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Успамінаем свае вёскі ...è3

Каля Боцькаўè9

— Сёння ў Ляўкове вялікае свята, бо 
адзначаем круглы юбілей, 40-годдзе 
дзейнасці нашага беларускага народ-
нага калектыву «Цаглінкі», які быў 
заснаваны ў 1976 годзе пры Прадпры-
емстве будаўнічай керамікі ў Старым 
Ляўкове. Я працую з калектывам ужо 
23 гады і рады, што «Цаглінкі» павяліч-
ваюць свой рэпертуар. Мы пабольша-
лі свой склад, прынялі маладых асоб, 
частка з якіх гэта дзеці былых членаў 
калектыву. Зараз у «Цаглінках» спя-
ваюць 23 асобы. Выступаючы перш 
за ўсё з беларускімі народ-
нымі песнямі ў маёй апра-
цоўцы і аўтарскімі творамі, 
між іншым на словы нашага 
паэта з Альхоўкі Міколы 
Варанецкага і з маёй кам-
пазіцыяй, расслаўляем 
мы Нараўчанскую гміну, 
— сказаў музычны кіраў-
нік «Цаглінак» Мікола 
Мяжэнны, які састаўляе 
«Цаглінкам» акампане-
мент на акардэоне.

Святкаванне круглага 
юбілею адбылося 12 ліпеня, 
у дзень святых апосталаў 
Пятра і Паўла, пасля бага
службы ў мясцовай царкве 
і гасцявання па хатах. На 
юбілейны канцэрт прыбыло 
многа запрошаных гасцей. 
Калі перастаў ісці дождж, на 
пляцоўцы каля вялікай сцэ
ны стала збірацца штораз 
больш мясцовай і прыез
джай публікі.

— Я ў дзяцінстве жыў 
у Скупаве. Памятаю, як 
з бацькамі прыязджаў у ляў
коўскую царкву на Пятра 
і Паўла. У гэты дзень прыходзілася пабы
ваць на выступах калектыву «Цаглінкі», які 
так прыгожа спяваў беларускія песні і які 
сёння адзначае 40годдзе сваёй дзейнас
ці, — заявіў Анатоль Вап, дырэктар дэпар
тамента культуры і нацыянальнай спадчы
ны Маршалкоўскай управы ў Беластоку.

Ганаровую адзнаку Міністра культуры 
і нацыянальнай спадчыны РП «Заслужаны 
для польскай культуры» атрымалі наш бе
ларускі паэт з Альхоўкі Мікола Варанецкі 
і тры члены ляўкоўскага калектыву: Ежы 
Равінскі, Юлія Драўноўская і Людміла Мак
сімюк. Адзнакі ўручылі дырэктар Анатоль 
Вап і ўпаўнаважаны падляшскага ваяво
ды па справах нацыянальных і этнічных 
меншасцей Войцех Пшыгоньскі. Астатні 
зачытаў таксама віншавальны ліст ваяво
ды Багдана Пашкоўскага. Дырэктар Куль
турнага цэнтра Беларусі ў Варшаве Міхал 
Рыбакоў зачытаў віншавальны ліст амба
садара РБ у Польшчы Аляксандра Авяр’
янава. Дыпламат падзякаваў спевакам 
за працу ў карысць беларускай культуры 
і адданасць беларускасці. Дырэктар Рыба
коў далучыўся да віншаванняў і ад імя КЦБ 
у Варшаве ўзнагародзіў Міколу Мяжэнна
га, Лену Барташук, Ежы Равінскага, Веру 
Осяк, Марыю Русіновіч, Ірэну Лапінскую, 
Людмілу Максімюк і Юлію Драўноўскую. 
Гэтыя самыя асобы і дзве маладыя спя
вачкі Паўліна Драўноўская і Магдалена 
Сухадола атрымалі віншавальныя лісты 
Управы Падляшскага ваяводства, якія ўру
чыў дырэктар Анатоль Вап і павіншаваў 
«Цаглінак» ад імя Маршалкоўскай управы 
ў Беластоку.

— Калектыў «Цаглінкі» з’яўляецца ам

басадарам Ляўкова і Нараўчанскай гміны 
не толькі на Польшчу і Беларусь. Высту
паў таксама ва Украіне, Літве і Нямеччы
не, расслаўляючы беларускую песню 
і культуру, і заадно нашу гміну. «Цаглінкі» 
часта выступаюць перад мясцовай пуб
лікай. Захапляюць нас прыгожым выка
наннем беларускіх песень, дапамагаюць 
захаваць ад забыцця мясцовы фальклор 
і нашы традыцыі, — сказаў войт Нараў
чанскай гміны Мікола Павільч. Красамоў
на павіншаваў ён юбіляраў і перадаў ім 
грашовы падарунак. Старшыня ГП БГКТ 

Ян Сычэўскі ад імя Галоўнага праўлення 
сваёй арганізацыі ўручыў падарунак і дып
лом 60годдзя дзейнасці БГКТ. Віншаваль
ны ліст «Цаглінкам» і пажаданні ад імя 
старасты Гайнаўскага павета Міраслава 
Раманюка перадаў павятовы радны Міра
слаў Кульбацкі. Калектыў «Цаглінкі» павін
шаваў дырэктар Ваяводскага асяродка 
анімацыі культуры ў Беластоку Цэзары 
Мелька. Старшыня ўправы акруговага ад
дзялення Польскага саюза пенсіянераў 
і інвалідаў Ян Каліноўскі звярнуў увагу 
на поспехі «Цаглінак» на «Сеніярадах» 
і перадаў віншавальныя лісты Міколу Мя
жэннаму і Лене Барташук. Вершаваным 
творам падвяла дзейнасць «Цаглінак» 
і павіншавала спевакоў старшыня гмін
най управы ПСПіІ ў Нараўцы Ядвіга Кар
пюк. Пра пачаткі дзейнасці і цяперашнюю 
актыўнасць калектыву «Цаглінкі» распа
вяла вядучая юбілейнае мерапрыемства 
Кацярына Бяляўская. Паведаміла яна, 
што ляўкоўскі калектыў выступае цяпер 
па 2530 разоў у год і ад пачатку сваёй 
дзейнасці даў больш за 800 канцэртаў 
у Польшчы і замежжы, перш за ўсё ў Бе
ларусі — у Мінску, Гродне, Брэсце, Свіс
лачы, Пружанах, Пінску, Залессі і іншых 
мясцовасцях.

— Будучы дырэктарам Гміннага асярод
ка культуры ў Нараўцы я больш за дзесяць 
гадоў супрацоўнічаў з калектывам «Цаглін
кі». Перайшоўшы на працу ў Гайнаўку не 
парваў я з імі кантактаў, — заявіў намеснік 
бургамістра Гайнаўкі Андрэй Скепка, які 

надалей жыве ў Ляўкове і асабіста добра 
ведае юбіляраў. Павіншаваў ён калектыў 
ад імя бургамістра Гайнаўкі Ежы Сірака.

Уласнік суполкі з абмежаванай адказ
насцю «Ляўкова. Будаўнічая кераміка» Ва
лянцін Пацэвіч прыйшоў разам са старшы
нёй управы суполкі Анатолем Ахрыцюком, 
былым бургамістрам Гайнаўкі, ураджэнцам 
Скупава. Абодва павіншавалі юбіляраў 
і ўручылі ім падарункі.

— Мы, будучы працаўніцамі прадпрыем
ства будаўнічай керамікі ў Ляўкове падчас 
работы сталі падпяваць. Пачуў гэта стар

шыня прадпрыемства Канстанцін Майсе
ня і запрапанаваў стварыць пры нашай 
фабрыцы беларускі калектыў. Паколькі мы 
выраблялі цэглы, ад іх і паўстала ласкавае 
названне нашага калектыву «Цаглінкі». 
Першым нашым музычным кіраўніком 
быў Аляксандр Лукашук, пазней — Васіль 
Целушэцкі, Славамір Пакумейка, а цяпер 
звыш дваццаці гадоў з’яўляецца ім Мікола 
Мяжэнны. У першым складзе нашага ка
лектыву выступала больш за 30 чалавек. 
Апрача жанчын спявалі таксама мужчыны. 
Пасля састаў калектыву мяняўся. Я цэлы 
час спявала, даязджаючы на рэпетыцыі 
з Міхнаўкі. Некалькі гадоў назад зза хваро
бы я перастала выступаць з «Цаглінкамі», 
але цікавіць мяне іх дзейнасць, — успаміна
ла Надзея Кабац.

Мікола Мяжэнны адзначыў, што Надзея 
Кабац заслужылася не толькі сваім спе
вам, але і тым, што запісвала мясцовыя 
песні, якія пасля апрацоўкі папоўнілі рэпер
туар калектыву.

— Мы выдалі тры кампактдыскі, але 
ў нашым рэпертуары намнога больш 
песень, чым удалося нам змясціць на 
кружэлках. Заклікаю суполкі і прыватныя 
асобы падтрымаць фінансава выданне 
чарговых кампактдыскаў з новымі нашы
мі песнямі. Я рады, што старэйшых спева
коў замяшчаюць маладыя асобы, якіх ціка
віць беларуская песня, — заявіў музычны 
кіраўнік «Цаглінак» Мікола Мяжэнны.

— У нашым рэпертуары ў асноўным 
ёсць беларускія песні. Але паколькі мы 

спяваем у розных месцах Польшчы і вы
язджаем ў замежныя краіны, спяваем 
таксама польскія, украінскія і расійскія 
песні. Былі мы лаўрэатамі фестывалю 
«Беларуская песня», перамагалі падчас 
«Сеніярадаў» у розных гарадах і падчас 
іншых конкурсаў. Наш музычны кіраўнік 
Мікола Мяжэнны — чалавек патрабаваль
ны падчас рэпетыцый і выступленняў. 
Але без гэтага не было б поспехаў. Ар
ганізуе ён нам выезды на канцэрты, чым 
раней займаўся наш менеджар Віктар 
Бура, — сказала Марыя Русіновіч, якая 

ў «Цаглінках» спявае ад самага 
пачатку і раней была яго аргані
зацыйным кіраўніком.

— Я люблю спяваць. Мне 
падабаліся выступы «Цаглі

нак» і таму я стала членам 
калектыву. Удалося нам 
заахвоціць маладых дзяўчат 
далучыцца да нас. Апош
нім часам нашы «Цаглінкі» 
амалоджваюцца, — заявіла 
Лена Барташук, цяпераш
няя арганізацыйная кіраўнік 
ляўкоўскага калектыву.

Публіку весяліў не толькі 
калектыўюбіляр «Цаглінкі». 
Удзельнікі юбілейнага мера
прыемства з зацікаўленас
цю слухалі песень у выка
нанні калектываў «Нараўчан
кі» з Нараўкі, гуртоў «Гай» 
з Беластока, «АртПронар» 
з Нарвы і народнага ансамб
ля беларускай песні і танца 
«Росніца» з Гродна.

— Зараз «Цаглінкі» вы
конваюць больш харавой 
музыкі і робяць гэта ўдала. 
Наш калектыў «Нараўчанкі» 
выконвае штораз больш 
беларускай музыкі. У нас 

з «Цаглінкамі» спаборніцтва ў станоўчым 
значэнні гэтага слова, — сказаў музычны 
кіраўнік «Нараўчанак» Пётр Скепка.

— Сёння «Цаглінкі» цікава выступілі 
з прыгожымі беларускімі песнямі. Я ра
ды, што музыку да песень на словы маіх 
вершаў складае Мікола Мяжэнны, а «Цаг
лінкі» выступаюць з імі, што можна было 
пачуць таксама сёння. Я выступаю з «На
раўчанкамі» ўжо чатыры гады. Я люблю 
спяваць беларускія песні. Музыку на 
словы майго верша «Песня мая» скампа
наваў наш музычны кіраўнік Пётр Скепка. 
Зараз запрэзентуем гэты твор, а я буду 
спяваць сола, напераменку з цэлым ка
лектывам «Нараўчанак». Я — пастаянны 
чытач «Нівы», дасылаю допісы ў наш 
тыднёвік. Я цешуся, што нядаўна выйшаў 
зборнік маіх вершаў «Жывуць песні», 
— сказаў Мікола Варанецкі з Альхоўкі, які 
ўдала выступіў з «Нараўчанкамі».

— Мы ахвотна прыязджаем на Беласточ
чыну. Сёння зацікавіў нас выступ калек
тывуюбіляра «Цаглінкі». З гэтай нагоды 
мы будзем сёння выконваць беларускія 
народныя песні і танцы, — заявіла спявач
ка Народнага ансамбля беларускай песні 
і танца «Росніца» з Гродна.

Дырэктар Гміннага асяродка культуры 
ў Нараўцы Галена Рэент паведаміла, што 
перад публікай выступіць калектыў «Та
бар» з Ольштына з цыганскай музыкай, 
а да танцаў пазней будзе іграць гурт «Ак
сель» з Нарвы. Юбіляры і спевакі з іншых 
беларускіх калектываў не чакалі змроку, 
але ўжо днём сталі танцаваць пад гукі бела
рускай музыкі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА
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Выратаванне
Дваістасць

За нашу і вашу карову (2)
Сваімі вачыма

тапельцаў...

Пас ля фе лье то на, які быў апуб лі ка ва ны 
ў гэ тай руб ры цы на мі ну лым тыд ні, ат ры
маў я не каль кі за пы тан няў, ча му ме на ві та 
гэ та тэр мін «ка ро ва» за мя ніў сло ва «сва
бо да» ў па пу ляр ным ло зун гу. Па яс няю, 
кож ная ка лон ка мае сваю коль касць зна
каў, та му ча сам не ха пае мес ца на дэ та
лё выя тлу ма чэн ні. Ін с пі ра цы яй пры мя ніць 
тэр мін «ка ро ва» ста лі для мя не ма на ло гі 
ў вель мі па пу ляр ным, пры год ніц кім ра ма не 
Ген ры ка Сян ке ві ча «У пу сты ні і пуш чы» 
(у ма ёй ма ла дос ці за не се ны ён быў у аба
вяз ко вы спіс лі та ра ту ры для чы тан ня). 
Адзін з ге ро яў, ма ла ды негр па іме ні Ка лі, 
та кім чы нам тлу ма чыў сваю фі ла со фію 
і гі ста рыч ную па лі ты ку вы жы ван ня: «Та ды, 
ка лі Ка лі ўкра дзе ка ро ву — гэ та вель мі 
доб ра і спра вяд лі ва, але ка лі для Ка лі 
ўкра дуць ка ро ву — гэ та нес п ра вяд лі васць 
і зла чын ства». Так ме на ві та ў тых са мых 
про стых раз ва жан нях, на маю дум ку, скры

ва ец ца ў боль шас ці сэнс па лі тыч надзяр
жаў ных уза е ма да чы нен няў. А для гі ста
рыч най па лі ты кі ім пер скіх дзяр жаў та кое 
мыш лен не — аба вяз ко вае і зак ла да ец ца 
ў га ло вы ўсіх гра ма дзян, да та го лю бы мі 
спо са ба мі. Та му не вы пад ко ва ўзні ка юць 
та кія спрэч кі і жар с ці па між су се дзя мі 
ў пог ля дах на конт гі ста рыч най спад чы ны. 
На жаль, як бе зу пын на ба чым, ва ен ная 
сцеж ка ці ж не са мы про сты спо саб вы ра
шэн ня на ба ле лых кан ф лік таў. За ва я ва ныя 
тэ ры то рыі і на ро ды на пра ця гу ўсёй гі сто
рыі пе ра мож цы лі чы лі мес цам бяз лі тас най 
эк с п лу а та цыі. Ад туль так са ма і пры маў ка 
пра мак сі маль нае ра баў ні цтва — ска ры
стан не ўся го за леж на га да мак сі муму, 
быц цам як гэ тую ўмоў ную «дой ную ка ро
ву». «Да іць» чу жыя дзяр жа вы і на ро ды 
так увай ш ло ў кроў не ка то рым па лі ты кам 
і між на род ным кар па ра цы ям, што ў сва ёй 
апан та нас ці роў на і без сум лен ня па ча лі 
аголь ваць свае дзяр жа вы і на ро ды. Але гэ
та тэ ма да зу сім ін шых раз ва жан няў.

Вяр та ем ся ме на ві та больш кан к рэт на 
на наш поль скабе ла ру скі па на дво рак. 

Пас ля 1989 г. у Поль ш чы нап рам кам, на 
які дзяр жа ва скі ра ва ла асаб лі ва вя лі кія 
па лі тыч ныя і фі нан са выя срод кі, ака заў ся 
ўсход ні на пра мак у выг ля дзе рэ куль ты ва
цыі і раз ві ван ня мі фа «ўсход ніх крэ саў». 
На аб са лют на ідэ а лі стыч ным і бяз г рэш
ным воб ра зе поль скай цы ві лі за цыі і пан
ска га ўла да ран ня не ка то рыя па лі тыч ныя 
сі лы пра па ну юць вес ці на ра цыю двух ба ко
вых уза е ма да чы нен няў. Трэ ба спа дзя вац
ца, што гэ тыя по гля ды бу дуць раз г ля дац ца 
толь кі ў ка тэ го ры ях па лі тыч на га фаль к ло
ру. Ад нак да во лі заў важ най і не бяс печ най 
з’я вай у поль скай гі ста рыч наме дый на
аду ка цый най сфе ры з’яў ля ец ца ме на ві та 
фі ла со фія і ўжо, на жаль дзе ян ні, у сты лі 
вы шэй з га да на га нег ра Ка лі. Кра нае яна, 
на жаль, усіх су се дзяў Поль ш чы, а што 
за тым ідзе, і на цы я наль ныя мен шас ці. Па
чуц цё па тэр на ліз му ба лан суе не бяс печ на 
з ідэ яй зва ро ту да па лі ты кі па ды хо ду да 
нац мен шас цей як да за лож ні каў ін та рэ саў 
дзяр жа вы, а не паў на вар тас на га гра ма
дзян ства.Ты дзень та му на зад уз гад ваў 
я пра не бяс печ ную раск рут ку поль ска

ўкра ін скіх уза е ма да чы нен няў у су вя зі з га
да ві най ва лын скай раз ні. З між дзяр жаў
на га по ля кан ф лік ту пе рай шоў ён у Поль
ш чы так са ма на ла каль ны ўзро вень, дзе 
поль скай са маў ра да вай ад мі ніст ра цы яй 
у Пя рэ мыш лі і не ка то ры мі няў ра да вы мі ар
га ні за цы я мі ў ро лі во ра га быў аб веш ча ны 
Са юз ук ра ін цаў у Поль ш чы. У што дзён цы 
«Nasz Dzien nik» ад 5 лі пе ня 2016 г. жур на
ліст га зе ты ў раз мо ве з док та рам Ан джэ ем 
За па лоў скім, гі сто ры кам, ака дэ міч ным вык
лад чы кам, эк с пер там па спра вах бяс пе кі 
і стар шы нёю Поль ска га ге а па лі тыч на га та
ва ры ства ў Жэ ша ве пра зла чын ствы ўкра
ін ска га бо ку і бан дэ раў цаў пры во дзіць, між 
ін шым, і та кое мер ка ван не су раз моў цы : 
«(...) Pol skie wła dze po win ny w koń cu po wie-
dzieć Związ ko wi Uk ra iń ców w Pol s ce wprost: 
dos ta je cie pie nią dze na kul tu rę i oś wia tę oraz 
dzia łal ność mniej szoś ci uk ra iń skiej w Pol s ce. 
Po wi nien pójść jas ny syg nał, że jeś li te śro do-
wi ska na dal bę dą pro mo wać treś ci go dzą ce 
w pol ską rac ję sta nu, to skoń czy się to de le ga-
li zac ją związ ku”.»

Пас ля та кіх слоў ук ра ін скія прад стаў ні кі 
ў Су поль най ка мі сіі ўра да і на цы я наль
ных мен шас цей хо чуць не ад к лад на га яе 
эк ст ран на га па ся джэн ня. Але боль шую 
заг воз д ку ма юць ула ды: як ад рэ а га ваць 
на та кія вы каз ван ні. Ва ўсім тым най боль
шы мі прай г ра ны мі, як заў сё ды, бу дуць на
цы я наль ныя мен шас ці. Прый дзец ца жыць 
і без сва ёй ка роў кі, і вя роў кі. Толь кі так 
нам быць?

vЯў ген ВА ПА

Зу сім ня даў
на, вы сту па ю
чы пе рад сва ім 

на ро дам, кан ц лер Ня меч чы ны за я ві ла, што 
ня мец кія спец с луж бы ве да юць як мі ні мум 
тры нац цаць вы пад каў пра нік нен ня за апош
ні час на іх тэ ры то рыю тэ ра ры стаў, якія пат
ра пі лі сю ды пад выг ля дам уце ка чоў (?!). Гэ та 
хі ба што аз на чае, што нем цам трэ ба быць 
га то вы мі як мі ні мум да тры нац ца ці тэ рак таў, 
якія ў блі жэй шы час мо гуць зда рыц ца.

А што яш чэ мо гуць аз на чаць гэ тыя сло
вы?! Тэ рак ты бу дуць. У гэ тым ня ма сум нен
няў, бо ме на ві та дзе ля гэ та га тэ ра ры сты 
сю ды еха лі.

Прэ зі дэнт Фран цыі свой на род пра 
маж лі васць тэ рак таў не па пя рэдж ваў. Які 
сэнс па пя рэдж ваць пра гэ та на род, які і так 
увесь час ча кае чар го ва га вы бу ху. Гэ та як 
у ста рым са вец кім анек до це, ка лі ней кі ня
мец кі ту рыст на дзі ра вай са вец кай да ро зе 
ўва ліў ся ў глы бо кую яму і цал кам зніш чыў 
сваю „на род ную ма шы ну”.

— Што гэ та та кое! — кры чаў ён. 
— У нас, у Ня меч чы не, як на да ро зе з’яў
ля ец ца хоць ма лень кая ям ка, яе ад ра зу 
чыр во ны мі сцяж ка мі аб но сяць, каб бач ная 
бы ла! А ў вас што тут ро біц ца?!

— А ты як мя жу пе ра ся каў, та кі вя лі кі
вя лі кі чыр во ны сцяг ба чыў? — пы та юц ца 
ў яго.

— Ну ба чыў, — ад каз вае той. — А пры
чым тут той вя лі кі чыр во ны сцяг на мя жы?

— Ну дык вось, — тлу ма чаць яму са вец
кія мі лі цы ян ты. — Той вя лі кі чыр во ны сцяг 
дзей ні чае на ўсёй тэ ры то рыі Са вец ка га 
Са ю за. Та му ня ма ані я ка га сэн су ста віць 
ма лень кія чыр во ныя сцяж кі там, дзе не бяс
печ на, бо не бяс печ на ўсю ды.

Хі ба ўжо час на ды шоў, каб на мя жы Еў ра
са ю за па ве сіць вя лі кі чыр во ны сцяг. За раз 
ужо на ват не вя до ма, дзе больш не бяс печ на 
ста ла. Ці ў тым мес цы, ад куль у Еў ро пу су
нуц ца ўце ка чы, ці ў са мой Еў ро пе. Яно то 
праў да, у тых ра ё нах еў ра пей скіх га ра доў, 
дзе ўце ка чы ма са ва спы ня юц ца, ут ва ра ю чы 
цэ лыя міг ран ц кія ра ё ны, тэ рак таў не бы вае. 
Там свае раз бор кі, да якіх не да пу ска юць 
на ват еў ра пей скую па лі цыю. А вось там, дзе 
ту су ец ца ка рэн нае на сель ні цтва ста рэнь кай 
Еў ро пы, на ста ды ё нах, цэн т раль ных плош
чах і на ват у рэ дак цы ях га зет увесь час неш
та пе ры я дыч на зда ра ец ца.

І вось ужо і ў со неч най Ні цы на свят ка
ван ні фран цуз ска га на цы я наль на га свя та 
Дня ўзяц ця Ба сты ліі пад вы бу хі свя точ на га 
са лю ту тэ ра рыст на гру за ві ку па чаў ду
шыць лю дзей за тое, што яны лю дзі... І гэ та 
ў той Фран цыі, якая, пры ма ю чы чэм пі я нат 
Еў ро пы па фут бо ле, укі ну ла ша лё ныя 
срод кі на бяс пе ку, пра во дзі ла ан ты тэ ра ры
стыч ныя ву чэн ні ад на па ду тых тэ ра ры стаў 
з па вет ра, мо ра і зям лі...

Дык вось, ні якія срод кі і па каз ныя ву чэн ні 
не мо гуць га ран та ваць ані я кай бяс пе кі, ка лі 
па лі ты кі не га то выя прыз наць сва ёй па мыл кі 
і толь кі як ман т ру мо гуць паў та раць ужо за му
со ле ныя сло вы кштал ту „... пе рад аб ліч чам 
не бяс пе кі мы яш чэ больш з’яд на ем ся...”.

Але мно ства жы ха роў Ні цы больш не збі
ра юц ца з імі яд нац ца. У ад рас кі раў ні цтва 
кра і ны, якое пры е ха ла ту ды, гу ча лі страш
ныя сло вы: „Гэ та вы за бой цы”. А для ін шых 
жы ха роў Еў ро пы зас це ра жэн не: „Ка лі гэ та 
зда ры ла ся з на мі, то зда рыц ца і з ва мі”.

Але ніх то з дзе ю чых га лоў ных па лі ты каў 
так і не за я віў, што эміг ран ц кая па лі ты ка 
бы ла няп ра віль най і яе трэ ба тэр мі но ва 
мя няць...

А ў гэ ты час у Тур цыі ледзь ве не ад быў
ся дзяр жаў ны пе ра ва рот. І што там бу дзе 
да лей — не вя до ма. Але для Еў ро пы ўжо ня
важ на, які з двух маж лі вых сцэ на ры яў — ці 
пе ра ва рот, ці ўзмац нен не дык та ту ры — там 
ад бу дзец ца. Што б там не зда ры ла ся, гэ та 
вык лі ча чар го вую ве лі зар ную хва лю ўце ка
чоў, якія хлы нуць не ў іс лам скія кра і ны, а ме
на ві та ў та ле ран т ную Еў ро пу. Еў ро па да 
но вых вык лі каў не толь кі не пад рых та ва ная, 
але на ват і не рых ту ец ца...

Ну а тым, хто і на да лей вы сту пае су
праць да зво лу зброі, ка ры ста ю чы ся вы
пад кам, чар го вы раз ха чу за я віць, што каб 
у лю дзей, якія вый ш лі ў Ні цы на свя та, бы ла 
зброя, то тэ ра рыст быў бы заст рэ ле ны 
знач на хут чэй і дзя сят кі жыц цяў бы лі б вы
ра та ва ныя. Як ка заў кла сік: „Вы ра та ван не 
та пель цаў — спра ва рук са міх та пель цаў”.

А так лю дзям прый ш ло ся як зай цам ба
яз лі ва і га неб на, ду ша чы адзін дру го га, уця
каць ад ад на го толь кі тэ ра ры ста... Чар го вы 
раз лю дзі пе ра ка на лі ся, што ні па лі цыя, ні 
служ бы бяс пе кі, ні абя цан ні па лі ты каў не 
мо гуць га ран та ваць бяс пе кі, ка лі сам ча ла
век аса бі ста не мае пра ва на яе.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Уся го праз два дні пас ля няў да ла га 
ва ен на га пе ра ва ро ту ў Тур цыі та маш нія 
ўла ды эфек тыў на арыш та ва лі ты ся чы 
лю дзей. Са праў ды, яны па ка за лі эфек
тыў насць ма лан кі! Як быц цам на пра ця гу 
доў га га ча су і ве да лі, ка лі і ў чыя дзве ры 
заг ру каць. Але гэ та не мае зна чэн ня. 
Ня ма ча су для та го, каб раз дзь мух ваць 
не зас вед ча ную да ку мен таль на змоў ніц
кую тэ о рыю. З лі ку зня во ле ных роў на 
па ло ва з іх — суд дзі і пра ку ро ры. Гэ та 
над звы чай ін т ры гуе, ча му як раз яны. Ці 
гэ та не за леж ныя суд дзі і пра ку ро ры паг
ра жа юць дэ ма кра тыі ў Тур цыі?

Ад каз ва ю чы на прось бу пра ка мен та
ваць апош нія па дзеі ў Тур цыі прэ зі дэнт 
РП Ан джэй Ду да ска заў так (цы тую 
з па мя ці): «Ну, што ж, вый г ра ла дэ ма кра
тыя». Толь кі што Тур цыя пры ця пе раш
нім прэ зі дэн це мае столь кі агуль на га 
з дэ ма кра ты яй, як Бе ла русь кі ра ва ная 
на пра ця гу больш за 20 га доў моц най ру
кой Лу ка шэн кі. На жаль, гэ тыя два ча ла
ве кі бы лі аб ра ны ў хо дзе дэ ма кра тыч ных 
вы ба раў. І гэ та не каль кі ра зоў за пар. 
На га даю, што ў не бес пад стаў най фаль сі
фі ка цыі аб ві на вач ва юць ад на го і дру го га 
спа да ра. Я ка жу «спа да ра» не без іро ніі. 
Пер шы да ча каў ся на пра ця гу доў га га 
ча су ты ту лу «бес па мыл ко ва га Баць кі 
на ро да». Дру гі, зза аў та ры тар на га ла ду 
праў лен ня — «сул та на». Ці прэ зі дэнт Ан
джэй Ду да гэ та га не ве даў?

Аказ ва ец ца, што дэ ма кра тыя мо жа 
быць выз на ча на ў роз ны і су пя рэч лі вы 
се ман тыч на спо саб. Але спра ва не ў тым, 
каб прэ зі дэнт Поль ш чы быў се ман тыч на 
пра віль ным, а ў тым, каб быў за ха валь ні
кам Кан сты ту цыі, якую ва ўра чы стай клят
ве абя цаў аба ра няць. Зга джа ю чы ся на 
рас ст рой кан сты ту цый на ўста ноў ле на га 
па дзе лу ўла ды, на аб ме жа ван не не за леж
нас ці суд дзяў і пра ку ро раў, на бе зад каз
ныя за ду мы, якіх да пу ска ец ца Збіг неў 
Зёб ра ў сва іх пад ве да мас ных пра ва вых 
уста но вах, Ан джэй Ду да, прэ зі дэнт РП, 
моц на псуе сваю клят ву.

Або прэ зі дэн ц кі аў та ры тэт. Бо як мож
на сцвяр джаць, што ў Тур цыі пе ра маг ла 
дэ ма кра тыя, ка лі за чы ня юць у тур мах 

ты ся чы ту рэц кіх суд дзяў і пра ку ро раў 
на пад ста ве па даз рэн няў, мер ка ван няў 
у па лі тыч най ва ро жас ці? Пут чы сты, як 
ве даю, паў ста лі су праць усё больш аў та
ры тар най ула ды выб ра на га, ні бы та ў дэ
ма кра тыч ных, але сум ніў на сум лен ных 
вы ба рах прэ зі дэн та. Толь кі ці прэ зі дэн
та, ці ўжо сул та на?! На іх дум ку, Эр да ган 
даў но здра дзіў прын цы пам дэ ма кра тыі 
і боль шас най во лі вы бар ш чы каў.

Ці мож на наз ваць пут чы ста мі суд дзяў 
і пра ку ро раў? Путч — іна чай ва ен ны 
пе ра ва рот. Са праў ды, дру гая па ло ва 
арыш та ва ных гэ та ар мей цы вы шэй ша га 
і больш ніз ка га ран гу. Гэ та тры ты ся чы 
сал дат. Коль кі іх, на са мой спра ве, пры
му сам па та ем на ўкі ну лі ў тур му, не вя до
ма. Ма быць, два ра зы столь кі ж. Не ка то
рыя эк с пер ты на ват пат рой ва юць гэ ты 
лік. Якая праў да, да ве да ем ся, ра ней ці 
паз ней. Так, як свет да ве даў ся за над та 
поз на пра ты ся чы та ем на за бі тых чы лій
цаў пад час кі ра ван ня хун ты Пі на чэ та. Не 
ка жу чы ўжо пра тых, хто пе ра жыў тэ рор, 
пра дзя сят кі ты сяч за ка та ва ных, згвал
та ва ных, збі тых і зня во ле ных у тур му на 
пра ця гу мно гіх га доў без су доў. Тыя, ад
нак, ка лі Пі на чэт быў выг на ны з кра і ны, 
да лі свед чан не праў дзе.

Коль кі ах вяр паг лы не тэ рор, раз вя за
ны ў Тур цыі? Ва ўся кім вы пад ку, пра ціў ні
каў ця пе раш ня га прэ зі дэн та Эр да га на, 
якія паў ста лі су праць не дэ мак ра тыч най 
ула ды, роў на столь кі, коль кі ён мае 
пры хіль ні каў. Гэ та большменш па ло ва 
ўся го гра мад ства. Ана ло гія з Поль ш
чай ві да воч ная. Тым не менш маш та бы 
арыш таў у Тур цыі жах лі выя. У Поль ш чы, 
па куль што, па па лі тыч ных пры чы нах, 
ця пе раш няя ўла да ні ко га яш чэ не арыш
та ва ла. Але хто ве дае, кі ру ю чы ся ло гі кай 
ту рэц ка га во пы ту, ці да та кіх па лі тыч ных 
эк с цэ саў не дой дзе ў Поль ш чы? Ад но 
мож на ска заць на пэў на — са ма сей ны аў
та ры та рызм ула да рыць па ўсёй Еў ро пе. 
Гэ та вык лі кае ра скол гра мад стваў. Усіх 
дэ ма кра тыч ных гра мад стваў. І не ска за
на, што гэ ты пра цэс не за пуш ча ны ўжо 
ў Поль ш чы.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Шас нац ца ты раз прай-
шоў тра ды цый ны на род-
ны бе ла ру скі фэст «Бан-
да роў ская гас цёў ня». 
Ла дзіць яго ак тыў вё сак 
Бан да ры, Ры ба кі і на ва-
кол ля, на Пад ляш шы, у Мі-
ха лоў скай гмі не, ра зам 
з Бе ла ру скім гра мад ска-
куль тур ным та ва ры ствам, 
пры пад т рым цы перш за 
ўсё Мі ні стэр ства ўнут ра-
ных спраў і ад мі ніст ра цыі, 
Гмін на га цэн т ра куль ту ры 
ў Мі ха ло ве, па жар ні каў 
і ту тэй шых спон са раў. 
Фэст з’яў ля ец ца пра ця-
гам бе ла ру скіх фэ стаў, 
якія ад дзе ся ці год дзяў 
збі ра лі шмат люд ную пуб-
лі ку ту тэй шую і «за рэ чан-
скую». 

Як ка жа адзін з най больш ак тыў ных 
ар га ні за та раў свя та Вік тар Бу ра ро дам 
з Ры ба коў, адзін з за дум ш чы каў фэ сту: 
«Гэ тае бе ла ру скае свя та ла дзіц ца, перш 
за ўсё, для лю дзей, якіх пе ра ся лі лі ў Бан да
ры з пя ці вё сак, якія бы лі за топ ле ны дзе ля 
па бу до вы Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча. 
У гэ тым лі ку — і мая асо ба. — Між ін шым 
я пры ду маў пер шы фэст. Пры хо дзіў сю
ды, су стра каў ся з людзь мі. І вы ра шы лі 
штось ці ра біць, каб лю дзі не су ма ва лі. 
І вось па ча лі ся тут спе вы, бе ла ру скі фэст. 
Лю дзі пры яз джа юць, ідуць на во зе ра і дзі
вяц ца тым мес цам, дзе за раз бу шуе ва да, 

ку ім п рэ зы гле да чы за се лі на ла вах ам фі
тэ ат ра, ці ка ві лі ся вы ра ба мі ру ка дзел ля, 
раз маў ля лі з твор ца мі, ча ста ва лі ся стра
ва мі рэ гі я наль най кух ні і чым сь ці мац ней
шым, дзет ва ра це шы ла ся ла сун ка мі, куп
ля ла цац кі, ша ры (якія пас ля за лу на лі на 
хмар ным не бе). Сло вам, быў са праўд ны 
фэст, які пры ва біў ама та раў род най пес ні 
з Гай наў ска га і Бе ла стоц ка га па ве таў ды 
ту ры стаў з усёй кра і ны. Не ка то рыя ту ры
сты, як па ні Аг неш ка з Сі ле зіі, у по шу ках 
чы стай пры ро ды і спа кою ўжо не пер шы 
раз пры яз джа юць на Се мя ноў скае ва дас
хо віш ча, і заў сё ды з пры ем нас цю ка ры
ста юц ца куль тур най пра гра май.

— Як доб ра што жы ве ва ша мо ва, бо 
ў нас слян зац кай ужо са свеч каю шу
каць, — да да ла ту рыст ка, якая шу ка ла 
тво раў ту тэй шых аў та раў на поль скай 
мо ве, ма тэ ры я лаў пра Бе ла сточ чы ну, 
каб па ка заць у сва ёй ма лой ай чы не 
ту тэй шыя сво е а саб лі вас ці. Заў сё ды 
на бы вае ў Бан да рах так са ма вы ра бы 
на шых май ст рыхру ка дзель ніц. Між ін
шым — так са ма пры ез джай, але ўжо 
свой скай Мал га жа ты Краў чык з Плян ты, 
Га лі ны Бі рыц кай з Плян ты, Ан ны Кузь мы 
з Мі ха ло ва, Та ма ры Зуб рыц кай з Гуш
чэ ві ны ці драў ля ныя вы ра бы сям’і Та ра
сэ ві чаў. А на фэст, вя до мы ў Поль ш чы 
з ка лен да ра лет ніх фаль к лор ных ме ра

пры ем стваў, пры яз джа юць ру ка дзель ні
кі, на пры клад, з Лю бар то ва.

— Я раб лю ўсё ў драў ні не, — ка жа 
Та ма ра Зуб рыц кая. — Дэ ку паж, ма ля
ван кі, вы па лян кі... Вых валь ва ем род нае 
— Се мя ноў ка, Бе ла ве жа... Перш за ўсё 
На раў чан скую гмі ну. На ву чы ла ся я ад 
свай го му жа То лі ка, ка лісь ра бі лі мы 
ў «Цэ пэ лію». На ле жу да Аг ра ту ры стыч
на га згур та ван ня «Бе ла веж ская пуш ча» 
ў На раў цы, як па ні Га лі на і Мал га жа та, 
вы да ем бук ле ты згур та ван ня....

— Ка лісь я ся дзе ла до ма і гаф та ва ла, 
вы шы ва ла, ба я ла ся вы яз джаць, — заў
ва жы ла Ан на Кузь ма. — А ка лі прый дзе 
час, ка лі па чы на юц ца бе ла ру скія фэ сты, 
кар ціць мя не, хо чац ца з’ез дзіць, па ка зац
ца, бе ла ру скае сло ва і пес ню па чуць, 
па лю ба вац ца гэ ты мі стро я мі. Про ста 
— род нае свя та.

Да лу чы лі ся да свя та жы ха ры до ма 
ў Гар ба рах, па каз ва ю чы як умеў шы, 
а вель мі хо ра ша, па ста ноў ку пра са мо ту 
(рых та ва лі іх Кры сты на Дрозд і Аля Са ла
вей) на тэк сты свай го ка ле гі Яна Ла ска
га, дэк ла ма ва лі і спя ва лі, і па да ры лі ўсім 
саб ра ным чыр во ныя сэр цы. Хва лю ю чая 
па ста ноў ка ка ле кіх лю дзей, які знай ш лі 
пры ту лак па ся род бу я ю чай пры ро ды, ся
род доб рых лю дзей, так са ма вы лу ча ных 
са свай го ася род дзя, шчы ме ла сэр цы 

Ак тыў у гос ці за пра сіў

саб ра ных гас цей, на ват тых, хто прый
шоў перш за ўсё па гу ляць і па ту паць.

На сцэ не, за якой спе лі ні вы, пе рад 
якой кра са ваў ся стол з фі гу ры стым пі ра
гомка ра ва ем, пе рад ты сяч най пуб лі кай 
па я ві лі ся бе ла ру скія ка лек ты вы, вя до мыя 
з бе ла ру скай эст рад най і фаль к лор най 
сцэ ны. «Ас», «Ка ла скі», «Лай ланд» з Бе
ла сто ка, ка пэ ла «Ху тар» і «Асен ні ліст» 
з Га рад ка, «АртПро нар» з Нар вы, «Рэ
чань ка» з Коз лік, «Омор фос» з Ся мя тыч, 
якія прад ста ві лі па тры тво ры са свай го 
рэ пер ту а ру. Ну і «Пры ма кі», за про ша ныя 
з цяж кас ця мі (та му што яны ця пер не 
ў Мі ха лоў скай гмі не?) са мім бан дар скім 
ак ты вам, якія не спа дзя ва на зра бі лі цэ лы 
кан цэрт і не сы хо дзі лі са сцэ ны па куль не 
ад с пя ва лі на леж нае. За ха піў ва каль наха
рэ аг ра фіч ны ан самбль «Бе лы птах» з Мін
ска пад кі раў ні цтвам Воль гі Жыш ке віч, не 
пер шы раз у нас ба ча ны і чу ты. Усе гэ тыя 
і ін шыя ка лек ты вы мож на бу дзе сустрэць 
на бе ла ру скіх фэ стах на Бе ла сточ чы не. 
І не на ад ным та кім свя це ўба чы це зна ё
мыя тва ры гле да чоў — не ка то рыя ж аб’ яз
джа юць усе ме ра пры ем ствы, дзе па чуць 
мож на род ную пес ню.

— Пас лу ха еш род ную пес ню — 
і жыць хо чац ца! — ска за лі ста ра жыл кі 
на ла вач цы пад бан да роў скі мі блё ка мі.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

ус па мі на юць свае хат кі, свае па се ліш чы». 
Стар шы ня БГКТ Ян ка Сы чэў скі ад зна чае, 
што свя та аба пі ра ец ца на тра ды цыю ды 
ак тыў насць са міх бан да роў цаў: «Гэ тае ася
род дзе аб са лют на вы ключ нае ў тым сэн
се, што асаб лі ва ак тыў нае. Гэ та асаб лі ва 
гас цін нае ме ра пры ем ства».

— А гэ та асаб лі ва ад да ныя лю дзі, на 
якіх мож на раз ліч ваць у лю бой сі ту а цыі, 
— ка жа сол ты ска Бан да роў Ма рыя Бу
ра. — Ан на Хля біч, Мі ко ла Хля біч, Мі ко ла 
Хля бічста рэй шы, Ян Ба роў скі — наш 
рад ны, яго жон ка Ірэ на Ба роў ская, Ма
рыя Хля біч, Вік тар Бу ра з жон кай Ні най, 
Ні на Млы нэк, Ра ман Лят коў скі з жон кай 
Алі най, Эва Хля біч з му жам Яр кам, Ля
вон Хля біч з жон кай Вяс ла вай, Ян і Зо
фія Хля бі чы і іх сы ны з Оль ш ты на. Ан на 
Хля біч ук лю чы ла дач ку сваю Олю з яе 
на ра чо ным... Сё ле та да лу чы ла ся да нас 
ды рэк тар ка До ма са цы яль най апе кі Га
лі на Са ко віч. Яе па да печ ныя, з аб ме жа
ван ня мі, так хо ра ша вы сту пі лі на на шай 
сцэ не з прад стаў лен нем пра са мо ту. Ну 
і на шы спон са ры, якіх мы ма ем мно га. 
Сё ле та са мі наз бі ра лі мы гро шай на за
про ша ных на мі «Пры ма коў».

Ім п рэ за па ча ла ся яш чэ да кан цэр ту 16 
лі пе ня, які па чаў ся ў 17 га дзі ну. Мо ладзь 
зай ма ла ся ў спар тыў ным бло ку, гу ля ла 
ў ага ро дзе гуль няў. Яш чэ да лё ка да па чат

Ус па мі на ем 
свае хат кі, свае вё скі... 

Боў т ры кі, Гар ба ры, 
Руд ню, Бу ды, Лу ку
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У чар зе па зда роўе
Больш за паў та ра го да ба дзя ю ся па 

ле ка рах — ад ся мей на га па чаў шы, а за-
кон чыў шы на роз на га ро ду спе цы я лі-
стах. Тры ра зы ў гэ тым го дзе шпі та лі за-
ваў ся — два ра зы ў гай наў скім шпі та лі, 
апош ні раз — у бе ла стоц кай клі ні цы. 
У мя не но гі не слу ха юц ца. Пер ша па чат-
ко ва ля чы лі ад «змяр ц вен ня». А ка лі 
гэ та не па маг ло, дык бы лі на ступ ныя 
ды яг на зы: па даг ра, рас шы рэн не вен, дэ-
ге не ра цыя паз ва ноч ні ка. У час аб с ле да-
ван ня прас вя ці лі мя не з ног да га ла вы. 
Вы ка ры стоў ваў я роз на га ві ду фар ма-
ка ла гіч ныя прэ па ра ты. Без вы ні ку. Док-
тар бе ла стоц кай ар та пе дыч най клі ні кі 
ска заў: «Здран ц вен не ног па пры чы не 
дэ ге не ра цыі паз ва ноч ні ка. А на гэ та ля-
кар ства ня ма. Ад но абяз боль ва ю чыя 
таб лет кі». І ў гэ тым мая праб ле ма. Ад 
паў го да не вы хо джу на ву лі цу. Па па на-
двор ку ру ха ю ся пры да па мо зе двух мы-
ліц. І як тут выт ры маць у ча ты рох сце нах 
ак тыў на му ніў ска му ка рэс пан дэн ту? Як 
та пель нік шу каю па ра тун ку. Ра яць мне 
па дац ца на са на тор нае ля чэн не. Па даў 
за я ву ў На цы я наль ны фонд зда роўя. 
У аб г рун та ван ні ся мей ны ле кар апі саў 
ход май го шмат га до ва га ам бу ла тор на га 
ля чэн ня і шпі та лі за цыі. У ад ка зе ад 13 
лі пе ня НФЗ пра ін фар ма ваў: «На ас но-
ве прад’ яў ле най да ку мен та цыі ле кар-
спе цы я ліст за лі чыў вас на са на тор нае 
ля чэн не да рос лых па рэў ма та ла гіч ных 
зах вор ван нях. Па пры чы не бра ку маг чы-
мас ці рэ а лі за цыі за явы ад 24.06.2016 г. 
вы за не се ны ў спі сак ча ка ю чых за ну ма-
рам 19 552. Прад ба ча ны тэр мін ча кан ня 
— 19 ме ся цаў. За ін фар ма цы яй аб хо дзе 
рэ а лі за цыі на кі ра ван ня мож на са чыць 
па ін тэр нэ це».

Вось, да ра жэнь кія, як спра вы ма юц-
ца ў на шай дэ ма кра тыч най дзяр жа ве 
з ме ды цын скай да па мо гай. У чар зе па 
зда роўе я вы му ша ны ча каць аж 19 ме-
ся цаў, бо пе ра да мною ча кае 19 551 
па цы ент. Ці да ча ка ю ся гэ тай пры ві леі? 
Цяж ка ска заць. А на конт нез да роўя ног 
ма гу па ка ры стац ца ад но на род най муд-
рас цю: «Цяр пі ду ша, збаў ле на бу дзеш».

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Час на кроплі 
Ад ней ка га ча су не ўда ец ца мне пра-

чы таць „Ні вы”, як ка жуць, ад пер шай да 
апош няй ста рон кі. Ну, ка жуць тыя, хто 
яш чэ неш та чы тае. Я „Ні ву” па чы наю чы-
таць з дру гой ста рон кі: спяр ша чы таў фе-
лье тон Мі рас ла ва Гры кі, але да мо ман ту, 
ка лі на ста рон ках „Ні вы” з’я віў ся фе лье-
тон га лоў на га рэ дак та ра Яў ге на Ва пы. 
Мі ра слаў мне вы ба чыць не ра шу часць 
чы та ча, але як тут не чы таць тэк стаў аў-
та ра, які гля дзіць на рэ ча іс насць сва і мі 
ва чы ма.

Але спра ва не ў тым, якія тэк сты на-
сам перш чы таю. Ка лі ўдас ца мне пра-
чы таць тэк сты дру ка ва ныя больш таў-
с цей шым шрыф там, на ват на шэ рым 
фо не, то зу сім не ўда ец ца пра чы таць 
дроб нень кі друк на бе лым фо не. Про-
ста во чы па чы на юць ба лець. Яш чэ пры 
на ту раль ным со неч ным свят ле ўда ец-
ца пра чы таць до пі сы па ста ян на га ка-
рэс пан дэн та „Ні вы” Ула дзі мі ра Сі да ру-
ка, але дзе тут чы тан не „ад вок лад кі да 
вок лад кі”. Са праў ды во чы ба ляць, а не 
ней кая там ад га вор ка, каб не чы таць 
„Ні вы”. Ні якія кроп лі для ва чэй не па ма-
га юць, во чы ба ляць і ўсё. Хто не ха цеў 
бы да ве дац ца, якія праб ле мы пе ра а-
доль вае ніў скі жур на ліст-па да рож нік, 
ван д ру ю чы па сцеж ках і да ро гах ус ход-
няй Бе ла сточ чы ны, або што ў па ле скай 
глы бін цы ро біць Ган на Кан д ра цюк? 
А тут дзень ста но віц ца ка ра цей шым, 
свят ла кож ны дзень менш і менш, аж 
зро біц ца зу сім жмень ка. І як тут чы таць 
пры не на ту раль ным свят ле?

Меў я дум ку на пі саць пра вель мі 
трап ную заў ва гу Юр кі Буй ню ка пра па-
э таў у фе лье то не „Быць па э там” („Ні ва” 
№ 22), але мо жа ін шым ра зам. Ця пер 
час на кроп лі. Мі хась КУП ТЭЛЬ

Да зна ка вых су час ных по ста-
цей, звя за ных з Крын ка мі, 
пра якія ве дае, а пры нам сі 
па він на ве даць боль шасць 
крын чан, мож на за лі чыць Сак-
ра та Яно ві ча. Тут дзей ні чае 
фонд яго імя — Vil la Sok ra tes. 
Не ка то рыя за пом ні лі проз віш-
ча яў рэй ска га ра бі на Ба ру ха 
Лаў ска га, які быў аў та рам 
трак та та «Min chat Ba ruch». Ад-
нак ужо Ра ман Бур ды ла, ха ця 
раў на ваў ся сва ім та лен там 
з гэ ты мі вы дат ны мі асо ба мі, 
цал кам за бы ты ў Крын ках. 
Спа дзя ю ся, што не на доў га. 
У Кра ка ве яш чэ жы ве яго ная 
сва яч ка, якая па сва ім прод ку 
ўспад ка ва ла не толь кі ма стац-
кі та лент, але і яго ныя кар ці-
ны, дзя ку ю чы якім жы ха ры 
Кры нак ма юць маг чы масць 
паз наць вы дат на га зем ля ка. 
Вось, у пят ні цу 15 лі пе ня ў Гмін-
ным ася род ку куль ту ры ад к ры-
ла ся вы стаў ка прац Ра ма на 
Бур ды лы з Кры нак.

Ра ман Бур ды ла на ра дзіў ся 27 кра са ві
ка 1912 го да ў Маск ве. Пас ля рэ ва лю цыі 
ў 1919 го дзе ра зам з бра там Ула дыс ла вам 
і баць ка мі пе ра е хаў да дзя доў у Крын кі. Тут 
ву чыў ся ў мяс цо вай па чат ко вай шко ле, пас
ля якой пра цяг ваў ву чо бу ў Га род ні. Ужо 
та ды Ра ман вы я віў сваё за хап лен не жы ва пі
сам. У 1935 го дзе вы ра шыў па сту піць у Ака
дэ мію ма ста цтва ў Вар ша ве. Да лей шыя 
на ву чаль ныя пла ны Ра ма на пе ра пы ні ла 
вай на, якая зас пе ла яго ў Крын ках. Амаль 
тры га ды ма ла ды ма стак пра вёў у ла ге рах 
для ін тэр на ва ных поль скіх жаў не раў у Ра
кіш ках, Віл ка выш ках і Суз да лі, скуль тра піў 
у Ар мію ге не ра ла Ан дэр са. З ёю прай шоў 
цэ лы ба я вы шлях, за вер ша ны ге ра іч най 
смер цю ў біт ве пад Мон тэКа сі на.

У пят ні цу 15 лі пе ня ў Гмін ным ася род ку 
куль ту ры ў Крын ках бы ла ад к ры та вы стаў
ка кар цін Ра ма на Бур ды лы — за бы та га 
мя стэч кам ма ста ка. Вы стаў ка з’яў ля ец ца 
су цэль най цэ лас цю, якая ад люст роў вае 
не толь кі твор чы, але і жыц цё вы шлях ма
ста ка. Гэ та ры сун кі, зроб ле ныя алоў кам 
эскі зы, якія за хап ля юць сва ёй пра ста той 
і ад на час на ад люст роў ва юць вя лі кі та лент 
ма ста ка. Ад к ры ва ю чы вы стаў ку, пра цаў ні
ца Гмін на га ася род ка куль ту ры Лю цы на 
Юр ке віч пад к рэс лі ла, што пад рых тоў ка 

да та го, каб у Крын ках ад крыць вы стаў ку 
кар цін Ра ма на Бур ды лы, па ча ла ся ўжо не
каль кі га доў та му. Пас ля пе ра моў з роз ны мі 
людзь мі, укам п лек та ван ня так вя лі кай коль
кас ці ра бот ма ста ка, сён ня мож на паз наць 
ха ця час ці ну твор час ці крын ча ні на. Ха ця 
Ра ман Бур ды ла ў Крын ках пра вёў няш мат 
га доў, на яго кар ці нах бы лі так са ма раз ма
ля ва ны пей за жы з род ных ва ко ліц.

— Вы стаў ка на кі ра ва ная на тое, каб 
ад крыць для ся бе пра цы і по стаць вя лі ка га 
май ст ра. Гэ та доб рая на го да, каб Бур ды лу 
вяр нуць на леж нае яму мес ца, — ска за ла 
ў час ад к рыц ця вы стаў кі Лю цы на Юр ке віч. 
— Вы стаў ка вель мі важ ная, яна ад дае ма
ста ку на леж нае мес ца. Ён на сва іх кар ці нах 
раз ма ля ваў не толь кі сваю гі сто рыю, але 
гі сто рыю і па дзеі важ ныя ў маш та бе све ту.

Паў лі на Дуб роў скаяДа ра жын ская, сва
яч ка Ра ма на Бур ды лы, так як яе про дак, 
за кон чы ла Ака дэ мію ма ста цтва ў Кра ка ве. 
Дзя ку ю чы яе да сён ня за ха ва ла ся шмат 
кар цін Бур ды лы. На ад к рыц ці вы стаў кі 
пры зна ла ся да та го, што са ма на леж ным 
чы нам аца ні ла пра цы і ма стац кі та лент Ра
ма на са ма та ды, ка лі рых та ва ла ся да ўступ
ных эк за ме наў у ака дэ мію.

— Як склаў ся б лёс май го прод ка, каб 
яго нае жыц цё не абар ва ла ся пад час біт вы 
за Мон тэКа сі на? У яго пра цах раск ры ва ец
ца ве лі зар ны твор чы па тэн цы ял, — ска за
ла ма стач ка Паў лі на Дуб роў скаяДа ра жын
ская. — Яго ныя кар ці ны ма юць не толь кі 

ма стац кую вар тасць, але і гі ста рыч ную. На 
іх ад люст ра ва ная цэ лая ба дзяж ная да ро га 
з Ар мі яй Ан дэр са.

Вы стаў ка ў Крын ках гэ та не пер шая прэ
зен та цыя прац Ра ма на Бур ды лы. Яш чэ пры 
яго жыц ці ў сту дзе ні 1944 го да ў Ка і ры бы ла 
на ла джа на ка лек тыў ная прэ зен та цыя прац, 
на якой апы ну ла ся ка ля ча ты рох сот кар цін 

Ма стак, 
пра яко га Крын кі за бы лі

жаў не раўма ста коў. Ся род іх бы лі эскі зы 
Ра ма на Бур ды лы. Ужо пас ля яго тра гіч най 
смер ці ў біт ве пад Мон тэКа сі на ў Ры ме 
бы ла на ла джа на вы стаў ка кар цін твор чых 
зма га роў. Гэ тая па дзея бы ла вык люч ная 
та му, што ўпер шы ню тыя ж пра цы бы лі пад
да дзе ны грун тоў на му ана лі зу ма ста цтва ве
даў. Твор часць Ра ма на Бур ды лы наб лі жае 
так са ма апуб лі ка ва ная да 70год дзя біт вы 
пад Мон тэКа сі на ма наг ра фія пад за га лоў
кам «Ar tyś ci An der sa. Con ti nu i ta e no vi ta», 
у якой аў тар пра фе сар Ян Вік тар Сян ке віч 
пі ша: «Trze ba by ło sied miu dzie się cio le ci od 
za koń cze nia dru giej woj ny świa to wej, by roz-
po czął sie właś ci wy pro ces odzy ski wa nia dla 
pol skiej kul tu ry XX wie ku do rob ku ar tys tycz ne-
go, za pom nia nych w po wo jen nej PRL-ow skiej 
rze czy wis toś ci ar tys tów spod skrzy deł Wła dys-
ła wa An der sa. Zos ta li oni świa do mie po mi nię ci 
w po wo jen nych op ra co wa niach dzie jów sztu ki 
pol skiej, czy niąc je am pu to wa ny mi o og rom ny 
i cen ny pod wzglę dem ar tys tycz nym do ro bek 
twór czy. A jed nym z tych ar tys tów jest Ro man 
Bur dył ło».

Па даб ра ныя сва яч кай ма ста ка Паў лі
най Дуб роў скайДа ра жын скай і Лю цы най 
Юр ке віч пра цы, якія мож на па гля дзець на 
вы стаў цы, ад мыс ло ва па чы на юц ца з кар цін 
раз ма ля ва ных яш чэ ў між ва ен ных Крын
ках. Паз ней шыя пра цы вя дуць нас праз 
ла ге ры ў да лё кую да ро гу з Ар мі яй Ан дэр са 
пад Мон тэКа сі на.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

 Сва яч ка ма ста ка Паў лі на Дуб роў ская-Да ра жын ская і ар га ні за тар ка вы стаў кі Лю цы на Юр ке віч
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Бе ла ру сы ра зам 
з кі тай ца мі 
ў Сед ль цах 
ву чац ца 
поль скай мо ве
У Пры род на-гу ма ні тар ным уні вер сі-

тэ це ў Сед ль цах па ча ла дзей насць XVII 
Лет няя шко ла поль скай мо вы і куль ту ры. 
Ву чыц ца ў ёй 65 ча ла век з 14 кра ін, у тым 
лі ку 10 бе ла ру саў. Ігар Жал т коў ска заў 
«Ні ве», што ўдзел у за нят ках лет няй шко-
лы ства рае яму маг чы масць па вы шэн ня 
ўзроў ню пра фе сій на га ва ло дан ня поль-
скай мо вай. Ён — пе рак лад чык, эн ту зі-
яст поль скай куль ту ры. У Сед ль цах бу дзе 
ўда ска наль ваць свае ўме лас ці. Ска заў 
ён, што «Поль ш ча заў сё ды бы ла для нас 
дзвя ра мі ў Еў ро пу. Ге аг ра фіч нае рас па ла-
жэн не Бе ла ру сі та кое, што част ко ва ад-
ной на гой зна хо дзім ся на Ус хо дзе, а дру-
гой — на За ха дзе. Ве дан не поль скай 
мо вы для нас асаб лі ва важ нае. Гэ та да па-
ма гае нам за ха ваць тра ды цый ную шмат-
куль тур насць Бе ла ру сі». Да даў яш чэ, што 
ці ка віц ца жыц цём бе ла ру саў у Поль ш чы. 
З за ці каў ле нас цю бя рэ ў ру кі «Ні ву», якая 
па вод ле яго мер ка ван няў, сім ва ліч на аб’-
яд ноў вае бе ла ру саў па-над ме жа мі. Ён 
упэў не ны, што дзя ку ю чы ніў скім ар ты ку-
лам мож на мно га да ве дац ца аб бе ла ру-
скай гі сто рыі, тра ды цы ях і куль ту ры. Ган-
на Гры да са ва ў сваю чар гу праз пас рэд ні-
цтва поль скай мо вы шу кае маг чы мас ці 
леп ша га вы ву чэн ня і зра зу мен ня лі та ра-
тур ных уза е ма су вя зей, так са ма ў кан тэк-
с це су поль на га бу ду ча га. Ад зна чы ла так-
са ма, што сва бод нае ва ло дан не бе ла ру-

Бе ла ру скія ўдзель ні кі XVII Лет няй шко лы 

скай і поль скай мо ва мі — гэ та ключ для 
ўка зан ня двух ба ко ва га ўзаемадзе ян ня 
куль тур.

За гад чы ца XVII Лет няй шко лы поль-
скай мо вы і куль ту ры д-р габ. Бе а та 
Ва лян цюк-Дай не ка пад к рэс лі ла, што 
для ўдзе лу ў за нят ках бы лі адаб ра ны 
са мыя леп шыя сту дэн ты фа куль тэ таў 
поль скай фі ла ло гіі ў сва іх уні вер сі тэ тах 
або ўдзель ні кі кур саў поль скай мо вы. 
У Пры род на-гу ма ні тар ным уні вер сі тэ-
це ў Сед ль цах за меж ныя сту дэн ты ву-
чац ца ў рам ках пра ек та Мі ні стэр ства 
на ву кі і вы шэй шай шко лы ды Бю ро па 
прыз нан ні аду ка цыі і між на род ным аб-
ме не. Рэк тар ПГУ праф. Та ма ра За ха рук 
звяр ну ла ўва гу, што мо ладзь ат рым лі-
вае не толь кі но выя моў ныя на вы кі, 
але так са ма па шы рае свой во пыт фун-
к цы я на ван ня ў шмат куль тур ным ася-
род дзі. Пры е ха лі ме на ві та прад стаў ні кі 
Кі тая, Мал до вы, Ка зах ста на, Ра сіі, Ук ра і-
ны, Бе ла ру сі, Фран цыі, Гру зіі, Бал га рыі, 
Сла ва кіі, Чэ хіі, Хар ва тыі, Бель гіі і Сер біі. 
Зна ё мяц ца яны з Поль ш чай, яе раз на-
род нас цю, а так са ма прад стаў ля юць 
свае кра і ны. Тут за вяз ва ец ца сяб роў-
ства на доў гія га ды, што на пэў на бу дзе 
ка рыс ным так са ма ў пра фе сій ным жыц-
ці, — ска за ла праф. За ха рук.

Адам БОБ РЫК

Ін фар ма цыя іні цы-
я та ра пра па ган да-
ван ня ту ры стыч-
ных мес цаў у Ор лі 
і Бель ску-Пад ляш-
скім Дар’ ю ша ГА-
РА ДЭЦ КА ГА, ар лян-
ска га на стаў ні ка 
ро дам з Лань цу та.

Ідэя ту ры стыч ных знач
коў уз нік ла 18 га доў та му 
ў Чэ хіі. Два скаў таў скія 
ін ст рук та ры за ду ма лі за
ах во ціць ма ла дых лю дзей 
да аз на ям лен ня з ці ка вы мі 
аб’ ек та мі сва ёй кра і ны 
і дзе ля гэ тай мэ ты ра шы лі вы ра заць 
драў ля ныя круж кі, а на іх звы чай най вы
паль вар кай наш т ры ха ваць ней кі эле мент 
кра я ві ду ці ар хі тэк ту ры. І тыя знач кі пра
па на ваць по бач па ка за ных на іх аб’ ек таў. 
І са праў ды, ту ры сты, якія апы на лі ся по бач 
та кіх мес цаў, ста лі са бе куп ляць та кія су ве
ні ры. Па коль кі тая іні цы я ты ва спра ца ва ла, 
тыя два ін ст рук та ры за ду ма лі рас паў сю
дзіць сваю ідэю па ўсёй кра і не.

Маё зна ём ства з гэ тай спра вай па ча ло
ся вы пад ко ва, ка лі я ра зам з сям’ ёй быў 
у Тчэ ве на агуль г на поль скай су стрэ чы 
фі ла тэ лі стаў. І там адзін з удзель ні каў 
па ка заў не каль кі знач коў, прыс ве ча ных 
чы гун цы; бы ло гэ та во сен ню 2014 го да. 
Я та ды ку піў пер шы та кі зна чок. У мі ну лым 
го дзе на ша сям’я пра во дзі ла ка ні ку лы 
ў Клодз кай кат ла ві не і я вы ра шыў саб раць 
там кры ху знач коў. Не каль кі ра зоў па да
лі ся мы ў Чэ хію. Мя не ўра зі ла, што ў цэн
т ры кож най не вя лі кай мяс цо вас ці, та кой 
як Ор ля, зна хо дзіў ся пункт ту ры стыч най 
ін фар ма цыі, дзе бы ло мно ства ту ры стыч
ных карт, бук ле таў і ту ры стыч ных знач коў; 
ап ра ча знач коў чэ хі пра па ну юць так са ма 
бэ джы для ўклей ван ня і нак лей ван ня. 

І я та ды ўсвя до міў са бе, што та кія не вя лі
кія мяс цо вас ці, у якія ма ла хто заг ля даў 
бы, та кім чы нам пра му юц ца, па каз ва юць 
ся бе на вон кі. Ка лі я вяр нуў ся, па даў ся 
ў Фонд ахо вы спад чы ны Бель скай зям лі, 
дзе я дзей ні чаю, і там прад ста віў пры ве зе
ныя знач кі і за пра па на ваў ра біць та кое ж 
і ў Бель ску. Бо да гэ тай па ры ў Пад ляш
скім ва я вод стве та кія знач кі пра па на ва лі 
толь кі ча ты ры суб’ ек ты: Бе ла веж скі і Боб
ран скі нац пар кі, го рад Дра гі чын ды Му зей 
сель скай гас па дар кі ў Це ха ноў цы.

Ідэя выс пя ва ла па во лі і ў па чат ку бя гу ча
га го да наш фонд па даў бур га міст ру Бель
ска за яў ку на да фі нан са ван не пра ек та 
па пу ля ры за цыі Бель скай зям лі з пры мя нен
нем ту ры стыч ных знач коў. Ат ры ма лі тры 
ты ся чы зло таў, дак ла лі ад фон ду больш 
за ты ся чу і дзя ку ю чы гэ та му маг лі вы пус
ціць у свет ча ты ры знач кі. А ча му ў свет? 
Бо за раз ідэя ахоп лі вае двац цаць кра ін. 
Усе знач кі вы кон ва юц ца ў Чэ хіі, цэнтр 
у го ра дзе Ры ма жа ве. Спяр ша трэ ба бы ло 
пра сіць зго ду ва ўла даль ні каў аб’ ек таў, 
але з гэ тым не бы ло кло па ту. Бы ло па ра зу
мен не з ба цюш кам Ля вон ці ем Та фі лю ком, 
з бель скім ка та ліц кім дэ ка нам, з бур га міст
рам Ярас ла вам Ба роў скім. Ідэя знач коў 

та кая, што пра да юц ца яны ў мес цах, якія 
прад стаў ля юць. Гэ та та кі маг ніт, які мае 
пры цяг нуць ту ры стаў. А ўся ін ф раст рук ту

ра з гі да мі, кар та мі і т.п. за ле жыць 
ад ула даль ні каў аб’ ек таў ды рэ гі я
наль на га ак ты ву.

Пра ект быў на пі са ны ў сту дзе
ні і з та го ча су бы ло пра ве дзе на 
шмат дзе ян няў па яго па пу ля ры
за цыі. Гэ та бы ла мая іні цы я ты ва, 
але пра ца ва ла больш асоб. Быў 
зла джа ны пла стыч ны кон курс для 
дзя цей па чат ко вых школ і най леп
шая пра ца бы ла над ру ка ва на на 
паш тоў цы.

У Ор лі войт так са ма да фі нан са
ваў пра ект; адзін зна чок па каз вае 
цар к ву, дру гі — сі на го гу. Ка лі пры
яз джа юць ту ры сты, та ды па тэ ле
фо не мо гуць да мо віц ца: пра цар к ву 
ра ска жа ба цюш ка Жу ка віц кі, а пра 

сі на го гу ды рэк тар Гмін на га ася род ка куль
ту ры.

Знач кі не ла кі ра ва ны, бо яны не для 
за веш ван ня на шыі. Най важ ней шая эка
ло гія, яны з на ту раль най драў ні ны і толь кі 
вы па ле ныя.

Ня даў на бы лі ў мя не ка ле гі з Тчэ ва, якія 
ў Ор лю пры е ха лі спе цы яль на па гэ тыя два 
знач кі. Наш рэ гі ён но вы для іх. Ба цюш ка 
га дзі ну апа вя даў ім пра мяс цо вы кан фе
сій ны кра я від, ат ры ма лі кні жач кі і вы е ха лі 
з Ор лі за да во ле ныя, бо прыс ла лі мне 
мэй лы. Па ба чы лі сі на го гу і па е ха лі яш чэ 
ў Бе ла ве жу.

На сён няш ні дзень у Пад ляш скім ва я
вод стве ёсць толь кі адзі нац цаць мес цаў па
ка за ных на ту ры стыч ных знач ках, у іх лі ку 
два ў Ор лі і ча ты ры ў Бель ску. Зу сім ня даў
на свой зна чок вы пус ціў го рад Гай наў ка. 
А ў кра і не іх амаль паў ты ся чы. Най больш 
знач коў на поў д ні і за ха дзе кра і ны, бо там 
лю дзі ве да юць, што знач кі пры цяг ва юць 
ту ры стаў, а з імі і гро шы.

Спа дзя ю ся, што Ар лян ская гмі на вы пус
ціць яш чэ зна чок з най п ры га жэй шай на 
Пад ляш шы цар коў кай у Шчы тах.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ін фар ма цыя Ан ны НЕС ЦЯ-
РУК, ды рэк тар Гмін на га ася-
род ка куль ту ры ў Ор лі.

Ка ні ку лы ў Гмін ным ася род ку куль ту
ры ла дзім ка ля дзе ся ці га доў. Спа чат ку 
бы лі май старкла сы, пры хо дзі ла 
не каль кі дзя цей. Паз ней мы ста лі 
ла дзіць два тыд ні лет ніх ка ні кул 
і два тыд ні зі мо вых. І ця пер тых 
дзя цей збі ра ец ца ка ля са ра ка: ад 
ча ты рох га до вых да шас цік лас ні каў; 
зай ма юц ца з імі пяць апя ку нак. У на
ступ ным го дзе хо чам неш та ар га ні
за ваць і ста рэй шым дзе цям, бо яны 
пры хо дзяць у ГАК і пы та юць, ці неш
та і для іх ма ем. Пла ную адзін ты
дзень за няць ма лых дзя цей, а дру гі 
ста рэй шых з роз ны мі тэ ма тыч ны мі 
пла на мі.

У нас з го ду ў год што раз больш 

та кіх дзя цей, і гэ та не так, як не ка то рыя 
ка жуць, што яны пры ез джыя — за раз 
та кіх толь кі трое, якія пры е ха лі з Бе ла
сто ка да сва іх дзяд коў, а апош нія — усе 
з Ор лі. Ёсць не каль кі но вых сем’ яў, якія 
пры е ха лі ў Ор лю і іх дзе ці бу дуць ву чыц
ца ў на шай шко ле.

Ста ра ем ся ар га ні за ваць дзе цям за
нят кі на мес цы і вы яз джаць, бо, як гэ та 
дзе ці — не лю бяць ся дзець у ад ным мес
цы. У пер шым тыд ні ар га ні за ва лі па ез д ку 
ў Му зей ма лой ай чы ны ў Бельск, дзе 
па гля дзе лі даў нія ха ты і даў нія вя ско выя 

тан цы. Вы яз джа лі так
са ма ў кі но ў Бе ла сток; 
шка да, што ня ма кі но ні 
ў Гай наў цы, ні ў Бель ску, 
бо бы ло б блі жэй. Пра во
дзім і спар тыў ныя за нят кі 
на мяс цо вай пля цоў цы 
„Ор лік”. І пла стыч ныя за
нят кі ар га ні зу ем — сё ле
та ўклю чы ла ся да гэ тай 
іні цы я ты вы ар лян скае 
ад дзя лен не Ка а пе ра тыў
на га бан ка ў Бель ску, 
пра па ну ю чы кон курс на 

пра ма цый ны пла кат сва ёй уста но вы, 
з уз на га ро да мі. У дру гім тыд ні вы яз джа лі 
ў ка нат ны парк у Дак тор цах, дзе дзе ці 
аз на ё мі лі ся з узы хо джан нем па ка на це. 
Ла дзі лі так са ма вог ніш ча. На за кан чэн
не ка ні кул ар га ні зу ем пік нік з уру чэн нем 
уз на га род ад пла стыч ных кон кур саў, 

Ту ры стыч ныя знач кі

К а  н і  к у  л ы  ў  а р  л я н  с к і м  Г А К
пры яз джа юць да нас ані ма
та ры з Бе ла сто ка, пры во зя
чы на дуў ныя з’яз джаль ні ды 
роз ныя дзі ця чыя гуль ні.

На шы ка ні ку лы доў жац ца 
два тыд ні ў га дзі нах з дзя ся

тай да ча тыр нац ца
тай. Мен шых дзя
цей пры во дзяць 
і за бі ра юць баць кі, 
ста рэй шыя дзе ці 
пры хо дзяць са мі. Не збі ра ем 
ні я кіх ап лат, тран с парт за пэў
ні вае нам гмі на, а па трэб ныя 
бі ле ты ап лач ва юць баць кі. Для 
хар ча ван ня не ма ем умоў.

Ча ты ры га дзі ны гэ та менш 
чым у шко ле, ад нак у нас за
нят кі вель мі на сы ча ныя. Дзе ці 
роз ныя і най ця жэй з імі ў пер
шыя дні, бо ім зда ец ца, што тут 
бу дзе так як до ма. Іх мно га і яны 
му сяць вы кон ваць на шы ар га
ні за цый ныя пат ра ба ван ні ды 
суп ра цоў ні чаць з са бою без аг
ляд кі на ўзрост. А пас ля не каль

кіх дзён усё ўладж ва ец ца. Я заў сё ды сур’
ёз на стаў лю ся да дзя цей, бо гэ та на ша 
бу ду чы ня. Я заў ва жы ла, што дзе ці, якія 
ў нас зай ма юц ца, пас ля вяр та юц ца да 
нас як ма ста кі, як куль тур ныя лю дзі, якія 
кан ча юць шту дыі і мо гуць нам пры нес ці 
но выя вар тас ці. І гэ та вель мі каш тоў нае.

Ка лі дзе ці змал ку ве да юць, як у ГАК 
мож на фай на пра вес ці час, то яны ў хо
дзе на ву чаль на га го да пры хо дзяць да 
нас на ар га ні за ва ныя на мі ўікэн да выя 
за нят кі. З імі за вяз ва ец ца та кая су вязь 
і баць кі ах вот на па сы ла юць дзе так на 
ла джа ныя на мі за нят кі з на род ны мі твор
ца мі ды ін шы мі людзь мі, якіх зап ра ша ем 
звон ку. Так са ма ез дзім з дзяць мі ў ін шыя 
ася род кі куль ту ры, каб яны па ба чы лі 
чым зай ма ец ца мо ладзь у ін шых гмі нах, 
а гэ та раз ві вае іх куль тур ны га ры зонт на 
бу ду чы ню.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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Свет вель мі вя лі кі. У ім жы вуць мі льё ны лю дзей. Не ка то-
рыя з іх пе ра яз джа юць уз доўж і ўшыр зям но га ша ра ў по-
шу ках леп ша га жыц ця. Але не заў сё ды яго зна хо дзяць.

Ду маю, што лю дзі па дзя ля юц ца на дзве гру пы. Ад ны 
вель мі ад к ры тыя на ін шыя куль ту ры і рэ лі гіі. На жаль, ёсць 
і та кія, якія не па ва жа юць ін шых. Іх мно га. На ват у нас, на 
тэ ры то рыі, дзе ад ста год дзяў жы вуць по бач з са бой па ля кі 
і бе ла ру сы ці ін шыя на цы я наль нас ці.

Ад ней ка га ча су ў нас ста ла шум на пра лю дзей, якія з’яў-
ля юц ца пры хіль ні ка мі ад на на цы я наль най кра і ны — ідэі 
«Поль ш ча для па ля каў». Та кія лю дзі не ўсве дам ля юць са бе 
скла да най гі сто рыі на шых зя мель. На маю дум ку, трэ ба раз-
маў ляць з та кі мі людзь мі, та му што не да хоп раз мо вы вя дзе 
да яш чэ боль шай ва ро жас ці. Цяж ка жыць ся род лю дзей, 
які гля дзяць на ця бе ваў ком!

Ева ІВА НЮК, „Зор ны мі ва чы ма”

Спы ніць 
ва ро жасць!

Ева Іванюк, Наталля Васько, Іван Карсунскі

Лю дзі Пад ляш ша
(аду ка цый ная гуль ня з „Ні вай”)

Спа лу чы проз віш ча з пра цай і да сяг не ння мі
— Мі ра Лук ша
— Яў ген Ва па
— Ві таль Лу ба
— Ян Та ра се віч
— Яні на Чар ня ке віч
— Эд вард Гар ш тын скі
— Ган на Кан д ра цюк

Ва ры ян ты:
— лаў рэ ат Агуль на поль ска га кон кур су бе ла ру скай па э зіі і про зы
— рэ дак тар „Зор кі”
— аў тар кні гі „Жы він кі з глы бін кі”
— га лоў ны рэ дак тар „Ні вы”
— пер шы рэ дак тар „Зор кі”
— мо ваз на вец, рэ дак тар кніж кі „Бе жан ства 1915 го да”
— ге ні яль ны кам па зі тар, на ро джа ны ў Са кол цы (18931961)

„Зор ны мі ва чы ма”, Оля БУС ЛОЎ СКАЯ, Аг неш ка ЗДА НОЎ СКАЯ

Уз на га ро да 
за бе ла ру скую мо ву
Пра хо дзяць дні, ме ся цы, а ма ла дыя лю дзі ўвесь час ча-

ка юць чэр ве ня. Кан ча ец ца школь ны год і па чы на юц ца 
Су стрэ чы „Зор кі”. Цэ лы ты дзень у Но вым Ляў ко ве пра-
хо дзяць май стар-кла сы для ма ла дых жур на лі стаў, ры са-
валь ш чы каў, фа тог ра фаў ды па э таў. Ча ста трэ ба цяж ка 
пра ца ваць увесь год, каб ат ры маць за пра шэн не на гэ тае 
ме ра пры ем ства. У час Су стрэч ад бы ва юц ца за нят кі з асо-
ба мі, якія з’яў ля юц ца аў та ры тэ та мі ў сва ёй га лі не. Удзел 
у Су стрэ чах „Зор кі” з’яў ля ец ца цу доў най уз на га ро дай за 
цяж кі і пра ца ві ты на ву чаль ны год.

На тал ля ВАСЬ КО, „Зор ны шлях”

Вё сач ка
Вё сач ка — най леп шае мес ца на зям лі.
Па вет ра, ва да, звя ры — усё па ма гае та бе.
Без па вет ра ня ма ні чо га.
Толь кі чы стае, све жае па вет ра гэ та...

па да ру нак ад на ша га Бо га.
Без ва ды ніх то не пе ра жы ве.
На ват ма лы дож джык 

вель мі мно га дае.
Кож ны ча кае даж джу —
Ма лая квет ка і дзі ця ў ак не.

Без звя роў — як бы гэ та бы ло?
Пчол ка — мёд,
ка роў ка — ма ла ко,
ку рач ка — яй кі,
са бач ка — сяб ра і вар та вы.
«Пар на сік», Оля СА ЛА ВЯ НЮК

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

Ад каз на кры жа ван ку № 26:
Ло зунг: Су стрэ чы „Зор кі”.
Уз на га ро ду, на бор аз доб най па пе ры, вый г ра-

ла Ка ця ры на Кась ко з Бе ла сто ка. Він шу ем!
Noc

Nos

Marsz

ŚwierszczNika

Art

Siano

Serce

Ksiądz

Smok

Słuch

Sejm

Moje

Mech

Dunaj

Nieznajomy

Jaź

Bank

Dzban

SerKwas

“Бяз меж нае” 
ка хан не
— На біў ця бе я, мой сы нок,
Та му што я ця бе ка хаю.
Та бе хай бу дзе гэ та ўрок,
Што да ця бе па ша ну маю.

— Пры во дзіць мя не 
гэ та ў здзіў,

Ў жыц ця май го пе ры яд ран ні.
Тат ка, дык я не зас лу жыў
На толь кі ад ця бе ка хан ня.

На пу жаў ся
Лет няю па рою
Знай шоў ся за мя жою.
Бы ла ж там уце ха!
На сла ні я ехаў.

Быц цам гэ та іг ры,
Бег лі за мной тыг ры.
Ўсе стра хі ад ля це лі
Сы шоў шы з ка ру се лі.

„Пар на сік”: — Ча му Вы пе ра вы да-
лі кніж ку „Бе жан ства 1915 го да”?

Ві таль Лу ба: — Бы ла та кая па трэ-
ба. Пер шае вы дан не, якое па ка за ла ся 
ў 2000 го дзе, ра зыш ло ся і лю дзі шу ка-
лі гэ тай кні гі. Тэ ле фа на ва лі чы та чы 
з цэ лай Поль ш чы. Мы па ду ма лі, што 
да со тай га да ві ны бе жан ства трэ ба 
яе пе ра вы даць. Та кім чы нам паў ста-
ла кніж ка па поў не ная не ка то ры мі 
ма тэ ры я ла мі.

П.: — Вы шмат га доў звя за ны 
з „Ні вай”. Як вы гля да лі Ва шы па чат-
кі ў га зе це?

В.Л.: — Я прый шоў у „Ні ву” ў 1988 
го дзе, ка лі ёй бы ло 32 га ды. На па-
чат ку жур на лі сты пі са лі ар ты ку лы 
ўруч ную, пра ца ва лі ма шы ніст кі, якія 
пе ра піс ва лі тэк сты. Ма шы на пі сы вез-
лі ў дру кар ню. Там тэк сты на бі ра лі 
лі на ты пі сты. Выт вор чы пра цэс ад на-
го ну ма ра пра цяг ваў ся два тыд ні. За-
тым га зе та трап ля ла да чы та чоў, на-
ват у да лё кія вё скі. Быў ін шы са стаў 

рэ дак цыі. Ка лі я па чаў пра ца ваць 
у рэ дак цыі, та ды з „Ні вы” ады шоў 
Ге ор гій Вал ка выц кі, пас ля Мі хась 
Хмя леў скі і ін шыя. У гэ ты пе ры яд 
у на шай кра і не ад бы лі ся вя лі кія па-
лі тыч ныя зме ны, на сту піў вя лі кі тэх-
на ла гіч ны пра грэс. Гэ та быў так са ма 
час вя лі кай ак тыў нас ці ма ла дых лю-
дзей на ста рон ках га зе ты. Яны пі са лі 
пра спра вы, якія нес ла жыц цё. Уз нік-
лі роз ныя бе ла ру скія ар га ні за цыі. На-
шы жур на лі сты бы лі за ан га жа ва ныя 
ў дэ мак ра тыч ныя пе ра ме ны ў кра і не. 
Ста рон кі га зе ты бы лі ад к ры тыя для 
ўсіх. Ча сам зда ра лі ся кан ф лік ты па-
між ма ла ды мі „рэ ва лю цы я не ра мі”, 
а ста рым па ка лен нем жур на лі стаў.

П.: — Ці бу ду чы ў на шым уз рос це 
Вы пі са лі ў „Зор ку”, ці пад піс ва лі ся 
на яе?

В.Л.: — Не, я на ра дзіў ся ў гэ тай 
част цы Пад ляш ша, дзе ў шко ле не 
бы ло бе ла ру скай мо вы. Бе ла ру скую 
мо ву я па чаў вы ву чаць у лі цэі, та ды 
па чаў чы таць „Ні ву”.

П.: — Якія тэк сты Вы рэ да гу е це 
з най боль шай пры ем нас цю?

В.Л.: — Гі ста рыч ныя. Я з’яў ля ю ся 
ка рэк та рам „Бе ла ру ска га гі ста рыч на-
га збор ні ка”. Я за кон чыў бе ла ру скую 
фі ла ло гію, але адзін год ву чыў ся на 
гі ста рыч ным фа куль тэ це.

П.: — Якую ро лю, па вод ле Вас, 
у „Ні ве” адыг ры вае „Зор ка”?

В.Л.: — Гэ та важ ная спра ва, так 
бы ло ад са мо га па чат ку. „Зор ка” дае 
маг чы масць для ак тыў ных дзя цей 

пуб лі ка ваць свае тво ры. Як „Ні ва” 
важ ная для да рос лых, так „Зор ка” 
важ ная для дзя цей. Ка лі паг ля дзім 
на пуб лі ка цыі бе ла ру скіх дзе я чаў, 
амаль усе па чы на лі з „Зор кі”.

П.: — Ці рэ дак цыя „Ні вы” пла нуе 
на ступ ныя кніж кі, над чым за раз 
пра цу е це?

В.Л.: — Мы вы да лі больш за 50 
кні жак. Апош нім пра ек там з’яў ля ец-
ца пе ра клад кніж кі „Бе жан ства 1915 
го да” на поль скую мо ву.

П.: — Сё ле та свят ку ем 60-годд зе 
„Ні вы”. Ці на пра ця  гу гэ тых га доў 
„Ні ва” па мя ня ла ха рак тар? 

«Ні ва» мя ня ец ца з ча сам
Гу тар ка-ін тэр в’ю з ВІ ТА ЛЕМ ЛУ БАМ, на мес ні кам га лоў на га рэ дак та ра „Ні вы”.

В.Л.: — Ка лісь на змест „Ні вы” 
вя лі кі ўплыў ме ла цэн зу ра. Ка лі пе-
ра ста ла дзей ні чаць, мы ста лі пі саць 
пра да гэ туль за ба ро не ныя тэ мы, 
дру ка ваць вер шы па э таў-эміг ран таў, 
ла дзіць кан так ты з бе ла ру са мі на За-
ха дзе. Па ча лі так са ма зак ра наць бе ла-
ру скія тэ мы між ва ен на га і ва ен на га 
пе ры я ду. Мож на ска заць, што „Ні ва” 
мя ня ец ца з ча сам. На шай мэ тай заў-
сё ды бы ло апіс ваць жыц цё бе ла ру саў 
у Поль ш чы, іх ак тыў насць ва ўсіх 
га лі нах дзей нас ці. Дзя ку ю чы ка рэс-
пан дэн там мы змаг лі за пі саць мно гія 
па дзеі ў вё сках на Пад ляш шы.

П.: — Нам зда ец ца, што Вы лю бі-
це сваю пра цу. Ці з пры ем нас цю хо дзі-
це ў рэ дак цыю „Ні вы”?

В.Л: — Люб лю сваю пра цу і ні ко лі 
яе не па мя няю. Я ўжо пен сі я нер.

П: — Ад ной з са мых важ ных тэм 
„Ні вы” з’яў ля ец ца бе жан ства. Ска жы-
це, як Вы са бра лі столь кі ўспа мі наў?

В.Л.: — Тэ ма бе жан ства па яў ля ла-
ся ў „Ні ве” ад са мо га па чат ку. Ка лі 
га лоў ным рэ дак та рам стаў гі сто рык 
Яў ген Мі ра но віч, ён пры кме ціў, што 
тэ ма бе жан ства не іс нуе ў гі ста рыч-
най лі та ра ту ры. А яна для бе ла ру саў 
вель мі важ ная. Пра фе сар Мі ра но віч 
ра шыў за поў ніць гэ ты пра бел. Ён вы-
пра віў жур на лі стаў збі раць ус па мі ны 
лю дзей, якія вяр ну лі ся з бе жан ства 
або за па мя та лі ся мей ныя ра ска зы. 
Саб ра ныя ма тэ ры я лы мы па поў ні лі 
до пі са мі з ра ней шых ну ма роў „Ні-
вы”. У дру гім вы дан ні змеш ча ны 168 
гі сто рый бе жан цаў.

П.: — Што для Вас бы ло най ці ка-
вей шым, ка лі рэ да га ва лі гэ тую кніж-
ку?

В.Л.: — Ці ка вым бы ло на зі ран-
не, што ка лі на шы лю дзі апы ну лі ся 
ў глы бі Ра сіі, іх лі чы лі вель мі аду ка ва-
ны мі. Яны ўме лі чы таць і пі саць. На-
шы лю дзі заў ва жы лі роз ні цы ў по бы-
це, аб ра дах, хар ча ван ні, на пры клад, 
там амаль не спа жы ва лі буль бы, 
елі толь кі бе лы хлеб. За па мя та лі ся 
так са ма лі сты бе жан цаў да род ных. 
У па чат ку бе жан ства пош та дзей ні-
ча ла нар маль на, лі сты да хо дзі лі да 
ад ра са таў.

П: — Дзя ку ем за раз мо ву!
Гу тар ку ап ра ца ваў 

Мак сім Фі ё нік
Малюнак Олі Яроцкай

Krok

Na

Na

Nie



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 24.07.2016              № 3024.07.2016              № 30

З Ор лі ў Сі бір са ве ты вы вез лі пяць сем’
яў: сям’ю вой та Баг да на Вань ко ві ча, 
сям’ю па лі цэй ска га Гжыб ка, сям’ю за гад
чы ка шко лы Вруб леў ска га, сям’ю ўла
даль ні каў каф ляр ні жы доў Вай н ш тэй наў 
ды, на дзі ва, ад ну бед ную пра ва слаў ную 
сям’ю Ко ла — 70га до вых баць коў, дач
ку і двух сы ноў; ба дай з тае пры чы ны, 
што адзін з тых сы ноў не ха цеў жа ніц ца 
з мяс цо вай дзяў чы най па проз віш чы Ге
ра сі мюк, з якою ён кры ху ха дзіў. Спра ве 
вы ваз кі ў Сі бір і арыш таў няс лаў на пры
с лу жы лі ся мяс цо выя ак ты ві сты, у іх лі ку 
і не ка то рыя яў рэі.

Ссы ла ю чы ў Сі бір, са ве ты ме лі за мэ ту 
па ка ран не, не ўсве дам ля ю чы, што та
кім чы нам не ка то рым ра ту юць жыц цё. 
Па ра дак саль на тое, што з ця чэн нем 
га доў аб тых па дзе ях мож на да ве дац ца 
больш. Лю дзі на схі ле свай го жыц ця ста
но вяц ца больш ад к ры ты мі, а не ка то рыя 
ссыль ныя пі шуць ме му а ры. Мне ўда ло ся 
дай с ці да ўспа мі наў сям’і Вруб леў скіх ды 
яў рэй скай сям’і Вай н ш тэй наў.

Та дэ вуш Вруб леў скі (18951954) быў за
гад чы кам ар лян скай шко лы ў 19211941 
га дах. Ат ры ма ны ім за ўдзел у поль ска
баль ша віц кай вай не Крыж Не за леж нас ці 
стаў за чэп кай для арыш ту эн ка вэ ды
ста мі цэ лай яго най сям’і ў чэр ве ні 1941 
го да. Вруб леў ска га ў хо дзе ўра чы ста га 
за кан чэн ня на ву чаль на га го да вы даў ма
ла ды яў рэй, бы лы ву чань.

Та дэ вуш тра піў у бе ла стоц кую тур му, 
з якой быў выз ва ле ны пас ля на па дзен ня 
гіт ле раў цаў на са ве таў. Ма рыя Вруб леў
ская, на стаў ні ца (1902 го да нар.), са 
сва ёй ма ці Ка ця ры най (1873), дач кой Да
ну тай (1925) ды сы нам Вес ла вам (1928) 
бы лі дэ пар та ва ны ў глы бін ку Са вец ка га 
Са ю за — у Бійск у Ал тай скім краі (там 
жа быў і Вой цех Яру зель скі). Пе ра жы
ва юць ссыл ку і ў траў ні 1946 го да вяр та
юц ца ў Поль ш чу, але не ў Ор лю, толь кі 
на сваю ра дзі му ў Пад не бы лі, што ка ля 
Крос на ў Га ліч чы не. Тыя па дзеі так ус па
мі на ла Да ну та Ка валь ская...

20 чэр ве ня 1941 го да ка ля 23 га дзі ны 
но чы заг ру ка та лі ў дзве ры на шай ква
тэ ры (у школь ным бу дын ку, дзе за раз 
ка та ліц кі кас цёл). У ква тэ ру ўвай ш ло 
не каль кі муж чын у эн ка вэ дыс ц кіх мун дзі
рах; ад ным з іх быў ву чань ма іх баць коў 
Кан стан цін Му раў скі. Га дзі ну ра ней 
ма ма з сяб роў кай па е ха лі фур ман кай 
у Бельск. Му раў скі па ехаў ма та цык лам 
па ма му. Пра вя лі рэ ві зію і ха ця ні чо га не 
знай ш лі, арыш та ва лі баць ку. Нам за га
да лі па ка вац ца. Мы бы лі вель мі ўстры во
жа ны, я бы ла хво рая. Вест ка пра наш 
вы ваз раз нес ла ся па Ор лі. Баць кі бы лі 
па ва жа ны мі і ўсе нам спа чу ва лі. Пры хо
дзі лі раз ві тац ца, кож ны неш та пры нёс на 
да ро гу (хлеб, шма лец, цу кар...).

З Ор лі вы е ха лі гру за ві ком. Пад ве чар па
да лі та вар ны цяг нік з быд ля чы мі ва го на
мі. З абедз вюх ста рон на ры, у ку це пра
ту лі на для пры бі раль ных мэт. У ва го не 
еха лі жан чы ны, муж чы ны і дзе ці, ра зам 
ка ля са ра ка асоб. За су ну лі дзве ры, у ва

го не ста ла цём на. Да ча пі лі па ра воз і цяг
нік ру шыў. Цяж ка апі саць, што дзе я ла ся 
ў ва го не — плач, спеў на бож ных пе сень 
і ма літ вы. Усё гэ та злі ва ла ся ў жах лі вае 
ры дан не.

Цяг нік па чат ко ва ехаў няс пеш на. Па 
да ро зе да чап ля лі ва го ны і склад на ліч
ваў сем дзе сят ва го наў поў ных лю дзей. 
У Мін ску доў га ста я лі на за пас ным пу ці. 
Ка ля вак за ла ня мец кія са ма лё ты скі ну лі 
не каль кі бомб. Цяг нік наш ру шыў і гнаў
ся вель мі хут ка. Ста я ла спё ка, нам скон
чы ла ся яда і ва да. На ад ной стан цыі ма
шы ніст ін ша га по ез да па даў нам кры ху 
тлу стай ва ды з па ра во за. У ва го не еха ла 
ма ці з не маў лём.

Кож ны ва гон вар та ваў адзін уз б ро е ны 
жаў нер, якіх мы на зы ва лі анё ла мі; і так 
да іх звяр та лі ся, про ся чы каб ад ва роч
ва лі ся ў ін шы бок і не гля дзе лі, як дзет кі 
звон ку па да ва лі нам це раз акен ца ва ду 
і не аб ход ныя та ва ры, сум лен на куп ле
ныя за на шы гро шы. Кан ва і ры спа чу ва лі 
нам, лю дзі на вак за лах не ба я лі ся па ды
хо дзіць да ва го наў. Ця гам двух тыд няў 
па да рож жа тры ра зы да лі нам ней кую 
ба лан ду. Кож най ра ні цы кан ва і ры ад к ры
ва лі дзве ры і пы та лі пра па мер лых; у на
шым ва го не ня бож чы каў не бы ло.

На ад ной стан цыі ат ры ма лі га зе ты і да ве
да лі ся, што 22 чэр ве ня Гер ма нія на па ла 
на Са вец кі Са юз. Ноч чу пе ра е ха лі Урал; 
це раз акен ца і шчы лі ны ба чы лі за ры
ва над ме та лур гіч ны мі за во да мі. Бы лі 
ўжо ў Азіі, еха лі бяз меж ным стэ пам. Па 
амаль двух тыд нях да е ха лі да Но ва сі бір
ска. Там цяг нік па дзя лі лі на дзве част кі: 
ад на па е ха ла на поў нач, дру гая — з на мі 

— на поў дзень. Мэ тай па да рож жа быў 
Ал тай скі край; по езд за вёз нас у Бійск. 
Ад туль ссыль ных раз вез лі гру за ві ка мі па 
саў га сах, па не каль кі сем’ яў. Мы тра пі лі 
ў Ка тунь, не да лё ка мя жы з Ман го лі яй. 
Най блі жэй шы го рад быў сто кі ла мет раў 
ад нас, а зу сім не да лё ка бы ла пры го жая 
ал тай ская мяс цо васць Ай ратТу ра. Саў
гас Ка тунь быў па стаў ле ны на вы твор
часць ма ла ка і мя са. Ця гам ле та жы вё ла 
і ра бот ні кі пра бы ва лі ў стэ пе. Ін шая част
ка ра бот ні каў за га таў ля ла жы вё ле корм 
на зі му.

Пас ля за вя зан ня дып ла ма тыч ных ад но
сін па між поль скім эміг ра цый ным ура дам 
і Са вец кім Са ю зам, на во се ні 1941 го да 
бы ло зак лю ча на па гад нен не пра ам ні
стыю па ля кам і фар ма ван не на тэ ры то
рыі СССР поль ска га вой ска; ссыль ныя 
маг лі ла дзіць жыц цё пасвой му, але толь
кі на тэ ры то рыі Ал тай ска га краю. Мы 
6 лі ста па да 1941 го да вы е ха лі ў Бійск.

Пас ля ам ні стыі жыць у Бій ску ста ла кры
ху ляг чэй — не ў ма тэ ры яль ным сэн се, 
але ду хо вым. У мяс цо вас цях, дзе бы ло 
больш па ля каў, поль скае па соль ства 
ла дзі ла свае дэ ле га ту ры. Ар га ні за ва лі 
да па мо гу поль ска му на сель ні цтву з да па
мо гай да ве ра ных асоб. У гэ тых пун к тах 
зас ноў ва лі свят лі цы, біб лі я тэ кі. На стаў ні
ца Кі ке ві ча ва сар га ні за ва ла поль скі хор. 
Дэк ла ма ва лі пат ры я тыч ныя вер шы, ла дзі
лі пры на год ныя ўра чы стас ці і сяб роў скія 
ве ча ры ны. На тэ ры то рыі СССР ге не рал 
Ан дэрс стаў ар га ні за ваць поль скае вой
ска. Не ўсім ах вот ным уда ло ся даб рац ца 
на збор ны пункт, не ўсіх зня во ле ных па
ля каў выз ва лі лі. Жан чы на маг ла ўсту піць 

у ар мію, ка лі ме ла ней кія ме ды цын скія 
або су вяз ныя ква лі фі ка цыі. Я за пі са ла ся 
на курс мед сяс цёр, але пе рад яго за вяр
шэн нем ар мія Ан дэр са па кі ну ла Са вец кі 
Са юз і па да ла ся ў Іран. Са вец кі Са юз 
пар ваў дып ла ма тыч ныя ад но сі ны з эміг
ра цый ным ура дам.

Са вец кія ўла ды пры му ша лі пры маць 
са вец кае гра ма дзян ства. Ак цыю па ча
лі 8 са ка ві ка 1943 го да з пра цаў ні коў 
поль ска га пун к та. Ад мо ва вык лі ка ла за 
са бою арышт. Арыш та ва лі ма му. Да ве да
лі ся, што эміг ра цый ны ўрад зак лі кае па
ля каў каб пры ма лі са вец кае гра ма дзян
ства, бо гэ та не бу дзе мець у бу ду чы ні 
зна чэн ня. Гэ тую вест ку пе ра да ла я ма ме 
і пас ля га дзі ны вяр ну лі ся да моў.

Пас ля за кан чэн ня ме ды цын скіх кур
саў я пра ца ва ла мед сяст рой у вай ско
вым шпі та лі. Пры во зі лі мно га ра не ных 
з фрон ту. Удзель ні ча ла пры ам пу та цыі 
рук і ног; ган г рэ на руй на ва ла ма ла дыя 
ар га ніз мы. Ра не ныя ля жа лі на са ло ме на 
пад ло зе. Стог ны, кры кі, прось бы і прак
лё ны. Шы ры лі ся ту бер ку лёз, ка ро ста, 
тыф; во шы, кла пы і му хі ла зі лі па на сы ча
ных кроўю пе ра вяз ках...

Як жы ло ся нам у Бій ску? Па чат ко ва ме лі 
кры ху рэ чаў для аб ме ну на ба за ры, які 
там на зы ва лі ба ра хол кай; бы ло там мно
га зла дзе яў, якія вы ры ва лі та вар з рук. 
Ма ма ча сам плы ла па ця чэн ню ра кі Біі 
да бор т ні каў, якія жы лі ў ляс ных зям лян
ках. Куп ля ла ў іх мёд, які пра да ва ла на 
рын ку. Тое, што ад мё ду аста ва ла ся на 
сцен ках вяд ра, бы ло на ша; пі лі са лод
кую ва ду з мё дам. Пас ля ма ма ста ла на 
пра цу ў спір т за во дзе, пла ці лі част ко ва 
спір там. Па зна ёмі ла ся з ды рэк та рам і ён 
даў спе цы яль ны про пуск на вы нас спір
ту, част ку яко га пра да ва лі до ма. Най час
цей куп ля лі та та ры, вы пі ва лі, за кус ва лі 
цы бу ляй, па пі ва лі ва дою і еха лі ў свой 
бок. Част ку спір ту ба бу ля пра да ва ла на 
рын ку, за што не каль кі ра зоў яе арыш
тоў ва лі. Ка руп цыя і кры ва душ насць бы лі 
паў сюд ныя.

Ча ста га ла да лі, го лад быў паў сюд ны. 
Елі змёр з лую буль бу і сла неч ні ка выя жа
ме ры ны, а ле там ле бя ду і кра пі ву. Хлеб 
быў на хар чо выя кар т кі: па 200 грам для 
неп ра цоў ных і па 400 (тоў стая скі ба) для 
пра цоў ных — чор ны, лі пу чы як глі на.

Да лі кат ныя лю дзі і тыя, што не ўме лі са
бе за ра біць на хлеб, па мі ра лі ад го ла ду. 
Я за раб ля ла да дат ко ва, вя жу чы на прут
ках, куп ля лі кал гас ні кі. Не ка то рыя ра сей
цы ата я сам лі ва лі нас з яў рэ я мі.

У кра са ві ку 1943 го да поль скія ка му ні
сты ў СССР ар га ні за ва лі Са юз поль скіх 
пат ры ё таў. Ад но сі ны са вец кіх улад да 
па ля каў па мя ня лі ся, вы да лі нам но выя 
да ку мен ты і мы зноў ста лі поль скі мі гра
ма дзя на мі. Су стрэ ла там ма ла до га сім па
тыч на га хлоп ца — Вой т ка Яру зель ска га.

З чэр ве ня 1943 го да па ча ло ся фар ма
ван не поль ска га вой ска ў Сель цах над 
Акой, паб лі зу Ра за ні. У ад ной з га рад скіх 
школ Бій ска ство ра на не каль кі поль скіх 
кла саў, але ўста но ва ско ра спы ні ла 
сваё іс на ван не, бо мо ладзь дзе ля вы жы
ван ня бы ла вы му ша на пра ца ваць. Ма ма 
сар га ні за ва ла прад ш кол ле для поль скіх 
дзя цей, у якім я ста ла на пра цу вы ха ва
цель кай; пра ца ва ла там два га ды да мо
ман ту вы ез ду з СССР. Ста ла ляг чэй, бо 
ра цы ён хар чоў для дзя цей і пер са на лу 
быў та кі, як і для са вец кіх прад ш кол ляў. 
Апал на зі му кож ная ўста но ва га то ві ла 
са ма стой на.

У Бій ску бы ла ад на пра ва слаў ная цар к
ва з па жы лым свя та ром, ін шых хра маў 
не бы ло. Ста рыя лю дзі ха дзі лі ў цар к ву, 
а ма ла дыя ба я лі ся пры знац ца да рэ лі гіі 
і мо ладзь ча сам збі ра ла ся дзе ля ма літ вы 
ў пры ват ных ква тэ рах.

У па чат ку 1946 го да ра зыш ла ся вест ка 
пра вяр тан не ў Поль ш чу. Тран с парт вы
е хаў у Вя лі кую пят ні цу, ва го наў ужо не 
за соў ва лі. Для нас бы лі гэ та вель мі шчас
лі выя ве лі код ныя свя ты. Еха лі да баць кі, 
да до му, на Ра дзі му. Пас ля пя ці га доў 
і аб’ ез ду ся мі ты сяч кі ла мет раў на ша ван
д роў ка скон чы ла ся 17 мая 1946 го да.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

З Ор лі ў Ал тай скі край
Па ча так ссыл кам 
гра ма дзян Поль ш чы, 
у тым яў рэ яў і пра ва-
слаў ных жы ха роў Бе-
ла сточ чы ны, даў пад-
пі са ны 23 жніў ня 1939 
го да пакт Ры бен т роп 
— Мо ла таў. Спяр ша 
гіт ле раў скае вой ска 
ўвар ва ла ся ў Поль ш-
чу, а неў за ба ве яе ме-
жы пе рак ро чы ла ар-
мія Ста лі на.

 Та дэ вуш і Ма рыя Вруб леў скія з дзяць мі: 
Вес ла вам і Да ну тай

Фо та з аса бі ста га фон да Да ну ты Ка валь скай
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Уда ло ся мне спаз ніц ца на ра ніш ні по
езд у на прам ку Ча ром хі. Та ды па даў
ся я на аў то бус ны вак зал, спа дзя ю чы

ся да ве дац ца пра аў то бус у на прам ку Сед
ль цаў, які, па вод ле раск ла ду на пры пын ку 
ка ля элек т ра стан цыі, па ві нен ад п раў ляц ца 
ў уікэн да выя няс пеш ныя ра ні цы. І ні чо га 
пра яго на бе ла стоц кім аў та вак за ле не да
ве даў ся — не бе ла стоц кая ма шы на. Ка лісь 
пуб ліч ная ка му ні ка цыя бы ла за дзі но ча ная 
і больш спры яль ная па са жы рам. Але коль
кісь там га доў та му скон чы ла ся ў нас апя
кун ская дзяр жа ва і ця пер яе гра ма дзя нін 
поў ным гас па да ром не толь кі свай го лё су, 
але і сва ёй без да па мож нас ці...

Згле дзеў я аў то бус у на прам ку Бе лай
Пад ляш скай. У ша фё ра да ве даў ся, што не 
спы ня ец ца ён у мен шых чым гмін ныя цэн т
ры мяс цо вас цях. Ка лі так, дык за бі ра ю ся 
ў Боць кі.

Най перш кі ру ю ся да не да лё ка га ад аў
то бус на га пры пын ку пом ні ка мі лі цы я не рам, 
што за гі ну лі ў пас ля ва ен ныя га ды зма га ю
чы ся з та дыш нім пад пол лем. Ці каў лю ся, ці 
не знес ла яго чар го вая хва ля дэ ка му ні за
цыі. Але па куль што не. За раз пас ля зме ны 
гра мад ска га строю кра і ны, у 1990 го дзе, 
да пом ні ка бы ла да чэп ле на дру гая дош ка 
з ла ка ніч най ін фар ма цы яй, што той пом нік 
з’яў ля ец ца па мят кай мі ну ла га гі ста рыч на га 
пе ры я ду...

З дру го га бо ку ву лі цы, аку рат на суп раць 
зга да на га пом ні ка — цар к ва. А пе рад цар
к вой звыш дзя сят ка лег ка ву шак. Заг ля ну, 
ду маю, у боць каў скую цар к ву, у якой мне 
яш чэ не да во дзі ла ся бы ваць. Уся рэ дзі не 
бы ло ка ля трыц ца ці асоб, усе ва ўра чы ста 
чор ным. Па ва га па ба ча на га на га да ла мне 
сцэ ны з філь маў з сі цы лій скі мі ма ты ва мі 
і мне ста ла на ват ня ём ка. Але ін тэр’ ер цар
к вы за ха піў мя не вель мі стры ма ным аз даб
лен нем. На сце нах ня ма там фрэ скаў, ад но 
толь кі на шчыт ку над іка на ста сам фрэск 
Пак ро ва. Бы ва юць жа ў не ка то рых на шых 
цэр к вах та кія фрэ скі, на якіх свя тыя вель мі 
на гад ва юць му жы коў з та кой вог нен нас цю 
ў ва чах, быц цам нех та вы а раў ім мя жу або 
ўпус ціў да бы так у збож жа. Ін тэр’ ер боць каў
скай цар к вы не пад соў вае та кіх грэш ных 
аса цы я цый.

З пра ва га бо ку шэсць ці сем ла вак, па
стаў ле ных ад на за дру гой, быц цам у кас цё
ле. Ад но толь кі гэ тыя лаў кі ма біль ныя, кож
ная з дош кі і ча ты рох но жак. І не па да юц ца 
яны ней кай ілюст ра цы яй між кан фе сій най 
ды фу зіі, ад но ілюст ра цы яй дэ маг ра фіч най 
ды на мі кі.

Пе рад цар к вой ста я ла ад на з удзель ніц 
на ба жэн ства і ў яе я спы таў пра ўра чы
стасць. Бы ла гэ та са ра ка вая абед ня па 
ма ла дым ча ла ве ку, які за гі нуў у тра гіч ным 
да рож ным вы пад ку; усіх іх ад п ра ві ла ся на 
той свет ча ты рох, двух бы ло з Бель ска. Дзе 
быў вы па дак, яна не ўме ла ска заць і толь кі 
з се ці ва да ве даў ся я паз ней, што зда рыў ся 
ён у вы ні ку над та бра вур най яз ды ка ля Ша
ста лаў, што між Бель скам і Брань скам.

Да цар к вы наб лі зіў ся па мяр коў на ма ла
ды муж чы на.

— O, pan Woj tek idzie po mod lić się, — 
спра ба ва ла зда га дац ца мая су бя сед ні ца.

— Idę, aby być ra zem, a mod lić się ja nie 
cho dzę ani tu, ani tam, — ад ка заў пан Вой
тэк.

Стэнд ка ля цар к вы ін фар муе, што пер
шая цар к ва ў Боць ках, драў ля ная, бы ла 
ўзве дзе на ў па чат ку XVI ста год дзя і, ве ра
год на, дат ры ва ла да ўзвя дзен ня су час най, 
му ра ва най. Ця пе раш няя цар к ва ў Боць ках 
ары гі наль ная не толь кі ін тэр’ е рам, яна 
так са ма ары гі наль най кан ст рук цыі — у яе 
дзве ве жы. Да клад на не вя до ма, ка лі яна бу
да ва ла ся; не ка то рыя дас лед чы кі мяр ку юць, 
што ў пер шай па ло ве XVIII ста год дзя, але 
больш агуль на пры ма ец ца па ча так 1820х 
га доў. Не ўда ло ся мне знай с ці проз віш ча 
яе сап раў д на га бу даў ні ка, яе ар хі тэк та ра; 
маг чы ма, што быў гэ та ней кі іта лья нец. Цар
к ва пер ша па чат ко ва ўзво дзі ла ся і ас наш ча
ла ся як уні яц кі храм. Ві кі пе дыя: „Boć ki by ły 
jed ną z miej s co woś ci, w któ rych w koń cu XVIII 
w. i w I poł. wie ku XIX od no to wa no naj wię cej 
przy pad ków prze cho dze nia uni tów na ob rzą-
dek ła ciń ski. O sil nych wpły wach ka to li cyz mu 
ła ciń skie go na unic ką pa ra fi ę w Boć kach świad-
czy fakt, że pier wot nie bu dy nek był bliź nia czo 
po dob ny do kla sy cys tycz nych koś cio łów 
wzno szo nych w tym sa mym ok re sie. Na wyz-
na nie obiek tu wska zy wa ły je dy nie wień czą ce 
wie że krzy że z dwie ma pop rzecz ny mi bel ka mi. 

Rów nież wy po sa że nie świą ty ni w XVIII-XIX 
w. by ło sil nie zla ty ni zo wa ne, co od po wia da ło 
ów czes nym ten den c jom w roz wo ju Koś cio ła 
unic kie go, zgod ny mi z wy tycz ny mi sy no du 
za moj skie go z 1720”. З 1835 го да па чы на ец
ца пе ра ас наш чэн не боць каў скай цар к вы, 
яе дэ ла ці ні за цыя. Вы во дзяц ца ар га ны, 
устаў ля ец ца іка на стас і ін шыя цар коў ныя 
пры бо ры. Боць каў ская цар к ва бы ла моц на 
паш ко джа на ў хо дзе абедз вюх сус вет ных 
вой наў, асаб лі ва ў ча се апош няй, ка лі 
пра ва ліў ся дах і бы лі моц на паш ко джа ны 
абедз ве ве жы. У 1943 го дзе быў пра ве дзе
ны не аб ход ны ча со вы ра монт, а грун тоў ны, 
ка лі цар к ва бы ла поў нас цю рэ кан ст ру я ва
на, быў вы ка на ны ў 19992002 га дах.

У ней кіх пя ці дзе ся ці мет рах ад цар к вы, 
пе рад бу дын кам гмін най уп ра вы, зна хо дзіц
ца па мят ны крыж, а паб лі зу ін фар ма цый ны 
стэнд, што на тым мес цы ста яў кас цёл, 
па бу да ва ны ў той жа час, што і пер шая цар
к ва. Вель мі ці ка ва тое, што на абод вух стэн
дах па да ец ца ін фар ма цыя, што Іван Са пе га 
быў па ха ва ны, па вод ле цар коў на га — у цар
к ве, а па вод ле кас цель на га — у кас цё ле; 
хто ве дае — мо жа яго ха ва лі так, як паз ней 
мар шал ка Піл суд ска га... Стэнд: „Świą ty-
nia ot rzy ma ła pocz wór ne wez wa nie: Du cha 
Świę te go, Wnie bow zię cia Naj ś więt szej Ma ryi 
Pan ny, świę te go Ja na Chrzci cie la i świę tej Ka-

ta rzy ny Pan ny”. Сайт Дра гі чын скай ды я цэ зіі 
больш шчод ры: „Jan (Iwasz ko) Se me no wicz 
Sa pie ha, któ ry był kon wer ty tą z pra wos ła wia, 
w dniu 30 kwiet nia 1513 ro ku ufun do wał pier-
w szy, drew nia ny koś ciół pw. Du cha Świę te go, 
Wnie bow zię cia NMP, św. Ja na Chrzci cie la, św. 
Ka ta rzy ny Dzie wi cy i Mę czen ni cy, św. Jó ze fa 
Ob lu bień ca NMP i św. An to nie go Pa dew skie-
go, na da jąc mu dzie się ci nę sno po wą z fol war-
ków w An d ry jan kach, Kno ry dach i Dub nie oraz 
in ne przy wi le je...”. Кас цёл той быў у 1660 
го дзе спа ле ны вой скам ма скоў ска га кня зя 
Іва на Ха ван ска га, ад бу да ва ны ў па чат ку 
XVIII ста год дзя і зне се ны ў 1850 го дзе. Ця
пе раш ні кас цёл, pw. św. Jó ze fa Ob lu bieńca 
NMP i św. An to nie go Pa dew skie go, быў уз ве
дзе ны ў 1739 го дзе...

З Боць каў за ду маў я па дац ца ў Крас нае 
Ся ло, ад нак каб не тап таць ас фаль тоў кі ся
род чы ста га по ля пай шоў я ў Дуб на. Крыш
ку за дзі віў мя не гра мад скі бу ды нак, што 
між рас хад ны мі там да ро га мі. Ме на ві та на
вей шая яго па ло ва пак ры та ста рым шы фе
рам, за тое ста рэй шая но вай бля хай. У той 
на вей шай ме ла быць кра ма, ад нак не ўсім 
яна бы ла дас па до бы, бо там му жы кі маг лі б 
рас пі ваць свае гро шы. А ў ста рэй шай част
цы свят лі ца і па жар нае дэ по; гэ тая част ка 
аб ноў ле на, га раж ат ры маў но выя дзве ры, 
за які мі ту шыль ная ма шы на „Форд”...

Ця пер вя скоў цы рэд ка вы хо дзяць на 
ву лі цу, на ла вач ку ка ля ха ты. А вось у Нур
цы на ла вач цы пры сеў па жы лы муж чы на, 
а ў фор т цы зат ры ма ла ся жан чы на. Ча му не 
ся дзе лі яны ра зам? Мо жа ўжо ра зам на ся
дзе лі ся, а мо жа гэ та та кая пра я ва ата віз му, 
ка лі муж чы на зма гаў ся за быт на вон кі ха ты, 
а жан чы на сце раг ла ў той час да маш ня га 
ача га. Спы таў я ў іх пра школь ны бу ды нак, 
ці гэ та не ты ся ча год ка. Не, бу ды нак быў уз
ве дзе ны ней кіх трыц цацьсо рак га доў та му, 
а за раз у ім пры ват ны пры ту лак для са ста
рэ лых. Мне зда ва ла ся, што ў та кой уста
но ве мо жа пра жы ваць ка ля са ра ка душ, 
ад нак мае су раз моў цы пат лу ма чы лі, што за
раз там ка ля ся мі дзе ся ці ча ла век, а ра ней 
бы ва ла і ка ля ста. На маё пы тан не пра да
ро гу ў Крас нае Ся ло ат ры маў я ад каз, што 
ту ды дзве да ро гі: жві роў ка і ляс ная да ро га; 
апош няя ка ра цей шая, але ў ле се мож на 
заб лу дзіць...

Па даў ся я ле сам і вый шаў у сам цэнтр 
Крас на га Ся ла. Там пом нік дзе вя ці крас на
сель скім ва за кам, па бі тым ат ра дам „Бу ра
га”; над пі сы на бе тон най плі це кры ху сцер
тыя, та му да кры жа пры ма ца ва на но вая таб
лі ца з іх проз віш ча мі. Ад нак ага ро джу нех та 
за ча піў і па ло ву яе ра скі даў. Раз г ля нуў ся 
я па ву лі цы і ўба чыў не да лё ка ла вач ку, а на 
ёй дзве жан чы ны; па даў ся я да іх...

Лепш тра піць я не мог: пер шай ся дзе ла 
Ва лян ці на Мар ці но віч, ак ты віст ка мяс цо ва
га са ма дзей ні цтва, а з ёю Лі дзія Бан да рук. 
Спы таў я пра пом нік. Ага ро джу зніш чыў 
ней кі аў та ма бі ліст, ве ра год на п’я ны, які 
пас ля кі нуў ма шы ну і пра паў; ма быць тая 
ма шы на кра дзе ная бы ла. Ха ця зда ры ла ся 
гэ та мо год та му, да гэ тай па ры ві ноў нік не 
вы яў ле ны. І ра мон там паш ко джа най ага ро
джы не бы ло ка му за няц ца; мо жа сол тыс 
па ха дай ні чае ў гмі не... На таб лі цы двой чы 
паў та ра ец ца проз віш ча Бан да рук, та му 
я спы таў су сед ку спа да ры ні Ва лян ці ны, ці 
гэ та хто з ей най сям’і.

— Так, Мі хал Бан да рук гэ та быў брат 
май го цес ця, — ад ка за ла.

Ка лі я быў даў нодаў но ў Крас ным Ся ле, 
мае та дыш нія раз моў цы згад ва лі пра сво е
а саб лі вы па ра докс. У вёс цы ма лі тоў ны дом 
ад вен ты стаў, якіх тут най менш, ка ля шко
лы ка та ліц кая кап лі ца, а пра вас лаў ным, 
якіх най больш, трэ ба ез дзіць у цар к ву аж 
у Вуль куВы га ноў скую, шэсць кі ла мет раў 
ад Крас на га Ся ла. Ад нак ня даў на, бу ду чы 
ў Ры го раў цах, па чуў я, што і ў Крас ным 
Ся ле ёсць пра ва слаў ная кап лі ца; спы таў 
я та ды пра та кую.

— Ёсць, пры да ро зе ў на прам ку Ша шыл. 
Там бы ла кры ні ца, над якой ка ля трыц ца ці 
га доў та му па бу да ва лі кап лі цу. На ба жэн
ства пра віц ца там на Се ра фі ма, 1 жніў ня, 
ды ў час вя ско ва га аб хо ду пас ля Вя лі кад
ня... Мы ў Боць каў скай гмі не, а наш пры ход 
у Ар лян скай...

— А вы ха це лі б, каб і пры ход быў у Боць
ках?

— Вы гад ней бы ло б. Ка лісь то і аў то бус 
у Боць кі быў, але ска са ва лі...

Крыш ку па гу та рыў шы на ін шыя агуль ныя 
тэ мы, раз ві таў ся я з сім па тыч ны мі крас на
сель скі мі жан чы на мі і па даў ся ў бок Ды дуль. 
Ка лі пра хо дзіў по бач ка та ліц кай кап лі цы 
пры га даў, што ка ля яе ста яў ка лісь маж ны 
школь ны бу ды нак. Азір нуў ся я — двух па вяр
хо вы бу ды нак бы лой шко лы, па бу да ва ны ве
ра год на яш чэ пры Га мул цы, аб рос дрэ ва мі 
так, што яго ўжо амаль і не ві даць. Заг ля нуў 
я на пляц, а бу ды нак зеў ра нуў на мя не пу
сты мі акон ны мі пра ё ма мі, быц цам дух у якой 
жа хал цы. Ку піў яго быў ка лісь мяс цо вы 
пры ват нік, маг чы ма спа дзя ю чы ся, што так 
як у су сед нім Нур цы, зла дзіць там ней кую 
ўста но ву гра мад ска га прыз на чэн ня. Але ж 
не ўсе пла ны збы ва юц ца...

Па ва лок ся я на чы гу нач ны пры пы нак 
Пад бел ле. Не пла на ваў я за га дзя там апы
нуц ца, та му зай шоў на больш чым га дзі ну 
ра ней да ад п раў лен ня по ез да ў Бе ла сток. 
Га дзі ну ў доб рае над вор’е пры ем на бы ло б 
пра вес ці на та кой пры ро дзе, як пры пы нак 
Пад бел ле. Толь кі той пры пы нак для па са
жы ра зу сім го лы. Ёсць там пак ла дзе ны 
но выя пе рон ныя пліт кі, ёсць но вая са лід ная 
ага ро джа са мо га пе ро на, але пра ней кі бру
сок ці ла вач ку, дзе мож на бы ло б пры сес ці 
ў ча кан ні по ез да, чы ноў ні кі чы гу нач най 
ін ф раст рук ту ры не па ду ма лі. Але пры доб
рым над вор’і мож на ж пры сес ці і на краю 
пе ро на...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Ка ля Боць каў

 Цар к ва ў Боць ках

 Ва лян ці на Мар ці но віч і Лі дзія Бан да рук
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Працаваў для беларускай музычнай культуры

Антона Валынчыкаhttp://kniharnia.by 110 га доў з дня нараджэння

Сён ня ўжо ма ла ка го здзіў ляе маг
чы масць праз тэ ле ві зар вы хо дзіць 
у ін тэр нэт аль бо праз тэ ле фон прак лад
ваць мар ш рут аб ра най па ез д кі. Бы ло б 
дзіў на, ка лі б та кі пра грэс не зак ра нуў 
вы да вец кай спра вы і рас паў сюдж ван ня 
кніг. Сло ваз лу чэн не „элек т рон ная кні га” 
не па тра буе да дат ко вых тлу ма чэн няў 
і ўспры ма ец ца як пры ла да для чы тан ня, 
так і элек т рон ны ва ры янт вы дан ня.

У Се ці ве мож на знай с ці, пэў на, мі
льяр ды элек т рон ных ва ры ян таў кніг на 
роз ных мо вах і на роз ныя тэ мы. У прын
цы пе, усё як у звы чай най кні гар ні. Праў
да, у звы чай ных кні гар нях па ўсім све це 
да во лі цяж ка ад шу каць кні гу, на пі са ную 
пабе ла ру ску. На ват у Бе ла ру сі, ула ды 
якой ні бы та му сяць дбаць пра за ха ван не 
і раз віц цё бе ла руш чы ны і за ах воч ваць 
вы да ван не бе ла ру ска моў ных кніг. І та му 
ў Се ці ве з’яў ля юц ца элек т рон ныя вы да
ве цтвы і кні гар ні, якія абі ра юць для ся бе 
той на кі ру нак біз не су, які хоць і за пат
ра ба ва ны гра мад скас цю, але на да ным 
эта пе не рас паў сю джа ны. Гэ та — про
даж бе ла ру скіх элек т рон ных вер сій кніг 
і прад стаў лен не маг чы мас ці вы дан ня 
клі ен там сва ёй элек т рон най кні гі.

Ад ной з та кіх кні гар няўвы да ве цтваў 
у вір ту аль най пра сто ры з’яў ля ец ца пар
тал бе ла ру скіх элек т рон ных кніг, які мес
ціц ца па ад ра се http://kni har nia.by. „Ідэя 
на ша га пра ек та вель мі про стая — ра
біць, збі раць і рас паў сюдж ваць элек т
рон ныя вер сіі бе ла ру скіх кніг і стаць най
леп шай пас рэд ніц кай пля цоў кай па між 
аў та рам і чы та чом у ін тэр нэ це. Мы ро бім 
стаў ку на ак тыў нае пра соў ван не бе ла
ру скіх кніг у ін тэр нэ це і ства ра ем уні вер
саль ны пар тал для зна ём ства з най леп
шай бе ла ру скай лі та ра ту рай. Дзя ку ю чы 
су час на му ды зай ну і зруч на му ін тэр фей
су, вы з лёг кас цю мо жа це на быць кні гі, 

Бе ла ру скі кам па зі тар і пе да гог Ан тон 
Ва лын чык на ра дзіў ся 23 лі пе ня 1896 г. 
у вёс цы Мяль ка на ві чы на Сло нім ш чы не. Па
хо дзіў з сям’і цар коў на га рэ ген та. Скон чыў 
Жы ро віц кае ду хоў нае ву чы ліш ча. Ме на ві та 
там на ву чыў ся доб ра іг раць на скрып цы. 
По тым на ву чаў ся на двух га до вых на стаў ніц
кіх кур сах у Грод не. Ка лі на дыш ла Пер шая 
су свет ная вай на, быў прыз ва ны ў вой ска, 
дзе 19га до вым юна ком кі ра ваў сал дац кім 
хо рам. Баць кі бы лі ў бе жан стве ў Кур скай 
воб лас ці Ра сеі. Ва лын чык па ехаў да іх, але 
там яму не спа да ба ла ся і ён вяр нуў ся на ра
дзі му. Па да ро зе тра піў у Вет ку на Го мель
ш чы не, ней кі час там пра ца ваў. По тым быў 
за про ша ны ў Го мель на пра цу ва ўпраў лен
не Чыр во на га Кры жа. У Го ме лі па зна ёміў ся 
з не каль кі мі кам па зі та ра мі, ву чыў ся ды ры
жы ра ван ню і му зы цы ў цэ лым. Вяр та ю чы ся 
на Сло нім ш чы ну ў 1919 г., тра піў у па ла су 
ва ен ных дзе ян няў, у вы ні ку асеў у Лу нін
цы. Хут ка ат ры маў дып лом на стаў ні ка і да 
1924 г. пра ца ваў у пры ват ным ру скім рэ аль
ным ву чы ліш чы, ад на час на быў рэ ген там 
у мяс цо вай цар к ве. У 1924 г. за про ша ны 
ды рэк цы яй Клец кай бе ла ру скай гім на зіі на 
пра цу, на што з ра дас цю па га дзіў ся. Ар га
ні за ваў там хор, які скла даў ся аж но з 60 
вуч няў. Пя ці га до вую пра цу ў Клец ку лі чыў 
са мым шчас лі вым пе ры я дам свай го жыц ця.

У 1929 г. пе да гог пе ра е хаў на пра цу ў На
ваг рад скую бе ла ру скую гім на зію. Там да 
1934 г. вык ла даў спе вы, а так са ма ар га ні за
ваў хор і ар кестр. У 1934 г. поль скія ўла ды 
зак ры лі На ваг рад скую гім на зію. Ва лын чык 
пе рай шоў на пра цу ў поль скую гім на зію 
імя Міц ке ві ча, але бе ла ру скую дзей насць 
ні ко лі не кі даў. У 1937 г. Ан тон Ва лын чык 
за воч на скон чыў Вы шэй шыя му зыч ныя 
кур сы Вар шаў скай кан сер ва то рыі пры Кра

мя нец кім му зыч ным лі цэі. У га ды Дру гой су
свет най вай ны жыў у Сло ні ме, дзе кі ра ваў 
роз ны мі ха ра мі.

Пас ля вай ны Ан тон Ва лын чык быў ма
стац кім кі раў ні ком Бе ла ру ска га мі жаб лас но
га ан сам б ля пес ні і тан ца ў Аш мя нах. Каб 
паз бег нуць рэ прэ сій, су пра цоў ні чаў з ха ра мі 
ў пра ва слаў ных хра мах у Клец ку, На ваг рад
ку, Сло ні ме, Жы ро ві чах і Мен ску. У 1956 г. 
кам па зі тар па ехаў у Ма гі лёў скую воб ласць, 
дзе ўлад ка ваў ся кі раў ні ком хо ру Бе ла ру
скай сель ска гас па дар чай ака дэ міі ў Гор ках. 
Праз год пе ра е хаў у Ма ла дзеч на, дзе стаў 
кі раў ні ком мі жаб лас но га Ма ла дзе чан ска
га ан сам б ля пес ні і тан ца, які ўзна чаль ваў 
ча ты ры га ды. У 1961 г. пе ра е хаў у Грод на. 
Там ён уз на чаль ваў ка фед ру му зы кі і спе ваў 
Га ра дзен ска га пе дін сты ту та, ад на час на 
пра ца ваў хор май ст рам Га ра дзен ска га на
род на га ан сам б ля пес ні і тан ца „Нё ман” (ад 
кі раў ні цтва якім пас ля быў ад хі ле ны са вец
кай на мен к ла ту рай) і ма стац кім кі раў ні ком 
Га ра дзен скай на род най ха ра вой ка пэ лы 
на стаў ні каў. Кан суль та ваў як хор май стар 
мно гія ха ра выя ка пэ лы Га ра дзен ш чы ны.

Ан тон Ва лын чык ува саб ляў у кан цэр т
ных пра гра мах тво ры І. Ба ха, Л. Бет хо ве на, 
П. Чай коў ска га, Ф. Шу бер та, С. Ма нюш кі, 
К. Ве бе ра. Ап ра цоў ваў бе ла ру скія на род
ныя пес ні. Пі саў і рых та ваў для вы ка нан ня 
свае пес ні і ха ры на сло вы Ян кі Ку па лы, Яку
ба Ко ла са, Ада ма Ру са ка, Пет ру ся Броў кі 
ды ін шых бе ла ру скіх па э таў. Прак ты ка ваў 
у ха рах вы ка нан не ў сты лі „а ка пэ ла”.

Па мёр 13 лі ста па да 1985 го да. Па ха
ва ны на га рад скіх мо гіл ках Грод на па 
прас пек це Кас ма наў таў. На ма гі ле доў гі 
час быў толь кі ме та лё вы крыж. Вы сіл ка мі 
бе ла ру скіх гра мад скіх ак ты ві стаў з удзе лам 
дзяр жаў ных струк тур быў уста ля ва ны но вы 
пом нік кам па зі та ру.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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якія вам спа да ба лі ся, і ўжо праз ім г нен не 
чы таць іх на сва іх ма біль ных пры ла дах 
аль бо кам п’ ю та рах”, — рас па вя да юць 
ства раль ні кі элек т рон най кні гар ні на ста
рон цы „Пра нас”, да да ю чы пры гэ тым, 
што ве раць у бу ду чы ню элек т рон ных 
кніг, „якія мож на чы таць на раз на стай
ных ма біль ных пры ла дах”. „І мы вель мі 
хо чам, каб дзя ку ю чы но вым тэх на ло гі ям 
ці ка вая бе ла ру ская кні га дай ш ла да як 
ма га шы рэй шай аў ды то рыі па ўсім све
це”, — сцвяр джа юць яны.

Пер шая руб ры ка сай та змяш чае ка та
лог вы дан няў, які мі рас па ра джа ец ца Kni
har nia.by. Гэ та аў ды як ні гі, ста ра жыт ныя 
тво ры, су час ная про за і па э зія, пе рак
ла ды, гі ста рыч ная про за, пуб лі цы сты ка, 
кні гі для дзя цей і школь ні каў і ін шыя. Ма
юц ца ў „Ка та ло гу” і „Кни ги на рус ском”.

Як і на раз на стай ных сер ві сах, праз 
якія пра да юц ца кні гі, част ка з іх рас паў
сюдж ва ец ца бяс п лат на. Бе ла ру ская элек
т рон ная кні гар ня тут не вык лю чэн не. На 
пар та ле ма ец ца руб ры ка „Бяс п лат на”, ад
куль, не пла ця чы гро шай, мож на спам па
ваць упа да ба ную кні гу. Ся род іх, да рэ чы, 
„Час se condhand” Свят ла ны Алек сі е віч, 
поў ны збор тво раў Ва сі ля Бы ка ва, і не
каль кі кніг ін шых ма ла вя до мых аў та раў.

Ула да ры Kni har ni.by твор ча па ды хо
дзяць да за ці каў лен ня па тэн цы яль ных 
чы та чоў. На пар та ле пра во дзяц ца раз на
стай ныя ак цыі. Праў да, па куль іх бы ло 
не над та мно га, бо сайт уз нік толь кі сё
ле та.

Па куль та кая элек т рон ная кні гар ня, 
ары ен та ва ная на рас паў сюдж ван не бе
ла ру ска моў ных кніг, ледзь ве не адзі ная 
ў ін тэр нэ це. Але не вык лю ча на, што яна 
бу дзе ка ры стац ца боль шым пос пе хам 
у про да жы элек т рон ных кніг і хут ка ў яе 
з’я вяц ца заў важ ныя кан ку рэн ты.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

У вя лі кай вёс цы Трас цян ка, што ў гмі не Нар ва, прай шоў 
трэ ці вы пуск «Пік ні ка з бе ла ру скім сло вам». Саб раў тут за 
ба га тым ста лом сва іх ка лег — пісь мен ні каў і сяб роў на мес
нік стар шы ні Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня «Бе ла
ве жа», па эт, пра за ік, пе да гог і ра дый ш чык, глы ба ка вод ны 
ак ва лан гіст і гас па дар Вік тар Стах вюк, 
ча ла век з бі яг ра фі яй, якою мож на бы ло б 
за поў ніць не ад но жыц цё. Шмат га доў пра
жыў ён у поль скім го ра дзе Чан ста хо ва, за
тым у Бе ла сто ку... Пас ля ба дзян ня па ўсім 
све це і зас ноў ван ня роз ных пры год ных 
біз не саў (ён жа і за сна валь нік мар ско га 
фло ту Бе ла ру сі), зноў вяр нуў ся ў сваю 
род ную вё ску, ад на віў Мі ле ні ну ха ту і тут 
жы ве, дзей ні чае і пі ша. А што пі ша, но ва
га і нез вы чай на га, прад ста віў і ён — са 
свай го аб’ ё мі ста га бру льё накні гі — аў та бі
яг ра фіч ную кні гу, на пі са ную на трас ця ніц
кай га вор цы. Ён жа і ўча ста ваў слу ха чоў 
фраг мен та мі гэ тай не звы чай най про зы, 
якая тых, хто па чы таў яе ўжо больш, да во
дзіць да не ве ра год на га тра пя тан ня ду шы. 
Які ж моц ны тэкст! Спа дзя вай це ся, чы та
чы, што неў за ба ве мо жа і па я віц ца гэ ты га ра чы твор на 
ста рон ках дру ка ва най кні гі.

Нез вы чай ныя гэ тыя чы тан ні — бо па ся род ле су, лу гоў 
і ва да ё маў — пры цяг ну лі так са ма вя лі кую гру пу чы та чоў, 
кні га лю баў, дзе я чаў куль ту ры, су се дзяў і пры хіль ні каў 
як сло ва, так і са мо га Вік та ра Стах вю ка і Трас цян кі. На 
са мым па чат ку Вік тар па вёў сва іх сяб роў на са мае са ма
ві тае мес ца ў вёс цы — пад ад ну з най п ры го жых у све це 
цэр к ваў, дзе рас па вёў пра род ную вё ску, вя до мую ад 
ста год дзяў сва і мі куль ту р ніц кі мі і аду ка цый ны мі дзе ян ня мі, 
і па ка заў пом нік ах вя рам бе жан ства 1915 го да, які ўста на

ві ла вё ска по бач свай го хра ма. І ў вет ра ны ад вя чо рак (9 
лі пе ня), пад хут ка плы ву чы мі паў на даж дж лі вы мі хма ра мі, 
аб мі на ю чы па вы дзі ра ныя з ка ра ня мі бу ра ло мы, усе па да лі
ся бы лі ва ўро чыш ча, дзе Вік тар па бу да ваў сваю са мот ню. 
За га рэ ла ся вог ніш ча, за гу ча лі ду ды ды гі та ра Змі це ра Вай

цюш ке ві ча, пра гу ча лі сло вы... У гэ ты раз Вік тар Стах вюк 
па ста віў ба нер з над пі сам на род най га вор цы: «Пік нік з бі
ло русь кім сло вом». Пра гу ча лі сло вы так са ма на род ных 
га вор ках — на мак ран скай у вер шах Бар ба ры Га раль чук, 
аў тар кі вы да дзе най у мі ну лым го дзе кні гі пра бе жан ства 
і но вай, све жань кай «Мёд» пра пас ля ва ен нае двац ца ці
год дзе і жыц цё бе ла ру скіх ся лян пас ля вяр тан на «ў но вую 
ай чы ну».

— На зі ра ем з’яў лен не вер шаў як на лі та ра тур най мо ве, 
так і на пад ляш скіх га вор ках, — ад зна чыў Вік тар Стах вюк, 
бе ла ру сіст, яко му ўсё ж най ляг чэй ад крыць сваю ду шу 

на трас ця ніц кай га вор цы. — Па чы на ем пі саць так са ма 
на дзвюх мо вах — на лі та ра тур най заў ж ды, бо та кая тра
ды цыя ў нас скла ла ся, але ж так са ма ёсць па трэ ба та кіх 
ма лых моў, як на ша мо ва вё скі Трас цян кі. Лі чу, што яна 
раў нап раў ная, што нель га пра яе за бы ваць. Гэ та ж скан
дал, ка лі апош ні аба ры ген тут, на Пад ляш шы, пам рэ, а дзе
ці і ўну кі не бу дуць ве даць мо вы і бу дуць шу каць: а дзе яна? 
А яна ў вер шы ках, у па э зіі, апо вес цях.

І ўспа мі наў, гля дзеў шы на Вік та ра Шве да, ма фу са і ла 
пісь мен ні каў Бе ла сточ чы ны, які так са ма для яго быў «пер
шым жы вым па э там» і ён жа быў ад крыў яго для бе ла ру
скай твор час ці:

— Я пер шы верш на пі саў у чац вёр тым кла се па чат ко
вай шко лы. Мне бы ло 11 га доў. Тро хі пі саў, у шаф ку кі даў. 
Ад ва жыў ся пры знац ца Вік та ру Шве ду, што пі шу, і мой пер
шы верш быў на дру ка ва ны ў «Зор цы». Ка лі жыў у Чан ста
хо ве і ча каў цяг ні ка, бо ехаць да жон кі 20 кі ла мет раў трэ ба 
бы ло, то та ды на сур вэт ках пі саў. Не дзе ў сшыт ках яны 
ля жа лі. А ад ной чы спа дар Ян Чык він, еду чы з Мен ска, су
стрэў мя не ў цяг ні ку і ска заў пры нес ці праз два тыд ні мае 
вер шы, каб вы даць збор нік. Я тро ху вер шаў да пі саў і пры
нёс. Так і на ра дзіў ся мой пер шы збор нік. Гэ та быў 2002 
год. І так я стаў пісь мен ні кам, — кан чаў жар там.

І са праў ды, пад жарт і слоў нае зма ган не з вет рам «сма
ка ва лі» і све жыя лі та ра тур ныя тво ры, і пры над нае сма коц
це, на рых та ва нае як на пік нік — му за мі з вё скі, не толь кі 
жан чы на мі.

— Важ на, што лю дзі суст ра ка юц ца ў час та кіх ім п рэ заў, 
— ад зна чы ла Бар ба ра Га раль чук, якая бы вае на ўсіх куль
тур ных ме ра пры ем ствах, перш за ўсё бе ла ру скіх, якая 
дру гі раз на ве да ла пік нік. — Аў та ры га во раць пра сваю 
твор часць, ма ры, вы каз ва юць свае дум кі. Інакш усё ад бы
ва ец ца на афі цый ных ме ра пры ем ствах. Я люб лю быць 
з людзь мі, бо яны нат х ня юць мя не.

Нат х нё ныя да но вых твор чых подз ві гаў у наш ня лёг кі 
час і аў та ры, і чы та чы гу ля лі доў га ў пуш чан скалу га вым 
ста рон ні. Бу дуць вер шы, бу дуць кні гі, бу дуць чы та чы!

v(лук)

Род нае сло ва ў Трас цян цы
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Пер шая па ло ва тыд ня пры-
ня се шмат ра дас ных хві лін і вы ка нан не за па вет-
ных жа дан няў. Трэ ба зда быць унут ра ную сва-
бо ду. Пе ры яд для роск ві ту ка хан ня. Не ску пі ся 
на пах ва лы і прыз нан ні ка ха на му ча ла ве ку, ра бі 
пры ем ныя сюр п ры зы, ні чо га не ча ка ю чы наў-
за мен. Шмат з лю бо ві, якую па до рыш лю дзям, 
вер нец ца ў боль шым маш та бе.

(21.04. — 21.05.) Бу дзеш кла січ ным да ма се-
дам. Сям’я, дом на дзей ны як крэ пасць і цёп лы псі-
ха ла гіч ны клі мат. Не ся дзі і не ча кай, каб у твой 
дом увай шоў даб ра быт, але і ра бі неш та ка рыс-
нае. Прак тыч ныя спра вы да па мо гуць та бе наб лі-
зіц ца да ідэ аль на га хат ня га аг ме ню. Зра бі крок 
да пры мі рэн ня з баць ка мі. Род ныя лю дзі — са-
мая вя лі кая каш тоў насць, якую вар та бе раг чы 
і за хоў ваць.

(22.05. — 22.06.) За хо чац ца да ве дац ца ўся-
го і пра ўсё. Змо жаш па поў ніць пра пуш ча нае 
ў кам па ніі. Шмат ча су пра вя дзеш на раз мо вах 
са зна ё мы мі, сва я ка мі, су се дзя мі. Вы дат ны час 
для ву чо бы. Твой ін тэ лект і па мяць ця пер пра-
цу юць хут чэй і больш на дзей на за са мы леп шы 
кам п’ ю тар, ве ды бу дуць з лёг кас цю за сво ены. 
У дру гой па ло ве тыд ня мо гуць паў стаць праб ле-
мы з бы та вы мі жыл лё вы мі ўмо ва мі.

(23.06. — 23.07.) За ся родзь ся на вы ра шэн ні 
ма тэ ры яль ных праб лем; пос пе хі ў лю бых ві дах 
дзей нас ці. За ка рот кі тэр мін спра віш ся з тым, 
што не ўда ва ла ся зру шыць з мёр т вай кроп кі 
на пра ця гу не каль кіх тыд няў. Зро біш ча ка ныя 
па куп кі. У дру гой па ло ве тыд ня стры май ся ад 
но вых зна ём стваў, ас це ра гай ся пад ма ну і кра-
дзя жоў пад час па ез дак.

(24.07. — 23.08.) Зай мі ся ўлас най пер со най. 
Пе рад та бою мо гуць ад к рыц ца цал кам но выя 
ве ды, якія вы ве дуць ця бе на но вы ўзро вень све-
та пог ля ду. Мо жаш пра су нуц ца на пе рад у ве дах 
і прэ сты жу. Зра бі тое, на што ра ней не ха па ла 
сме лас ці. На пры клад, ра ды каль на па мя няй свой 
знешн і вы гляд. На ця бе звер нуць ува гу, уба чаць 
з но ва га бо ку. У дру гой па ло ве тыд ня стры май-
ся ад куп лі да ра гіх рэ чаў, тры май гро шы ў на-
дзей ным мес цы.

(24.08. — 23.09.) Больш ча су пра водзь у адзі-
но це і спа коі. Па жа да ны па воль ны рас па ра дак 
дня, без жор ст кіх пла наў. Пас п ра буй сва бод на 
і лёг ка плыць па ра цэ жыц ця і па ма лу вы ра шаць 
пы тан ні. Вель мі важ ны пе ры яд для пе рап ра цоў-
кі псі ха ла гіч ных ком п лек саў, ду хоў ных прак тык, 
ме ды та цыі, ма літ вы. Не ад цяг вай ся на мі тус ню 
паў ся дзён ных кло па таў, ад на ві ду шэў ную раў-
на ва гу.

(24.09. — 23.10.) Шмат ча су бу дзеш пра во-
дзіць з сяб ра мі. Уз ра стае твая па трэ ба ў но вых 
ура жан нях. Вы дат ны час, ка лі ма ры па чы на юць 
ува саб ляц ца ў жыц цё, ка лі спраў дж ва юц ца за па-
вет ныя жа дан ні. Усту па еш у зу сім но вы пе ры яд 
свай го жыц ця, поў ны пер с пек тыў і ад к рыц цяў. 
Ства ры ней кі план та го, ча го ха це ла ся б да маг чы-
ся ў бу ду чы ні.

(24.10. — 22.11.) Скар пі ё нам, якія доў га 
і ўпар та ру ха лі ся да выз на ча най мэ ты, ат ры ма ец-
ца да маг чы ся ўраж лі вых вы ні каў. З па ня дзел ка 
па чац вер знеш нія аб ста ві ны па мя ня юц ца, та бе 
прад ста віц ца не ча ка ны шанц на пос пех. Важ на 
быць па ста ян на ў кур се па дзей, ла віць зруч ны 
мо мант. Па зі тыў ныя зру хі мо гуць ад быц ца ў сфе-
ры кар’ е ры і пра фе сій най дзей нас ці. Доб ры 
час для ля чэн ня хра ніч ных зах вор ван няў най-
ноў шы мі ме ды цын скі мі пры бо ра мі. Да па мо га 
аў та ры тэ та. За хоў вай ней т ра лі тэт.

(23.11. — 22.12.) На стае спры яль ны час для 
па да рож жаў і ад па чын ку. Не ча ка на спан тан на 
збя рэш ся ў да ро гу, што асаб лі ва ве ра год на, 
ка лі ў ця бе ня даў на за вя за лі ся ра ман тыч ныя 
ад но сі ны з ча ла ве кам з ін ша га рэ гі ё на або кра-
і ны. Пе ра а до ле еш лю быя ад лег лас ці. У цэ лым 
ты дзень пры ня се вам шмат пры ем ных сюр п ры-
заў, га лоў нае — дзей ні чаць.

(23.12. — 20.01.) Мо гуць ад быц ца зме ны 
ў аса бі стым жыц ці. Не вык лю ча на, што з па ня-
дзел ка па чац вер пач неш ін тым ную су вязь з ча-
ла ве кам, які вы ціс не з твай го жыц ця ра ней шую 
страсць. Ад чу еш уз мац нен не сек су аль ных па-
трэб. Мно гія ра шэн ні бу дзеш схіль ны пры маць 
ін ту і тыў на. Спры яль ны час для ўрэ гу ля ван ня пы-
тан няў звя за ных са спад чы най, стра ха ван нем, 
улад ка ван нем свай го мес ца жы хар ства.

(21.01. — 19.02.) Ты дзень звя за ны з ак ты ві за-
цы яй зно сін, пе ра пі скі. Шмат су стрэч з роз ны мі 
людзь мі, у тым лі ку з дзе ла вы мі пар т нё ра мі ці 
ка ха ным ча ла ве кам. Зно сі ны з дру гой па ла він-
кай бу дуць пра хо дзіць па боль шай част цы па 
тэ ле фо не і элек т рон най пош це (з-за ад’ ез ду 
ка ха на га ча ла ве ка?). З па ня дзел ка па чац вер на-
ды хо дзіць уда лы час для пад пі сан ня шлюб на га 
кан т рак ту, да га во раў, рэ гіст ра цыі шлю бу, а так-
са ма для вя сель на га па да рож жа.

(20.02. — 21.03.) Ты дзень, хут чэй за ўсё, не 
пры ня се та бе ней кіх важ ных па дзей. Рэ ка мен ду-
ец ца спа кой на і ме та дыч на зай мац ца ра шэн нем 
асаб лі ва прак тыч ных пы тан няў. Доб рае са ма ад-
чу ван не і вы со кі ўзро вень пра цаз доль нас ці. Не 
вар та за бы ваць пра сваё зда роўе. Вы дат ны час 
для пра вя дзен ня аз да раў лен чых ды ет, па чат ку 
цык ла ля чэб на-пра фі лак тыч ных мер: ма са жу, 
за гар тоў ван ня.

1. вы ключ нае пра ва, іль го та, 2. до ля, якая ўно сіц ца ў агуль ную спра ву кож ным яе 
ўдзель ні кам, 3. спе цы я ліст па вы рош ч ван ню кве так, 4. бе стур бот ная за ба ва, раз гуль нае 
жыц цё, 5. ле вы пры ток Ір ты ша, 6. прад мет вуп ра жы, які на дзя ва ец ца ка ню на шыю, 7. 
ага ро джа з жэр дак пе рап ле це ных пру та мі ла зы, 8. па гар д лі вая мя нуш ка нес п рак ты ка
ва на га ма ла дзё на.

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 27 ну ма ра
Віс ла, Дзю ма, жы хар, лой, мі, му зей, Су ва.
Ра шэн не: Лю дзей слу хай а сва ім ро зу мам жы ві.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Казіміру Радошку 
са Свебадзіцаў і Лявону Федаруку з Рыбал.

  22.07 ПЯТНІЦА 
16:30 Конкурсу маладых гуртоў
19:00-20:00 Гогодзи Ганскі 
20:00-21:00 Ilo & Friends 
21:00-22:00 Наві 
22:00-23:00 Re1ikt 
23:00-00:30 Крамбамбуля 
00:30-01:10 Hańba! 
01:10-01:50 Дзецюкі 
01:50-02:30 Hańbuki 
02:30-06:00 DJ Wiata: Ludwik Zamenhof 

  23.07 СУБОТА 
18:00-18:30 Лаўрэат Конкурсу    
        маладых гуртоў 
18:30-19:30 :Б:Н: 
19:30-20:30 Tonqixod 
20:30-22:00 Jazzombie 
22:00-23:00 Erik & the Worldly 
        Savages 
23:00-00:00 Zero – 85 
00:00-01:30 Брутто 
01:30-02:30 Znich

Праграма 

Ша вец 
Ян Са хар чук

Ян Са хар чук — ура джэ нец Но ва га 
Ляў ко ва Гай наў ска га па ве та. Яго баць кі 
пра ца ва лі на гас па дар цы. Спа дар Ян так
са ма зай маў ся сель скай гас па дар кай, 
але не ў вя лі кім маш та бе. Ён перш за 
ўсё ша вец — за раз адзі ны ў На раў чан
скай гмі не. Мае за кон ча ную па чат ко вую 
шко лу ў Ста рым Ляў ко ве. Ша ве цтву ву
чыў яго Мі хал Бай ко, ша вец кі май стар 
з Бе ла ве жы. Пяць дзя сят га доў та му быў 
яш чэ адзін у гэ тай са май вёс цы ша вец, 
яго ву чань. За раз ін шых асоб з та кой 
пра фе сі яй тут ня ма.

Спа дар Ян быў ак тыў ным пра фе сі я
на лам на пра ця гу трыц ца ці га доў. Шыў 
ды ра ман та ваў бо ты. Меў тры ша вец кія 
ма шы ны, у тым лі ку ня мец кай мар кі 

У ад па вед нас ці са склаў шай ся тра ды
цы яй Ма за вец кая чы гун ка 2224 лі пе ня ўво
дзіць у рух ад мыс ло вы бяс п лат ны цяг нік 
з Вар ша выУс ход няй у Ча ром ху на Між на
род ны фе сты валь шмат лі кіх куль тур і на
ро даў «З вя ско ва га па над вор ка», які ў на
ро дзе за вуць «фоль ка мі». Цяг нік бу дзе 
спы няц ца на выз на ча ных стан цы ях. І так, 
з Вар шы выУс ход няй ад п ра віц ца 22 лі пе
ня ў 15 га дзін (5 пе рон, пуць 24) і па е дзе 
це раз МінскМа за вец кі (15:34), Сед ль цы 
(16:10), Ся мя ты чы (17:01) і Ну рэц (17:12). 
У Ча ром ху по езд пры бу дзе ў 17:30.

На зад цяг нік вер нец ца 24 лі пе ня. З Ча
ром хі ад п ра віц ца ў 22:30 і бу дзе спы няц
ца ў Нур цы (22:47), Ся мя ты чах (22:59), 
Сед ль цах (23:49) і Мін скуМа за вец кім 
(00:20). Пры езд у Вар ша вуУс ход н ню зап
ла на ва ны на 00:45. Ама та рам фоль ка вых 
ат рак цы ё наў, якія за хо чуць па да рож ні чаць 
у Ча ром ху, да стат ко ва за я віць кі раў ні ку 
цяг ні ка, што па да юц ца на фоль ка вы фе
сты валь у Ча ром ху. Ні чо га больш.

За тым да су стрэ чы ў Ча ром се на фе
сты ва лі. Зап ра ша ем!

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Да рэм най чы гун-
кай на «фоль кі»

У На раў цы ма юць 
най леп шыя ву лі цы

За раз у На раў чан скай гмі не Гай наў
ска га па ве та най леп шыя ма ста выя на 
ву лі цах ма юць жы ха ры На раў кі (у ёй пра
жы вае 895 ча ла век). І гэ тых ву ліц і ву ла
чак шмат. У чэр ве ні гэ та га го да ас фальт 
пак ла лі яш чэ на ву лач ках Вуз кай і Над
рэч най. Да гэ тай па ры бы ла тут гра вій ка. 
Но вы ас фальт пак ла лі так са ма на ву лі цы 
Ага ро да вай (на ёй бы ло ста рое ас фаль
та вае па лат но).                                   (яц)

„Sin ger”. Шыў і бо тыафі цэр кі, і ва
лён кі з лям цу. Ад наў ляў ску ра ныя 
сум кі і пар т ма не ты, ка шаль кі. Яш
чэ не так даў но за ка заў на но выя 
бо ты на лю бую мер ку бы ло шмат. 
На ле жаў ён да Цэ ха роз ных ра
мёстваў у Гай наў цы. Цэх на дзя ляў 
ча ляд ні каў спе цы яль на вы раб ле
най ця ля чай шку рай, гу май ды 
кле ем.

Ян Са хар чук мае дып лом ша
вец ка га ча ляд ні ка. Меў ён вуч няў. 
Сваю май стэр ню мае ў Но вым 
Ляў ко ве. У яго ўжо свае га ды 
і сіл што раз менш ды менш. Хо ча 
мець пе рай маль ні каў, але ні во дзін 
з двух яго сы ноў не вы браў са бе 
гэ тай пра фе сіі. Ды ін шых ах вот
ных на ву чыц ца ша ве цтву не знай
шоў. Ма быць, гэ тая пра фе сія без 
бу ду чы ні і яна згі не.
vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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У па ле скай глы бін цы (48)А
 ці сё ле та чар ні цы ў вас аб ра дзі
лі? — пы таю ў цёт кі Ве ры з Гу ты
Ба ра вен скай.

— Як ні ко лі! Іх про ста не пе раб
раць, — жан чы на, каб вы ка заць увесь 
гэ ты цуд, ра скош на кі вае га ла вой. І да
дае: — Бо ве да е це, у нас вай на, ня ста
чы, а тут та кі за ла ты ўра джай аб сы паў ся 
з не ба. Кож ны, хто мае ру кі і но гі, спя
шае ў лес, каб са бе пад за ра біць... Ра ней 
лю дзі збі ра лі яга ды на свае пат рэ бы. 
Су шы лі на зім ку. Га та ва лі со чы ва, кан фі
цю ры. А за раз, — ка жа мая су бя сед ні ца, 
— гэ та вя лі кія гро шы. Лю дзі ад ран ня да 
но чы шчы ру юць у ле се. Ды на ват га рад
скія спе цы яль на бя руць вод пуск, каб пад
за ра біць на чар ні цах.

— Ці шмат гро шай мож на за ра біць на 
чар ні цах? — пы таю.

— Да стат ко ва! — чую аш чад ната ем
ны ад каз. На Па лес сі та кая мо да, каб не 
хва стац ца ба гац цем. Хваль ба нак лі кае 
зай з д расць, пра ва куе ча ры, хва ро бы.

Каб дэ та лё ва вы свет ліць спра ву 
чар ніц і ры ту а лаў, звя за ных з гэ тай ар
ха іч наляс ной куль ту рай, цёт ка Ве ра зап
ра шае ў сваё ся ло. Ды не про ста зап ра
шае, а спа ку шае абя цан кай. Там жан чы
ны з ка лек ты ву «Пры дан кі» прас пя ва юць 
мне ягад ныя пес ні ды яш чэ вя дзер ца 
йіго док наз бі ра юць. Каб доб ра і са лод ка 
іх ус па мі на ла. За пра шэн не, як не ці ка ва, 
на па мі на ла доў га тэр мі но вую ві зу, па коль
кі да ты чы ла збі раль на га се зо на. Па ле скі 
се зон на чар ні цы па чы на ец ца ў па ло ве 
чэр ве ня і цяг нец ца аж но да кан ца лі пе ня.

* * *
У чар го вае па ле скае па да рож жа я па

да ла ся 11 лі пе ня, на пя рэ дад ні свя та Пят
ра і Паў ла. У спя кот ным, наб ры ня лым па
вет ры, лу на лі ўсе па хі ле та: ра стоп ле ны 
ас фальт, цвет лі пы, муж чын скі пот, дух
мя нае се на, ка ро ві ны ля пёш кі, спе лыя 
віш ні і ма лі ны. Да ро га з Бе ла сто ка ў Ка
меньКа шыр скі як ні ко лі зда ла ся ка рот
кай і глад кай. Усё зза ад сут нас ці чэр гаў 
на поль скаўкра ін скай мя жы, дзе за раз 
спы не ны ма лы па меж ны рух. Рэй са вы аў
то бус Ра дам — Луцк са жмень кай па са
жы раў пе ра ся каў мя жу трыц цаць хві лін. 
Штось ці та кое су стрэ ла мя не ўпер шы ню 
за ўсе два нац цаць га доў па да рож жаў ва 
Ук ра і ну. З бо ку па меж ных служ баў су
стрэ ла я нез вы чай ную вет лі васць і стры
ма насць, і гэ та ша кі ра ва ла.

З да рож най дры мо ты вы біў мя не пры
да рож ны воб раз быц цам з ін ша га све ту. 
Дзесь ці ў па ло ве да ро гі між Ко ве лем 
і Ка ме немКа шыр скім у мар ш рут ку ста
лі за хо дзіць гру пы ляс ных збі раль ніц. 
У кам па ні ях, якія лі чы лі па трыпяць асоб, 
поў нас цю да мі на ваў пры го жы пол. Усе 
ма ла дзі цы, дзяў ча ты і пад лет кі ме лі на га
ло вах бе лыя хуст кі. Іх яс нашэ рае адзен
не так са ма зда ва ла ся з ін ша га ча су, 
быц цам спе цы яль на пры ха ва нае ў куф
ры на збі раль ніц кі се зон. Ма ла дзі цы пры
аз до бі лі спад ні цы про стым фар туш ком 
без вы шы ва нак, які слу жыў за за пол. 
У ім бы лі за гор ну ты сцёб лы ле ка вых зё
лак, лу чы на, ней кія бэт кі. На аб ліч чах збі
раль ніц ма ля ва ла ся па чуц цё ўда чы. Пра 
са лод кі пос пех у ле се за яў ля лі так са ма 
іх сі неама ран та выя ад со ку чар ніц зу бы. 
Збі раль ні цы з го на рам тры ма лі ў ру ках 
поў ныя вёд ры, аб вя за ныя бе лым па лат
ном. У той мо мант я яш чэ не ве да ла, што 
на Па лес сі іс нуе асоб ны пе сен ны аб рад, 
звя за ны са збі ран нем чар ніц, ка лі збі
раль ні цы ўзды ха юць да ле су, до раць яму 
га ла сі стыя пес ні, а дзеў кі ма раць і га да
юць пра шчас лі выя за муж жы.

— Гэ та штось па доб нае на Іва на-Ку па-
лу, — ка жа цёт ка Ве ра.

Апош няя хрыс ці ян скапа ган ская наз
ва ад но сі ла ся да Ку пал ля. У Гу цеБа ра
вен скай, дзе ня ма ні рэч кі, ні во зе ра, не 
ве да лі Ку пал ля, усе спе вы ла дзі лі пры 
збі ран ні чар ніц у сва ім ле се. Ніх то ні чо га 
не ар га ні за ваў, не пры дум ваў. Усё ад бы
ва ла ся про ста. Іш лі па чар ні цы і спя ва лі. 
Бы ва ла, так за вя дуць спе вы, што ўвесь 
лес іг раў, шу меў і гу дзеў.

* * *
У Ка ме ніКа шыр скім у гэ ты раз я так

са ма ад чу ла ся бе сва бод най, як у сва ім 
ле се. Хоць мне трэ ба бы ло ехаць на 
поў нач, на Пры пяць, штось ці спы ні ла 

і за ста ві ла па ся ліц ца ў гра дзе на рэч цы 
Цыр. У не бе кат ла ва лі ся хма ры і зда лёк 
адзы ваў ся гром. Пах ла бу рай. У гэ ты раз 
дзе ся ці ты сяч ны го рад здаў ся праз мер
на раз бу да ва ным ся лом. На ву лі цы бы лі 
ўжо ві да воч ныя прык ме ты свя та. Жан чы
ны ў бе лых хуст ках спя ша лі ў цар к ву на 
вя чэр ню. Год та му, як раз на Бла га веш

чан не, у Ка ме ні зга рэ ла цар к ва. У су вя зі 
з гэ тым вер ні кі пе рай ш лі да Пер та паў лаў
скай цар коў кі на ак ра і не го ра да. Бе ру чы 
пад ува гу вя лі кую ад лег ласць, част ка 
жан чын да бі ра ла ся да хра ма на ве ла сі пе
дах «Ук ра і на». Ня гле дзя чы на лет нека ні
ку ляр ны пе ры яд, я бы ла адзі най гос цяй 
у гас ці ні цы «Лі дар». Каб не губ ляць ча су, 

я ра шы ла пра гу ляц ца па зна ё мых мес
цах. Усю ды па на ва лі бу дзён ны за ка лот 
і апош нія пад рых тоў кі да свя та.

У зна ё май пі цэ рыі «Та ран тэ ла», дзе 
два ме ся цы та му на зад тоў піў ся на род 
і не маг чы ма бы ло пры сес ці, сён ня па на
ва ла бяз люд дзе. У ма ла дзень кай бар мен
кі я спы та ла яш чэ пра ін шыя рэ ста ра ны.

— Я па рэ ста ра нах не ха джу! — за я
ві ла з го на рам дзяў чы на. — Пы тай це на 
ву лі цы.

Па чу ты ад каз здаў ся зна ё мым і пра мо
віў як рэ ха з пад ляш ска га па над вор ка 
са ра ка га до вай даў нас ці, ка лі па быў ка 
ў рэ ста ра не аба зна ча ла больш чым яду 
і ад па чы нак. Усе на шы ма ту лі пры каз ва лі 
доч кам аб мі наць гэ ты грэш ны пры бы так!

Я ад нак ра шы ла на ве даць рэ ста ран 
«Па лес се». У аг ра мад ным хо ле, пры аз
доб ле ным у са вец кім гус це, гас ця ва ла 
пяць цё так. На іх ста ле ста я лі ўжо дзве 
пу стыя пляш кі зпад га рэл кі і ку ча аб г ры
зе ных ку ры ных ко стак. Ра зам з ма ім ува
хо дам у рэ ста ра не сціх лі ро гат і жар ты, 
за па на ва ла мёр т вая ці шы ня. Каб не мя
шаць у вя сё лай бя се дзе, я за вяр ну ла ся 
на пя це ды ра шы ла сха дзіць яш чэ ў ад но 
мес ца. У кар ч ме «За став’я» так са ма 
не бы ло жы вой ду шы. Я за ка за ла абед 
і пры се ла за ста лом, зас ла ным вы шы
ва ным аб ру сам. На драў ля ных сце нах 
так са ма кра са ваў ся эт на дэ кор і ка зац кія 
рэк ві зі ты: куф лі, шаб лі, табакеркі. Афі
цы ян т кі ў вы шы ван ках, каб пры аз до біць 
маю гас ці ну, ад ра зу ўклю чы лі му зы ку. За
мест на род ных пе сень з гу каў з мац няль ні
каў за хар чэў ру скі шан сон:

— А фуй!
Яда сма ка ва ла. Пас ля вя чэ ры я ра

шы ла яш чэ пра гу ляц ца па го ра дзе. На 
ву лі цы «Куль ту ры» аб мі ну ла мя не гру па 
жан чын з поў ны мі вёд ра мі чар ніц і чор
ны мі зу ба мі. Звы чай на ў гэ тым мес цы 
да ран ня бу шуе мо ладзь. Але сён ня па
на ва ла ціш, як на мо гіл ках. Усе дзесь ці 
спя ша лі ся, бег лі, пры бі ра лі па над вор кі. 
Я так са ма пас пя шы ла ад па чыць пас ля 
да ро гі і не вы нос най спя ко ты. У абед жа
ра да сяг ну ла 32 гра ду саў. За ка лы хаў 
мя не пах даж джу, які ўжо пра соч ваў ся 
праз па вет ра. Дзесь ці пас ля поў на чы 
па ча ла ся вя лі кая бу ра з ма лан ка мі. Сты
хія бу ша ва ла аж но да сві тан ня. А ў пяць 
ра ні цы за ку ка рэ ка лі пеў ні. Ад к ры ваў ся 
но вы, не за быў ны дзень, пра які не ра ска
заць...

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК


