лі вя лі кі 
шмат сён няш няй Школь най ву лі цы. 
А ця пер не ка то рыя муж чы ны, не вель мі 
ма ю чы з кім пры ві тац ца, па да ва лі ру ку 
чу жо му ім мне...

Се мя ноў ская му ра ва ная цар к ва не вя
лі кая, дак лад ная да та яе па бу до вы не вя
до мая — ХVII або ХVIII ста год дзе. А са
ма стой ны пры ход быў ство ра ны ў 1956 
го дзе і з та го ча су яго на ста я це лем слу
жыць а. Мі ка лай Шэ бе лян. Ад мет ны ён 
тым, што ас ноў най ма шы най яго па да
рож жаў быў мо та ве ла сі пед... І, зда ец ца, 
больш ён тур ба ваў ся пра сваю па ству, 
чым пра ся бе... У 1957 го дзе бы лі зак
ла дзе ны пры ход скія мо гіл кі, по бач та го 
мес ца, дзе ра ней бы лі за бы тыя мо гіл кі 
з ча соў, ка лі Се мя ноў ка бы ла ў скла дзе 
Ляў коў ска га пры хо да. Ка лі вё ска апы ну
ла ся ў На раў чан скім пры хо дзе, па кой ні
каў ха ва лі на на раў чан скіх мо гіл ках.

По бач не вя лі кай цар к вы маж ны школь
ны бу ды нак, які быў па бу да ва ны з дум кай 
пра на ву чан не дзет ва ры шмат люд най ра
ней вё скі і яе на ва кол ля. За раз на двух па
вяр хо вым бу дын ку бы лой шко лы шыль да 
Цэн т ра эка ла гіч най аду ка цыі. Пе рад бу
дын кам стэнд з эка ла гіч най пра па но вай. 
Пра па но ва ўклю чае пяць пе ша ход ных 
трас па Бе ла веж скай пуш чы ў ме жах На
раў чан скай гмі ны; толь кі ад на з іх ка ля 
Се мя ноў кі, а ча ты ры знач на ад яе да лей: 
дзве ка ля Гуш чэ ві ны і дзве ка ля Яно ва. 
І рэ ка мен дуе nor dic wal king. Зна чыць 
хадзь бу з кі я мі. З ад мыс ло вы мі кі я мі з ме
та ліч ны мі кан ца мі. Ад ной чы ў Звя ры нец
кім пар ку ў Бе ла сто ку я чуў та кую хадзь
бу, ка лі дзве па ню сі не вы нос на гру ка та лі 
сва і мі кі я мі па жві ро вай сцеж цы. Ка лі б 
ат ра ды та кіх „ві кін гаў” за лі лі сва ім гру кат
ным па то пам уз бя рэж жа рэч кі Гвоз най, 
бы ло б гэ та вель мі хі ба эка ла гіч ным пуш
чан скім слу хо віш чам...

Ад эка ла гіч на га цэн т ра прак ла дзе на 
да рож ка да дам бы Се мя ноў ска га ва
дас хо віш ча. Ка лі я вый шаў ту ды прай с
ці ся, па чуў да во лі га лос ны гул — гэ так 
стаг наў чы гу нач ны на сып пад ко ла мі 
та вар ных цяг ні коў, якія аку рат мі на лі ся 
на рас па ло жа ных па ся род ва дас хо віш
ча ма стах; цяг ні коў з ва го на міцы стэр
на мі. Мяр кую, што ў тых цы стэр нах 
бы ло вы ключ на эка ла гіч нае змес ці ва. 
Мо жа з дзя ся так га доў та му прай шоў ся 
я па тых пу цях і не ка то рыя шпа лы бы лі 
там спа рах не лыя да чы ста сім ва ліч най 
по ста ці. Сё ле та не заг ля даў я на пу ці 
— каб не хва ля вац ца...

Прай шоў ся я і па вёс цы. Пры рас хад
ных ву лі цах ге э саў ская кра ма. Пе рад 
кра май бяз дзей на ка ра та лі час два муж
чы ны. Адзін з іх ня даў на меў асаб лі выя 
кло па ты з аса бі стай на ві га цы яй, спа ты
ка ю чы ся на звы чай ныя дой лід скія ры фы 
— пра гэ та свед чы лі све жань кія сля ды 
бой кай су стрэ чы яго най га ла вы з ву ша
ка мі ці па ро га мі, а мо жа і ра ней шы мі 
ву ліч ны мі бар дзю ра мі; не ка то рыя на шы 
ту тэй шыя ду шы свят ку юць і па ку ту юць 
паў ся дзён на, з кар пат лі вай аг ляд кай не 
толь кі на свя то га Юр’я, але і на апе ку
ноў усіх чар го вых дзён ка лен да ра...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

На Юр’я ў Се мя ноў цы
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Пісаў сам, вяртаў з нябыту творы іншых

Барыса Сачанкіhttp://adnak.by 80 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі  пісь мен нік,  пе рак лад чык  і вы
да вец Ба рыс Са чан ка на ра дзіў ся 15 траў ня 
1936 г.  у вёс цы  Вя лі кі  Бор  (Хой ніц кі  ра ён, 
Го мель ская  воб ласць).  Баць ка,  Іван  Мі ка
ла е віч,  пра ца ваў  у хім ляс га се.  Ма ці,  Ве ра 
Мі хай лаў на, пра ца ва ла ў кал га се, але му сі
ла шмат кла па ціц ца пра дзя цей, якіх у сям’і 
бы ло ся мё ра. У 1943 г. фа шы сты спа лі лі Вя
лі кі Бор, у аг ні зга рэ ла 128 ад на вя скоў цаў. 
У чэр ве ні та го ж го да Ба рыс, ра зам з баць
ка мі, быў вы ве зе ны ў Ня меч чы ну. Пра ца ваў 
на фер ме ня мец ка га зем леў лас ні ка. За тым 
быў ла гер для пе ра меш ча ных асоб. Аме ры
кан цы агі та ва лі ехаць за акі ян, але Са чан кі 
вяр ну лі ся на ра дзі му ў 1945 г. У той жа год 
Ба рыс  пай шоў  у пер шы  клас  Вя лі ка бор
скай ся мі год кі, а по тым скон чыў Хой ніц кую 
ся рэд нюю шко лу,  у якой  так са ма  ву чыў ся 
Іван Ме леж.

У 1955 г. Са чан ка па сту піў на ад дзя лен
не  жур на лі сты кі фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 
БДУ,  якое  скон чыў  у 1960 г.  У час  ву чо бы 
ва ўні вер сі тэ це па чаў пра ца ваць у ча со пі се 
„Во жык”,  спа чат ку  ка рэк та рам,  пас ля фе
лье та ні стам. Дру ка ваць свае тво ры Ба рыс 
Са чан ка  па чаў  яш чэ  сту дэн там.  У 1956 г. 
ча со піс  „Ма ла досць”  над ру ка ваў  яго  апа
вя дан не  „Плынь”.  У са аў тар стве  з Ян кам 
Сі па ко вым і Ры го рам Ба ра ду лі ным пад псеў
да ні ма мі І. Сі бар сач ці Р. Сі бар сач змяш чаў 
у „Во жы ку” вост рыя і на дзён ныя кры тыч ныя 
на тат кі,  ар ты ку лы,  гу ма рэ скі,  са ты рыч ныя 
за ма лёў кі.

У 19601976 гг. Са чан ка пра ца ваў рэ дак
та рам  ад дзе ла  про зы  ча со пі са  „По лы мя”, 
дзе яму пер ша му да вя ло ся чы таць і рэ да га
ваць  „Па ле скую  хро ні ку”  Ме ле жа.  У 1976
1986 гг.  —  сак ра тар  праў лен ня  Са ю за 
пісь мен ні каў  БССР.  З 1986 г.  —  за гад чык 
рэ дак цыі  пе рак лад ной  за меж най  лі та ра
ту ры  вы да ве цтва  „Ма стац кая  лі та ра ту ра”. 
У 19931995 гг. — га лоў ны рэ дак тар вы да

ве цтва „Бе ла ру ская Эн цык ла пе дыя”. Ба рыс 
Са чан ка  так са ма  быў  дзяр жаў награ мад
скім дзе я чам. Браў удзел у пра цы 35й се сіі 
Ге не раль най Асам б леі ААН у 1980 г.

Ба рыс Са чан ка аў тар 13 збор ні каў про
зы,  ра ма на  „Чу жое  не ба”,  тры ло гіі  „Вя лі кі 
лес”,  кні жак  гу ма ру  і са ты ры  „Волфі гу
рыст”, збор ні каў для дзя цей „Ко шык ма лін” 
і „Баб ка Адар ка”. Асоб на вы лу ча ец ца тэ ма 
звя за ная  з ма лой  ра дзі май  пісь мен ні ка  — 
ёй пры све ча ны цыкл „Па лес се”.

Вя до мы Са чан ка і як пе рак лад чык. Пе ра
кла даў з сер б скай, ру скай, сла вац кай, поль
скай  моў.  Пе ра клаў  на  бе ла ру скую  мо ву 
апо весць Я. Гу ца лы „Школь ны хлеб”, П. Ан д
рэ е ва (П. Аб ра сі ма ва) „Апо весць пра май го 
сяб ра”, кні гу апо вес цей і апа вя дан няў І. Ан д
ры ча „Тры вож ны год”, п’е сы А. Са лын ска га 
„Ба ра бан ш чы ца” і А. Га лі на „Апош няе спат
кан не”,  па а соб ныя  тво ры  ін шых  аў та раў. 
Ук ла даль нік  кніг  апо вес цей  і апа вя дан няў 
Я. Гуш чы „Пан Гра цы ян і ін шыя”, Я. Іваш ке
ві ча  „Дзяў чы на  і га лу бы”,  выб ра най  про зы 
М. Бул га ка ва, Ф. Са ла гу ба, Б. Піль ня ка, У. 
На бо ка ва,  збор ні ка па э зіі Ла ры сы Ге ні юш 
”Бе лы сон”, 2том най „Ан та ло гіі ру ска га са
вец ка га апа вя дан ня” (1987). У ча со пі сах „По
лы мя”, „Ма ла досць”, „Спад чы на”, што тыд нё
ві ку  „Лі та ра ту ра  і ма ста цтва”  апуб лі ка ваў 
(з прад мо ва мі  і ка мен та ры я мі)  за бы тыя  ці 
ма ла вя до мыя і зу сім не вя до мыя тво ры Ян кі 
Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Вац ла ва Ла стоў ска
га, Ка зі мі ра Сва я ка, Ула дзі мі ра Жыл кі, Ула
дзі мі ра  Клы шэ ві ча  і ін шых.  На пі саў  сцэ на
рый да ку мен таль на га філь ма „Алесь Га рун” 
(зня ты ў 1990 г.).

Па мёр  Ба рыс  Са чан ка  5  лі пе ня  1995 г. 
у Мін ску.  Па ха ва ны  на  ста ліч ных  Ус ход ніх 
мо гіл ках. У 1997 го дзе ў Мін ску на до ме, дзе 
жыў пісь мен нік,  бы ла  ўста ля ва на ме ма ры
яль ная дош ка.
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Пра ро лю ежы ў бу да ван ні ўлас най то ес нас ці я пе ра ка на ла ся, 
між ін шым, збі ра ю чы ма тэ ры я лы да цык ла ніў скіх ар ты ку лаў «Ку лі
нар ныя ван д роў кі ў ча се і пра сто ры». І вось, гле дзя чы на свой ха ла
дзіль нік, ус ве дам ляю са бе гэ та зноў і зноў. І не ідзе тут толь кі пра 
змес ці ва па ліц у ха ла дзіль ні ку. Лю бы на вед валь нік, ад к ры ва ю чы 
дзве ры ма ёй ха ты, спяр ша ві та ец ца з ле вай сця ной той жа, да во лі 
вя лі кіх па ме раў ха ла дзіль ні ка. І што ба чыць? Ка ля ро вую кар ту між
ва ен най Поль ш чы, а дак лад ней — част ку бы лой Гро дзен скай гу
бер ні. Заў сё ды мож на пра ве рыць як бліз ка са Слоі ў Адэльск ці ку
ды вя дзе не пас рэд ная ша ша з Кры нак у Га род ню. По бач з кар тай 
ві сіць ко пія пер шай ста рон кі кні гі „Lud Bia ło ru ski na Ru si Li tew skiej. 
Ma te ria ły do et nog ra fi i sło wiań skiej zgro ma dzo ne w la tach 1877-1893 
przez Mi cha ła Fe de row skie go. Tom II. Baś nie, przy po wieś ci i po da nia 
lu du z oko lic Woł ko wy ska, Sło ni ma, Li dy i So kół ki” з пад к рэс лен нем ме на ві та Са кол кі. Трэ ба 
заў ва жыць што ме на ві та гэ тая ста рон ка пры ця гае ўва гу на вед валь ні каў, у тым лі ку, ма ла
дых ман цё раў ін тэр нэт най су вя зі з фір мы ў той жа Са кол цы. Та кім чы нам ат рым лі ва ец ца 
ў іх пры му со вае зна ём ства з твор чы мі і на ву ко вы мі да сяг нен ня мі Мі ха ла Фе да роў ска га. 
Што са бе ду ма юць пер шыя леп шыя чы та чы той жа ста рон кі, да клад на не вя до ма. Спа дзя
ю ся, што толь кі са мае ста ноў чае. А яш чэ на тым жа ха ла дзіль ні ку кра су юц ца ка ля ро выя, 
эфек т на зап ра ек та ва ныя паш тоў кі з бе ла ру скім ко лам свя таў, вы да дзе ныя Гра мад скай 
куль тур ніц кай кам па ні яй „Будзь ма бе ла ру са мі”. Ка ля ды, Мас ле ні ца (пакрын ску — Мя са
ед), Вя лік дзень, Сё му ха, Ку пал ле, Спас, Ба гач (крын скае пра столь нае свя та), Дзя ды (якіх 
ніх то тут ужо не ве дае). Усё гэ та на фо не са мат ка ных пак ры ва лаў, та кіх, якія вы хо дзі лі 
зпад рук на шых ба буль. Та кая пры га жосць, не маг чы ма наг ля дзец ца.

А што ўся рэ дзі не?
На хва лі пе рад ве лі код ных, вя ско вых дас ле да ван няў мне за ха це ла ся спя чы ве лі код

ныя пі ра гі, сап раў д ныя, про ста з апо ве даў най ста рэй шых на ва коль ных гас па дынь. 
Праб ле ма толь кі та кая, што пяк лі іх так даў но, што не ў змо зе ўспом ніць пра пор цый 
ін г рэ ды ен таў. Дзя ка ваць Бо гу, на заў сё ды за стаў ся іх смак і пах, які і я ме ла на го ду 
па чуць, слу ха ю чы са ка ві тыя апо ве ды ста ра жы лак. Не маг ла я са бе да ра ваць най ста
рэй шых і най больш ха рак тэр ных для на шай кух ні драж джо вак. Пя ку іх столь кі га доў, 

коль кі ха джу з дык та фо нам па вё сках. Зу
сім няс ціп ла пры зна юся, што мае су се дзі, 
якія ча ста іх каш ту юць, а пом няць яш чэ 
сма кі свай го дзя цін ства, сцвяр джа юць, 
што да сяг ну ла я ў драж джа вой га лі не 
аб са лют ную пер фек цыю, пе ра рас ла 
гі сто рыю. А вось на сё лет ні Вя лік дзень 
па я віў ся ў ма ім ха ла дзіль ні ку са праўд ны 
пі рог з сы рам. Сыр ні кі пры жы лі ся паз
ней, чым драж джоў кі, не толь кі ў мя не, 
але і ва ўсіх на ва коль ных вё сках. І зноў 
няс ціп лае прыз нан не — мой тва рож ны 
эк с пе ры мент, ха ця пер шы, але зра зу пас
пя хо вы. Усім, ка му не прый ш ло ся па куль 
ра біць та ко га пі ра га, раю не ад клад на 
пап ра ба ваць. Не суст рэ ла ся я аса бі ста 
з вя дзен нем ку лі нар ных за пі скаў ся род 
най ста рэй ша га, ады хо дзя ча га ўжо па

ка лен ня. Чу ла толь кі, што ва ры лі ўсё 
(вя до ма, жан чы ны), праў да, ад на лепш, 
дру гая горш. У та кім вы пад ку аба вяз ко ва 
спас лац ца на ге ны. Вось што пад ка за лі 
мне мае ру скабе ла ру скія ге ны на конт 
прас лаў ле на га апош ні мі нось бі та мі сма ку 
і па ху пі ра га на па раш ку з сы рам. За мя
сіць пя соч нае це ста з ча ты рох шкля нак 
му кі (най лепш ме раць шклян ка мі з чы гу
нач на га ба ра „Варс”, ста ло вай „Спо лэм” 
аль бо „Гра ма ды”), трох яек (вя до ма, свой
скіх) і ка вал ка мас ла. Да ба віць па ра шок 
для пя чэн ня — дзве гар бат ныя лы жач кі 
і аба вяз ко ва дроб ку со лі. Па ста віць гэ та 
ў ха лод ную ка мо ру. За тым пад рых та ваць 
тва рож ны фарш з пя ці яек раз ме ша ных 
да бе ла га са шклян кай цук ру, у тым лі ку 
ва ніль на га, ка вал кам мас ла, лыж кай му кі, 
дроб кай со лі і, вя до ма, кі ла гра мам тва
ра гу, які аба вяз ко ва зма лоць ма шын кай, 
на бы тай за 6 руб лёў на ба за ры ў Бе ра ста
ві цы. Мож на да ба віць яш чэ кап лю лю бой, 
спа жыў чай эсен цыі. Вы няць з ка мо ры 
аха ло джа нае це ста і па дзя ліць яго на 
дзве, большменш роў ныя, пор цыі. Ад ной 
выс лаць бля ху, а з дру гой зра біць тон кія 
ва лі кі на клет ку на верх пі ра га. Пя чы це 
ў тэм пе ра ту ры 180 гра ду саў, па куль клет
ка не за ру мя ніц ца.

Пі ра гі ра зам з яй ка мі з цы буль ні ку і гра
шы ма пак ла ла я ў ва ла чоб нае свай му 
хрос на му сы ну. Вель мі яму спа да ба ла ся, 
так са ма як су поль нае ва ла каль нае му зы
ка ван не (у большменш тра ды цый ным ва
ры ян це з гар мош кай і буб нам) і свя точ ны 
шпа цыр з яй ка мі на мо гіль нік.

Рэ ка мен дую.
vІа ан на ЧА БАН

Ад СТРАЎ НІ КА 
да ТО ЕС НАС ЦІ

У гэ тыя дні, сё мы год за пар, у Бе ла ру сі 
пра хо дзіць  фе сты валь  бе ла ру ска моў най 
рэк ла мы  і ка му ні ка цыі  „Ад нак!”.  Нель га 
ска заць, што за апош нія га ды бе ла ру ска
моў най рэк ла мы ста ла знач на больш, але 
ў тым,  што  яна  ад на знач на  заў ва жа ец ца, 
ёсць за слу га і гэ та га фе сты ва лю.

Ка лі ў маі 2010 го да рас па чаў ся кон кур
с ны этап пер ша га фе сты ва лю, у „Ні ве” з’я
віў ся ар ты кул аб сай це гэ та га ме ра пры ем
ства, што мес ціц ца па ад ра се http://ad nak.
by. На ім пе ра ва жа лі бе лачыр во нашэ рыя 
ко ле ры,  вый с ці  да  руб рык  зна хо дзі лі ся 
ўвер се вы яў лен ня. У руб ры ках змяш ча ла
ся ін фар ма цыя пра ўсе ака ліч нас ці пра вя
дзен ня і ўдзе лу ў фе сты ва лі. Праў да, та ды 
не ка то рыя  вый с ці  зак ры ваў  са бой  вя лі кі 
кліч нік, зза яко га прай с ці на іх бы ло пап ро
сту не маг чы ма, што свед чы ла аб не дап ра
ца ва нас ці сай та.

У па раў нан ні з та га час ным сай там, ця пе
раш няя  вэбста рон ка  цал кам  ін шая,  хоць 
ад рас  яе  за стаў ся  ра ней шым.  Яна  зроб
ле на ў ад па вед нас ці з су час ны мі па ве ва мі 
сай та бу даў ні цтва,  дзе  ўсе  руб ры кі  прад
стаў ле ны  ад ра зу  на  га лоў най  ста рон цы, 
якую трэ ба пап ро сту „гар таць” звер ху ўніз. 
Но вы сайт, на жаль, так са ма не абы шоў ся 
без не да хо паў. Так, асоб ны раз дзел „Аду ка
цый ная пра гра ма”, вый с це на які зна хо дзіц
ца  ўвер се  цэ ла га  вы яў лен ня,  аказ ва ец ца 
не іс ну ю чай  у ін тэр нэ це  ста рон кай  —  так 
зва най па мыл кай 404.

Яш чэ  ад ным  важ ным  не да хо пам  сай та 
з’яў ля ец ца  ад сут насць  ар хі ва.  На він ныя 
па ве дам лен ні ся га юць толь кі да 2014 го да, 
та кім чы нам да ве дац ца пра тое, хто ж пе ра
ма гаў на фе сты ва лі ў па пя рэд нія га ды за ста
ец ца  прак тыч на не маг чы мым,  ка лі  не  зай
мац ца ад мыс ло вы мі по шу ка мі ў ін тэр нэ це.

Адз на чым, што  най боль шая  коль касць 
па ве дам лен няў  на  сай це  ты чыц ца  2015 
го да.  На ві на  пра  сё лет ні  фе сты валь  ідзе 
пер шай  у пе ра лі ку.  Па вод ле  раз меш ча

най  ін фар ма цыі,  ён  мае  наз ву  „аD NаK 
—  Ген  бе ла ру ска га  крэ а ты ву”.  Яго  старт 
быў  адз на ча ны  прэскан фе рэн цы яй  на
па чат ку мая.  „Як  пі са лі СМІ  7  га доў  та му, 
пра вёў шы  пер шы  фе сты валь,  „Будзь ма!” 
за пус ці ла ру ха вік бе ла ру ска моў най рэк ла
мы. Ця гам гэ тых га доў мы ім к ну лі ся ак цэн
та ваць ува гу на роз ных мо ман тах: і агу лам 
вы зна чыць  ста но віш ча  бе ла ру ска моў най 
рэк ла мы, і даць штур шок у раз віц ці рэк лам
нака му ні ка цый на га  рын ку,  і за ма ца ваць 
бе ла ру скую мо ву ў сфе ры біз не су як паў
на вар тас ны і ад мет ны сро дак ка му ні ка цыі. 
У мі ну лым го дзе мы на да лі асаб лі вую ўва гу 
асо бе са мо га рэк ла мі ста. А ў гэ тым го дзе 
вы ра шы лі зноў вяр нуць ува гу рэк ла мі стаў 
і рэк ла ма даў цаў да больш глы бо кіх, пад ста
во вых рэ чаў: сап раў д ныя шэ дэў ры мож на 
ства раць  толь кі  на  грун це  ты ся ча га до вых 
каш тоў нас цяў, якія ўжо зак ла дзе ныя ў на
шых  ге нах”, — пры во дзяц ца  сло вы  ка ар
ды на тар кі  кам па ніі  „Будзь ма  бе ла ру са мі!” 
Ні ны Шыд лоў скай.

Ар га ні за та ры  фе сты ва лю  ўпэў не ныя, 
што тэ ма ты ка аў тэн ты кі ўсё больш пры ваб
лі вае бе ла ру скую мо ладзь, а біз нес, як мае 
быць,  пер шым рэ а гуе  на  наст роі  спа жыў
цоў. „Ідэя ге на бе ла ру скас ці ў тым ці ін шым 
выг ля дзе бы ла ас но вай і Пер ша га фе сты ва
лю, ка лі мы вы лу чы лі бе ла ру ска моў ную ка му
ні ка цыю з уся го та го па то ку рэк ла мы, што іс
на ваў нап ры кан цы мі ну ла га дзе ся ці год дзя. 
Але сён ня мы ўжо не ра ман ты кідас лед чы кі, 
сён ня, ка лі мы ка жам пра бе ла ру ска моў ную 
і бе ла ру ска а ры ен та ва ную рэк ла му, на пер
шы план  вы хо дзяць  эфек тыў насць  пра ек
таў і біз несвы ні кі, якія мы на зі ра ем у гэ тым 
сег мен це  ў су час ных  эка на міч ных  аб ста ві
нах”, — ка жа су стар шы ня ар г ка мі тэ та фе
сты ва лю Сяр гей Ска ра ход.

Каб пры няць удзел у фе сты ва лі,  трэ ба 
за рэ гіст ра вац ца на да ным сай це і праз яго 
па даць на кон курс сваю ра бо ту.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ
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Ва лян ці на спя вае ад ду шы

1. Пят ро, бе ла ру скі па эт (19051969), 2. зя лё ная 
рас лін ная выс па на пу сты ні, 3. ура чы стае спат кан не 
за про ша ных гас цей, 4. вя лі кі аме ры кан скі го рад над 
во зе рам Мі чы ган, 5. на га ві цы, 6. не вя лі кі рэ ста ран 
з эст ра дай, 7. муч ны вы раб з рэд ка га це ста, спе ча
ны па па тэль ні, 8. га лоў ны тур к мен скі го рад, 9. част
ка воп рат кі, што пры ля гае да шыі.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож
кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет лых па лях ат
ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца 
да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ра шэн
ні,  бу дуць  ра зыг ра ны  кніж ныя  ўзна га ро
ды.

Ад каз на ад га дан ку з 17 ну ма ра
Акен ца, ата ка, Доў гае, па ха, пе ня, ярок.
Ра шэн не: Ка рот кая па це ха, а доў гае 

па ка ян не.
Кніж ныя  ўзна га ро ды  вы сы ла ем Ан не 

Дэм’янюк з БельскаПад ляш ска га і Ка зі-
міру Радошку са Свебадзіцаў.

Ва лян ці на на ра дзі ла ся і рас ла ў ся лян
скай сям’і ў Ма се ве, пры го жай ці хай вёс цы 
ў На раў чан скай гмі не. Ву чы ла ся ў шко ле 
ў сва ёй род най вёс цы. Яе баць ка (ён ро
дам з Ма се ва) і ма ці (ро дам з Аль хоў кі) 
пры го жа спя ва лі. Ва лян ці на і яе ча ты ры 
сяст рыч кі так са ма лю бі лі спя ваць. Пес ні 
ў ха це Ляш чын скіх ча ста бы ло чу ваць пад
час ся мей ных су стрэч. Ва лян ці на спя ва ла 
ў школь ным хо ры. Ах вот на вы сту па ла со
ла. У шко ле да во лі ча ста ла дзі лі ака дэ міі 
з на го ды роз ных свят ка ван няў.

Ва лян ці на да па ма га ла ў пра цы баць кам 
і — ці то пас вя чы ка роў на вы га не, ці то бу
ду чы ў по лі — яна спя ва ла свае лю бі мыя 
пес ні. Спя ва ла і слу ха ла рэ ха, якое іш ло 
да лё када лё ка па ле се ад яе го ла су (тут 
на во кал ля сы Бе ла веж скай пуш чы). Піль на 
прыс лу хоў ва ла ся і па чы на ла спя ваць так, 
каб бы ло яш чэ лепш ды яш чэ пры га жэй. 
У ва ко лі цы пры го жы кра я від. Сю ды пры ля
тае мно га пту шак, якія пры го жа спя ва юць. 
А ў маі вы во дзяць са ве ча роў ныя трэ лі са
лаўі. На год для спя ван ня бы ло шмат. Бы ло 
мно га мо ла дзі. Ка ва ле ры ча ста ла дзі лі тан
цы ў мяс цо вай свят лі цы. Ве се ла бы ло!

За муж пай ш ла ў Аль хоў ку за Яў ге на 

Га ла бур ду. Абое 
зай ма лі ся сель скай 
гас па дар кай. За раз 

ужо не — муж заў час на па мёр. Ва лян ці на 
не на ра кае на свой лёс. Жы ве ў пры го жым 
пра стор ным до ме з дач кой і зя цем. Кож
ны год са дзіць квет кі, якія вель мі лю біць. 
Удзель ні чае ў гмін ным кон кур се на най п ры
га жэй шы квет ка вы ага род чык.

У пу ка тых сшыт ках бе ра жэ ўлас на руч
на за пі са ныя пес ні. Бе раж лі ва за хоў вае 

сшы так з пес ня мі сва ёй ма ці. Мно га іх ды 
на трох мо вах, але най больш ру скіх і бе ла
ру скіх. Жан чы на спя вае на ват та ды, ка лі 
агор не яе ней кі не вы каз ны сум. І гэ та да па
ма гае. Пе ра а доль вае больсум і ста но віц ца 
ляг чэй на ду шы. Па ці ху зас пя вае са бе ад
ной, ка лі ідзе спаць.

Спа да ры ня Ва лян ці на ах вот на пры яз
джае на су стрэ чы і тан цы, якія ар га ні зоў ва
юць се ні ё ры. У пра гра ме та кіх ме ра пры ем
стваў ёсць кон курс „Мік ра фон для ўсіх”. 
Вось і на го да для спа да ры ні Ва лян ці ны 
прас пя ваць свае за ду шэў ныя пес ні (у яе іх 
мно га). Усе слу ха юць іх з тра пят кім сэр цам. 
А спя вач ка вы кон вае за кож ным ра зам 
усё ін шыя ды ін шыя пес ні. Яна мае та кі 
пры го жы пры род ны го лас! Так і хо чац ца 
яе слу хаць. Зап ра ша юць яе спя ваць у „На
раў чан ках” і ў „Цаг лін ках”. Але як да е хаць 
у На раў ку або яш чэ да лей у Ляў ко ва. На 
рэ пе ты цыі мож на бы ло б да е хаць у На раў
ку аў то бу сам (ад Аль хоў кі пяць кі ла мет раў), 
але ўжо не маг чы ма вяр нуц ца ім на зад да
до му.

Ка лі ў Ва лян ці ны Га ла бур ды ёсць воль
ны час, яна шые на ма шы не. Скро іць і па
шые са бе но вую блуз ку або су кен ку. А для 
кож най жан чы ны гэ та важ на. Лю бяць фар
сіць ды асаб лі ва цёп лай вяс ной ды ле там.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

(22.03. — 20.04.) 14-18.05. не рас па вя дай 
на пра цы аб сва іх аса бі стых спра вах, каб хто 
не вы ка ры стаў ін фар ма цыі су праць ця бе. Час 
доб ры ў па чуц цях для та го, каб пра ба ваць, а не 
ду маць, што бы ло б ка лі... У ад но сі нах з сяб ра-
мі яс на ска жы, коль кі ты ў змо зе ім ах вя ра ваць, 
бо не ка то рыя ўхо пяць не па лец, а ўсю ру ку. 
Не пры вяз вай ся да та го, што ма еш, бо ча ка юць 
рап тоў ныя зме ны; у гэ ты раз не спа дзя вай ся 
пад трым кі ка гось ці ўплы во ва га (у яко га са мо га 
бу дуць праб ле мы). Па да руй ачыш чаль ную, дэ-
так сі ка цый ную ку ра цыю сва ёй пя чон цы.

(21.04. — 21.05.) Зор кі та бе спры я юць, 
та му вый дзі шчас цю на суп раць і не змар нуй 
ні я кай на го ды. Мно га энер гіі ад Сон ца; па ра бі 
па рад кі, зрэ а лі зуй сваю ша лё ную ма ру, якую 
ад к лад ваў на пас ля. Бу дзеш так са ма вель мі 
пра ца ві ты. 14-17.05. го ра ча ў па ры. Ве ча ры 
і вы хад ныя поў ныя ўра жан няў і пры ем нас цей. 
14-18.05. бу дзеш за про ша ны на раз мо ву на-
конт пра цы — на «доб ры дзень» не пат ра буй 
заш мат.

(22.05. — 22.06.) Пас ля 20.05. зор кі па мо-
гуць та бе афор міць ста рыя спра вы на конт 
спад чы ны і ма ё мас ці, па ап лач вай даў гі. Пе рад 
ата кай кан ку рэн цыі доб ра пад рых туй ся. Да 
22.05. пе ра ка на еш ся, ча го ты вар ты — ты леп-
шы чым ду ма еш. Мо жаш рап там ат ры маць 
пра па но ву вель мі доб рай пра цы. Мо жа па-
боль ваць та бе га ла ва, ад нер ваў, але мі не гэ та 
20.05. Еж ві та мі ны (асаб лі ва з гру пы В), пі мно-
га ва ды, не га ла дай.

(23.06. — 23.07.) Без праб лем зда бу дзеш 
тое, на чым та бе за ле жыць. Пра цяг вай па ча тыя 
спра вы. Выз нач са бе но выя мэ ты. Не тур буй ся 
гра шы ма. Ця пер доб ра зас на ваць свой біз нес 
На ват ка лі трэ ба бу дзе вяр нуц ца да не ка то-
рых спраў, пой дзе та бе гэ та да даб ра. 15 мая 
бу дзеш мець шанц на да дат ко вы за ро бак або 
вый г рыш — бя ры, не аг ля дай ся!

(24.07. — 23.08.) Да 20 мая мо жаш раз ліч-
ваць на ка рыс ны аба рот спраў. Мо гуць прыт-
ра піц ца кам па ней скія дроб ныя не па ра зу мен ні 
(з 20.05. на ват кан ф лікт). Пас ля 20.05. звяр ні 
боль шую ўва гу на ся мей ныя спра вы, але важ-
ныя ра шэн ні ад к ла дзі на пас ля. Але бу дзеш 
мець пад трым ку ў фі нан сах. Зор кі спры я юць 
рэ а лі за цыі доў га тэр мі но вых пла наў.

(24.08. — 23.09.) Выз на чы мэ ту, абя ры 
стра тэ гію і ру шай упе рад. Бу дзеш мець ад ва-
гу, эн ту зі язм, тры ва ласць, дой дзе яш чэ і фан та-
зія. З 17.05. (да 27.05.) не ра шай важ на га, бо 
дроб ная па мыл ка мо жа мно га каш та ваць. Ка лі 
ча кае ця бе ква лі фі ка цый ная раз мо ва, доб ра 
пад рых туй ся, бо пра гу чаць не стан дар т ныя пы-
тан ні. Піль нуй, каб не пра паў якісь ці важ ны да-
ку мент. 17-23.05. бу дзе тур ба ваць ця бе на ват 
дра бя за, глянь на ўсё з ін шай пер с пек ты вы.

(24.09. — 23.10.) 15.05. руш на па куп кі, бу-
дзеш мець но с для доб рых на год. 14-16.05. 
на ла дзіш доб рыя зна ём ствы, за кон чыш доў гія 
спрэч кі. Да 19.05. доб рыя на го ды, каб рэ ві за-
ваць свае по гля ды і пе ра ка нан ні. Пас ля 20.05. 
паз на ё міш ся з вель мі ці ка вы мі людзь мі, якія 
ў тваё жыц цё ўня суць энер гію. Але з 15.05. 
(аж да 27.05.) бу дзеш ра біць гру быя па мыл кі-
га фы, асаб лі ва ў кан так тах з жан чы на мі.

(24.10. — 22.11.) Усе во чы — на ця бе, і ад 
ця бе за ле жыць, якое ўра жан не вык лі чаш. 14-
17.05. пе ра ка на еш ся, коль кі ў ця бе сяб роў. 
18.07. не па ра зу мен не ў сям’і, асаб лі ва з жан-
чы на мі. Не пе рай май ся фі нан са мі — сваё за ро-
біш та ды, ка лі трэ ба. З 20.05. (да 31.05.) шэф 
пап рак не ця бе ў па мыл ках, якіх ты не зра біў.

(23.11. — 22.12.) 15.05. аб мі най шэ фа зда-
лёк, бо мо жаш тра піць яму пад га ра чую ру ку. 
20.05. пры га да юць пра ця бе ўсе зна ё мыя і сяб-
ры. Вы ходзь з ха ты, пры май зап ра шэн ні, едзь 
на вы хад ныя за го рад, ве ся лі ся. Маг чы мыя 
праб ле мы, але з імі спра віш ся. Будзь па мяр коў-
ным ва ўсіх сфе рах жыц ця. Ля кар ствам мо жа 
быць зме на сты лю жыц ця і ад маў лен не ад ка-
вы, ал ка го лю і ма хор кі.

(23.12. — 20.01.) Да 18.05. ат ры ма еш важ-
ную ін фар ма цыю, якую аба вяз ко ва вы ка ры стай. 
Мо гуць вяр нуц ца ста рыя праб ле мы. Пос пех та-
бе пі са ны, але не да сяг неш яго адзін, па мо гуць 
бліз кія. Лю дзям на та бе за ле жыць. З 17.05. (да 
27.05.) па я вяц ца шан цы на раз вой і зда быц цё 
но вых уме лас цей. Больш ва ру шы ся!

(21.01. — 19.02.) Абы да 20.05.! І за раз 
уба чыш свет у свет лых ко ле рах. Жыц цё ста не 
ляг чэй шым і больш пры ем ным. Ха ця на пра цы 
ці ў шко ле не вель мі лёг ка і пры ем на, а ўзна га-
ро дзяць ка гось ці ін ша га. Ву чы ся: не трэ ба ліш-
не хва ліц ца сва і мі зда быт ка мі, па куль іх не па ка-
жаш шэ фу. Па зы чай толь кі ў сям’і ці зна ё мых.

(20.02. — 21.03.) 15.05. твае спа дзя ван ні мо-
гуць раз мі нуц ца з рэ аль нас цю. Дбай аб свае 
ін та рэ сы, пра вя дзі зме ны, на якія та бе да гэ туль 
не ха па ла ад ва гі. Не пра пус ці ка хан ня і за роб-
ку. Ры бы з дру гой дэ ка ды мо гуць ця пер мець 
спрэч кі і вост рыя кан ф лік ты — тры май це нер-
вы на па вад ку. Упэў не насць дасць вам сі лу.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

n Ва лян ці на Га ла бур да 
спя ва ла ў свят лі цы 
ў Ста рым Ляў ко ве ў рам-
ках кон кур су „Мік ра фон 
для ўсіх”

Апош нім ча сам па ча ло пад во дзіць зда
роўе. Спра ва доў жыц ца ад снеж ня 2014 
го да, ка лі но гі пры ма ро зіў. 20 снеж ня 
вяр таў ся да моў з Бе ла сто ка. Не раз важ лі
ва пра ста яў на пе ро не, ча ка ю чы цяг ні ка 
больш га дзі ны ча су на скраз ня ку. На ступ
на га ран ку сха піў па ра ліч. Здран ц веў ле
вы бок. Вы му ша ны быў вык лі каць хут кую 
да па мо гу. Ме дыквы ра та валь нік прад’ я віў 
ды яг наз — пэў на бу дзе «рва куль шо ва». 
Зра біў мне абяз боль ва ю чы ўкол і па ра іў 
на кі ра вац ца на ам бу ла тор нае ля чэн не да 
ся мей на га ле ка ра. І па ча ла ся ва ла кі та па 
спе цы я лі стах: ар та пед і хі рург у баль ні цы 
ў Гай наў цы, за тым у ар та пе дыч най па лі
к лі ні цы ў Бе ла сто ку. Прас вят лі лі но гі ад 
ступ ні па ту ла ва, за тым прас вят лі лі паз ва
ноч нік. Па коль кі ме ды кі па ста ві лі ды яг наз 
«мяж джы ца» вя лі ка га паль ца ле вай на гі, 
дык зра бі лі да ба вач ныя аб с ле да ван ні. 
Ней кі час «фар шы ра ва лі» мя не ля кар
ства мі су праць гэ тай хва ро бы. Без вы ні
ко ва. Чар го вы ды яг наз: «дна ма ча но ва». 
І гэ ты ды яг наз ака заў ся быць асеч кай. 
Не пе ра лі чыць коль кі я не пат рэб на вы
даў гро шай на ля кар ствы. А боль ле вай 
ступ ні па га лён ку ўзмацня ец ца ўсё больш 
і больш. Ме ды ка мен та мі роз на га ві ду 
рас ст ро іў я са бе страў нік. На зло ме лю та
гаса ка ві ка па гэ тай пры чы не тра піў у шпі
таль. У час пры ё му ў гай наў скую баль ні цу 
ра ска заў я дзя жур на му ле ка ру аб праб ле
мах з хва ра ві тай на гою і паз ва ноч ні кам. 

Па да ных Га лоў най ста ты стыч най 
уста но вы (ГУС) у кра і не за рэ гіст ра ва на 
1 826 ты сяч мік рап рад п ры ем стваў, якія 
да юць пра цу не больш чым дзе вя ці пра
цаў ні кам, у тым лі ку 1 289 ты сяч — гэ та 
ад на а саб овыя мік рап рад п ры ем ствы. 
У мік рап рад ры ем ствах зар пла та не вя ліч
кая. Па коль кі ў прад пры ем ствах, у якіх 
пра цуе больш чым дзе вяць ра бо чых, 
зар пла та ў сту дзе ні г.г. скла да ла су му 
4101,36 зл., дык у мік рап рад п ры ем стве 
не пе ра вы ша ла 2257 зл. бру та. Пра
цаў нік ад нак на ру ку ат рым лі ваў ад но 
1640 зл. Ула даль ні кі ма лых фірм ніз кія 
зар пла ты тлу ма чаць тым, што аб ця жа ра
ны яны над та вы со кі мі кош та мі не а дэк
ват ны мі да кош таў вы твор час ці. Са мую 
вы со кую стаў ку скла дае стра хо вач ная 
склад чы на ЗУС пра цаў ні ка 1100 зл. 
Пры тым трэ ба пры ба віць кошт аб с лу гі 
бух гал та рскафі скаль на га ха рак та ру. За
тым прад п ры маль ні ку мік рап рад п ры ем
ства не ха пае гро шай на пры баў ку зар
пла ты ра бо ча му. Ад нак і тут не ка то рыя 
зна хо дзяць «фор тач ку» для па ляп шэн ня 
бы ту ча ла ве ку. Прад п ры маль нік, афар м
ля ю чы ра бот ні ка на пра цу, да маў ля ец ца, 
што раз у ме сяц бу дзе вып лач ваць пра
цаў ні ку ты ся чу зло тых у пры баў ку. І так 
вось спра ва ма ец ца, ка лі рост па да ход
на га па дат ку і да ба вач ных аб ця жар ван
няў з’яў ля юц ца не а дэк ват ны мі да кош ту 
вы твор час ці.

Але ніх то з ле ка раў на ад дзя лен ні не звяр
таў на гэ та ўва гі. Зра бі лі ад но аб с ле да ван ні 
па гаст ра ска піі і на гэ тым спра ва за кон
чы ла ся. Ад 5 са ка ві ка па сён няш ні дзень 
я пры ка ва ны да пас це лі. Апух лыя но гі і не
вы нос ны боль паз ва ноч ні ка не даз ва ля юць 
ва рух нуц ца на ват у час спа чын ку. Боль шую 
част ку Вя лі кад ня пра вёў я «на бе лай за ле», 
г.зн. у пас це лі. За раз за ста ю ся пад апе кай 
ся мей на га ле ка ра. Са ні тар ка кож ны дру гі 
дзень пры яз джае да ха ты ра біць уко лы. 
Ся мей ны ле кар абя цаў, што ка лі ам бу ла
тор нае ля чэн не ака жац ца без вы ні ко вым, 
дык на кі руе на шпі та лі за цыю ў Гай наў ку. 
І як тут жыць ак тыў на му ніў ска му суп ра цоў
ні ку, ка лі на ту ра да рыць нам шмат цеп лы ні, 
квіт не юць са ды і толь кі ці ка вых па дзей 
ад бы ва ец ца ў на ва кол лі? Гэ ты до піс пі шу 
на ад вя чор ку пра вад ной ня дзе лі. У цар к ве 
ў Ку за ве пра хо дзі ла ба га служ ба, пры све
ча ная па мер лым, за тым вер ні кі ма лі лі ся са 
свя та ром за су ро дзі чаў на вя ско вым ма гіль
ні ку. А я не змог па е хаць на ма гі лу баць коў 
і ся мей ні каў. Не змог так са ма па гля дзець 
фут боль ны матч ка манд «Ка ле яж» (Ча ром
ха) і «Гет ман» Бе ла сток. Толь кі пе рад ма ім 
ак ном міль га це лі ўпры го жа ныя ка ля ро вы мі 
ша ры ка мі аў та ма бі лі. Зна чыц ца, у Ку за ве 
вя сел ле. Але я яш чэ жы ву і не зда ю ся хва
ро бе, хоць та ко га лё су і та кога бо лю не 
жа даю са ма му боль ша му во ра гу. Спа дзя ю
ся, што і да мя не ад нак лёс ус міх нец ца і да 
свят ка ван няў 60х угод каў «Ні вы» на бя ру 
сіл, каб су поль на ад зна чыць так да стой ны 
юбі лей.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Лепш не хварэць Не аднолькава

(ус)
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За сна валь нік Ваў ка вы ска га кра яз наў
ча га му зея, ар хе о лаг і скуль п тар Ге ор гій 
Пех (18971969) сён ня амаль за бы ты і ні
дзе не пры гад ва ец ца. А гэ та быў да во лі 
та ле на ві ты, аду ка ва ны і ці ка вы ча ла век, 
які зас лу гоў вае свет лай па мя ці. У 2017 
го дзе споў ніц ца 120 га доў з дня на ра джэн
ня Ге ор гія Пе ха. Да гэ тай да ты вы ра шыў 
я саб раць яго ар ты ку лы, дас ле да ван ні па 
ар хе а ло гіі, пісь мы, фо таз дым кі і вы даць 
асоб най кні гай.

Жыц цё Ге ор гія Пе ха бы ло звя за на не 
толь кі з го ра дам Лу га Пе цяр бур г скай гу
бер ні, дзе ён на ра дзіў ся, а так са ма з Ваў
ка вы скам, дзе ён за сна ваў му зей, жыў 
і пра ца ваў, але і з Бе ла сточ чы най. Яго 
баць ка Іо сіф Пех быў бе ла ру сам ро дам 
з Бе ла сточ чы ны. У свой час баць ка ат ры
маў пра фе сію тэ лег ра фі ста і яго на кі ра ва
лі на пра цу ў Пе цяр бур г скую гу бер ню. Ды 
і баць каў баць ка так са ма быў тэ лег ра фі
стам. Та му і Ге ор гій Пех ат ры маў пер шую 
аду ка цыю, звя за ную з тэ лег ра фам.

Пе рад Пер шай су свет най вай ной Іо
сі фа Пе ха ад ка ман дзі ра ва лі кі раў ні ком 
тэ лег ра фа ў Свян ця ны, ку ды ён пе ра е хаў 
ра зам з усёй сям’ ёй. Там Пехста рэй шы 
аб с лу гоў ваў уча стак чы гун кі ад Нар вы да 
Па ня ве жы са. Але хут ка ён зах ва рэў і па
мёр. Пас ля смер ці баць кі ў сям’і Пе хаў, 
ак ра мя Ге ор гія, за ста лі ся яш чэ тры бра ты. 
Ге ор гій пра ца ваў тэ лег ра фі стам, а по тым 
па сту піў у Ві лен скую тэх ніч ную шко лу, 
якую скон чыў з ад зна кай. Як вы дат на га 
спе цы я лі ста, яго на кі роў ва юць на пра цу 
ў Бе ла сток — на ра дзі му баць кі. Там ма ла
ды, вы со кі і пры го жы Ге ор гій зна ё міц ца 
з Аляк сан д рай Чап чук. Дзяў чы на пра
ца ва ла на пра дзіль най фаб ры цы і ду жа 
спа да ба ла ся Ге ор гію. Баць ка Аляк сан д ры 
— Сця пан Чап чук усё жыц цё раз маў ляў 
толь кі на бе ла ру скай мо ве. А вось ма ці 
Аляк сан д ры бы ла поль ка, яна раз маў ля ла 
паполь ску. Але пра жыў шы ўсё жыц цё 
ра зам, баць кі ка ха лі адзін ад на го і доб ра 
ра зу ме лі, але ча сам раз маў ля лі між са бой 
на тра сян цы.

Ма ла дыя па жа ні лі ся. І хут ка Ге ор гія Пе
ха, як спе цы я лі ста, за пра сі лі ў Ваў ка выск, 
ку ды ён з жон кай і па ехаў. Паз ней да сы на 
ў Ваў ка выск ту ды пры е ха лі яго ма ці з бра
та мі.

У воль ны ад пра цы час Ге ор гій Пех 
ці ка віў ся кра яз наў ствам і ар хе а ло гі яй. Ён 
па чаў дас ле да ваць Ваў ка выш чы ну і су сед
нія па ве ты. У 1937 го дзе Пех ста но віц ца 
сяб рам Поль ска га ту ры стыч накра яз наў ча
га та ва ры ства.

Ка лі па ча ла ся Дру гая су свет ная вай на, 
Ге ор гій Пех ра зам з сям’ ёй пе ра яз джае 
ў Бе ла сток да жон чы ных сва я коў. Там Пех 

Бе ла стоц кія шля хі Ге ор гія Пе ха

n На здым ках: Па свед чан не Ге ор гія Пе ха, што ён з’яў ляў ся сяб рам поль ска га ту ры стыч на-кра яз наў ча га та ва ры ства. 
Фо та з ар хі ва аў та ра. Дру ку ец ца ўпер шы ню.

Дра гі чын Бель скі або Над буж скі з’яў ля ец ца ад ным са ста ра даў ніх га ра доў Бе ла ру сі. 
Рас па ло жа ны на За ход нім Бу гу, на ру бя жы Ма за вец ка га кня ства, го рад, дзя ку ю чы свай му 
па ла жэн ню й ажыў ле на му ган д лю, спры чы ніў ся да ўзба га чэн ня бе ла ру скіх зем ляў і спры-
яў пра нік нен ню сю ды роз ных куль тур ных уп лы ваў.

Дзя ку ю чы гэ та му Дра гі чын да во лі ра на ро біц ца вя до мым, і ў XII ве ку ўспа мі на ец ца ў роз-
ных да ку мен тах ужо як ума ца ва ны го рад. У 1192 го дзе Дра гі чын быў пе ра да дзе ны кня зем 
Усе ва ла дам бра ту Іга ру. Шы ро кія ган д лё выя зно сі ны Дра гі чы на ў XIII ста год дзі звяр ну лі на 
ся бе ўва гу ма за вец кіх кня зёў, і ён тра піў у поль скае ва ла дан не.

У 1241 го дзе, пас ля спу ста шэн ня Ула дзі мі ра-Ва лын ска га кня ства, адзін з та тар скіх 
ад дзе лаў на ча ле з Кэй да нам, пра соў ва ю чы ся ў на прам ку Го рад ні, па да ро зе раз бу рыў 
Дра гі чын. У тым жа са мым го дзе ліц ві ны так са ма зра бі лі на пад на Ула дзі мі ра-Ва лын скае 
кня ства і апа на ва лі раз бу ра ны Дра гі чын, ды не на доў га. Ужо ў 1247 го дзе яны бы лі выг на-
ны ўла дзі мі ра-ва лын скі мі князь мі.

Ня гле дзя чы на тое, што Дра гі чын вель мі ча ста змя няў сва іх гас па да роў, пе ра хо дзя чы 
з рук у ру кі то ліц ві наў, то па ля каў, ён, дзя ку ю чы свай му па ла жэн ню на ба га тым вод ным 
шля ху, заў сё ды хут ка ад бу доў ваў ся, ба га цеў із ноў, а ўжо ў XVI ста год дзі да сяг нуў свай го 
най боль ша га роск ві ту, пас ля ча го на сту піў яго па воль ны ўпа дак. Асаб лі ва го рад па цяр пеў 
у ча се швед скіх вой наў, а по тым і зу сім за ня паў.

Аб ган д лё вых зно сі нах Дра гі чы на ўжо ў XI ста год дзі свед чаць шмат лі кія ар хе а ла гіч ныя 
зна ход кі, якія зной дзе ны на яго га ра дзіш чы. Шмат з гэ тых прад ме таў, па-ма стац ку вы ка на-
ных, вы раз на свед чаць аб зно сі нах яго ў той час з Ус хо дам. Усе гэ тыя зна ход кі, пры па раў-
нан ні, вы яў ля юць ува ўсім па да бен ства з ты мі, якія бы лі зной дзе ны на ўзбя рэж жы Чор на га 
мо ра, а га лоў ным чы нам на ўскра і нах гор Кер чы. Па між зной дзе ных вы ра баў з брон зы і ме-
дзі, якія ўжы ва лі ся вы ключ на для аз до баў, як на пры клад, га лаў ныя шпіль кі, за кол кі, фі бу лы, 
за вуш ні цы і да г.п., зна хо дзі лі ся брон за выя кры жы кі. Адзін з та кіх кры жы каў з ак руг лы мі кан-
ца мі меў па ся рэ дзі не ў квад рат ных кас ні ках ар на мент нак ш талт вась мі лі сто вае кра скі. Та-
кі ж са мы кры жык быў зной дзе ны і ў ва ко лі цах Кі е ва на ле вым бе ра зе Дняп ра, і ў Хер са нэ се. 
Поў нае па да бен ства гэ тых трох кры жы каў свед чыць аб тым, што яны па хо дзяць з ад нае мяс-
цо вас ці, а імен на з Хер са нэ су Таў рыц ка га, які вы раб ляў па доб ныя кры жы кі ў XI ста год дзі.

По бач з прад ме та мі ві зан тый скае куль ту ры тут бы лі зной дзе ны і рэ чы за ход не еў ра пей-
ска га па хо джан ня. Гэ так, ся род бур ш ты на вых вы ра баў, пе ра важ на па цер каў, тут знай ш лі-
ся брон за выя і свін цо выя кры жы кі з под пі сам „Сrux” і ін шы мі ла цін скі мі вы ра за мі.

Усе гэ тыя зна ход кі з’яў ля юц ца бяс с п рэч ны мі да ку мен та мі, якія свед чаць аб шы ро кім 
ган д лі Дра гі чы на з роз ны мі кра і на мі, у тым лі ку і з Ве не цы яй.

Яш чэ ад ну асаб лі васць дра гі чын скай ста ра даў нас ці скла да юць свін цо выя плом бы-пя-
чат кі, якія сён ня зна хо дзяць у вя лі кай коль кас ці. Плом бы, звы чай на, зна хо дзяць на пра вым 
бе ра зе Бу гу, во ды яко га вы кід ва юць іх з ру і наў ста ра даў ня га га ра дзіш ча. Яны ўпер шы ню 
бы лі заў ва жа ны М. Ам б ра жэ ві чам у 1864 го дзе і пе ра да дзе ны для дас ле да ван ня Ві лен скай 
ар хе а ла гіч най ка мі сіі. У 1890 го дзе вя до мы ар хе о лаг Н. Авэ на ры ус асаб лі ва ці ка віў ся плом-
ба мі і апіс ваў іх у сва ёй пра цы „Дро ги чин над буж ский и его древ но сти”.

Гэ тыя плом бы, пап ро сту не вя до ма яко га прыз на чэн ня, ма юць роз ныя зна кі, з якіх не ка-
то рыя вель мі па доб ны да зна каў на цэг лах цэр к ваў XI-XII ста год дзяў у Го рад ні.

Ся род зна каў звяр та юць на ся бе ўва гу сва сты ка — ста ра даў ні сім ва ліч ны знак сла вя-
наў, які спа ты ка ец ца на дне ах вяр ніц кіх куб каў і зна кі кры жоў, на гад ва ю чых ты пы ся рэд ня-
ве ка вых ма нет XI-XII ста год дзяў. Ад нак, боль шасць зна каў скла да ец ца з ня я кас ных ры сак 
і лі та раў кі ры ліц ка га аль фа бэ ту та го ча су. Злу чэн ні не ка то рых не вя до мых зна каў бы лі, 
ві даць, ра да вы мі гер ба мі.

Зу сім праў да па доб на, што плом ба выя пя чат кі з’яў ля лі ся гер ба мі роз ных кня зёў, пад ула-
дай якіх зна хо дзі ла ся дра гі чын ская зям ля. Чэш скі ву чо ны К. В. Цанц, а так са ма Ві лен ская 
ар хе а ла гіч ная ка мі сія, раз г ля да ю чы ўсе вя до мыя ім плом бы, прый шлі да вы ва ду, што гэ та 
мыт ныя кляй мы або там гі. Гэ ты по гляд з’яў ля ец ца най больш праў дзі вым, ка лі ўзяць пад 
ува гу, што ган д лё выя шля хі ў Бе ла ру сі пра хо дзі лі як раз па ба сей нах рэк За ход ня га Бу гу 
і Нё ма на. У Дра гі чы не дзе ля гэ та га па він ны бы лі зна хо дзіц ца мыт ныя ўра ды, якія пас ля 
зваль нен ня ад мы та та ва раў, зры ва лі не пат рэб ныя плом бы. Ця пер, пас ля мно гіх вя коў, 
во ды Бу гу вы мы ва юць даў но за бы тыя прад ме ты, пры па мі на ю чыя да лё кую мі нуў ш чы ну 
і ўваск ра са ю чы сла ву Дра гі чы на, адыг раў ша га не ма лую ро лю ў спра ве цы ві лі за цыі на ша-
га на ро да ў най даў ней шых ча сох.

Ге ор гій Пех, 1943 г.

улад ка ваў ся на пра цу па моч ні кам ма шы
ні ста на ма неў ро вым па ра во зе. А жон ка 
пай ш ла пра ца ваць на мяс цо вы ры нак. Яна 
ган д ля ва ла га род ні най, якую скуп ля ла ў вя
скоў цаў.

З ра дас цю Ге ор гій Пех су стрэў вы хад 
у Бе ла сто ку га зе ты „Но вая да ро га”, якую 
рэ да га ваў Хве дар Ілья шэ віч. Ён па зна
ёміў ся з рэ дак та рам. Хве дар Ілья шэ віч 
пра па на ваў яму суп ра цоў ні чаць з га зе тай 
і пі саць для яе гі сто ры каар хе а ла гіч ныя 
ма тэ ры я лы. Пех па га дзіў ся. І ў 1943 го дзе 
на ста рон ках „Но вай да ро гі” па ча лі з’яў
ляц ца ар ты ку лы Пе ха, якія ён пад піс ваў 
Юры Пех, Ю.Пех. Мне ўда ло ся па куль 
ад шу каць толь кі тры яго ма тэ ры я лы ў „Но
вай да ро зе” за 1943 год. Гэ та ар ты ку лы 
„Ста ра даў ныя кур га ны Ваў ка выш чы ны” 
(8 жніў ня, 1943 г.), „Ста рыя бе ла ру скія ма
нэ ты” (12 ве рас ня 1943 г.) і „Дра гі чын” (21 
лі ста па да 1943 г.). „Дра гі чын” пра па ную 
чы та чам „Ні вы”.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

ДРА ГІ ЧЫНГа ра ды і мя стэч кі Бе ла сточ чы ны
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