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Залукі 500+ è3

Фестываль Акуджавыè8

Завершаны ў нядзелю ХХVII 
Фестываль музыкі маладой 
Беларусі «Басовішча» ў арты
стычным плане аказаўся пас
пяховым. Сёлетнія канцэрты 
нейкім чынам парушылі канвен
цыю фестывалю, даказваючы, 
што той жа фестываль мае 
вялікі патэнцыял і адначасова 
адлюстроўвае сучасную мо
ладзь. «Басовішча» гэта пры
станішча ў прамым і ўскосным 
значэнні гэтага слова. Перш 
за ўсё для гуртоў, якім забара
няецца выступаць на радзіме. 
Віталь Гуркоў «Басовішча» лі
чыць «фестывалем для індзей
цаў». Таму не варта абурацца, 
што сёлета рускамоўны гурт 
стаў пераможцам конкурснай 
часткі. «BRUTTO» заспявала 
пабеларуску, але, як аказваец
ца, сама ідэя фестывалю нека
торым яго вакалістам неўспры
мальная.

Схільнасць быць зоркай, якую аба
гаўляюць натоўпы падлеткаў, зразуме
лая ў выпадку попзорак, тым часам 
«BRUTTO» хоча звяртацца да стылістыкі 
блізкай выканаўцам, прафіляваным на 
цяжкае перажыванне самога сябе. Той 
гурт клапоціцца аб прыгожыя рэфрэны 
і прыемныя страфы. Адметны голас вака
ліста, спосаб паводзін на сцэне мае па
дабацца, а роксекцыя мае добра гучаць 
у радыёфарматах. Але нельга чапляцца 
«BRUTTO» за ідэю на саміх сябе. На са
мой справе, каманда мае зграбныя пес
ні, да якіх можна мець слабасць і ахвоту, 
каб да іх вяртацца. Не здзіўляе рашэнне 
арганізатараў, якія схацелі зноў запра
сіць згаданы гурт у Барык. Аднак нават іх 
фанатаў пачынае стамляць той жа самы 
рэпертуар. На думку вядомага музычна
га крытыка Машы Яр, канцэрты «BRUT
TO», калі ўспомніць мінулагодні, амаль 
нічым не адрозніваліся ад сябе. Ёй, як 
і пэўна частцы гледачоў, не хапала інды
відуальнага падыходу да спецыфічнай 
публікі, якую аб’ядноўваюць фестывалі 
«Басовішча». Фестываль, названы Ма
шай Яр «домам», для Віталя Гуркова мае 
толькі прамое значэнне — Мінск, у якім 
нарадзіўся. Нягледзячы на супольную 
ідэю «Басовішча», якая ад 25 гадоў аб’
ядноўвала беларусаў і прысвячалася 
першым іх заснавальнікам, падляшскім 
аўтахтонам, у яго разуменні застаецца 
толькі «рэзервацыяй для індзейцаў». 
Усё ж такі «BRUTTО» абарочваецца 
ў тым жа самым музычным крузе — а гэ
та таксама складанае мастацтва.

Фестываль адбываецца безупынна ад 
1990 года. Пасля некалькіх цяжкіх гадоў, 
калі была пагроза, што «Басовішча» не 
адбудзецца, здаецца, што мерапрыем
ства пачынае набіраць новага вымярэн
ня. Ладжанае студэнтамі «Басовішча» 
мяняецца так, як мяняюцца іхнія арганіза
тары. Кожнае пакаленне «басаўцаў» мае 
сваю канцэпцыю развіцця фестывалю. 
Як падкрэсліла суарганізатарка Дар’я 
Вапа, з аднаго боку на «Басовішча» арга
нізатары запрашаюць замежныя гурты, 
якія выступаюць на самых прэстыжных 
міжнародных фестывалях, з другога — 
звяртаюцца да яго музычных традыцый: 
напрыклад, шляхам арганізацыі конкурс
най часткі для маладых беларускамоўных 
гуртоў. Сёлета журы пераможцам такога 
конкурсу назвала гурт «К.», які спявае 

ХХVII 
«Басовішча»

парасейску, на трасянцы, але ў сваім рэ
пертуары мае некалькі беларускамоўных 
песень. Да палемікі, якую выклікаў гэты 
выбар, арганізатары ставіліся са спако
ем. Старшыня БАСу Ганна Пякарская не 
бачыць у гэтым пагрозы для галоўнай ідэі 
фестывалю. Складаецца ўражанне, што 
маладыя «басаўцы» не патрабуюць выз
начаць сябе шляхам супраціву; яны гэта 
робяць, выходзячы насупраць свайму 
свету. Прысутны на «Басовішчы», пасля 
васьмігадовага перапынку, Франак Вя
чорка, хаця сказаў, што вызначальнай на 
гарадоцкім фестывалю з’яўляецца мова, 
не адмаўляе яму місіі беларусізацыі. Той 
паддаюцца гурты, якія спачатку прыязджа
юць сюды з рускамоўным рэпертуарам.

Як заўсёды, так і сёлета, «Басовішча» 
суправаджалі паказы беларускай аніма
цыі, тэатральныя майстаркласы, спек
такль «Ксенія» Тэатра «Czrevo». Таксама 
на фестывалі прысутныя былі незалежныя 

беларускія выдавецтвы. Аднак асноўнай 
на «Басовішчы» з’яўляецца музыка. Тая 
прыцягнула сотні людзей з розных куткоў 
Польшчы і свету. Сёлета тыя, якія не змаг
лі прыехаць у Гарадок, маюць непаўтор
ную магчымасць паглядзець відэатранс
ляцыю з двух дзён фестывалю. Спасылку 
можна знайсці на сайце Беларускага 
Радыё Рацыя.

Значэнне і якасці, якія прадстаўляе 
«Басовішча», дарма шукаць на іншых 
фестывалях, што сведчыць аб яго ўнікаль
насці. Як падкрэслівала моладзь не толь
кі з Беларусі, але і Украіны, «Басовішча» 
надалей застаецца анклавам свабоды, 
апорай для альтэрнатыўнай музыкі. Арга
нізатарыстудэнты, без выразнай спасыл
кі на легенду «Басовішча», не надаючы 
яму глыбейшага ідэалагічнага значэння, 
сарганізавалі б толькі мерапрыемства, 
якое нагадвала б больш ювеналіі, чым 
фестываль са шматгадовымі традыцыямі. 

Сёлета развітальны канцэрт зайграў гурт 
«085». Як вядома «085» гэта не толькі 
тэлефонны код Беластока. Для фана
таў цяжкага гучання назва асацыюецца 
з культавым гуртом і яго лідарам Юркам 
Асеннікам (Сенькам), які ў Барыку высту
піў ужо на другім «Басовішчы». Бо «085» 
гэта не толькі гурт, моцна ўкаранёны 
ў сваім асяроддзі, але адначасова ўні
версальны — хаця спявае пабеларуску, 
захапляе таксама тых, якія той мовы не 
ведаюць. Сам Сенька, бываючы на «Басо
вішчы» з самага пачатку, добра разумее 
яго ідэю. Ён, як адзіны, са сцэны ўспомніў 
памерлага ў выніку замаху вядомага бе
ларускага журналіста Паўла Шарамета. 
Наогул, гэта вельмі добрая думка аргані
затараў, каб запрасіць «085». Тое, што 
калісь было сімвалам ультрасучаснасці, 
уцягвае ў сентыментальнае падарожжа. 
Сенька з гуртом «085», можна сказаць, 
ужо пакаленням «апладняе» ўяўленне.

Вялікую дозу надзеі для будучыні фе
стывалю прынеслі выступы гуртоў, якія 
ўпісваюцца ў плынь музыкі моцна звяза
най з традыцыяй «Басовішча». Канцэрты 
«NAVI», «Крамбамбулі» «Дзецюкоў», «Рэ
лікту», «Зніча» ці «085» сабралі перад сцэ
най значна больш слухачоў, чым прадуг
леджвалі арганізатары. І гэта здаецца рэ
цэпт для будучага поспеху «Басовішча». 
Арганізатары хочуць ісці ў гэтым напрамку 
і, як падкрэсліла старшыня БАСу Ганна 
Пякарская, рабіць стаўку на беларускую 
музыку, як тую навейшую, слуханую ў ас
ноўным маладымі людзьмі, так і (пакуль 
гэта магчымае) прэзентаваць дасягненні 
гуртоў, якія калісь у гэтым месцы дасягалі 
сваіх першых поспехаў. Цяперашні БАС 
адбудоўвае легенду «Басовішча» на ас
нове яго гісторыі, стварае фестываль, які 
спалучае пакаленні паклоннікаў белару
скага рока, бо, як даказвае сёлетняе «Ба
совішча» — у гэтай дзялянцы ўвесь час не 
маем чаго саромецца.

vУршуля ШУБЗДА

n Пераможца конкурснай часткі — гурт «К.»
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22 гады Касмічны

Чырвона-чорная Гайнаўка
Сваімі вачыма

без права перамен пупок
На фо не эк

ст рэ маль ных 
і тра гіч ных па
дзей у роз ных 
кра і нах — Тур

цыі, Фран цыі, Ар ме ніі з гі бел лю дзя сят каў 
і на ват со цень лю дзей, раз на стай ных ра
сей скіх эк с цэ саў, бе ла ру скія рэ а ліі з іх раз
ме ра нас цю і мля вас цю ла гіч на за ста юц ца 
на зад вор ках і за гу мен нях на він. Ну хі ба ж 
мож на лі чыць па дзе яй кам па нію „вы ба раў
вы ра баў”, зы ход якой усім за га дзя доб ра 
вя до мы. Не ка то рыя га зе ты і ін тэр нэтрэ сур
сы ўжо апуб лі ка ва лі поў ны спіс тых, хто ста
не ні бы та дэ пу та та мі ні бы та пар ла мен та. 
Ры зы кі па мы ліц ца ў та кім праг но зе ня ма ні
я кай. Пі саць пра гэ ты вя лы і кво лы пра цэс 
— ні я ка га сэн су са праў ды ня ма. Гэ та ўсё 
роў на, што апіс ваць пась бу ка роў — усё 
прад ка заль на і яс на ад па чат ку: на ват ка лі 
і адаб’ ец ца ад стат ка якаяне будзь ра га тая 
жы вё лі на, яе ўсё роў на зной дуць і ўрэш це 
за го няць у стой ла хля ва.

Не дзі ва, што і на чар го выя ўгод кі прэ зі
дэн цтва Аляк сан д ра Лу ка шэн кі ма ла хто 
звяр нуў ува гу. Споў ні лі ся ўжо 22 га ды, ка лі 
гэ ты па лі тык за няў га лоў нае крэс ла дзяр жа
вы. 22 га ды без пра ва пе ра вы ба раў, змен 
і шан цаў на неш та ін шае. Пра кі ра ван не 
Пер ша га Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пуб лі цы ста мі, ана лі ты ка мі, па лі то ла га мі на
пі са ны ўжо та мы ма тэ ры я лаў. За 22 га ды 
вы рас лі амаль два па ка лен ні, якія ні чо га 
ін ша га не зве да лі і тым больш не ба чы лі. 
У гэ тым ар ты ку ле пас п ра бую толь кі рэт рас
пек тыў на пра вес ці па ра ле лі з на шы мі су се
дзя мі. Ка лі Аляк сандр Ры го ра віч дар ваў ся 
да ўла ды, у Ра сеі кі ра ваў Ба рыс Ель цын, 
у Поль ш чы — яш чэ Лех Ва лэн са, у Літ ве 
— Аль гір дас Бра заў скас, у Лат віі — Гун ціс 
Ул ма ніс, ва Ук ра і не — Ле а нід Краў чук.

У Поль ш чы Ле ха Ва лэн су ў кан цы 1995 
го да змя ніў Аляк сандр Квас неў скі, які 
пра быў на па са дзе два тэр мі ны, праз 10 
га доў на яго мес ца аб ра лі ў 2005 го дзе Ле
ха Ка чын ска га. Гэ ты прэ зі дэнт быў ба дай 
са мым прын цы по вым у да чы нен ні да аў та
ры тар ных рэ жы маў пост са вец кіх ус ход ніх 
кра ін і хі ба най леп шым для бе ла ру саў. Ад
нак, не да быў да кан ца тэр мі ну, за гі нуў шы 
ў кра са ві ку 2010 го да ў аві я ка таст ро фе 
пад Сма лен скам. На ступ ным Поль ш чай 
кі ра ваў Бра ніс лаў Ка ма роў скі, які быў 
пе ра аб ра ны ў 2015 го дзе і на па са ду прэ
зі дэн та за сту піў Ан джэй Ду да. Агу лам — 5 

прэ зі дэн таў за раз г ля да ны пе ры яд.
У Літ ве яш чэ са вец ка га на мен к ла тур ні ка 

Бра заў ска са ў 1998 го дзе змя ніў бес пар
тый ны „аме ры ка нец” Вал дас Адам кус, 
по тым у 2003 го дзе кі роў нае крэс ла за няў 
бы лы лёт чыкспар то вец Ра лан дас Пак сас. 
Праз год з хвос ці кам у вы ні ку па лі тыч на га 
скан да лу яму быў аб веш ча ны ім піч мент. 
Ча со ва не каль кі ме ся цаў аба вяз кі га ла вы 
дзяр жа вы вы кон ваў Ар ту рас Паў лаў скас, 
а ўжо ў лі пе ні 2004 го да прэ зі дэн там дру гі 
раз аб ра лі Адам ку са. У 2009 го дзе на па са
ду за сту пі ла Да лія Гры баў скай це, якая на 
ча ле да сён ня. Та кім чы нам — 6 змен прэ зі
дэн та за гэ ты час.

Ук ра ін скія рэ а ліі бы лі най больш рэ за
нан с ны мі. Краў чу ка ў лё са нос ным для нас 
1994 го дзе змя ніў Ле а нід Куч ма, які кі ра ваў 
дзяр жа вай 10 з па ло вай го да. Ме на ві та 
ў яго пе ры яд раск віт не ла буй ным цве там 
ка руп цыя, якая тры ма ец ца да гэ тай па ры. 
Аса бі ста для мя не сім ва лам сап раў д ных 
рэ форм і пе ра мен ва Ук ра і не бу дзе той 
факт, ка лі ме на ві та Куч ма ся дзе на ла ву 
пад суд ных. Па куль да гэ та га, зда ец ца, да лё
ка. У вы ні ку аран жа вай рэ ва лю цыі і аба ро
ны вы ба ру на ро да пост ну мар адзін за няў 
Вік тар Юш чан ка. Ён не за ха цеў аль бо не 
здо леў пай с ці ра ды каль ным кур сам, у вы ні
ку ча го ад быў ся пра ма скоў скі рэ ванш і на 
мес ца прэ зі дэн та ў 2010 го дзе сеў „шап как
рад” Вік тар Яну ко віч. По тым быў па мят ны 
Май дан 2014 го да, неп ра цяг ла, не каль кі 
ме ся цаў, фар маль на на ча ле кра і ны ста яў 
Аляк сандр Тур чы наў, а ўрэш це прэ зі дэн
там аб ра лі Пят ра Па ра шэн ку. Уся го — фак
тыч на 4 зме ны вяр хоў най ула ды.

У Лат віі пас ля Ул ма ні са кі ра ва лі два 
тэр мі ны Вай ра Ві кеФрэй бер ге, па ад ным 
— Вал дзіс Зат лерс, Ан д рыс Бер зіньш, ця
пер Рай мондс Ве ё ніс. Агу лам 4 пе ра ме ны 
прэ зі дэн та.

Най больш бліз кая па ду ху па лі тыч най 
ула ды для Бе ла ру сі, ка неш не, Ра сея. У 2000 
го дзе гэ біс ц кая гру поў ка фак тыч на зму сі ла 
зыс ці ў ад стаў ку Ель цы на і прэ зі дэн там стаў 
Ула дзі мір Пу цін. На ад ну ка дэн цыю яго за мя
ніў фік тыў ны Дзміт рый Мядз ве дзеў. Так што 
пе ра ме на бы ла толь кі ад на.

І кож на му ця пер зра зу ме ла, што і Лу
ка шэн ка, і Пу цін бу дуць кі ра ваць сва і мі 
дзяр жа ва мі па жыц цё ва. Пе раф ра зу ю чы 
ста ра жыт ных рым лян — жыц цё ка рот кае, 
прэ зі дэн цтва — веч нае.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У па пя рэд ніх фе лье то нах зак ра наў 
я праб ле му поль скаўкра ін скіх ад но сін. 
Гэ тым ра зам вяр та ю ся на наш бе ла ру скі 
па на дво рак згод на пры маў цы, што ад 
свай го не ўця чэш. А ўсё па пры чы не двух 
ма тэ ры я лаў, апуб лі ка ва ных жур на ліст кай 
бе ла стоц кай што дзён кі Іа ан най Клі мо віч 
ад 5 і 18 лі пе ня, прыс ве ча ных па дзе ям на 
ку паль скай но чы ў Бе ла ве жы. Так вы гля
дае па ча так ей на га тэк сту з 18 лі пе ня.

«Za dy ma z „żoł nie rza mi wyk lę ty mi” w tle. 
Ciąg dal szy zat rzy mań po Ku pal le.

Pięć osób z za rzu ta mi na paś ci na fun k c-
jo na riu szy to bi lans za mie szek na Ku pal le 
w Bia ło wie ży. Świad ko wie mó wią, że „pat rio-
tycz na mło dzież” z Haj nów ki po je cha ła tam 
spec jal nie po to, by roz pę dzić ba wią cych się 
Bia ło ru si nów.

Fes tyn Ku pal le — jed na z naj więk szych 
im p rez or ga ni zo wa nych przez Bia ło ru skie 
To wa rzy stwo Spo łecz no-Kul tu ral ne w Pol s-

ce, od po wied nik no cy świę to jań skiej, z wys-
tę pa mi zes po łów lu do wych i pusz cza niem 
wian ków na rze ce — zor ga ni zo wa no w so-
bo tę 2 lip ca. Ba wi ło się bli sko 600 osób. (...) 
Ag res ja chu li ga nów sku pi ła się jed nak nie na 
Bia ło ru si nach, ale na za bez pie cza ją cej im p-
re zę po lic ji...».

Ка лі я гэ та пра чы таў, спа чат ку аб ла яў 
са мо га ся бе сло ва мі, якія не на ле жаць 
да ка но ну куль тур нас ці, за тое, што аб
са лют на ні чо га не ве даю пра апі са ныя 
па дзеі. Моц ныя сло вы пра бес па рад кі на 
Ку пал лі вык лі ка лі маю за не па ко е насць. 
Толь кі да лей я да чы таў ся, што гэ та бы лі 
раз бор кі з пры сут ны мі там па лі цы ян та мі. 
Пэў нае здзіў лен не вык лі ка ла па да дзе ная 
коль касць удзель ні каў. Усе доб ра ве да
ем, што не бе ла веж скім Ку пал лі заў сё ды 
збі ра ец ца не каль кі ты сяч ча ла век, а 600 
асоб — гэ та ліч бы ха рак тэр ныя для 
звы чай ных гмін ных фэ стаў. Мо жа так па
лі цый ныя кры ні цы ацэнь ва юць лік пры сут
ных пе рад са мой сцэ най, бо рэ аль насць 
зу сім ін шая. Але гэ та не най важ ней шае. 
Ка лі б ад бы лі ся хва ля ван ні ў час та ко га 
ме ра пры ем ства, гу дзе ла б на пэў на ўся 
Бе ла сточ чы на і Поль ш ча. Не мож на за

мес ці та кой спра вы пад ды ван. Не за ста
ва ла ся мне ні чо га ін ша га, як паз ва ніць 
ар га ні за та ру Ку пал ля, стар шы ні Бе ла ру
скага гра мад скакуль тур на га та ва ры ства 
Ян ку Сы чэў ска му і рас пы таць пра вы шэй
а пі са ныя па дзеі. Цы та ва ныя мною сло вы 
жур на ліст кі ён слу хаў са здзіў лен нем, бо 
ні чо га яму не бы ло вя до ма на конт гэ тай 
спра вы. Па лі цы ян ты так са ма не звяр та
лі ся да ар га ні за та раў Ку пал ля ў спра ве 
ак таў аг рэ сіі ў ад но сі нах да ўдзель ні каў 
свят ка ван ня. Мне кры ху па ляг чэ ла, што 
на Ку пал лі ўсё ж та кі не дай ш ло да ма са
вых бес па рад каў, а ін цы дэнт ад быў ся па
між па лі цы ян та мі і гай наў скі мі, поль скі мі 
ак ты ві ста мі. Дзве жан чы ны — ма ці і дач
ка — на ват бы лі ад ве зе ны ў па лі цый ны 
арышт.

Зат ры ма ныя асо бы — звя за ныя з пра
вы мі струк ту ра мі і што дзень вель мі моц на 
зай ма юц ца ўша ноў ван нем, між ін шым, 
вык ля тых жаў не раў на Гай наў ш чы не. У іх 
аба ро ну вель мі моц на за ан га жа ва ла ся 
край не пра вая «Ga ze ta War szaw ska», 
а пад ляш скі па сол Сей ма Адам Ан д руш
ке віч звяр нуў ся да Мі ніст ра ўнут ран ных 
спраў з пат ра ба ван нем вы свет ліць па во

дзі ны па лі цы ян таў. На жур на ліст ку Іа ан ну 
Клі мо віч аб ры ну ла ся хва ля бруд най ата кі, 
што вы гля дае вель мі не бяс печ на. Мо ва 
ня на віс ці ў поў ным раз га ры. І, як заў сё ды, 
тра ды цый ным аб’ ек там ата кі ста лі Та маш 
Су лі ма, Юры Ка лі на і ін шыя пад ляш скія 
жур на лі сты. Най час цей паў та ра ны мі зак лі
ка мі ін тэр наў таў бы лі сло вы пра пат рэ бу 
«ачыш чэн ня чыр во най Гай наў кі» сап раў
д ны мі поль скі мі пат ры ё та мі. «Чыр во нае 
і чор нае» суп раць ста ян не, але не тое 
з ХІХвеч на га зна ка мі та га фран цуз ска га 
ра ма на Стэн да ля. Затое чырвоначорныя 
колеры гэта сімвалы украінскіх нацы яна
ліс таў.

Гай наў ка ў хо дзе свай го раз віц ця ў між
ва ен ны пе ры яд сваю вон ка вую вы я ву 
вы раз на бу да ва ла ме на ві та на двух по люс
нас ці. З ад на го бо ку мя нуш ка ра бо чай, 
чыр во най Гай наў кі, з дру го га — край нія 
пра выя сі лы, якія бы лі ў за хап лен ні ад 
чор ных ка шуль іта льян ска га фа шыс ц ка га 
дык та та ра Му са лі ні. Сар га ні за ва ны гнеў 
тых ба я вых дру жын у пер шую чар гу быў 
звер ну ты ў бок на ва коль на га, вя ско ва га, 
бе ла ру ска га на сель ні цтва, якое па стаў ля
ла свае сель ска гас па дар чыя пра дук ты на 
гай наў скі ры нак. Па бі тыя яй кі, вы лі тае ма
ла ко і смя та на не бы лі ні чым дзіў ным. Так 
зак ла дзе ная тра ды цыя поль скас ці пе рат
ры ва ла ў не ка то рых пра я вах і фор мах па 
сён няш ні дзень. І гэ та з’яў ля ец ца пэў най 
праб ле май у ге не раль на згод ным су жыц
ці гай наў скіх бе ла ру саў і па ля каў.

vЯў ген ВА ПА

Кас ма ла гіч ная тэ о рыя муль ты сус ве таў 
мяр куе, што по бач з на шым, «ча ла ве
чым» су све там, іс ну юць мно гія і, маг чы ма, 
коль касць ін шых — па ра лель ных, на ват 
бя скон цая. Не а ба вяз ко ва па доб ныя яны 
на «наш». Мяр ку ец ца, на са мой спра ве, 
што кож ны з іх рэ гу лю ец ца роз ны мі за ко
на мі фі зі кі. Та кім чы нам, яны інакш «паск
лад ва ныя». Спрас ціў шы спра ву, ска жу, 
што тое што ў ад ным са све таў уяў ля ец ца 
«пэў ным», у дру гім мо жа ака зац ца «ня выз
на ча ным»; тое, што тут «знач нае», там «не 
мае зна чэн ня». Тэ а рэ тыч на, гэ тых сус ве таў 
мо жа быць бя скон цы лік. З уся го гэ та га 
вы ні кае, што ўсе вя до мыя і не вя до мыя 
фі зіч ныя з’я вы, якія маг лі б ад быц ца ў муль
ты сус ве це, ужо ад бы лі ся. Або аба вяз ко ва 
ад бу дуц ца. «Усё ўжо бы ло», — як сцвяр
джаў цар Са ла мон. Хай яго сло вы ста нуць 
трап най спа сыл кай на бя гу чыя па дзеі. Та му 
што я ду маю не пра па пу ля ры за цыю кас
ма ла гіч ных тэ о рый, толь кі пра «ця пер» і не 
дзене будзь, а «тут». Ну, а што тут? Ну, ха
ос. А што ця пер? Няў пэў не насць.

У Поль ш чы ўсе ідуць у дра ку ў спрэч цы 
аб важ ных ці на ват больш важ ных праў
дах. Або аб зу сім ня важ ных пы тан нях. Але 
што важ нае, а што не? Сён ня гэ та не зу сім 
яс нае. Але што цьмя нае? Ці аб ста ві ны ва ен
на га пе ра ва ро ту ў Тур цыі? Ці, ма быць, пы
тан не, якое з ра ні цы да ве ча ра тур буе ўсіх 
аме ры кан цаў — аб тым, хто пас ля Аба мы:
Трамп, ці Клін тан? А якая Аме ры ка пат рэб
ная ў су час ным све це? У той жа час Ня меч
чы на пе ра жы ла шэ раг цяж кіх бом ба вых 
за ма хаў. Ня даў на зма га ла ся з імі Фран цыя. 
Іх зла чын ца мі ў абедз вюх кра і нах заў сё ды 
аказ ва лі ся іс лам скія ра ды ка лы. Ма ла дыя, 
адур ма не ныя фун да мен та ліс ц кай ры то ры
кай хлоп цы! Што на гэ та ска жуць нем цы? 
А фран цу зы? Ці яны пы та юц ца пра сваю 
бу ду чы ню? І якую — ня мец кую, фран цуз
скую, еў ра пей скую? Абедз ве гэ тыя кра і ны 
пры ня лі ў апош нія га ды не каль кі мі льё наў 
бе жан цаў. Боль шасць з іх з’яў ля ец ца 
му суль ма на мі. І як раз му суль ма нін за біў 
з ма чэ тэ жан чы ну. Тра пі ла на гэ ты раз на 
няш час ную поль ку. Што гэ та зна чыць для 
па ля каў? Што зна чыць для іх мен шай част кі 
— ксе на фо баў, на цы я на лі стаў? І што зна
чыць для боль шас ці? А якой боль шас ці? Ці 
той кан сер ва тыў най, ас ця рож най, якая кі ру
ец ца прын цы пам «мая хат ка з краю»? Толь

кі што ў гла ба лі за ва ным све це ня ма та кіх 
ха так. Ня ма ні чо га з краю, усё зна хо дзіц ца 
ў цэн т ры. Не каль кі дзён та му ў вы ні ку вы бу
ху за бі ты ў Кі е ве Па вел Ша ра мет, бе ла ру
скі жур на ліст. Яго кры тыч ныя ма тэ ры я лы 
пра ўла ду прэ зі дэн та Аляк сан д ра Лу ка шэн
кі і кан ф лікт з ула да мі спры чы ні лі ся да та го, 
што эміг ра ваў з кра і ны. Што ён зна чыў для 
бе ла ру саў? І якой част кі бе ла ру саў? І коль
кі з іх і не ве да ла, кім быў Ша ра мет? І ка го 
са праў ды кра ну ла яго смерць?

Вы ве дзе ны з тэ о рыі па ра лель ных све
таў ву чо ны тэ зіс, згод на з якім вя до мы нам 
Су свет не мо жа быць уні каль ным, та му тых 
па доб ных да яго бы ло, ёсць і бу дзе мно
ства, зда ец ца быць вель мі па ву чаль ным. 
Асаб лі ва ў кан тэк с це на ша га дэ фек т на га 
ча ла ве ча га све ту. Але свет сам па са бе 
та кі ёсць, які ёсць. Ані дэ фек т ны, ані не
дэ фек т ны. Гэ тую ры су прыс вой вае яму 
толь кі ча ла век, які ад чу вае ся бе кас міч ным 
пуп ком. Я не маю на ўва зе «ча ла ве ка» як 
ка тэ го рыі. Я ка жу пра кож на га асоб на га 
ча ла ве ка. Не за леж на ад ча су, у якім прый
ш ло ся яму жыць. Ка жу і пра са мо га ся бе, 
да ча го пры зна юся з не ах во тай. Вось, я та
кі эга цэн т рыч ны, які пра ся бе ка жа толь кі 
доб ра, а ні ко лі дрэн на — на са мой спра ве 
так як кож ны з ся мі мі льяр даў лю дзей, якія 
жы вуць ця пер у гэ тым све це, не кранаў шы 
ўжо гэ тых не каль кіх мі льяр даў у мі ну лым 
і, хут чэй за ўсё, дзя сятак або сот ак мі льяр
даў у бу ду чы ні. Кож ны ча ла век уяў ляе, 
уяў ляў і бу дзе ўяў ляць ся бе як адзі ная, 
асаб лі вая, уні каль ная істо та, пе ра ка на ная 
ў сва ёй муд рас ці і цно тах. Ад нак, па вод ле 
тэ о рыі па ра лель ных све таў, так як і я, так 
і ўсе астат нія, не з’яў ля ем ся, не бы лі і не бу
дзем уні каль ны мі. Шка да, што гэ та толь кі тэ
о рыя. На прак ты цы ўсе мы ду ма ем пра ўсіх 
ін шых, што яны не з’яў ля юц ца вык люч ны мі, 
але мы са мі — вя до ма ж! Та кое мыс лен не 
да ты чыц ца да ўсіх: хрыс ці я нін, пас ля доў ні
каў іс ла му, сяб роў Паў ла Ша ра ме та, яго 
за бой цаў, пры хіль ні каў Гра ма дзян скай 
плат фор мы або Пра ва і спра вяд лі вас ці і г.
д., і да г.п. Ну, і як тут не ха пац ца за чу жыя 
чу бы?! Як не лу піць па лы чах, не мар да ваць 
адзін ад на го?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ку пал ле ла дзім у За лу ках, 
у моц най вёс цы з зу ха ва ты-
мі і та ле на ві ты мі гас па да ра мі 
і гас па ды ня мі. Яны ўтры ма лі 
сваю шко лу, зас на ваў шы 
сваё гра мад ска-куль тур нае 
та ва ры ства «За лу кі над Суп-
рас лю». Кі руе ім Ірэ на Ка ран-
ке віч, ад на з сяб ро вак «Ка лі-
ны» — ад на го з му зыч ных ка-
лек ты ваў, якія дзей ні ча юць 
у вёс цы, — ска заў ды рэк тар 
Гмін на га цэн т ра куль ту ры 
— До ма куль ту ры імя Ка сту-
ся Ка лі ноў ска га ў Га рад ку 
Юр ка Астап чук. — І на Ку пал-
ле ўсе бе га юць за па па раць 
квет кай 500 +, та му вё сач ка 
тры ма ец ца і спя вае «Вё сач-
ка мая», мая ча раў ні ца! А ка-
лі па ча ла ся ар га ні за цыя Ку-
пал ля тут? Ну, зда ец ца, яш чэ 
за «пер ша га Пры ма ка». І на 
свя та з’яз джа юц ца са сва ёй 
ма стац кай пра гра май дзя сят-
кі сяб ру ю чых з «Ка лі най» 
ка лек ты ваў з на ва коль ных 
гмін, але ас но вай спеў най 
пра гра мы з’яў ля юц ца, перш 
за ўсё «Ка лі на», «Ка лін ка» 
і ін шыя га ра доц кія гур ты, 
у якіх спя ва юць усе па ка лен-
ні. Жы ве Га ра доц кая гмі на, 
ка лі ра стуць дзе ці!

ся мё ра тут хо дзіць у шко лу. Ра да я. І за
да во ле ная, што так на ша вё ска раз ві
ва ец ца! І вель мі га на ру ся, што так са ма 
я кры ху спры чы ні ла ся да гэ та га. Я, і ўся 
на ша гра ма да. Адзін ні чо га не зро біш. 
Лю дзі ан га жу юц ца. Трэ ба бу дзе яш чэ па
ду маць і штось ці яш чэ вы ду маць. Ра бо ты 
ў кож на га шмат свае, і ў мя не так са ма. 
Я вя ду хат ні, ма лы «дом стар цаў». У мя не 
до ма. Лю дзі з на ва коль ных вё сак, але 
зво няць і з Бе ла сто ка, пы та юц ца, ці ёсць 
мес цы. Нель га мне апе ка вац ца больш 
чым вась мю людзь мі. Не ка то ры ка за лі: 
«О, ужоўжо і Жэнь ка пам рэ», а яна 
ўжо ў мя не шо сты год жы ве. З су сед няй 
вё скі яна. Не бы ло яе ка му гля дзець 
— дач ка ро біць, адзін сын за быў ся, трэ ці 
п’е... А тут мае яна доб ры дог ляд, мі лую 
кам па нію...

— За раз і твае «стар цы» па бя гуць шу
каць па па рацьквет ку!

— Адзін меў прый с ці, але ін шыя хто ля
жыць, хто на ка ляс цы... Я аду ка цыю маю 
ся рэд нюю агуль ную, але пра ца ва ла апя
кун кай ста рэй шых асоб і ў Поль ш чы, і за 
мя жой. Ха та ў мя не вя лі кая. Не хва лю ся, 
але мой дом мае доб рую сла ву. «Us łu gi 
opie kuń cze», За лу кі, 81. Ма юць лю дзі 
ў мя не поў ную апе ку, з хар ча ван нем, док
тар і мед сяст ра, ка лі трэ ба ўзяць кроў на 
ана лі зы ці пад к лю чыць кро пель ні цу, пры

яз джа юць з Га рад ка. І гу ля юць — ка лі 
су бо та ці ня дзе ля, то і тан цы ма юць, му
зы ка свой ская, перш за ўсё даў ней шая, 
без пе ра пын ку гу чыць у на шым до ме. 
Спя ва юць ха ра шэнь ка, мно га пе сень ве
да юць. Хто дае ра ды, то і стан цуе. Ад на 
мая ар ціст ка, фай ная баб ка, яна з Мі ха
ло ва, вель мі спраў на тан цуе, схо піць яко
га хлоп ца... Ар га ні зу ем дні на ра джэн ня, 
імя ні ны... Вось ад на сяб роў ка ня даў на 
скон чы ла 92 га ды. І тор цік быў, і яе ра
дзі на пры е ха ла, і мы ўсе тут свят ка ва лі. 
І тан ца ва лі, і спя ва лі... Як не спя ваць у За
лу ках! Ця пер увесь час мае па да печ ныя 
на па на двор ку, на све жым па вет ры, у ця
нёч ку ад па чы ва юць. Шко да, што мес цаў 
больш не маю. Учо ра зва ні лі, пы та лі ся ці 
мож на пры вез ці па цы ен та, па ру дзён та
му так са ма бы лі два тэ ле фо ны. У шпі та лі 
са цы яль ная мед сяст ра ін фар муе, ку ды 
і ў чые ру кі мож на бы ло б даць пад апе ку 
ча ла ве ка, і вар та каб так мог апы нуц ца 
ён у свой скім ася род дзі. З Мі ха ло ва, 
з Баб роў нік, з Ля во на віч, з За лук.

А як жа, па я віў ся і Ірэ нін па да печ ны, 
і ра зам з усі мі ў ка ра го дзе з вян ка мі па
даў ся над рэч ку па гля дзець, як пап лы лі 
квет кі са свеч ка мі. І мно ства бы ло та кіх, 
што кі ну лі ся па дзя во чыя вя ноч кі. Мож

За лукі — шу кан не квет кі 500+

на бы ло спа дзя вац ца, што зноў хтось 
ухопіць у ле се кве тач ку 500+! І я шу ка ла, 
але не квет кі, а... ма лой дэ та лі ад май го 
фо та а па ра та. Ужо на пры цем ках, а пас
ля ў яр касо неч ны ра нак і да поў д ня, 
ра зам з хлоп чы кам, у яко га ёсць тры 
сяст рыч кі. Дзве з іх, Да мі ні ка і Мар ле на, 
бе га лі па шы ро кай, ук ве ча най за лу чан
скай ву лі цы, то да сяб роў кі Юлі, то ад 
яе, то з са бач кам, то з ко ці кам Драп кам. 
Ужо ж ка ні ку лы. Усе яны хо дзяць у за лу
чан скую шко лу, дзе ад сад ка і ў кла сах 
ІIV усе вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву, ці 
ты ту тэй шы, ці пры е хаў зда лёк у За лу кі, 
каб тут знай с ці пры ту лак. Бо дзя ку ю чы 
бе ла ру скай мо ве іс нуе шко ла ў За лу ках. 
Праз 56 га доў пой дуць у яе тыя дзе вя цё
ра дзе так, што сё ле та на ра дзі лі ся. Дзе
вя цё ра? Яш чэ да кан ца го да — огого! 
Не ад на па ра мо жа знай с ці тую ад мыс ло
вую квет ку 500+!

А дзве ры даш коль нашколь на га пун к
ту ў За лу ках ужо ў ве рас ні ад чы няць най
ма лод шыя: Мі хал Кар по віч, Мар га ры та 
Пап лаў ская, Вік то рыя Пап лаў ская, Юлі
я на Мі ха лі на Ма роз, Аме лія Паш ке віч, 
Вой цех Пят роў скі, Вік тар Чэ мель, Ярас
лаў Дуд ке віч і Леў Гаў ры лы шын.

Тэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

У тры нац ца ты раз у пад га ра доц кіх 
За лу ках усе шчы ра, у яр кім сон цы, гу ля
лі на свя це ва ды, аг ню, сон ца і лю бо ві. 
Нес лі вян кі, праў да, у боль шас ці не дзеў
кі, інаў гу ра ва лі ме ра пры ем ства спе вам 
гім на но чы Ку па лы, ка лі но чы са мыя 
ка рот кія і дні са мыя доў гія ў го дзе. Вя до
ма, за ду ма на ар га ні за цыю ім п рэ зы прый
ш ла ў га ла ву «ста рой» „Ка лі не”. І так, 
не ста рэ ю чыя цё тач кі тры нац цаць га доў 
та му па ду ма лі: наш то яны ма юць ез дзіць 
на „Ноч Ку па лы” ў да лё кую Бе ла ве жу, 
і сваё ме ра пры ем ства наз ва лі „Ку паль
ноч ка”. На сён няш ні дзень гэ та ці не адзі
ны та кі фэст у Бе ла стоц кім па ве це. А вя
лі ме ра пры ем ства пры га жу ні з ма ла дзей
шай «Ка лін кі», з якіх ма ла дзі цы так са ма 
ў апош ні час шчод ра раз м но жы лі ся:

— Гэ та ча роў нае свя та, якое мае доў гі 
ра да вод. Ка жуць, што ў ноч ад бы ва юц ца 
цу ды праз па па рацьквет ку, якая ў гэ тую 
ноч зац ві тае. Хто ў гэ тую ноч зной дзе па
па рацьквет ку, мо жа вый г раць з мі льён, 
а то і больш, у ла то, ці, най лепш, тую кве
тач ку 500+!

— Ча му мы не ме лі б свят ка ваць, 
— ус па мі на юць уз нік нен не ме ра пры ем
ства ў За лу ках Пётр Са ка лоў скі, Він цук 
Фі дзю ке віч і Ян ка Кар по віч. — Пер шая 
бы ла вель мі сціп лая. Яш чэ ка лі Валь ка 
Пап лаў ская ў нас «жон дзі ла». Вы ду ма лі, 
каб штось у вёс цы зра біць, каб штось 
дзе я ла ся. З Бе ла ру скім та ва ры ствам 
на па чат ку. Яш чэ гэ тай сцэ ны не бы ло. 
Ця пер пас па лі тыя лю дзі на зы ва юць яе 
«за луц кі ам фі тэ атр». У апош нія га ды ўсё 
больш і больш на ша ку паль ноч ка раз ві
ва ец ца. А ўве ча ры над рэч ку на вог ніш
ча і пу скан не вян коў так шмат лю дзей 
пры хо дзіць, што аж мне ці ка ва, ад куль 
іх так мно га бя рэц ца. І ма ла дых коль кі! 
Як мі ла па гля дзець на ма ла дзень кую 
«Каз ку» з га ра доц кай шко лы, якая па чы
нае ім п рэ зу! Для нас важ на, што вё ска 
тры ма ец ца, — ка жа Ірэ на Ка ран ке віч, 
— што шко лу вя дзем. Вё ска жы ве, раз ві
ва ец ца. І ма ла дыя ёсць У нас сё ле та дзе
вя цё ра дзя цей на ра дзі ла ся, а то бы ло па 
ад ным на два га ды. У не ка то рых баць коў 
і па двое, у ін шых — пер шае дзі ця. Тое 
важ на, што аста юц ца ма ла дыя. Зда ец ца, 
што ім тут па да ба ец ца, як, да рэ чы, і мне. 
Я пя цё ра дзя цей на ра дзі ла, з ча го трое 
тут жы вуць. Дзе вя цё ра ўну каў маю, з якіх 

n За лу чан скія бус лы не спяць у шап ку!

n Ірэ на Ка ран ке віч: — У нас на ра дзі ла ся дзе вя цё ра дзя цей! 

n Ма ла дзі цы з «Ка лін кі» 
з Га лі най Пар фя нюк 
з «Ка лі ны»
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Толь кі 7 кан ды да таў у сту-
дэн ты на 30 мес цаў, пат рэб-
ных для ад к рыц ця бе ла ру скай 
эт на фі ла ло гіі, за пі са ла ся на 
гэ тую спе цы яль насць. Гэ та 
пер шая та ко га ты пу спе цы яль-
насць у Поль ш чы, ад нак, як 
аказ ва ец ца, ула ды ўні вер сі тэ-
та не ха це лі даць маг чы мас ці 
за іс на ваць спе цы яль нас ці, 
спы ня ю чы дру гі тур на бо ру. 
А та кі (не сум нен на) ад бу дзец-
ца на ўсіх астат ніх спе цы яль-
нас цях, на якіх не за рэ гіст-
ра ва ла ся да стат ко вая коль-
касць кан ды да таў. Та му цяж-
ка бы ло зра зу мець сут насць 
та кой па ста но вы, тым больш 
што, як аказ ва ец ца, ме ла яна 
быць ра шэн нем ад ной асо бы 
— дэ ка на пра фе са ра Ба гус ла-
ва На ва вей ска га.

Ад мо ва ад да лей шай рэк ру та цыі абу
ры ла не ка то рых на ву ко вых су пра цоў ні
каў уні вер сі тэ та, у тым лі ку за гад чы цу ка
фед ры бе ла ру скай фі ла ло гіі пра фе сар 
Га лі ну Тва ра но віч, якая яш чэ ў траў ні 
ў ін тэр в’ю для «Ні вы» ска за ла: «У вы пад
ку з бе ла ру скай эт на фі ла ло гі яй, мы ж 
так са ма сту ка лі ся ў са мыя вы со кія дзве
ры і ат ры ма лі вось па цвяр джэн не, што 
нам бу дуць са дзей ні чаць (...) і рэк тар Уні
вер сі тэ та так са ма ад гук нуў ся пісь мо вым 
пац вяр джэн нем, што бу дзе нас пад трым
лі ваць, што нам улас на да па ма га ла на 
шля ху да пац вяр джэн ня гэ тай спе цы яль
нас ці, а той шлях быў вель мі вы бо і стым. 
Тое, што ўні вер сі тэц кія ўла ды пай ш лі 
на суст рач бе ла ру скай мен шас ці, і ка лі 
з вып ра цоў кі стра тэ гіі раз віц ця бе ла ру
ска га школь ні цтва вып лы ла ідэя ар га ні
за цыі на кі рун ку — спе цы яль нас ці бе ла ру
ская эт на фі ла ло гія, вось тут мы суст рэ лі
ся з па ра зу мен нем. Са мо тое, што гэ тая 
спе цы яль насць бы ла зац вер джа на нап
ры кан цы лі ста па да се на там Уні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку, гэ та з’яў ля ец ца пе ра мо гай 
цэ ла га бе ла ру ска га ася род дзя».

— Пас ля ме дый на га за ка ло ту, які быў 
вык лі ка ны ра шэн нем аб зак рыц ці рэк
ру та цыі на бе ла ру скую эт на фі ла ло гію, 
а так са ма пас ля пісь мо вых зва ро таў да 
ўлад уні вер сі тэ та ад шмат лі кіх бе ла ру
скіх ар га ні за цый, ра шэн не бы ло ад ме
не на, — ска заў «Ні ве» пра рэк тар па ды
дак тыч насту дэн ц кіх спра вах пра фе сар 
Ежы Га ліц кі. — Ра шэн не аб спы нен ні 
на бо ру пры няў рэк тар. Яно аба пі ра ла ся 
на ра цы я наль ны ана ліз вы ні каў пер ша га 
ту ра, ка лі ах вот ных бы ло толь кі тры асо
бы. Тым не менш, дас ла ныя пісь мы ад 
бе ла ру скіх ар га ні за цый паў п лы ва лі на 
ад ме ну ра шэн ня рэк та ра і да дат ко вая 

рэк ру та цыя на эт на фі ла ло гію ад бу дзец
ца. Гэ та ўжо пэў нае.

Ад нак і ўла ды ўні вер сі тэ та ма юць 
край нія по гля ды на конт эт на фі ла ло гіі. 
Дэ кан Ба гус лаў На ва вей скі, ха ця не раз
маў ляе са СМІ аб спра ве эт на фі ла ло гіі, 
па га дзіў ся на ка рот кую раз мо ву з «Ні
вай», у якой заз на чыў, што вось пры ня лі 
ра шэн не аб зак рыц ці рэк ру та цыі.

— Ня ма сэн су ра біць дру го га ту ра 
на бо ру, ка лі ўжо пры пер шым бы ло так 
ма ла ах вот ных, — ска заў, не ха ва ю чы 
раз д раж не нас ці, дэ кан. — На ват, ка лі 
бы ло б 14 ах вот ных, вя до ма па жыц ці, 
што част ка «ад па дзе». Уні вер сі тэт не бу
дзе ад кры ваць спе цы яль нас ці, на якой 
ву чыц ца менш асоб, чым пра цуе вык лад
чы каў на ка фед ры. Не бу дзе чар го ва га 
на бо ру — гэ та кан чат ко вае ра шэн не!

Не здзіў ляе вы каз ван не пра фе сар Га
лі ны Тва ра но віч для «Га зе ты вы бар чай», 
у якім га во рыць аб неп ры хіль нас ці рэк та
ра да бе ла ру сі сты кі. Свед чыць аб гэ тым 
факт, што па між раз мо ва мі «Ні вы» з пра
рэк та рам і дэ ка нам не мі ну ла больш чым 

Шанц 
для бе ла ру скай эт на фі ла ло гіі 

паў га дзі ны. Пра фе сар На ва вей скі ха цеў 
са ма стой на вы ра шыць аб бу ду чы ні спе
цы яль нас ці.

— Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія ні я кім 
чы нам не дыск ры мі ну ец ца, — за пэў ні
ваў дэ кан. — Тут вы ра шы лі эка на міч ныя 
фак та ры. Та кое са мае ра шэн не бы ло б 
пры ня тае ў да чы нен ні да кож най лю бой 
спе цы яль нас ці.

Праб ле ма зак лю ча ец ца ў тым, што 
для бе ла ру саў эт на фі ла ло гія гэ та не 
«кож ная лю бая спе цы яль насць», толь кі 
важ ны фак тар, які паў п лы ваў бы на раз
віц цё на ву ко вых дас ле да ван няў і бу ду чы
ню бе ла ру скай мо вы на Пад ляш шы.

Філалагічныя напрамкі не 
карыстаюцца сёння папулярнасцю 
сярод студэнтаў. Дрэнная сітуацыя з бе
ла рускай мовай у Рэспубліцы Бе ларусь 

змяншае зацікаўленне 
і запатрабаванне на 
спецыялістаў у гэтай 
галіне ў самой Бе ларусі.  

Для прыкладу, у Брэс
ц кім дзяр жаў ным уні вер
сі тэце імя Аляк сан д ра 
Пуш кі на на спе цы яль нас
ць бе ла ру ская фі ла ло гія 
паступіла 18 ча ла век. 
Па доб ная сі ту а цыя і ў 
Гро дзен скім уні вер сі тэ
це, дзе толькі 15 асобаў, 
выбрала гэты напрамак. 
Ула ды Бе ла стоц ка га ўні
вер сі тэ та пат ра бу юць 
трыц ца ці ча ла век, каб 

эт на фі ла ло гія маг ла іс на ваць. Ха ця пра
рэк тар Га ліц кі за пэў ні вае, што на ват пры 
мен шай коль кас ці кан ды да таў тая спе цы
яль насць бы ла б ад к ры та. Да во лі цяж ка 
па ве рыць у та кія сло вы, ка лі зга даць сі ту
а цыю з 2012 го да. Та ды на бе ла ру скую 
фі ла ло гію ха це ла па сту піць 18 асоб і, 
ня гле дзя чы на гэ та, не бы ло да зво лу на 
іс на ван не спе цы яль нас ці.

— Тое ра шэн не вы ні ка ла з эка но міі. 
Та ды ўні вер сі тэт быў у скла да най фі нан
са вай сі ту а цыі, — тлу ма чыў пра рэк тар. 
— Сён ня гэ та вы гля дае лепш і аб на дзей
вае, што на ват пры та кой коль кас ці асоб 
бе ла ру ская эт на фі ла ло гія пач не пер шы 
год свай го іс на ван ня на на шым уні вер сі
тэ це.

За ста ец ца толь кі спа дзя вац ца, што 
чар го вы тур рэк ру та цыі на бе ла ру скую 
эт на фі ла ло гію наз бі рае боль шую коль
касць ах вот ных, чым пры пер шым ту ры. 
Пра рэк тар на сён ня дае шанц бе ла ру
скай эт на фі ла ло гіі. Ці ка ва ці ўдас ца яго 
вы ка ры стаць?

Са ма ідэя ства рэн ня но вай гу ма ні тар най спе цы яль нас ці 
вый ш ла з бе ла ру ска га ася род дзя і знай ш ла пад трым ку ва 
ўсіх бе ла ру скіх ар га ні за цый Поль ш чы — на ву ко вых, куль тур-
на-ас вет ніц кіх, гра мад скіх.

Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія — спе цы яль насць ак ту аль ная, 
за пат ра ба ва ная ўсёй гі сто ры яй на цы я наль на га раз віц ця на 
поль ска-бе ла ру скім су меж жы.

Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія дае маг чы масць стаць спе цы я лі-
стам у га лі не эт на ло гіі, эт на гра фіі, рэ лі гі яз наў ства, гі сто рыі, 
куль ту ры, а так са ма бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры.

Но вая спе цы яль насць ад к ры та для тых, хто ве дае бе ла ру-
скую мо ву, а так са ма для тых, хто яе яш чэ не вы ву чаў.

Вы пус ні ка бе ла ру скай эт на фі ла ло гіі ча кае най перш бе ла-
ру скае ася род дзе ў Поль ш чы: школь ні цтва, ра ды ё вяш чан не, 
тэ ле ба чан не, вы да ве цтвы, няў ра да выя ар га ні за цыі. Пат ра бу-
юц ца так са ма спе цы я лі сты та ко га ты пу ў сфе ры між дзяр жаў-

на га су пра цоў ні цтва па між Поль ш чай і Бе ла рус сю (ка мер-
цыя, куль ту ра, па лі ты ка, са маў ра да вая дзей насць).

Не пра пус ці це маг чы масці ат ры маць вы шэй шую аду ка цыю 
тут, на род най зям лі, у Бе ла сто ку. Пад т рым лі вай це і раз ві вай-
це сваё!

Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія — наш шлях, ад кры ты ў свет.

v v v
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БЕ ЛА РУ СКАЯ ЭТ НА ФІ ЛА ЛО ГІЯ 
но вая спе цы яль насць на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку 

vУр шу ля ШУБ З ДА

Ха раш чан ская 
дэ маг ра фія
У Ха раш чан скай гмі не Бе ла стоц ка га 

па ве та жы ха роў з кож ным го дам пак ры-
се пры бы вае. У 2012 го дзе бы ло іх 13 846 
ча ла век, а ў 2014 го дзе — 14 579. Гмі на 
зай мае плош чу 164 квад рат ныя кі ла мет-
ры. Яна на ліч вае 34 мяс цо вас ці (у тым лі-
ку 31 лі чыц ца са лэц кай), у якіх пра жы вае 
ка ля 15 ты сяч ча ла век. Што ці ка ва — тут 
жан чын і муж чын амаль па толь кі са ма. 
Шчыль насць на сель ні цтва — 89 асоб на 
адзін квад рат ны кі ла метр.

Най больш на се ле най з’яў ля ец ца Ха-
рош ча — 5 800 ча ла век. Ін шыя вя лі кія 
і ся рэд нія вё скі (у іх пра жы вае ад 1 500 
да 150 жы ха роў) гэ та Кле па чы, Зла то рыя, 
Круп ні кі, Па рос лае, Бар ш чэ ва, Жул т кі, 
Лы скі, Пань кі, Із біш ча, Па рос лае-Ка лё нія, 
Оліш кі, Ро га ва, Дзі кае, Ка на ва лы, Сян ке ві-
чы, Сліў на і За чар ля ны.

Ма лыя вё скі гэ та Ра гу вак, Ага род ні кі, 
Яро ні кі, Жул т кі-Ка лё нія, Ро га ва-Ма ён так 
і Тур чын (у іх ад 80 да 20 асоб). Знік лі па се-
ліш чы Га ёў ні кі-Ка лё нія, Чап лі на-Ка лё нія, 
За чар ля ны-Ка лё нія і Зла то рыя-Ца гель-
ня. У іх ужо ніх то не пра жы вае.

А гэ та бу дзе важ нае і для жан чын, і для 
муж чын. Па коль кас ці муж чы ны пе ра ва-
жа юць у ва сям нац ца ці вё сках, а жан чы-
ны ў пят нац ца ці. Па роў ну ад ных і дру гіх 
у Ра гуў ку. Най больш жан чын пра жы вае 
ў Ха рош чы (больш — на 120), у Бар ш чэ-
ве (ад па вед на на 14), Лы сках (на 30), Дзі-
кіх (на 9), Сян ке ві чах (на 17), Жул т ках (на 
13), Сліў не (на 7), Ка на ва лах (на 6) і ў Ага-
род ні ках (на 5).                                             (яц)

Кан цэрт 
з ве е рам ко ле раў
23 лі пе ня г.г. у пры го жым ам фі тэ ат ры 

на бе ра зе Се мя ноў ска га во зе ра ў Ста рым 
Два ры Гай наў ска га па ве та ад быў ся паў та-
ра га дзін ны кан цэрт ка лек ты ваў на цы я-
наль ных мен шас цей Бе ла ру сі. Па чаў ся ён 
а га дзі не 17-й. Над вор’е ста я ла со неч нае, 
цёп лае. Пры ем на бы ло па ся дзець на ла-
вач ках (іх усім ха па ла) паб лі зу вя лі кай ва-
ды. Яна па ды ха ла све жас цю. Па во зе ры 
пла ва лі лод кі.

На кан цэрт саб ра ла ся не ма лая як на 
буд ні дзень пуб лі ка. Пры е ха лі жы ха ры 
не ка то рых вё сак На раў чан скай гмі ны, 
між ін шым, На раў кі, Ле шу коў, Міх наў кі, Но-
ва га Ляў ко ва, Се мя ноў кі і Тар но па ля, з су-
сед няй Мі ха лоў скай гмі ны — з Бан да роў 
і Юш ка ва га Гру да ды яш чэ і з Гай наў кі.

І па ча ло ся. На сцэ ну вы хо дзі лі што раз 
то но выя спе ва кі і тан цо ры ў пры го жых 
кас цю мах. Бе ла русь — дзяр жа ва шмат на-
цы я наль ная. Тут пра жы ва юць, між іным, 
ук ра ін цы, па ля кі, ар мя не, азер бай джан-
цы, ка за хі, мал да ва не, ка рэ лы. Та му рэд ка 
чу лі ся бе ла ру скія пес ні. Рэд ка па яў ля лі ся 
ар ты сты ў на род ных бе ла ру скіх кас цю-
мах, з які мі мы ўжо звык лі ся. Вы сту па лі 
гур ты перш за ўсё на цы я наль ных мен шас-
цей Беларусі ў на род ных кас цю мах. За хап-
ля лі кас цю мы ка за хаў і азер бай джан цаў. 
Па ве я ла эк зо ты кай.

Вось быў ве ер ко ле раў, ка лі вы кон ва лі-
ся ві ху ры стыя тан цы! Ме ло дыі мя ня лі ся 
з кож ным вы сту пам са мых здоль ных, са-
мых та ле на ві тых ар ты стаў. Вось тут мож на 
бы ло па чуць га ла сы! Мож на бы ло па чуць 
му зы ку на ня ба ча ных на мі да гэ туль ін ст-
ру мен тах. Лет ні кан цэрт у Ста рым Два ры 
— не паў тор ны. Ча гось ці та ко га ў на шым 
ста рон ні не бы ло.

Вар та да даць, што пе рад кан цэр там 
у Ста рым Два ры за меж ныя ар ты сты вы сту-
пі лі ў Вар ша ве і на на ступ ны дзень — 24 
лі пе ня — ме лі даць кан цэрт у Ся мя ты чах. 
Кан цэрт у Ста рым Два ры ла дзі лі Гмін ная 
ўпра ва і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На-
раў цы. Ён прай шоў вель мі па спя хо ва.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Ана толь Кір муць з Кру шы нян, 1930 
го да на ра джэн ня, яш чэ ў ма лен стве ма
рыў, каб увай с ці ўся рэ дзі ну, пад г ле дзець 
млы нар скую спра ву, зап ру ду, гул кае 
сэр ца млы на. Ма ра збы ла ся. Ез дзіў ту ды 
ра зам з баць кам, ка нём, на за сы па ным 
збож жам во зе. Яш чэ і ця пер кож ны раз, 
пра яз джа ю чы по бач зніш ча на га бу дын
ка, згад вае яго пер ша га ўлас ні ка і бу даў
ні ка — жы да Сэн д ле ра. Пры го жы муж чы
на быў, мі лы, пры ем ны. Ха ця ба га ты, меў 
толь кі ад ну дач ку — цу доў ную дзяў чын ку 
з цу доў ным іме нем Ха на. Па чат ко ва млы
нар клі каў То лі ка для кампаніі адзі но кай 
дач цэ, по тым са ма ўжо да яго вы бя га ла. 
Млы нар і яго дач ка га ва ры лі з То лі кам 
паполь ску аль бо папро сту. То лік ра зу
меў поль скую мо ву, па спеў вы ву чыць яе 
ў шко ле. Драў ля ная ха та Сэн д ле ра ста
я ла по бач з млы ном. Дзя ку ю чы млы ну, 
як адзі ны ў на ва кол лі, меў ён элек т рыч
насць. (У су сед ніх Кун дзі чах элек т ра э
нер гію да вя лі аж но ў 1974 го дзе). Ад ча
су да ча су млы нар да ваў То лі ку не каль кі 
гро шаў. То лік лю біў Сэн д ле ра, але яш чэ 
больш лю біў яго гро шы. Пай шоў ад ной
чы ў кру шы нян скую кра му, якая ста я ла 
ў му ра ван цы на суп раць мя чэ ці. Дзет кі 
куп ля юць цу кер кі, а ён гля дзіць на сэн
д ле ро выя гро шы і ду мае: цу кер кі з’ем, 
а гро шай не бу дзе. Так і вяр нуў ся 
да ха ты без цу кер каў, але з гра
шы ма.

Млына вае ко ла ні ко лі не спы ня
ла ся — ні днём, ні ноч чу. Еха лі ту
ды на ват з Ма стаў лян. Ва ды бы ло 
столь кі, што на пры зім ку драў ля
ныя ма сты раз но сі ла і плы ла аж
но ў не іс ну ю чыя сён ня па меж ныя 
Яма шы. Млы на ру пла ці лі му кой, 
та му што гро шай амаль не бы ло. 
На ца ну ніх то не на ра каў.

Прый ш ла вай на. Жы доў ада
сла лі ў кан ц ла ге ры, у пе чы крэ ма
то ры яў. То лік ехаў з баць кам да 
цёт кі, якая вый ш ла за муж у Крын
кі. Над та здзі віў ся, уба чыў шы вя
лі кія драў ля ныя пла ты вы шы нёй 
за да хі пу сту ю чых ужо жы доў скіх 
хат. Па ву лі цах ха дзі лі сум ныя 
лю дзі з на шы тай на воп рат цы лі та
рай «П». Па ля кі бы лі чар го вы мі на 
спі ску ў тыя ж пе чы. Але Сэн д лер 
ра зам з жон кай і дач кой праў да
па доб на ўцёк ад смер ці, так як і ін
шыя ба га тыя крын скія жы ды.

— Гэ та бы ло ўжо пры са ве тах. 
Ма ла ды, з Ко ма таў цаў, му ку вы бі
раў. Ча го ён за лез пад пры вад ны 
пас? Млы на вы ка мень са праў ды вя лі кі, 
яго сі ла бяз меж ная. За ха піў хлап чу ка 
гэ ты пас. Лу пі ла звер ху ўніз, зні зу ўверх, 
кроў пыр ска ла па сце нах. Не бы ло ча го 
збі раць.

Кар пін скі — кун дзіц кі бяд няк — на быў 
гэ ты млын пас ля вай ны. Не ве даў, што 
з гра шы ма ра біць. Гэ та ж быў адзі ны 
млын у цэ лым на ва кол лі. Па бу да ваў са
бе вя лі кую драў ля ную ха ту, якая ста іць 
там і сён ня. На няў па моч ні каў з Кун дзіч 
і Бе ла гор цаў, якім гас па да ры вез лі га рэл
ку, каб лепш зер не пыт ля ва лі.

Млын спы ніў ся пас ля ме лі я ра цыі. Не 
ха па ла ва ды на млы на вае ко ла. А і Кар
пін ска га даб ра быт з’еў. У доб рых ча сах 
на ка ні ў кру шы нян скую «За ла тую ар ду» 
за яз джаў на ча рач ку.

Ры го ру Бя ган ска му, ура джэн цу Ла сі

нян, да ва ен ная гі сто рыя не туп ска га млы
на не вя до мая. Та ды ла сі ня не ма ло лі му ку 
ў на шмат блі жэй шай ім Га лын цы (ця пер 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь). Вя лі кае во зе ра 
пад не туп скім млы ном пом ніць ён з пас
ля ва ен на га пе ры я ду. Кру шы нян скія дзяў
ча ты ха дзі лі ту ды па шы ра ка лі стыя пан
ны, пала сі нян ску зва ныя бу лаў ка мі. Ся
рэ дзі ну з’я да лі, а ліс цем пад с ці ла лі хлеб 
у печ цы. Па Ла сі ня нах кру жы ла ле ген да, 
што Сэн д лер ад даў млын Кар пін ска му 
ўза мен за ўкры ван не яго сям’і ў час ня
мец кай аку па цыі. У не туп скі млын спа дар 
Ры гор па чаў ва зіць зер не пас ля 1948 

го да, ка лі вё ска апы ну ла ся ў ме жах Поль
ш чы. Фур ма нак бы ло столь кі, што і па 
два дні чар га ва лі. Млын адзін, а вё сак 
шмат. На ват з Ко ма таў цаў і Скраб ля коў 
з са мой ра ні цы з’яз джа лі ся. За снуць уна
чы бы ло не маг чы ма. За над та гуч на млын 
гу дзеў. Пан цак ра бі лі, кру пы, пыт ля ва лі, 
на хлеб ма ло лі. За пас лу гу пла ці лі му кой 
на рас пыл і гра шы ма. У пя ці дзя ся тых 
га дах ез дзі лі ўжо ў Крын кі і ў но вы млын 
у Га ра док. Там не бы ло чэр гаў, лепш 
пыт ля ва лі, пры тым ат рым лі ва ла ся больш 
бе ла га хле ба. І не трэ ба бы ло мяш коў на 
га ру млы на ця гаць. Ха па ла ўні зе пад ча
піць, пад спе цы яль ныя ру ка вы.

Ра ман Яно віч з ву лі цы Цар коў най 
у Крын ках, да лё кі сва як млы на ра Кар
пін ска га. Проз віш ча пер ша га ўлас ні ка 
не туп ска га млы на яму не вя до мае.

— Зда ец ца Хай мэ ля ці Хай ме ля яго 
на зы ва лі. Але пас ля вай ны млын зна хо
дзіў ся ў ру ках су поль нас ці вё скі Кун дзі
чы. Ён і ця пер у гэ тай су поль нас ці. Млын 
Кар пін ска га спы ніў ся ў пя ці дзя ся тых га
дах. Мяс цо выя не да зво лі лі. Не па га джа
лі ся пас ля пра ве дзе най ме лі я ра цыі на 
не аб ход нае для пра цы млы на па вы шэн
не ўзроў ню ва ды. Му ку па ча лі ма лоць 
у двух элек т рыч ных млы нах у Крын ках.

— Не бы ло ка лісь гэ та га ле су. Ад ны 
пя скі і во зе ра з вя лі кі мі шчу па ка мі. Ру ка
мі шчу па коў ла ві лі, — ус па мі на юць ко ліш

няе на ва кол ле млы на най ста рэй шыя 
жы ха ры Кун дзіч Эду ард Яно віч, 
1937 го да на ра джэн ня, і яго жон ка 
Ма рыя з до му За ра хо віч, 1933 го да 
на ра джэн ня. Ма рыя яш чэ ў дзя во
цтве з род ных Ша ці лаў мяш кі ў Не ту
пу ва зі ла. Кар пін скі да па ма гаў пры 
раз г руз цы. У млы не пра ца ваў та ды 
Юрак Кун дзіч з Кун дзі чаў і Зе лян ке
віч з Бе ла гор цаў. Ча сам ез дзі ла ту ды 
з сяб роў ка мі з вё скі, на тры фу ры, 
зза не да хо пу муж чын скай сі лы. Баць
ка спа да ры ні Ма рыі па мёр у 1947 
го дзе.

— Гэ та бы лы жы доў скі млын, але 
не ве даю як зва лі жы да, — га во рыць 
спа да ры ня Ма рыя.

Бяд няк Адольф Кар пін скі, на 
злосць бу ду чым цяс цям, ажа ніў ся з іх 
дач кой Га нор кай Не туп скай з Кун
дзіч. За раз пас ля вя сел ля ма ла да жо
ны па ся лі лі ся ў ад ным па кой чы ку з не
вя лі кай кух няй. Каб за ра біць на хлеб, 
Адольф най маў ся па раб кам у на ва
коль ных гас па да роў. За раз пас ля 
вай ны не як да ве даў ся, што жыд пра
жыў аку па цыю і пра дае млын.

— А што, ма ла іх пе ра жы ло? Лю дзі 
ха ва лі. За гро шы ры зы ка ва лі. Ад на му 
з Кры нак за ўкры ван не ха ту ў Вар ша

ве па бу да ва лі.
Кар пін скі ўзяў па зы ку. Усё пай ш ло 

па спя хо ва. Хут ка раз ба га цеў. Па бу да ваў 
ха ту, гум но, хлеў. Ка лі пры е хаў да млы на 
зне на від ны брат Га нор кі, вы сы паў яго 
мяш кі на зям лю і ад даў пу стыя.

— Ка лі ча ла век кры ху раз ба га цее, 
за раз іг рае вя лі ка га па на, — смя ец ца 
спа да ры ня Ма рыя. — А ка го там у яго 
та ды ў гас цях не бы ло — і ксян дзы, і дак
та ры, і ды рэк та ры. Ба ля ван ні за кон чы лі
ся, зноў стаў дзе дам. Па чаў су дзіц ца за 
баць коў скую зям лю з улас ны мі сёст ра мі. 
Млын па паў у ру і ну.

Кар пін скі па мёр, ка лі Ва лэн су прэ зі
дэн там вы бра лі. Яно ві чы як раз на прэ зі
дэн ц кія вы ба ры ад п ра ві лі ся, а з вы ба раў 
про ста на па ха ван не.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Не туп скае ко ла фар ту ны
У ста рым млы не ў Не ту пе 
су стрэц ца мож на, ма быць, 
толь кі з ду ха мі ко ліш ніх млы
на роў. Мес ца гэ та му да во лі 
спры яль нае, ма гіч нае. На 
скры жа ван ні да рог — не
каль кі згні лых, пак ры тых 
рэш т ка мі гон таў до шак вы зі
рае зпад віль гот ных аль шы
на вых га лін.

n Ана толь 
Кір муць

Вест кі 
з Чы жоў скай гмі ны

У Чы жоў скай гмі не у ва сям нац ца ці 
са лэ цтвах пра жы вае 2 195 жы ха роў. Са-
мы мі боль шы мі сё ла мі лі чац ца Кле ні кі 
— 404 жы ха ры і Чы жы — 351. Да гэ туль 
у Гмін ны ася ро дак са цы яль най да па-
мо гі прад’ яў ле ны 93 за явы на вып ла ту 
з пра гра мы «Сям’я 500+» (баць кі 144 
дзе так ат ры ма лі 211 993,70 зл.).

Сё лет ні гмін ны бю джэт скла дае су му 
6 535 581 зл. на ба ку пры быт каў і столь-
кі ж на ба ку вы дат каў. На ін ве сты цый-
ныя за да чы прыз на ча на 254 600 зл., 
пры чым 214 640 зл. з улас на га бю джэ ту 
і 40 000 зл. з па вя то вай да та цыі. Бю джэт 
сціп лы, за тым Ра да гмі ны ра шы ла раз-
мер ка ваць гро шы па-гас па дар ску па-
вод ле пры маў кі «так кра вец крае, як ма-
тэ рыі ха пае». Сё лет нія за да чы ты чац ца 
ў ас ноў ным да рож ных спраў. Як вы я віў 
у час раз мо вы войт гмі ны Юры Ва сі люк, 
пла на ва ныя за да чы вы ка на ныя. З важ-
ней шых мож на пе ра лі чыць на ступ ныя: 
пе ра бу до ва да ро гі Кле ні кі — Тын коў-
ш чы на — Са па ва даў жы ні 650 мет раў 
з ад на час ным вы ка нан нем або чы ны 
ў абод вух нап рам ках. Кошт ін ве сты цыі 
— 109 890 зл. Вы ка наў ца — Па вя то вае 
праў лен не пуб ліч ных да рог у Гай наў цы. 
Пе ра бу до ва па вя то вай да ро гі (даў жы ні 
500 мет раў) на ад рэз ку Ля не ва — Пад-
рэ ча ны — Лок ні ца. Вы ка наў ца — Па вя-
то вае праў лен не пуб ліч ных да рог у Гай-
наў цы. Кошт ін ве сты цыі — 65 000 зл. 
Вы ка на на пад сып ка гра вій кі Са па ва 
— Кле ні кі — Мя кі шы даў жы нёй 1 100 
мет раў. Вы ка наў ца — ППД у Гай наў цы. 
Пе ра бу до ва ка на ла ў ся ле Збуч паг лы ну-
ла 80 000 зл., пры чым бы ло вы да дзе на 
40 000 зл. з гмін на га бю джэ ту і столь кі ж 
з па вя то вай да та цыі. Ап ра ча та го быў 
пра ве дзе ны ра монт шлю за ў вёс цы 
Асоў ка і аў то бус на га пры пын ку ў Клені-
ках. За куп ле ны быў бу ды нак па бы лым 
пун к це скуп кі ма ла ка ў Гу ка ві чах (7 
950 зл.) і аў то бус ны пры пы нак у Чы жах 
(9 000 зл). Не за леж на ад та го Чы жоў ская 
гмі на ўдзель ні ча ла ў су поль най ін ве сты-
цыі з Па вя то вым ста ро ствам і гмі най 
у Бель ску-Пад ляш скім у рэ а лі за цыі пе-
ра бу до вы да ро гі Ра ка ві чы — Кры вая. 
Кошт ін ве сты цыі — 75 250 зл. Вы ка наў-
ца — Па вя то вае праў лен не пуб ліч ных 
да рог у Бель ску-Пад ляш скім.

Па іні цы я ты ве сол ты са ся ла Ля не ва 
Ула дыс ла ва Іва ню ка Са лэц кая ра да 
з гру пай жы ха роў на гра мад скіх па чат-
ках ад ра ман та ва ла аў то бус ны пры пы-
нак на мар ш ру це Кле ні кі — Ля не ва — 
Чы жы. За гэ та ат ры ма лі він ша валь ны 
ліст ад вой та Юры Ва сі лю ка.              (УС)

Па гры бы!

За раз пас ля цёп лых даж джоў з’я ві лі-
ся пер шыя ў гэ тым го дзе гры бы — ба-
ра ві кі, плі скі, баб кі, сы ра еж кі, пад бя ро-
за ві кі, па да сі на ві кі і ін шыя. Па ча ло ся 
раз дол ле для ама та раў гры боў. Збі ра ю-
чы гры бы, не вы ры вай це іх з ка рэн нем, 
а зрэз вай це но жы кам. Та ды вы змо жа-
це, за пом ніў шы гэ тае мес ца, знай с ці 
тут но выя ма ла дыя гры бы, якія вы ра-
стуць на зме ну зрэ за ным.

На здым ку вя до мы грыб нік з Но ва га 
Ляў ко ва На раў чан скай гмі ны з ба ра ві-
ком у ру цэ. Ён у ме ша ных ля сах наз бі-
раў і шмат жоў цень кіх плі сак-лі сі чак ды 
крас ню коў (наз ва ад ша па чак чыр во на-
га, крас на га ко ле ру).

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Оля Зін ке віч і Оля Яроцкая

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 30-31-16
Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 7 жніўня 2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Адказ на загадку 
№ 26-27-16: месяц. 

Узнагароду, 
фламастары,  

выйграла Вікторыя 
Гаць з Бельска-

Падляшскага. 
Віншуем!

    

Бліснула,
Зламалася,
Дзесьці ўміг схавалася,
Ні дагнаць,
Ні след пазнаць — 
Толькі водгулле чуваць.
М......
                     (Ніл Гілевіч)

У пе ра да пош ні дзень Су стрэч мы пра вя лі гу тар ку са спа да ры няй 
Асяй Кан д ра цюк-Бро, пад ляш скай на стаў ні цай з Ка на ды. Яна нам 
ра ска за ла пра жыц цё іну і таў на поў на чы Ка на ды. Мы да ве да лі ся 
мно га ці ка вых рэ чаў, на пры клад, што не трэ ба мець пра воў, каб ся-
дзець за ру лём, кож ны мо жа гэ та ра біць, на ват дзе ці. Мо жа нам зда-
вац ца дзіў ным тое, што хлоп цы ча ста ўця ка юць з уро каў, каб пай с ці 
са ста рэй шы мі муж чы на мі на па ля ван не. Ка лі хто з іх неш та ўпа-
люе, той лі чыц ца са праўд ным муж чы нам! Ка лі дрэн нае над вор’е, 
снеж ны ўра ган ці на два ры больш за 40 гра ду саў ма ро зу, за мы ка юц-
ца шко лы. Та ды лю дзі ста ра юц ца не вы хо дзіць з ха ты не каль кі дзён.

Іну і ты не лю бяць ка лі іх на зы ва юць «эскі мо са мі», гэ тае для іх зня-
ва га. Пра віль на трэ ба ка заць «іну іт». Гэ та на іх мо ве зна чыць «праў-
дзі вы ча ла век».

Су стрэ ча з на стаў ні цай бы ла вель мі ці ка вай. Яна прыб лі зі ла нам 
ін шую куль ту ру і пад ка за ла, што лю дзі з Пад ляш ша ўме юць знай с-
ці са бе мес ца ў чу жой кра і не, і на ват у цяж кіх, эк за тыч ных умо вах.

Уля Мар чук, 
«Зор ны шлях»

Пад ля шан ка 
ся род ка над скіх іну і таў

Лі та ра ту ра «бе ла веж цаў» вя до мая ў цэ лым бе ла ру скім ася род дзі. Ка лі блі-
жэй прыг ле дзец ца іх твор час ці, уз ні ка юць пы тан ні: ча му ўзнік ла лі та ра тур-
нае аб’ яд нан не «Бе ла ве жа»? Як гэ та ўсё па ча ло ся?

Ад каз на гэ тыя пы тан ні мы маг лі па чуць у час сут рэ чы з па э тэ сай Мі рай 
Лук шай, чле нам лі таб’ яд нан ня.

— Ка лі ў 1956 го дзе ўзнік ла «Ні ва», лю дзі па ча лі пі саць до пі сы і вер шы, 
— па ча ла Мі ра Лук ша. — З ча сам з’я ві лі ся зна ка выя дэ бю ты. Пер шы рэ дак-
тар Ге ор гій Вал ка выц кі быў аў та ры тэ там па лі та ра ту ры. Ён за кон чыў Лі та-
ра тур ны ін сты тут імя Мак сі ма Гор ка га ў Маск ве. Сам пі саў вер шы. Вал ка-
выц кі пры ду маў, каб саб раць усіх твор чых ка рэс пан дэн таў у аб’ яд нан не 
і так уз нік ла «Бе ла ве жа».

Ця пе раш нім стар шы нёй «Бе ла ве жы» з’яў ля ец ца пра фе сар Ян Чык він. Бе-
ла ру скі лі та ра тур ны круг па паў ня юць но выя аў та ры, як Ка ця ры на Сян ке-
віч, сту дэн т ка ма ста цтва, ура джэн ка Нар вы.

У яе два збор ні кі: «Дач ка ру жы» і «Гар ба та з не за бу дак».
На тал ля Вась ко, «Зор ны шлях»

«БЕ ЛА ВЕ ЖА» 
— дач ка «Ні вы»

* * *
Ка лі гэ та праў да?
Што мы та ды зро бім?
Наш свет пе ра вер нец ца,
а мы ра зам з ім.

Гэ та не маг чы ма,
каб так зда ры ла ся.
Гэ та шок,
каб так ат ры ма ла ся

Оля Зін ке віч, Пар на сік

Тамара Кандрацюк-Бро на поўначы Канады
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Вершы Віктара 

Шведа

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

Ад каз на кры жа ван ку № 27:
Тракт, лорд, су ні цы, лес, ток, мёд, кры га. Яр, 

сем, усё, тры, ты, ох, лет ка. Уз на га ро ды, аў та руч кі, 
вый г ра лі Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га 
і Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка. Він шу ем!

Żyto

Czoło

Bierz

Naleśniki
Zabawa

Pal
Żabka

Upał

Park

Liczba

Atrament

Jer

Lipa

Iza

Zebra

Marynarz

Zupa
Płeć

Stół

Прак лё ны
Сеў на лаў цы ў пар ку Ян ка
І прак лі нае бе зу стан ку.
Пры сеў ля яго дзед ка
І прак лі нае ён, на рэд касць.

Яш чэ пры се ла тут ба бу ля,
Яе прак лё ны ўсе па чу лі.
Ча му бы лі так знер ва ва ныя?—
Лаў ка све жа ма ля ва ная.

Раз мо ва 
з мат кай 
— Ска жы мне, Ярас лаў,
Ты па мя та еш хі ба,
Што су сед ска заў,
Ка лі ты вы біў шы бу?

— Стра шэн на стаў ру гаць,
Ска заў слоў брыд кіх мно га,
— Не му сіш паў та раць.
— Дык не ска заў ні чо га.

Раз мо ва з Эвай Іва нюк, сяб роў-
кай, якая пас п ра ба ва ла сва іх сіл 
у пі сан ні вер шаў і фе лье то наў. 
Ап ра ча та го Эва іг рае на пі я ні на 
і спя вае.

«Пар на сік»: — Эва, ча му Ты пі-
шаш, а не, на пры клад, як мно гія 
ма ла дыя лю дзі, ся дзіш у ін тэр-
нэ це?

Эва Іва нюк: — Я пі шу, бо гэ та 
для мя не та кі ад па чы нак ад што-
дзён на га жыц ця. Ся даю ў сва ім 
па коі і пі шу. Ін тэр нэ там так са ма 
ка ры ста ю ся, але толь кі та ды, 
ка лі шу каю пат рэб ную мне ін фар-
ма цыю. А ча му пі шу? Ха чу па дзя-
ліц ца сва і мі дум ка мі з ін шы мі.

П.: — Што на гэ та сяб ры?
Э.І.: — Яны не ве да юць, што 

я пі шу. Аб гэ тым ве да юць толь кі 
сяб ры з Су стрэч «Зор кі», мая на-
стаў ні ца і мая ся стра. Але ду маю, 
ка лі б да ве да лі ся, яны вель мі бы-
лі б за да во ле ныя.

П.: — Якія тэ мы для Ця бе важ-
ныя? Пра што пі шаш?

Э.І.: — Най больш люб лю пі саць 
пра гі ста рыч ныя па дзеі на Пад-
ляш шы. На пры клад, пра бе жан-
ства.

Я ду маю па бе ла ру ску!

П.: — Ча му Ты пі шаш па-бе ла ру ску?
Э.І.: — Та му, што бе ла ру ская мо ва мне род ная, я — бе ла ру ска. 

А род ная мо ва да ра жэй шая за ўсе ін шыя. Я ду маю па-бе ла ру-
ску.

П.: — Ка лі пры хо дзіць да Ця бе нат х нен не?
Э.І.: — Най час цей та ды, ка лі доб рая па го да, ка лі не ба ліць га-

ла ва. Гэ та про ста так, што ў га ла ву пры хо дзіць дум ка, я ся даю 
і пі шу. Ча сам да хо джу да выс но вы, што тэкст дрэн ны, а ча сам ён 
мне па да ба ец ца.

П.: — Мы ве да ем, што Ты ез дзі ла на «Ба со віш ча». Хто Ця бе 
за ах во ціў ту ды па е хаць?

Э.І.: — Я ез дзі ла на «Ба со віш ча», каб па слу хаць ін шую му зы-
ку, чым тая, якую мож на па чуць на кан цэр тах у Гай наў цы ці 
ў Бель ску. Рок-му зы ка і яе вы ка наў цы вель мі мне спа да ба лі ся. 

Я не ез дзі ла па слу хаць ней кі кан к рэт ны гурт, толь кі ха це ла прыс лу хац ца су час най бе ла ру скай му зы цы. 
У мя не ў ха це не га во раць па-бе ла ру ску, та му мне ха це ла ся яш чэ па слу хаць род ную мо ву. А з’ез дзіць 
на «Ба со віш ча» за ах во ці ла мя не ся стра.

П.: — Ці хо чаш у жыц ці звя зац ца з пі сан нем?
Э.І.: — Па куль пі сан не для мя не гэ та неш та да дат ко вае. На пі сан ні нель га за ра біць вя лі кіх гро шай. 

Але я пі шу для пры ем нас ці.
П.: — Дзя ку ем за раз мо ву!

Гу та ры лі Оля Зін ке віч  і Оля Яроц кая

Га лач кі 
з жоў та га сы ру
— 200 г жоў та га сы ру
— 4 ва ра ныя яй кі
— 3 цы бу лі ны
— 0,5 сло і ка ма я нэ зу

Усё спа лу чыць і сфар ма ваць га лач кі, якія 
трэ ба аб сы паць па се ча най зе ля ні най (зя лё най 
цы бу ляй, пят руш кай) і змо ла тым чыр во ным 
пер цам.

Смач на ес ці!
Рэ цэпт ап ра ца ва лі 

Зу зя Кар дзю ке віч і Оля Са ла вя нюк 

Вё сач ка
Ка лісь бы ла жы вая,
кож ны дзень неш та зда ры ла ся.
А ця пер?
Што ма ем?
Бы лі лю дзі і ўжо ня ма іх,
ста рыя пай ш лі з жыц ця,
ма ла ды з’е ха лі,
па кі ну лі свой свет,
свой род ны кут.

Ста іць вё сач ка, усю ды сум
у зе ле ні ля соў.
Мо жа ка лісь ці нех та аб ёй па ду мае.

Эва Іва нюк, «Зор ны мі ва чы ма»
(Ку лі нар ны ку то чак рэ дак цыі «Пар на сі ка»)

мал. Оля Яроц кая
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Юбі лей ны Х Кір маш зуб ра 
па пя рэ дзіў га ла-кан цэрт ІІІ 
Між на род на га фе сты ва лю 
па э тыч най пес ні імя Бу ла та 
Аку джа вы «Ве ра, на дзея, 
ка хан не», якія ад бы лі ся 17 
лі пе ня ў ам фі тэ ат ры і ў га-
рад скім пар ку ў Гай наў цы. 
Ха ця ў па чат ку кір ма шу ішоў 
дождж, то пас ля неба пра-
яснілася і гай на вя не шмат-
люд на прый шлі на ве даць 
абод ва ме ра пры ем ствы.

на род ны фе сты валь па э тыч най пес ні імя 
Бу ла та Аку джа вы «Ве ра, на дзея, ка хан не» 
быў на ла джа ны ў Гай наў цы і ін шых га ра дах 
Гра мад скакуль тур ным аб’ яд нан нем «Іг ран
не без ме жаў», якое ў ар га ні за цыі ме ра пры
ем ства пад т ры ма лі ў га лоў ным са маў ра да
выя ўла ды Пад ляш ска га ва я вод ства, го ра
да Гай наў кі, Па вя то ва га ста ра ства ў Гай наў
цы, Гай наў скі дом куль ту ры, ула ды го ра да 
Вар ша вы, Люб лі на і Га лоў нае праў лен не 
Са ю за поль скіх лі та ра та раў. Пат ра нат над 
фе сты ва лям тры ма юць Воль га Аку джа ва, 
мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства, Га лоў
нае праў лен не Са ю за поль скіх лі та ра та раў 
і прэ зі дэн ты га ра доў Бе ла сто ка і Люб лі на, 
а ў лі ку ме дыйнх пат ра наў ёсць бе ла ру скія 
ме дыі — Ра дыё «Ра цыя» і тыд нё вік «Ні ва».

Удзель ні кі фе сты ва лю, уша на ваў шы 
па мяць Бу ла та Аку джа вы і зра біў шы па
мят ны зды мак ка ля ду ба наз ва на га яго 
іме нем, на ве да лі па лат кі на род ных ру ка
дзель ні каў і выт вор цаў эка ла гіч на га хар
ча ван ня. У тым часе на сцэне амфітэатра 
пачы налася мастацкая частка Х Кірмашу 
зуб ра, які арганізавалі Гарадская ўправа 
ў Гайнаўцы і Гайнаўскі дом культуры, пад 
ганаровым патранатам Маршалка Пад ля
шскага ваяводства. Пе рад пуб лі кай ці ка ва 
зап рэ зен та ва лі ся бе ла ру скія ка лек ты вы, 
«Ру ча ёк» з Бе ла ве жы, «На раў чан кі» з На
раў чан скай гмі ны і «Жа ва ран кі» з Мах на
та га. Ка лек тыў на род на га тан ца «Пе ра пёл
ка» Гай наў ска га до ма куль ту ры за ха піў 
саб ра ных на род ны мі тан ца мі. Эст рад ныя 
тан цы ці ка ва зап рэ зен та ваў тан ца валь ны 
ка лек тыў «Кап рыс» з Пру жан. Пуб лі ку за
ці ка ві лі так са ма хор «Рэ ха пуш чы» ГДК, 
хор лес ні коў з Бе ла ве жы і хор «Вер б ні ца» 
з Пру жан. Астат ні пра спя ваў бе ла ру скія 
на род ныя пес ні, част ка якіх бы ла вы ка на на 
ў суп ра ва джэн ні тан ца валь ных кам па зі цый. 
Спе ва кі з Пру жан ска за лі, што вы сту па юць 
пе рад гай наў скай пуб лі кай чар го вы раз. Ім 
спа да ба ла ся ат мас фе ра Кір ма шу зуб ра, 

дзе мож на па гля дзець вы ра бы з роз ных рэ
гі ё наў Поль ш чы. Пра цаў ні кі до ма куль ту ры 
па ве да мі лі, што ва кол ам фі тэ ат ра раз мяс ці
лі ся ру ка дзель ні кі, ра мес ні кі, пра даў цы хар
ча ван ня, су ве ні раў і ін шых вы ра баў — ра
зам 130 пра даў цоў. Ад но мес ца про да жу 
аб с лу гоў ва ла ча ста па не каль кі ча ла век. 
Ад ра зу на суп раць вы ха ду з ам фі тэ ат ра раз
мяс ці лі ся ру ка дзель ні кі з Пру жан ска га ра
ё на, у якіх мож на бы ло ку піць перш за ўсё 
су ве ні ры, у тым лі ку вы шы ва ныя вы ра бы.

— Мы пры е ха лі сю ды па ка заць на шы 
вы ра бы з Бе ла ру сі ў якас ці вы ста вы, але 
ах вот ныя мо гуць іх куп ляць. Мно гія на шы 
вы шы ва ныя вы ра бы, са ло мап ля цен не ці 
ма ля ва ныя на шкле кар ці ны да ра гія і та му 
па куп ні коў на іх ма ла, — ска за лі вя до мыя 
ў Пру жа нах на род ныя ру ка дзель ні цы Ра і са 
Ба ю ра (са ло мап ля цен не) і Ма рыя Ку лец кая 
(кар ці ны на шкле).

Пад час юбі лей на га кір ма шу мож на 
бы ло па ба чыць як вы кон ва ец ца сла ву тае 
гай наў скае пя чэн не мар ці нак. Быў так са ма 
кон курс на са мыя леп шыя ва рэ ні кі з на
чын кай. Пер шыя мес цы ў трох кон кур с ных 
ка тэ го ры ях за ня лі Ва лян ці на Ак сэн то віч 
— за ва рэ ні кі з сы рам, Вес ла ва Ка тын
ская — за ва рэ ні кі з гу ся ці най і ка шай ды 
Аг неш ка Які мюк — за ва рэ ні кі з цёр тай 
буль бай. Свае вы шы ва ныя і ка рун ка выя вы
ра бы пра па на ва лі ру ка дзель ні цы з Плян ты 
— Га лі на Бі рыц кая і Мал га жа та Краў чык. 
Зоя Май ст ро віч з Ру ду таў пра да ва ла сваё 
са ло мап ля цен не, якім на о гул больш ці ка
вяц ца ту ры сты. Ка лі пе ра стаў іс ці дождж, 
на кір ма шы цэ лы мі сем’ я мі па я ві лі ся гай на
вя не. Шпа цы ра ва лі яны па між пры лаў ка мі, 
куп ля лі ру ка дзел ле і хар ча ван не. Слу ха лі 
яны му зы ку і за хо дзі лі ў ам фі тэ атр, дзе гу ча
лі перш за ўсё бе ла ру скія пес ні. Апош нім 
вы ка наў цам у рам ках Х Кір ма шу зуб ра быў 
ка лек тыў «АртПро нар» з Нар вы.

Пас ля на сцэ ну вый ш лі ўдзель ні кі Фе сты
ва лю Бу ла та Аку джа вы. Га лакан цэрт ад к

ры лі ды рэк тар фе сты ва лю Ана толь Ба ра вік, 
Воль га Аку джа ва і бур га містр Гай наў кі Ежы 
Сі рак, а суп ра ва джа лі іх на сцэ не ві цэмар
ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства і за ад но 
ва я вод скі рад ны Ма цей Жыў на і ва я вод скі 
рад ны з Гай наў кі Ула дзі мір Пят ро чук.

— Я ра ды, што на сён няш нім га лакан
цэр це саб ра ла ся так мно га пуб лі кі. Гэ та 
свед чыць аб ва шай за ці каў ле нас ці твор
час цю Бу ла та Аку джа вы, ураж лі вас ці і пад
т рым цы для Між на род на га фе сты ва лю па
э тыч най пес ні імя Бу ла та Аку джа вы «Ве ра, 
на дзея, ка хан не», які ар га ні зу ец ца ў Гай наў
цы. Мно гія дум кі, якія ў сва іх тво рах прэ зен
та ваў Бу лат Аку джа ва, ак ту аль ныя так са ма 
ця пер, — ска заў бур га містр Ежы Сі рак, афі
цый на ад к ры ва ю чы га лакан цэрт.

Ра дасць па пры чы не шмат лі кай пуб лі кі, 
якая саб ра ла ся ў ам фі тэ ат ры, каб па слу
хаць тво ры Бу ла та ў пе ра кла дзе на роз ныя 
мо вы, вы я ві ла Воль га Аку джа ва. Пад час га
лакан цэр та док тар Па вел Гра боў скі ра зам 
з ма ла ды мі ва лан цё ра мі, так як і ў мі ну лым 
го дзе, збі раў гро шы на дзей насць гос пі су 
ў Но вай Во лі. У хо дзе кан цэр та спа чат ку 
зап рэ зен та ва лі ся пе ра мож ца дру го га вы
пу ску фе сты ва лю Мар та Фі тоў ская і пе ра
мож цы кон кур с най част кі трэ ця га вы пу ску 
фе сты ва лю, а пас ля спя ва лі фе сты валь
ныя зор кі, ся род іх за меж ныя бар ды Воль га 
За ле ская з Мін ска (Бе ла русь), Ір жы Вон д
рак з Чэ хіі, Іна Тру фа на ва з Кі е ва (Ук ра і на) 
і бар ды з Поль ш чы, а ся род іх сам Ана толь 
Ба ра вік. Пуб лі ку асаб лі ва за ха пі ла лаў рэ
ат ка пер ша га мес ца фе сты ва лю Іза бе ла 
Шаф ран ская і яе пя ву чы, моц ны го лас. 
Акам па не мент на гі та ры са стаў ляў ёй Па
вел Са ка лоў скі.

— Я вель мі люб лю тво ры Бу ла та Аку
джа вы, спя ваю іх перш за ўсё на поль скай 
мо ве, але так са ма і ў ары гі на ле. Я вель мі ра
да пе ра мо зе на сё лет нім фе сты ва лі. У мі ну
лым го дзе за ня ла я дру гое мес ца і ха це ла
ся мне пе ра маг чы. Пас ля мі ну ла год ня га гай
наў ска га пос пе ху я за ня ла пер шае мес ца 
ў Фе сты ва лі сту дэн ц кай пес ні ў Кра ка ве. 
Бы лі ў мя не яш чэ ін шыя пос пе хі, — ска за ла 
«Ні ве» Іза бе ла Шаф ран ская, сту дэн т ка Уні
вер сі тэ та ў Бе ла сто ку.

У кон кур с ных слу хан нях у Гай наў скім до
ме куль ту ры пры ня ло ўдзел 18 вы ка наў цаў 
з Поль ш чы і Бе ла ру сі. Дру гое мес ца за няў 
ду эт Эмі лія Рут коў ская і Мі хал Вай ту сік, 
а на трэ цім мес цы апы ну ла ся Мал га жа та 
На ка неч ная.

— Ма стац кі ўзро вень сё лет ніх кон
кур с ных вы ступ лен няў быў вы со кі. Мя не 
це шыць, што на фе сты ва лі тво ры Бу ла та 
Аку джа вы спя ва юц ца ў ары гі на ле і ў пе ра
кла дзе на ін шыя мо вы. Тут ад бы ва ец ца зблі
жэн не роз ных моў і куль тур. Ме ра пры ем
ства ар га ні зуе ў па ло ве бе ла рус, Ана толь, 
— ска за ла «Ні ве» стар шы ня кон кур с най 
ка мі сіі, поль ская спя вач ка Іа ан на Ра вік (сто
я чы збо ку Ана толь Ба ра вік удак лад ніў, што 
яго баць кі вы во дзяц ца з вё скі Та пар кі Кляш
чэ леў скай гмі ны і ён поў нас цю бе ла рус).

Ся род вы лу ча ных вы ка наў цаў бы лі 
Юлі та Ваў ра шук з ГДК, вы пуск ні ца Гай наў
ска га бел лі цэя і Аляк сей Ідэль чык з Мін
ска (Бе ла русь). Астат ня му спа да ба ла ся 
ат мас фе ра гай наў ска га фе сты ва лю і яго 
пра фе сій насць, а да ўдзе лу за ах во ці ла яго 
мін ская бар дэ са і ар га ні за тар ка фе сты ва
ляў Воль га За ле ская.

— Пуб лі ка на ўча раш нім кан цэр це 
ў Бе ла сто ку доб ра нас ус п ры ня ла. Сён ня 
прэ зен ту юц ца кан кур сан ты, вы сту пяць вя
до мыя бар ды з тво ра мі Бу ла та Аку джа вы, 
у якіх, так як і ў пес нях Ула дзі мі ра Вы соц ка
га, глы бо кі змест, — ска за ла Воль га За ле
ская, якая вы сту пі ла пас ля кан кур сан таў як 
пер шая з фе сты валь ных зо рак.

Усе мае су раз моў цы, кан кур сан ты га ва
ры лі аб доб рай ат мас фе ры пад час кон кур
с най част кі фе сты ва лю, зыч лі вас ці з бо ку 
кон кур с най ка мі сіі і ар га ні за та раў, бы лі 
ў за хап лен ні ад вы ступ лен ня ў гай наў скім 
ам фі тэ ат ры фе сты валь ных зо рак.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ІІІ Між на род ны фе сты валь 
імя Бу ла та Аку джа вы 
і Х Кір маш зуб ра ў Гай наў цы 

n Ар га ні за та ры, зор кі і кан кур сан ты Між на род на га фе сты ва лю зра бі лі па мят ны зды мак ка ля ду ба імя Бу ла та Аку джа вы 
(зле ва ды рэк тар фе сты ва лю Ана толь Ба ра вік, а ў пер шым ра дзе спра ва стар шы ня кон кур с най ка мі сіі Іа ан на Ра вік, бур га-
містр Ежы Сі рак і Воль га Аку джа ва)

Яш чэ ў па чат ку кір ма шу ар га ні за та ры, 
зор кі і не ка то рыя кан кур сан ты Між на род
на га фе сты ва лю імя Бу ла та Аку джа вы, які 
з 15 па 21 лі пе ня пра хо дзіў га лоў ным чы
нам у Гай наў цы (фе сты валь ныя кан цэр ты 
ад бы лі ся ў Бе ла сто ку, Са кол цы, Шэ пя то ве, 
Люб лі не і Вар ша ве), на ве да лі тое мес ца 
ў гай наў скім пар ку, дзе два га ды та му 
на зад Воль га Аку джа ва, жон ка Бу ла та, па
са дзі ла дуб, а ка ля яго бы ла ўста ноў ле на 
па мят ная дош ка.

— Пла ну ем ка ля ду ба Бу ла та Аку джа
вы вы ка наць ла вач ку, каб ах вот ныя маг лі 
пры сес ці на ёй і з гі та рай прас пя ваць пес ні 
Бу ла та, — за я віў Ана толь Ба ра вік, іні цы я тар 
і га лоў ны ар га ні за тар Фе сты ва лю імя Бу ла
та Аку джа вы, які ў род най яму Гай наў цы 
ар га ні зуе між на род ны фе сты валь. Пас ля 
адзін з удзель ні каў фе сты ва лю за я віў, што 
пар ка вую да рож ку, якая зна хо дзіц ца ка ля 
ду ба, мож на бы ло б наз ваць іме нем Бу ла та 
Аку джа вы. Пры сут ны бур га містр Ежы Сі рак 
адоб рыў гэ тую пра па но ву.

— Фе сты валь мы ства ры лі ў Гай наў цы 
і ён тут за ста нец ца. Та кім чы нам у кра і не 
і за меж жы ад бы ва ец ца пра мо цыя на ша
га го ра да, дзе я ўзра стаў і ку ды ах вот на 
вяр та ю ся. ІІІ Між на род ны фе сты валь 
па э тыч най пес ні імя Бу ла та Аку джа вы 
«Ве ра, на дзея, ка хан не» раз рос ся ў па
раў нан ні з па пя рэд ні мі вы пу ска мі. У гэ тым 
го дзе фе сты валь ныя кан цэр ты мы ла дзім 
у Пад ляш скім ва я вод стве і паза на шым 
рэ гі ё нам, на Зам ка вай плош чы ў Вар ша ве 
і ў Люб лін скім зам ку. У бу ду чы ні я ха цеў бы, 
каб фе сты валь ныя кан цэр ты ад бы ва лі ся 
так са ма ў Віль ні і ін шых га ра дах у за меж
жы, каб яд на лі гра мад ствы роз ных кра ін 
ва кол гу ма ні тар ных ідэй Бу ла та Аку джа вы. 
Ад ной з мэт фе сты ва лю з’яў ля ец ца па пу ля
ры за цыя твор час ці ад на го з са мых вя лі кіх 
бар даў ХХ ста год дзя. Мы ад мо ві лі ся ад 
ка мер цый ных кан цэр таў, хо чам, каб яны 
бы лі да ступ ны мі для як ма га най шы рэй шай 
пуб лі кі і каб пад час кан цэр таў мож на бы ло 
пра па ган да ваць твор часць і ідэі Аку джа вы, 
якія па він ны яд наць на цыі панад па дзе ла мі, 
— ска заў Ана толь Ба ра вік.

— У ця пе раш нім све це рэд касць, ка лі 
ва кол ней кай ідэі лю дзі роз ных на цый гур ту
юц ца панад па дзе ла мі. Лю дзям пат рэб нае 
ад чу ван не доб ра зыч лі вас ці, умен не вы ба
чыць. Я бя скон ца ўдзяч ная ар га ні за та рам 
фе сты ва лю і вель мі ра да, што фе сты валь, 
наз ва ны іме нем май го му жа Бу ла та, яд нае 
лю дзей, што пе ра меш ва юц ца тут мо вы вы
ка наў цаў му жа вых пе сень, — ска за ла Воль
га Аку джа ва, якая чар го вы раз наведала 
Гай наў ку. Мяр куе яна, што гай наў скі фе
сты валь за раз са мы вя лі кі фе сты валь ар га
ні за ва ны ў го нар Бу ла та Аку джа вы.

Ана толь Ба ра вік удак лад ніў, што Ма скоў
скі фе сты валь пе раў т ва рыў ся ў ар га ні за
ван не кан цэр таў, а ў ін шых фе сты ва ляў 
мен шы маш таб, чым у гай наў ска га. ІІІ Між

n Лаў рэ ат ка пер ша га мес ца Іза бе ла Шаф ран ская і акам-
па ні я тар Па вел Са ка лоў скі

n Ру ка дзель ні цы з Пру жан ска га ра ё на
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В
ё ска Ален д ры ад да ле ная ад чы
гу нач най стан цыі Ся мя ты чы ка ля 
паў та ра кі ла мет ра. Ад ша шы, 
якая з Дра гі чы на вя дзе ў на прам

ку Бе рас ця, у вё ску прак ла дзе на сціп лая 
ас фаль тоў ка. Не дзе паў кі ла мет ра пе рад 
вё скай дзве па ры як жа роз ных зас це ра
галь ных аб’ ек таў. Па абод вух ба ках да ро гі 
бе тон ныя бун ке ры Лі ніі Мо ла та ва. Гэ та 
вель мі са лід ныя збу да ван ні, якіх не хо ча 
кра наць час. А гэ та, ма быць та му, што са
вец кія ак ты ві сты вы во зі лі на бе лыя мядз ве
дзі са мых апе ра тыў ных мяс цо вых лю дзей. 
Не будзь гэ та га, тыя апе ра тыў ныя лю дзі ве
ра год на па са дзей ні ча лі б та му, каб бу да ва
ныя ма скоў скай дзяр жа вай аб’ ек ты не бы лі 
над та даў га веч ны мі. Ад нак ста ла ся інакш, 
цэ мент не рас ця ру шыў ся па на ва кол лі і бу
доў лі сла ву тай Лі ніі Мо ла та ва зна чаць сён
няш ні лан д шафт Па буж жа. Да мі на ва лі б 
на ват яны, ка лі б іх на ва кол ле па сту по ва 
не за ра ста ла роз ны мі дрэ ва мі. А за ра стае, 
бо лю дзі кі ну лі зем ля роб ства і па да лі ся 
ў свет за ляг чэй шым хле бам. Дру гую па ру 
зас це ра галь ных аб’ ек таў скла да юць бе тон
ныя кры жы, якія пры ту лі лі ся да рас ход ных 
да рог по бач веч ных па мя так са вец кай 
стра тэ гіч най дум кі. Адзін крыж за ма ля ва ны 
ка рыч не вай фар бай, на дру гім за ха ва ла ся 
кі ры ліч нае пра шэн не з мая 1914 го да за 
збе ра жэн не вё скі ад уся ля кіх бед стваў. 
Кры жы так са ма за ра ста юць...

Пра Ален д ры да во лі змя стоў ную ін
фар ма цыю па дае „Ге аг ра фіч ны слоў нік 
Ка ра леў ства Поль ска га”; спяр ша агуль
ную: „Ho len d ry v. Olędry (Holländer), naz wa, 
osad zak ła da nych prze waż nie w ni zi nach 
nad rzecz nych, ob fi  tu ją cych w łą ki i pa stwi ska 
sprzy ja ją ce ho dow li byd ła i pro duk cyi na bia łu. 
Naz wę tę ot rzy ma ły pier wot nie od wy chodź-
ców z Fry zyi (Ho lan dyi), któ rzy w XVI w. chro-
niąc się przed prześ la do wa niem re li gij nem 
(ja ko me no ni ci) osia da li chęt nie w Pol s ce, 
w Żu ła wach po cząt ko wo, gdzie od da wa no im 
zie mię za op ła tą czyn szu. Póź niej zwa no Ho-
len d ra mi wszel kie osa dy, na wet przez pol ską 
lud ność zak ła da ne na po dob nych wa run kach. 
W ob rę bie kró le stwa naj wię cej H. spo ty ka my 
nad rz. War tą w pow. ko niń skim i słu pec kim, 
tu dzież w ni zi nach nad wiś lań skich. Myl nym 
jest wy wód tej naz wy od Ha uländer (kar czow-
ni cy) po da ny przez zna ne go his to ry ka pru skie-
go Wut t ke go i za nim pow ta rza ny częs to po 
pol skich pra cach na u ko wych. Wut t ke chciał 
przez to pod nieść zna cze nie i roz mia ry nie-
miec kiej ko lo ni za cyi w Pol s ce. Od tych osad-
ni ków wzię ła po czą tek naz wa Ho len der nia, 
da wa na obo rom dla krów przez na czo nym”. 
А пас ля і кан к рэт ную пра на шу пад ся мя-
тыц кую вё ску: „Olęd ry al. Fu er s ten dorf (Fich-
ten dorf), wś nad Bu giem, pow. biel ski, gub. 
grodz., gm. Alek san d rów ka. (Ra dzi łów ka) 59 
dz. Osa da pier wot nie nie miec ka, za ło żo na 
na grun tach dóbr Sie mia tyc kich. Wed ług po-
da nia miej s co we go ks. An na Jab ło now ska 
w koń cu XVIII w. osa dzi ła tu Niem ców. Od jej 
ty tu łu ma po cho dzić naz wa pier wot na. Star si 
miesz kań cy ro zu mie ją jesz cze po nie miec ku, 

mło de po ko le nie mó wi po pol sku; więk szość 
wyz na je re li gię ka to lic ką. Naj wię cej jest Szul-
ców. Brze gi Bu gu błot nis te, gle ba li cha”. Гэ
тая да вед ка бы ла на пі са на ка ля ста трыц
ца ці га доў та му. Па вод ле яе мяс цо васць 
спяр ша на зы ва ла ся Кня жай вё скай; або 
Яло вай... За раз да вё скі па сту по ва пад сту
пае аль шы на, з ба ло ці ста га бо ку, або хва і
на — з бо ку gle by li chej...

У па чат ку вё скі чар го вы зас це ра галь ны 
аб’ ект: два ме та ліч ныя кры жы — ві зан тый
скі і ла цін скі — а па між імі на ма гіль нік з чыр
во най цэг лы з над пі сам, што там спа чы вае 
Ван да, жон ка ляс ні ча га... Ком п лекс па стаў
ле ны ў юбі лей ным, 2000 го дзе.

Крыш ку да лей, на ла вач цы, пры се ла 
груп ка вя скоў цаў, усе з мы лі ца мі, тра ім па 
дзе вя но ста га доў. Ня даў на ад’ е ха ла ад туль 
аў так ра ма, з Вен г ра ва; у на ступ ны дзень 
пры е дзе аў так ра ма з Та рэс па ля... Крыш ку 
рас пыт ваю пра вё ску; пы таю, ці са праў ды 
пад кры жа мі спа чы вае прах жан чы ны...

Так. Бы ло гэ та ў ве рас ні 1939 го да, 
ка лі нем цы на сту па лі ў на прам ку Бе рас
ця. У Ален д ры за е ха ла брыч ка, у якой 
ляс ні чы вёз за бі тую нем ца мі 26га до вую 
жон ку і двое дзе так. Уця ка лі яны з за ха ду 
на ўсход. У ад на го з вя скоў цаў бы лі дош кі, 
з тых до шак збі лі да ма ві ну і по бач вя ско вых 

кры жоў па ха ва лі ма ла дую ня бож чы цу; у па
мя ці вя скоў цаў за ха ва ла ся толь кі ей нае імя. 
А ляс ні чы, ад’ яз джа ю чы да лей, за ра дзіў 
пі ста лет, кля ну чы ся, што ад пом с ціць за бой
цам. З та го ча су ні я кі ся мей нік на ма гі лу 
Ван ды не з’я віў ся... У 2000 го дзе, ка лі ў кан
цы вё скі стаў ля лі но выя кры жы, ста рыя 
пе ра нес лі на зга да ныя ра ней рас ход ныя да
ро гі. Кры жы два, бо ў вёс цы згод на жы вуць 
ка та лі кі і пра ва слаў ныя. Дзя цей у Ален д рах 
ня ма, най ма лод шай дзяў чы не двац цаць 
і яна не дзе шту дзі руе. Ня даў на ажа ніў ся 
адзін вя ско вец, дык мо жа ней кае дзі ця па
я віц ца. А за раз зі муе ў Ален д рах двац цаць 
пяць душ. Па ці ка ві лі ся лю дзі, ку ды мя не 
но гі ня суць, а я ад ка заў, што ка лі ўдас ца, то 
да Дра гі чы на.

— А я пяш ком прый ш ла ад Кё ніг с бер га, 
— за я ві ла ад на з жан чын. У час вай ны са
ве ты вы се лі лі жы ха роў Ален д раў у су сед ні 
Ану сін...

На та паг ра фіч най кар це паз на ча на да
рож ка з Ален д раў у Тур нуВя лі кую і я спы
таў, ці тая да ро га яш чэ пра хад ная; мае 
су раз моў цы за пэў ні лі мя не, што пра хад ная. 
Ну, дык я па даў ся ў бок Тур ныВя лі кай... 
Толь кі не над та скру пу лёз на прыг ля даў ся 
я сва ёй кар це і да вер лі ва сы шоў са жві роў
кі ў на прам ку Ану сі на ды па ша гаў па се на
жа цях; Тур на ві доч ная з Ален д раў. Пас ля 
ней кіх трох сот мет раў да ро га на се на жа ці 
ра ства ры ла ся. Не ха це ла ся мне вяр тац ца, 
да та го ж бы ло ў мя не ней кае пе ра ка нан
не, што ка лісь на пэў на бы ла та кая не пас
рэд ная да ро га па між дзвю ма зга да ны мі 
вё ска мі, дык і ця пер ней кая ка му ні ка цыя, 
ха ця і за рос лая ба лот най рас лін нас цю, там 
па він на быць. Паб рыў я да лей зда гад ва ю
чы ся ку ды сту паць...

Рап там у ней кай ад лег лас ці пе ра да 
мною раз да ла ся чар га тры вож ных пту
шы ных кры каў. Па коль кі той аку стыч ны 
пту шы ны аб ст рэл пра цяг ваў ся, я спы ніў ся 
і гля нуў у на прам ку, ад куль ён да хо дзіў. 
У пэў най вод да лі ста я ла па ра жу раў лёў і ка
лі я спы ніў ся, каб шчоў к нуць ім зды мак, яны 
ўзві лі ся ў па вет ра і па ля це лі. Жу раў лі, ха ця 
яны вя лі кія, раз мах іх кры лаў ся гае двух 
з па ло вай мет раў, гэ та вель мі па лах лі выя 
птуш кі. І гняз ду юц ца яны ў аб са лют на ці хіх 

мес цах. Зна чыць се на жа цяў па між Ален д ра
мі і Тур найВя лі кай даў нодаў но не на вед ва
лі лю дзі, сля ды апош ніх пра сты лі і жу раў лі 
па чу лі ся там бяс печ на...

Што ста ла ся, тое не ад ста нец ца, і я, з да
ко рам сум лен ня ад тры во жан ня да лі кат ных 
пта хаў, ло вя чы кво лыя сля ды даў няй да ро
гі, па даў ся пас ля доў на да лей, у на прам ку 
Тур ны. Прай шоў адзін бе тон ны ма сток, 
дай шоў да да лі кат на га гру доч ка, а ад туль 
да ро га ста ла ады хо дзіць у бок, на ват ад
да ля ю чы ся ад Тур ны. Ад нак пе ра да мною 
па ка за ла ся ад мет ная лі нія рас лін нас ці, пра 
якую я па ду маў, што гэ та след даў няй да ро
гі ў Тур ну. У каз ках ра сказ ва ец ца пра рэ кі 
на поў не ныя ма ла ком і мё дам, а ў пес нях 
пра рэ кі на поў не ныя ві ном... Зга да ная толь
кі што лі нія рас лін нас ці ака за ла ся шы ро кім, 
аб га ро джа ным ка лю чым дро там ро вам, 
на поў не ным вад кас цю на гад ва ю чай суп 
з квя ці стай ка пу сты; быц цам у ней кай каз

цы... І квет кі ра сту ча га там дзя гі лю так са ма 
ка зач най пры га жос ці.

Кры ху вы раз ней шая да ро га ад маст ка 
на нез вы чай ным ва да ё ме па вя ла мя не 
ў на прам ку сас но ва га ле су. А там — gle ba 
li cha, сам пя сок. Але па абод вух ба ках даў
но ез джа лай да ро гі ста я лі ніз кія бе тон ныя 
слуп кі з рэш т ка мі ка лю ча га дро ту. Звы чай
на за вы со кі мі слуп ка мі з ка лю чым дро там 
зна хо дзяц ца ней кія важ ныя за сак рэ ча ныя 
аб’ ек ты. А што маг ло быць тут?..

На ву ліч най ла вач цы ся дзе ла па жы лая 
жан чы на, га доў, як мне ска за ла, дзе вя но
ста. Спы таў я пра тую да ро гу, аб ве дзе ную 
ка лю чым дро там. Аб га ра дзі лі яе, да ро гу, 
каб жы вё ла, якую га ня лі на па шу, не ўла зі
ла ў збож жа.

— То на тым пя ску лю дзі се я лі збож жа? 
— здзі віў ся я.

— А як жа ж, се я лі.
Пы таў я так са ма пра вель мі га лос ны гул 

ма шын, якія ка ці лі ся па бе ла стоц калюб лін
скай ша шы, што ў ней кіх трох стах мет рах 
пра ляг ла па ра лель на да вё скі. Жан чы на 
ад ка за ла, што не пе раш ка джае, ад нак яна 
ўжо не над та доб ра чуе. Але ка лі ў ка го 
да лі кат ны слых, та му жыц цё ў Тур неВя
лі кай мо жа быць так жа не вы нос ным, як 
і да лі кат ным жу раў лям. Шпа ле ра дрэ ваў, 
якія вы рас лі над за гу мен най рэч кай Ка мен
кай, не ў змо зе спы ніць пра ні кан ня вель мі 
га лос на га тран с пар т на га гу лу, які бы ло 
чу ваць ужо ў па ло ве ад лег лас ці між Тур най 
і Ален д ра мі.

Це раз Ка мен ку пра ло жа на клад ка да 
ша шы, па якой ка ля паў кі ла мет ра ў Тур ну
Ма лую, якая ўжо над са мой пой май Бу га, 
ха ця са ма ця пе раш няя ра ка ў двух стах мет
рах ад вё скі. Пі шу пра ця пе раш ні Буг, бо на 
ко ліш нім у XVIII ста год дзі быў порт, з яко га 
на суд нах ад п раў ля лі ў Гданьск збож жа з ар
лян ска га ма ён т ка Яна Кле мен са Бра ніц ка га 
ды па таш з вы ся ка най Ляд скай пуш чы. Зыг
мунт Гло гер так пі саў пра гэ та: „Każ dy moż-
niej szy szlach cic miał włas ne stat ki (szku ty) do 
spła wu zbo ża, któ re om łó ciw szy w cią gu zi my, 
ko rzys tał z głę bo kiej i bys t rej wo dy na wios nę 
i spła wiał do Gdań ska, Szcze ci na lub Kró lew-
ca”. Для прык ла ду, у 1751 го дзе з Тур ны ад
п ра ві лі ў Гданьск ча ты ры шку ты, а на ад но 
та кое суд на мож на бы ло заг ру зіць да сот кі 
тон збож жа; шмат хле ба з ар лян скіх па лёў 
па ба чы ла да лё кі свет... Хто ве дае, ці толь кі 
з ма ён т ка Бра ніц ка га гру зі лі ў Тур не збож
жа, ці не пад кі да ла на тыя суд ны свай го 
гру зу і кня гі ня Ан на Яб ла ноў ская — сва яч ка 
па Са пе гах бе ла стоц ка га гет ма на; та го збож
жа, што рас ло на не да лё кай gle bie li chej... 
Маг чы ма, што той порт быў там, дзе ця пер 
за стой ны ру каў Бу га па ды хо дзіць пад са мую 
вё ску ў тым мес цы, дзе да ву лі цы па ды хо дзі
ла ра ней шая да ро га з Ся мя тыч...

Дай с ці з Ален д раў у Дра гі чын мне не 
ўда ло ся, да ва лок ся я толь кі да Кле ка та ва. 
У кож най вёс цы ста яць пры да рож ныя кры
жы, усю ды там над пі сы кі ры лі цай, а ў Ален д
рах яш чэ і ла цін кай...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Наў с цяж Бу га

n Над пісы на кры жах у Ален д рах
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

А с і л а к  з  б е р а г о ў  Н ё м а н а

Якуба Чэхаўскагаhttp://tn.by
75 га доў з дня смерці

У са мым кан цы 1879 г., на пя рэ дад ні но ва
га го да, на свет у Грод не з’я віў ся ўні каль ны 
ча ла век — 30 снеж ня на ра дзіў ся Яку ба Чэ
хаў скі, спар то вецле ген да, вы дат ны ат лет 
і ба раць біт, ча ла век не ве ра год най сі лы, на 
вы сту пы яко га пры хо дзі лі на тоў пы лю дзей 
у Віль ні, Мен ску, Пе цяр бур гу, Вар ша ве. 
У лі та ра ту ры яго імя і проз віш ча пі шуць 
пароз на му — Якаў, Якуб, Яку ба, Чэ хаў скі, 
Чэ хаў ской. Па хо дзіў ён з сям’і пры сяж на га 
па ве ра на га, які жыў у Грод не па ву лі цы Са
бор най (ця пе раш няя ву лі ца Са вец кая, дом 
№ 1).

Якуб Чэ хаў скі скон чыў гро дзен скую муж
чын скую гім на зію і слу жыў у гро дзен скім гу
сар скім пал ку, дзе ўжо за хап ляў усіх сва імі 
маг чы мас ця мі, па ды ма ю чы ка ня ва гой 400 
кі ла гра маў. Ха рак тэр на, што гэ ты полк ні 
ў Грод не, ні ў яго ва ко лі цах не раз мяш чаў
ся, а меў та кую наз ву ў го нар вай ны 1812 
го да. На арэ ну Чэ хаў скі вый шаў яш чэ 
ў час служ бы ў Вар ша ве ў цыр ку Аляк сан д
ра Чы ні зэ лі. Вый шаў ін ког ні та, пе ра мог шы 
та га час на га мяс цо ва га чэм пі ё на.

Пас ля служ бы вы сту паў бак сё рам у та
га час най Ра сеі, а за тым цыр ка вым бай цом 
у Пер сіі, Іта ліі, Пру сіі і Аў ст раВен г рыі. Пер
шая сен са цыя, звя за ная з Яку бам Чэ хаў
скім, да ту ец ца 1913 го дам. Та ды га ра дзе
нец вы сту паў у Пет раг ра дзе на цяж ка ат ле
тыч ных спа бор ні цтвах, дзе не ча ка на вы ка
наў нез вы чай ны фо кус — пад няў шэсць 
сал дат гвар дзей ска га пал ка на ад ной (!) 
ру цэ і пе ра хо дзіў па ко ле. За гэ ты ну мар, 
які рэ гу ляр на паў та раў у сва іх вы сту пах, ён 
ат ры маў уз на га ро ду — за ла ты пас. У тым 
жа 1913 г. Чэ хаў скі шмат ван д ра ваў і вы сту
паў — у гру зін скім Тыф лі се, за кас пій скім 
краі, іта льян скім Мі ла не, Аў ст раВен г рыі, 
Ру мы ніі, Фран цыі. Іта льян цы на зы ва лі яго 
„ру скім Ба ціс ці ні” у го нар зна ка мі та га ат ле
та. Чэ хаў скі паль ца мі скруч ваў мед ныя ма

не ты соль да і раз да ваў як су ве ні ры. А са бе 
з Па ры жа пры вёз ма шы ну мар кі „Опель”, 
пас ля ча го стаў за яд лым аў та ма бі лі стам. 
Сяб ры жар та ва лі: „Ка лі аў та ма біль сап су
ец ца, то Яку ба ня се яго да до му на ру ках”.

На ступ ныя не ве ра год ныя ну ма ры, якія 
вы кон ваў Чэ хаў скі, вы гля да лі так: ро бя чы 
„мост” ат лет тры маў на са бе дзе сяць (!) 
ча ла век, або на яго ныя гру дзі нак ла да лі 
па мост, на які ста на віў ся ар кестр з 30 му
зы каў, ці на пле чы Чэ хаў ска га кла лі дву таў
ро вую ста лё вую бэль ку і 40 ча ла век, ві ся
чы, згі на лі яе да зям лі. Так са ма ка за лі, што 
праз яго ныя гру дзі пра яз джа лі 3 гру за выя 
ма шы ны з пуб лі кай — 20 ча ла век. Ро стам 
Чэ хаў скі быў ся рэд ні ча ла век — 1 метр 80 
сан ты мет раў, ад нак ва жыў 125 кі ла гра маў. 
Яго ным дэ ві зам бы ло выс лоўе „Кож ны ча
ла век мо жа і па ві нен быць моц ным”. Вар та 
так са ма ўзга даць, што Чэ хаў скі быў аду ка
ва ным ча ла ве кам і ак ра мя фі зіч най пра цы 
ці ка віў ся му зы кай і ма люн кам, а ў яго най 
біб лі я тэ цы на ліч ва ла ся 2000 та моў.

З 1918 г. га ра дзе нец уз на чаль ваў Усе
ра сей скі са юз бар цоўат ле таў. У па чат ку 
1920 г. кі ра ваў фі зіч най пад рых тоў кай бай
цоў Пет раг рад скай ва ен най ак ру гі. Ле там 
1937 г. Чэ хаў скі вы сту паў на мін скім ста ды
ё не „Ды на ма”. Боль шая част ка яго жыц ця 
прай ш ла ў Пе цяр бур гу. Там ён жыў, вы сту
паў, пра ца ваў пэў ны час за гад чы кам іг раль
ных клу баў. У Грод не бы ваць да во дзі ла ся 
над звы чай рэд ка, хоць у ін шых бе ла ру скіх 
га ра дах Чэ хаў скі вы сту паў час цей.

Па мёр Якаў Чэ хаў скі 31 лі пе ня 1941 г. 
у та га час ным Ле нін г ра дзе. Пе рад смер цю 
хва рэў на сэр ца. Ня гле дзя чы на ва ен ны 
час, на ро ду на па ха ван не прый ш ло до
сыць шмат. Па ха ван не ад бы ло ся на Се
ра фі моў скіх мо гіл ках у квар та ле Но вая 
Дзя рэў ня.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У Бе ла ру сі пара ней ша му вель мі ма ла 
фірм, якія вы ка ры стоў ва юць у сва ёй дзей
нас ці бе ла ру скую мо ву. Ні чо га дзіў на га ў тым 
ня ма, бо ня гле дзя чы на на ма ган ні част кі гра
мад скас ці і на ват кры ху больш паб лаж лі вае 
стаў лен не да бе ла руш чы ны з бо ку лу ка шэн
каў скіх улад, коль касць лю дзей, здоль ных 
раз маў ляць пабе ла ру ску, змян ша ец ца 
з кож ным го дам. Зра зу ме ла, што хі рэн не бе
ла ру скай мо вы ад бы ва ец ца зза не ка ры стан
ня ёю ў паў ся дзён ным жыц ці боль шас цю на
сель ні цтва. Але кан чат ко ва па мер ці ёй не да
юць са ма ад да ныя руп ліў цы, ся род якіх лю дзі 
роз ных пра фе сій і ўзро стаў. Зра зу ме ла, што 
ёсць ся род іх і неш мат лі кія біз нес ме ны, якія 
ста вяць сва ёй мэ тай не толь кі за раб лян не 
гро шай, але і рас паў сюд бе ла ру скай мо вы. 
Ад ной з та кіх фірм, якая на сва ім сай це мае 
бе ла ру ска моў ную вер сію, з’яў ля ец ца на ву ко
вавыт вор чая кам па нія «Тэх на ло гія».

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік на бя рэ на сва ім 
кам п’ ю та ры ад рас http://tn.by, то пе рад яго 
ва чы ма ад к ры ец ца ары гі наль нае вы яў лен не 
га лоў най ста рон кі. Яна па дзе ле на на дзве 
част кі — на боль шай, бла кіт най мес ціц ца наз
ва кам па ніі і яе ла га тып — цмок, на мен шай, 
сі няй — зна хо дзяц ца вый с ці на руб ры кі сай
та, ін фар ма цыя ў якіх раск ры вае дзей насць 
фір мы з леп ша га бо ку. «Ас ноў ныя кі рун кі 
дзей нас ці — су ве нір ная пра дук цыя, кні га
вы да вец кая (вы дан не на ву ко вай, на ву ко ва
па пу ляр най, да вед ка вай, на ву чаль най, выт
вор чапрак тыч най, ма стац кай і рэк лам най 
лі та ра ту ры на мо вах све ту) і па ліг ра фіч ная 
(вы пуск кніг, бра шур, блан каў, ві зі то вак, бук
ле таў, прас пек таў, гра мат), про даж вы ра баў 
ме ды цын ска га прыз на чэн ня і ме ды цын скай 
тэх ні кі, ап то вы ган даль», — рас па вя да ец ца 
на ста рон цы «Пра кам па нію», якая ідзе пер
шай у пе ра лі ку на га лоў най ста рон цы. Так са
ма там апіс ва ец ца, ча му ла га ты пам кам па ніі 
з’яў ля ец ца цмок.

„Фір мо вы знак «Тэх на ло гіі» ство ра ны на 
ас но ве ста ра даў няй гра вю ры «Кры ла ты 
цмок» (з трак та та бе ла ру ска га на ву коў ца 
XVII ста год дзя Ка зі мі ра Се мя но ві ча, вя до
ма га сва і мі вы на ход ка мі ў га лі не ра кет най 
тэх ні кі, ар ты ле рыі, пі ра тэх ні кі, ад на з якіх 
— кан ст рук цыя шмат сту пе не вай ра ке ты. 
Вы ка ры стан не гэ тай гра вю ры «Тэх на ло гі
яй» сім ва лі зуе пе ра ем насць тра ды цый на цы
я наль най на ву кі, вы твор час ці і бе ла ру ска га 
кні га вы дан ня”, — пі шуць нат х нё ныя пра ца мі 
Се мя но ві ча на шы су час ні кі.

ХХІ ста год дзе ад роз ні ва ец ца ад XVII перш 
за ўсё хут кас цю пе ра да чы ін фар ма цыі. Але 
па сай це «Тэх на ло гіі» гэ та га не бач на. Так, 
пад руб ры ка «На ві ны» не аб наў ля ла ся ўжо 
паў та ра го да.

Пра вы да вец кую дзей насць фір мы рас
па вя да ец ца на ад най мен най ста рон цы 
ў руб ры цы «Вы да ве цтва». «Мы вы да лі 
шэ раг кніг пра Бе ла русь на ан гель скай, 
ня мец кай і фран цуз скай мо вах. Так са ма 
пас ля доў на ажыц цяў ля ец ца пра гра ма вы
дан ня пе ра кла даў на ву ко вай і на ву чаль
най лі та ра ту ры па эка но мі цы, фі ла со фіі, 
са цы я ло гіі, гі сто рыі, ан т ра па ло гіі з за меж
ных мо ваў», — ад зна ча ец ца там. Згод на 
па да дзе най ін фар ма цыі, ся род пар т нё раў 
«Тэх на ло гіі» — бе ла ру скія мі ні стэр ствы 
эка но мі кі, аду ка цыі, пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя; прад стаў
ні цтвы ААН, ТА СІС, Ін сты тут імя Гё тэ, ам ба
са ды ФРГ, Поль ш чы, ЗША і дзя сят кі ін шых 
струк тур.

Ад ным з важ ных на кі рун каў дзей нас ці 
фір мы — па стаў кі ме ды цын скай тэх ні кі 
ў Бе ла русь. Аб гэ тым рас па вя да ец ца на 
ста рон цы «Ме ды цын ская тэх ні ка». Там жа 
мес ціц ца вы я ва да зво лу на ме ды цын скую 
дзей насць, тэр мін дзей нас ці яко га, праў да, 
за кон чыў ся яш чэ ў 2010 го дзе.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Сё ле та ў Бе ла сто ку вый ш ла з дру ку 
ўні каль ная кні га „Панад сцеж кай 
лё су”. Яна з’я ві ла ся ў біб лі я тэ цы 

Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
„Бе ла ве жа”. Вы дан не прыў ро ча на да 70
год дзя бе рас цей ска га па э та зпад Жа бін
кі Ва сі ля Га дуль кі (19461993).

Гэ та лі та ра тур ная і жыц цё вая спад
чы на па э та, які жыў у пра він цыі і які меў 
вя лі кі та лент да лі та ра тур най твор час ці 
і пе рак лад чыц кай дзей нас ці. На вя лі кі 
жаль, мы ча сам не заў ва жа ем твор чых 
лю дзей зза бу дзён нас ці дзён і роз ных 
кло па таў. А гэ тыя лю дзі жы вуць з на мі 
по бач, пі шуць доб рыя тво ры, ма раць 
мець свае ўлас ныя кні гі, прэ зен та цыі, су
стрэ чы. Але мно гім сён ня гэ та адо лець 
у Бе ла ру сі не пад сі лу.

Пі шу гэ ты ма тэ ры ял, а з Мін ска пры
хо дзіць сум ная вест ка — за гі нуў ма ла ды 
33га до вы па эт Ігар Ка на но віч. Страш на 
ў гэ та па ве рыць. А коль кі мы за апош нія 
20 га доў стра ці лі ма ла дых і та ле на ві тых 
асоб? Дзя сят кі! Ад ны па ўлас ным жа дан
ні пай ш лі з жыц ця ад роз ных дэп рэ сій 
і праб лем, ін шыя — па мер лі ад хва роб.

Ва сіль Га дуль ка пра жыў 47 га доў. 
Пры жыц ці ён так і не да ча каў ся свай го 
збор ні ка вер шаў. Ён быў сціп лым ча ла ве
кам і сціп ла жыў. У па чат ку 1990х га доў 
па эт дас лаў у мін скі ча со піс кні гу сва іх 
вер шаў і ча каў, што з’я віц ца збор ні чак 
у біб лі я тэч цы „Ма ла дос ці”, якая та ды 

іс на ва ла, але збор нік так і не па ба чыў 
све ту. Ру ка піс, ужо пас ля смер ці, ад шу
ка лі ў „Ма ла дос ці” на са мым пыль ным 
дне рэ дак цый най ша фы — яго на ват 
ніх то і не пра чы таў. А ка лі б та ды, пры 
жыц ці, уваж лі ва ад нес лі ся б да ру ка пі
саў па э та з Бе рас цей ш чы ны, і ка лі б 
збор нік быў вы да дзе ны — маг чы ма лёс 
Ва сі ля Га дуль кі склаў ся б інакш. Тым 
больш, што ён ве даў не каль кі моў, а на 
ня мец кай і ан г лій скай на ват спра ба ваў 

пі саць вер шы. І кра і на па чу ла б го лас 
па э та, які жыў у вёс цы Федзь ка ві чы Жа
бін каў ска га ра ё на. Але та ко га шчас ця не 
ад бы ло ся. І та ле на ві ты вя ско вы бе ла рус 
пра ца ваў у кал га се, штод ня ха дзіў на па
ля выя ра бо ты. Ён вы кід ваў гной з ка роў
ні каў, бур та ваў бу ра кі, ва зіў і скір да ваў 
са ло му — сум лен на ад п ра цоў ваў свае 
„вы ха ды”. Ён жыў адзін, ён жыў ся род вя
скоў цаў, якім да лям пач кі бы лі за меж ныя 
мо вы і па э зія. Ён жыў са мот на і пі саў, як 
ска заў Ле а нід Га лу бо віч, „са мот насо
неч ныя вер шы”. Ён пі саў пра ра зум ную 
ка бы лу, пра ра нак у ле се, пра ма ці і мо
гіл кі, пра ча ром ху і пра на валь ні цу. Пі саў 
пра тое, што ба чыў, чуў, ве даў, суст ра
каў, пра тое, што бы ло по бач. Пі саў і... 
піў ві но:

Чыр во ным вер му там за ра
Пра льец ца на фі ран кі...
Што ж, па апош няй, і — па ра...
Ня хай прасохнуць шклян кі.
Бе ла стоц кае вы дан не Ва сі ля Га дуль кі 

„Панад сцеж кай лё су” ад к ры ва ец ца аў
та бі яг ра фі яй па э та. Сум най аў та бі яг ра фі
яй. Яна за вяр ша ец ца рад ка мі: „Рых та ваў 
збор нік вер шаў і ба ек, але на дру ка ва ць 
яго не па спеў: зі мой 1992 го да, у стра
шэн най га ле чы і без срод каў для іс на ван
ня, нез ра зу ме лы, рас ча ра ва ны і па кі ну ты 
ўсі мі тра гіч на па мёр і па ха ва ны на мо гіл
ках в. Федзь ка ві чы Жа бін каў ска га ра ё
на”. Гэ та бі яг ра фія бы ла на пі са на аса бі

стай ру кой Ва сі ля. Па мы ліў ся па эт уся го 
на паў го да. На сам рэч ён па мёр 15 чэр ве
ня 1993 го да. Усё астат няе сум нен ню не 
пад ля гае, як пі ша рэ дак тар вы дан ня.

Толь кі пас ля смер ці Ва сі ля Га дуль кі, 
у 2004 го дзе па эт і пуб лі цыст Ле а нід Га
лу бо віч саб раў і вы даў яго пер шую кні гу 
„Го лас”, ку ды ўвай ш лі ўспа мі ны сяб роў, 
зна ё мых і ка лег па пя ры. А так са ма 
выб ра нае з яго па э тыч най спад чы ны. 
А по тым бы ла яш чэ пад бор ка вер шаў 
у ка лек тыў ным збор ні ку „Не за быў ныя га
ла сы” (Мінск 2008). І вось, дзя ку ю чы „Бе
ла ве жы”, но вае вы дан не Ва сі ля Га дуль кі. 
Вы дан не ад мет нае. Сю ды ўвай ш лі вер
шы, бай кі, па э ма і вя нок са не таў, пуб лі
цы сты ка аў та ра. А яш чэ — лі ста ван не. 
Пісь мы Ва сі ля Га дуль кі да га ра дзен скай 
па эт кі Га лі ны Са мой лы. Гэ та так тоў ныя, 
шчы рыя, чул лі выя і ад к ры тыя лі сты, поў
ныя су му і на дзеі, раз ва жан няў і вер шаў. 
Кож ны ліст па э та Га лі на Са мой ла ка мен
туе. Ва сям нац ца ты ліст да Га лі ны Ва сіль 
не ада слаў, ён быў зной дзе ны ў ар хі ве 
па э та. Ён пі саў: „У мя не спра вы яш чэ 
больш па гор шы лі ся — на ра бо це. За 
та кую дро бязь, якую пла цяць, пра жыць 
ста но віц ца зу сім не маг чы ма...”. Га лі на 
Са мой ла ка мен туе: „Ва сіль не ада слаў 
у Га род ню свой апош ні ліст. Я не на пі са
ла яму ў па пя рэд нім, што мой пер шы сы
нок, Юрач ка, на ра дзіў ся з па ро кам сэр
ца, што ў яго ча ста бы ва юць пра сту ды, 
што рэ а німа  то лаг на стой лі ва ра іць ра
біць апе ра цыю, ка лі ён кры ху пад рас це. 
У жніў ні 1991 го да я па е ха ла з ім у Кі еў, 
дзе ў клі ні цы Амо са ва яго пра а пе ры ра ва
лі, пас ля а пе ра цый ны пе ры яд быў вель мі 

Но вае вы дан не

Сцеж ка лё су Ва сі ля Га дуль кі
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31.07 — 06.08

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Пер шая дэ ка да жніў ня 
бу дзе не ад наз нач най. Мно гія з вас бу дуць 
схіль ны мі пе ра а цэнь ваць улас ную знач насць. 
Сяб роў скія па ра ды бу дзеш іг на ра ваць з улас-
ці вай та бе са маў пэў не нас цю, та му ву чыц ца 
прый дзец ца на сва ім гор кім во пы це. Ад каз-
на вы кон вай свае аба вя за цель ствы і не па-
ру шай да дзе на га ка лісь ці сло ва. Да ру ча ную 
пра цу вы кон вай ста ран на. Твор ча па ды ходзь 
да ўскла дзе ных на ця бе аба вяз каў.

(21.04. — 21.05.) Час да во лі спа кой ны 
і ўтуль ны, ка лі не пач неш прад’ яў ляць да жыц-
ця па вы ша ных пат ра ба ван няў. Ат рым лі вай 
аса ло ду ад та го, што ма еш. У жніў ні плён ны 
твор чы пе ры яд. Ка лі вы я віш ін ту і цыю і нат х-
нен не, здо ле еш да маг чы ся сур’ ёз на га пос-
пе ху. Ка лі збі ра еш ся ў ад па чы нак, бу дуць не-
ча ка ныя, але вель мі пры ем ныя па дзеі і мі лыя 
зна ём ствы.

(22.05. — 22.06.) Бу дзеш усё ра біць з ап-
ты міз мам і па ды хо дзіць да кож най спра вы 
твор ча. Час па зі тыў ны ва ўсіх ад но сі нах. Мо-
жаш сам выб раць, ку ды на кі роў ваць сваю 
энер гію. Ат ры ма ец ца мір на вы ра шыць на ват 
са мую нап ру жа ную сі ту а цыю. У жніў ні лёс 
рых туе Бліз ня там ня ма ла пры ем ных сюр п ры-
заў. З’я віц ца вы дат ны шанц па чаць но вы этап 
жыц ця, па кі нуў шы ўсе няў да чы ў мі ну лым.

(23.06. — 23.07.) Час вель мі эма цый ны. 
Не вык лю ча на, што лёс зноў зап ра па нуе 
прай с ці ней кія ўро кі. Асаб лі ва важ нае бу дзе 
мер ка ван не на ва коль ных, як ты выг ля да еш 
у іх ва чах. У не ка то рых сфе рах жыц ця бу-
дзеш ад чу ваць ся бе кі ра ва ным. І гэ та не так 
ужо і дрэн на, про ста знай дзі лю дзей, чые по-
гля ды і прын цы пы су гуч ныя тва ім.

(24.07. — 23.08.) За хо чац ца та бе зра біць 
яр кае ўра жан не на на ва коль ных і па дзя ліц ца 
сва ім ра дас ным наст ро ем. Бу дзеш за ра жаць 
сва іх сяб роў і зна ё мых аса бі стым пры кла дам, 
вы яў ля ю чы са ма стой насць і крэ а тыў насць. 
Пра ду май пла ны на блі жэй шы год. Львы за-
раз з’яў ля юц ца ка ва ля мі ўлас на га шчас ця.

(24.08. — 23.09.) Бу дзеш ча роў ны і пры-
ваб ны. Пры да па мо зе сва іх знеш ніх да дзе-
ных лёг ка здо ле еш вы ра шыць лю быя праб-
ле мы. Уда лыя па чы нан ні ў га лі не ма ста цтва. 
Пос пех ча кае і на лі та ра тур най ні ве, доб рыя 
пер с пек ты вы абя ца юць пе ра мо вы, вы ступ-
лен ні, гра мад ская пра ца. Аб мен ці ка вы мі 
дум ка мі і ідэ я мі. На пра цы прый дзец ца та бе 
ска ры стац ца сва ім аў та ры тэ там.

(24.09. — 23.10.) З’я віц ца маг чы масць ува-
со біць у жыц цё са мыя сме лыя твор чыя за ду-
мы. Мо жаш па спра ба ваць свае сі лы ў не каль-
кіх кі рун ках. Ста ноў чыя вы ні кі ў пра фе сій най 
сфе ры. Но выя ка рыс ныя зна ём ствы. Па ду-
май аб ат ры ман ні дру гой аду ка цыі, мо жа хо-
піць на ве даць на ву чаль ныя кур сы.

(24.10. — 22.11.) Спат рэ біц ца вя лі кая са-
ма ад да ча. Бу дзеш на ўзды ме сва іх сіл, ад нак 
да маг чы ся пос пе ху бу дзе скла да на. Не аб ход-
на ма бі лі за ваць усе свае твор чыя здоль нас ці, 
з’я віц ца ўні каль ны шанц ува со біць у жыц цё 
свае даў нія ма ры. У тва ім жыц ці зноў спат рэ-
бяц ца лю дзі, здоль ныя сур’ ёз на паў п лы ваць 
на твой лёс.

(23.11. — 22.12.) Час шчод ры на пры ем-
ныя пе ра жы ван ні і ра ман тыч ныя су стрэ чы. 
Зор кі пе рас це ра га юць ця бе ад пад во хаў 
з бо ку бліз ка га ак ру жэн ня. Ёсць не бяс пе ка, 
што ўяў ныя сяб ры кі нуць ця бе ў са мы скла да-
ны мо мант. Не нер вуй ся на дро бя зі, не ўвяз-
вай ся ў зва ды і ка лат не чы. Пос пех у фі нан са-
вых пы тан нях.

(23.12. — 20.01.) Аку неш ся ў свет ус па-
мі наў. Маг чы ма, суст рэ неш ка го-не будзь са 
ста рых зна ё мых ці ў жыц ці паў то рац ца ней-
кія па дзеі з мі ну ла га. Важ ныя спра вы і пра цяг-
лыя ка ман дзі роў кі лепш па куль не пла на ваць. 
Вар та быць вель мі ўваж лі вым на да ро зе.

(21.01. — 19.02.) У жніў ні зор кі ра яць 
Ва да ле ям па чаць ува саб ляць у жыц цё сваю 
даў нюю ма ру. Але рэ а лі зоў ваць но выя пла-
ны вар та, па ра лель на за вяр ша ю чы ста рыя. 
Жні вень у цэ лым мае быць да во лі нап ру жа-
ным, ня рэд ка прый дзец ца кан ф лік та ваць 
з на ва коль ны мі, ад стой ва ю чы свае ін та рэ сы. 
Няп ро ста бу дзе су мяс ціць аса бі стае і гра мад-
скае. Не вык лю ча на, што прый дзец ца та бе 
зра біць вель мі важ ны вы бар у сва ім жыц ці.

(20.02. — 21.03.) Прый дзец ца пра я віць 
пра ца ві тасць, каб ча гось ці да маг чы ся. Але 
ста ран ні аку пяц ца, і жні вень бу дзе да во лі ўда-
лым і па зі тыў ным. Пра а на лі зуй свае па мыл кі, 
зра бі ад па вед ныя выс но вы. Паз ней трэ ба 
бу дзе паз ма гац ца за сваё мес ца пад сон цам. 
Не вык лю ча ны не ка то рыя неп ры ем ныя па-
дзеі ў тва ім жыц ці, ад нак здо ле еш вый с ці з іх 
пе ра мож цам.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі

су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. да лё кі пра стор, прас цяг = 13 _ 12 _ 6 _ 11 _;
2. вад кая част ка стра вы = 8 _ 9 _ 3 _ 2 _;
3. ядо мы плас ці ні сты грыб з ры жай ша пач кай = 20 _ 21 _ 22 _ 23 _ 1 _;
4. ста ра жыт ны шу мер скі го рад на Еў ф ра це = 14 _ 15 _;
5. га лоў ная на цыя Кі тая = 5 _ 16 _ 17 _ 18 _;
6. звыш на ту раль нае, не ве ра год нае зда рэн не = 10 _ 4 _ 19 _;
7. ста рас ла вян ская лі та ра „е” (у сло ве „пяць”) = 7 _ 24 _ 25 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу

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

цяж кім. Не пі са ла я так са ма аб тым, што 
мой брат і муж ма юць вя лі кія праб ле мы 
з ал ка го лем. З гэ тай пры чы ны мя не ма ла 
хто ра зу меў, але ўсё ж у сту дзе ні 1991 
го да я на ра дзі ла дру го га сы на. У хут кім 
ча се „зга рэ лі” усе мае і баць коў скія збе
ра жэн ні, і мне бы ло вель мі цяж ка ма тэ ры
яль на. Але сён ня ме на ві та ма лод шы сын 
— мая апо ра...”.

Лёс твор чых лю дзей на Бе ла ру сі сён
ня не ду жа спа кой ны і доб ры. Ён няп ро
стым быў заў сё ды і ва ўсе ста год дзі, а ця
пер, ві даць, най ця жэй шы, най перш з ма
тэ ры яль на га і ма раль на га ба коў. І не ўсе 
гэ та выт рым лі ва юць і не ўсім уда ец ца 
знай с ці вый с це, вы ка раб кац ца, вы жыць, 
пе ра а до лець час і ся бе. Ка лі муж ная і та
ле на ві тая па эт ка Га лі на Са мой ла змаг ла 
пе ра а до лець жыц цё выя цяж кас ці і праб
ле мы, то Ва сіль Га дуль ка — не змог:

Па хіс нуў ся мой дух,
І аб рыд ла жыц цё,
У якім на ват двух 
Род ных сэр цаў зліц цё
Не ра туе ад здрад,
Ад зна хо дак і страт,
Ад улас най ві ны...
Бе зу моў на, Ва сіль Га дуль ка быў та ле

на ві тым ад Бо га ча ла ве кам. Вер шы яго 
ма гут ныя ва ўсіх ад но сі нах. Яны не толь
кі „пры го жа ўспых ва юць і зга ра юць фе
ер вер кам ас ляп ляль ных пром няў”, а яны 
і сэр ца саг ра ва юць, і за па мі на юц ца.

У пер шым збор ні ку „Го лас”, ук ла дзе
ным Ле а ні дам Га лу бо ві чам, мне спа да ба
ла ся згад ка пра Га дуль ку па э та Мі ко лы 
Куп рэ е ва. Яна на зы ва ец ца „У ха це па
э та”. Не вя лі кая згад ка. Але — жы вая, 
кан к рэт ная. Мі ко ла Куп рэ еў пры гад вае, 
як пер шы раз зі мой за ві таў у ха ту Ва сі ля. 
Па зна ёмі лі ся. Вы пі лі бу тэль ку „чар ні ла”, 
а по тым... ча ты ры фла ко ны адэ ка ло ну. 
Бы лі яш чэ там цы бу лі ны, цём нажоў тае 
са ла, пра пах лае драў лян скай ста ра
жыт нас цю, і хлеб. Куп рэ еў уба чыў яго 
са мот ныя во чы, са мот най бы ла і па э зія: 
„У ёй — ду ша ці не ўся го га дуль каў ска га 
па ка лен ня — па ка лен ня вы сты ла га на 
ха лод ных раз да рож жах...”, — ска заў 
Мі ко ла Куп рэ еў. Але са мым са мот ным 
у гэ тай не вя лі кай згад цы быў апош ні аб
зац: „Мы раз ві та лі ся з ім на зас не жа ным 
пад вор ку. Зноў трэ ба бы ло пра топ т ваць 
са бе да ро гу... І я па ці хупа ма лу, на мац ва
ю чы ў су мё тах сцеж ку, па чаў вы бі рац ца 
ад туль. А ён — за стаў ся...”.

Так, Ва сіль Га дуль ка на заў сё ды за
стаў ся ў род най вёс цы, по бач з ма ці 
і з баць кам. І за ста ла ся нам яго па э зія, 
яго рад кі:

Пра ха піў ся. Па ду маў з па лёг кай:
„Дзя куй Бо гу, прым ро іў ся крык...
Ты, жыц цё, мя не ў снах не па ло хай —
Я ж ад явы яш чэ не ад вык”.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

На стаў грыб ны час 

да ха ты. Грыб ны се зон для мя не — за да
валь нен не. Каб ад но як най даў жэй пра
цяг ваў ся.
vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

Пас ля апош ніх даж джоў вы сы па
лі ся праў дзі выя гры бы — ба ра ві кі. 
Ама та ры збі ран ня гры боў рух ну лі 
ў лес. Мне, заў зя та му грыб ні ку, 
ду ша рвец ца ў лес, але но гі не слу
ха юць. Вы му ша ны я за тым толь кі 
па ма гаць ся мей ні кам у рых та ван ні 
за па саў на зі му. Яны пры но сяць 
гры бы да ха ты, а я су шу ў ад мыс ло
вай су шыл цы. Су шыль ную ўста ноў
ку ў лет няй кух ні зра біў мне пры
я цель — пяч нік з Кляш чэ ляў Іван 
Ба да вец. На ад ной сет цы змяш
ча ец ца вя лі кі кош гры боў. А та кіх 
се так у су шыл цы — ча ты ры. Су
ша ныя гры бы прэ зен ту юц ца шы кар на, 
пер шы сорт. Са збы там пе рад Ка ля да мі 
ня ма праб ле мы. Куп цы са мі пры хо дзяць 
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У па ле скай глы бін цы (49)
На Пят ра і Паў ла я не ча ка на тра пі ла 

ў вір на род ных гуль біш чаў і спе
ваў. Пра свой пыш ны дос вед най лепш 
ска заць сло ва мі на род най пры каз кі: не 
ду ма лі жыць ба га та, а прый ш ло ся! 

Усё дзя ку ю чы доб рым лю дзям.
Ра ні ца ў Ка ме ніКа шыр сім зда ла ся сці

ша най, свя точ най. Я ста я ла на пры пын ку 
з па чуц цём па ра зы. Мар ш рут ка ў Лю ба шы 
ад п ра ві ла ся без мя не га дзі ну ра ней. Усё 
зза тэх ніч ных фо ку саў. Ка ра цей ка жу чы, 
мой лоб не па спеў яш чэ пе рак лю чыц ца 
на па ле скую рэ ча іс насць. Ды і га дзін нік 
усё яш чэ па каз ваў поль скі час. Я ўзі ра
ла ся ў ка лю гі, якія быц цам мі ні я цюр ныя 
азё ры бліш чэ лі па цэн т раль най ву лі цы 
мя стэч ка і нер во ва га да ла: «Што ра біць? 
Дзе па дзец ца?». Ня гле дзя чы на ран ні час, 
у па вет ры ста я ла аф ры кан ская жа ра. У та
кой спя ко це кож ны но вы план зда ваў ся 
за ліш нім. Яш чэ больш ры зы коў на бы ло 
ад п раў ляц ца ў да ро гу пас ля поў д ня. Ніх то 
з жы ха роў Ка ме ня не ўмеў пад ка заць, ча
го мож на спа дзя вац ца ў су сед нім ра ё не.

— Я там не быў! — гу чаў звы чай ны ад
каз.

Чар го вы раз мя не спас ціг ла зна ё мая 
пес ня. Поў нач не іс на ва ла ў га ла ве ўкра
ін цаў. Гэ ты за ку так ахі на ла ней кая аў ра 
іза ля ва нас ці. Вось у па ле скім Ка ме ні іх 
су сед ні ра ён Лю ба шы зда ваў ся больш ад
лег лым і эк за тыч ным, чым ста ліч ны Кі еў. 
Я так са ма ве да ла, што ў няз ве да ны бок 
най лепш ад п раў ляц ца з са май ра ні цы. 
Радня во ля трэ ба бы ло пры зям ліц ца, па ча
каць да на ступ на га ран ку...

Спа чат ку, каб пад няць на строй, я сха дзі
ла на ры нак па лю ба вац ца ба лот наляс ны
мі та ва ра мі, які мі ган д лю юць вя скоў цы. На 
мес цы ўжо вы седж ва лі цёт кіту зем кі з чар
ні ца мі і ляс ны мі ма лі на мі. Сён ня кі ла грам 
чар ніц каш та ваў толь кі 18 грыў няў (1$ = 24 
грыў ням). Але яны не сы хо дзі лі, вы гля да ла 
так, быц цам чар ні цы даў но пра е лі ся мяс
цо вым. Ся род са да ві ны най больш па жа
да ным та ва рам бы лі мі ні я цюр ныя ма рэ лі 
і дзі кія віш ні. Іх на бы ва лі не па кі лаг ра мах, 
а вёд ра мі. Са да ві ну і яга ды пе ра раб ля лі на 
со чы ва і кам по ты, каб не як пе ра а до лець зі
мо вы час. Але не гэ та пад бі ла маё сэр ца...

* * *
Між пры лаў ка мі я прык ме ці ла ла ток 

з ла каль най прэ сай. Све жы чор набе лы 
ну мар «По ліс ся», які на ліч ваў ча ты ры ста
рон кі, каш та ваў толь кі 2 грыў ні (прыб ліз на 
30 поль скіх гро шаў), а ты раж вы дан ня 
быў па зна ча ны на 11 424 эк зем п ля ры. На 
пер шай ста рон цы пі са лі пра ўша на ван не 
па мя ці ах вяр Пер шай су свет най вай ны 
ў ся ле Но вае Чэр віш ча. Тут жа ад зна чаў ся 
юбі лей вя ско ва га ка лек ты ву «Пры дан кі» 
з Гу тыБа ра вен скай, на ста рон цы від не лі 
яш чэ юбі лей ныя па жа дан ні ба цюш ку Ула
дзі мі ру са Свя таМі ка ла еў скай цар к вы ды 
дзе ла ві тая рэк ла ма «куп лю ко ней, ка роў, 
быч коў, усё за доб рыя гро шы»

Пас ля, ка лі я пы та ла пра га зе ту, усе мі
на кі ў го ра дзе ве да лі як пад ка заць да ро гу 
ў рэ дак цыю. Зда ец ца, не вы пад ко ва.

Трэ цюю част ку ўся го зме сту «По ліс ся» 
зай ма лі пры ват ныя ві тан ні з на го ды ся мей
ных свя таў — імя ні наў, дзён на ра джэн ня, 
шлю баў, за ру чы наў. Ра зам са здым ка мі 
юбі ля раў змяш ча лі ся вер ша ва ныя рад кі, 
тэм пе ра ту ра якіх не ад ста ва ла ад сён
няш няй аф ры кан скай жа ры. На пры клад, 
спа да ры ня Ве ра Ан то наў на Д. ат ры ма ла 
та кую квет ку: «Сён ня Дзень на ро дзі наў 
свят куе пры го жая, ча роў ная жан чы на, доб-
рая гас па ды ня, ахоў ні ца да мо ва га ача га, 
лю бі мая жон ка, чул лі вая ма ма, ла год ная 
ба бу ля.

Дяз ку ем Вам, ма мо, дзя ку ем Вам ба-
бу ля: за шчы расць бяз меж ную і га ра чую 
лю боў, за Ва шы ру кі пра ца ві тыя, за Ва шы 
муд рыя на ву кі, якія ас вят ля лі да ро гу жыц-
ця, за тое, што ў час ра дас ці і ў час цяр-
пен ня мы заў сё ды мо жам звяр нуц ца да 
Вас за па ра дай. Па куль Вы ра зам з на мі 
ў ха це, мы ўсе вя сё лыя і ба га тыя. Жа да ем 
Вам шмат га доў у зда роўі пра жы ці і на ста-
год дзе Ва шае мёд і га рэл ку ра зам пі ці. (Па-
жа дан ні дас ла лі муж, сын, сы на вая, уну кі).

Вя ско вы ка ва лер Алег Мі ка ла е віч Ю. 
у свае 18 год ат ры маў, па жа дан ні ад на
ра чо най: «Хай жыц цё вы шлях сце лец ца 
як вы шы ты руч нік, хай свят ло пу ця вод най 
зор кі ас вят ляе Тваю до лю, хай квіт не юць 
Твае ма ла дыя га ды ва сіль ка мі ў по лі, хай 

ка лі но вай пры го жас цю пра ме ніц ца Твая 
ўсмеш ка, хай здзей с няц ца ты ся чы Тва іх 
па жа дан няў, хай лёс па дае толь кі шчас це, 
каб не бы ло ні гра ма бя ды, ні кап лі цяр пен-
ня. Будзь заў сё ды, мой мі лы, мой род ны 
та кі пры го жы і ма ла ды! Шчы ры і доб ры! 
Заў сё ды ка ха ны і заў сё ды адзі ны».

* * *
У кан цы ля рыі рэ дак цыі «По ліс ся» су

стрэў мя не строй ны хло пец за кам п’ ю та
рам:

— Вы хо ча це змяс ціць у нас рэк ла му? 
— спы таў.

— Па жа дан ні, з на го ды юбі лею, — па
ча ла я. — Ці трэ ба са мо му на пі саць змест 
па жа дан няў?

— Не а ба вяз ко ва!
— Вы са мі пі ша це та кія пры го жыя рэ

чы?
— Хаха! Та кая пра ца...
Пап раў дзе са май га ра чай тэ май апош

ніх дзён бы ла пра мо цыя кан ды да таў у на
род ныя дэ пу та ты Ук ра і ны ад вы бар чай ак
ру гі № 23. Да дат ко выя вы ба ры ат ры ма лі ся 
ў вы ні ку няш час ця:

— Наш дэ пу тат упаў з ка ня і за біў ся, 
— па чу ла я сло вы па яс нен ня.

За раз з ак ру гі № 23, ку ды пры на ле
жыць і Ка меньКа шыр скі, ба ла та ва ла ся 
аж но 19 кан ды да таў. Па вод ле пе рад вы
бар чых апы тан няў у вы ба рах, што ме лі 
ад быц ца ў блі жэй шую ня дзе лю, най боль

шыя шан цы бы лі ў кан ды дат кі ад гру поў кі 
УК РОП (Ук ра ін скай пар тыі пат ры ё таў), 
фі ло лаг Іры ны Кан стан ке віч. На вы бар чых 
пла ка тах яна вы сту па ла ў вы шы ван цы.

— А мя не най больш ці ка віць куль ту ра 
Па лес ся, — па ча ла я.

— Ка лек ты вы? — пад ха піў ма ла ды рэ
дак тар.

— Ну, хут чэй пісь мен ні кі, твор цы, якія 
ў вас ме ра пры ем ствы...

— Вам трэ ба су стрэц ца з Кан д ра цье
вай з Ра ён на га до ма куль ту ры, — па ра іў 
хло пец. — Яна вам ра ска жа ўсё пра ка лек
ты вы...

Хоць у мя не не бы ло вя лі кай ці ка вас ці 
да куль ту ры, якую ата я сам ля юць з пра цай 
вя ско вых са ма дзей ні каў, над та спа да ба ла
ся проз віш ча спа да ры ні ды рэк тар. Кі раў
нік Ра ён на га ад дзе ла куль ту ры пап раў дзе 
на зы ва ла ся Яў ге нія Кан д ра цьеў на Сі дар
чук. Яна як раз па бы ва ла ў ся ле Нуй но, дзе 
ад бы ваў ся з’езд кі раў ні коў сель са ве таў. 
Мы па зна ёмі лі ся па тэ ле фо не, ну мар 
яко га наб ра ла пры бі раль ш чы ца до ма куль
ту ры. Жан чы на ад рэ ка мен да ва ла мя не 
сло ва мі:

— Вас шу кае над та важ ная асо ба 
з Поль ш чы!

У до каз ма ёй «важ нас ці» пры бі раль ш
чы ца да да ла та кое: «Гэ тая па ні ра зу мее 
паўкра ін ску. Да, на ват умее га ва рыць!». 
Я ўзя ла труб ку ды прад ста ві ла ся.

— Най лепш бу дзе, як па ба чы це сва і мі 

ва чы ма, — ад зна чы ла Яў ге нія Кан д ра цьеў
на, — пры яз джай це да нас у гос ці.

Праз дзе сяць хві лін я ім ча ла на служ бо
вай ма шы не ў ся ло Нуй но.

Там па спе цы яль ным жа дан ні жан чы ны 
з ка лек ты ву «Бэ рэ гі ня» прас пя ва юць мне 
«ягад ныя» пес ні. Ад на іх гу чыць над та зна
ё ма.

* * *
Ой дав нодав но
В ро донь ку бу ла,
Вжэ ж та стэ жэч ка
Дэр ном за рос ла.
Ой нэ так дэр ном,
Як тэр ны цэю.
Дав но ба чы лась
Із сэст ры цэю.
Ой нэ так дэр ном,
Як тэр ны ною.
Дав но ба чы лась
Із ро ды ною.
Ой як я схо чу,
Тэ рэ во ссіч у.
До ро ды нонь кі
Ор лом по лэ чу.
Ой нэ так ор лом,
Як зо зуль кою.
В выш нэ вім са ду
Ко ва ті бу ду.

(пра цяг бу дзе)
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