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Анатоль Бахарэвічè5

Хаця ўжо амаль 30 гадоў 
залітая вадою, то ўспаміны 
пра яе ўвесь час усплыва
юць на паверхню, ствара
ючы шматколерны вобраз 
мінулых гадоў. Вёска Лука, 
якая цяпер не існуе на кар
це Падляшша, прыцягвае не 
толькі новыя пакаленні наш
чадкаў яе даўніх жыхароў, 
але таксама аматараў гісто
рыі і тых, якія хочуць вырата
ваць ад забыцця фрагмент 
гэтай нетыповай зямлі. Ад
ным з вартавых памяці аб 
Луцэ з’яўляецца малады фа
тограф Кацпар Бярыла.

— Прыйшоў да мяне і запытаў, ці мож
на тут зрабіць выставу. Я зразу пагадзіўся 
і прапанаваў яму, каб здымкі змясціць у вок
нах. Увесь час прыходзяць сюды людзі, якія 
жылі тут і заглядаюць усярэдзіну, — дадае 
Наліваек.

Выдатныя чорнабелыя здымкі Кацпра 
Бярылы, якія можна аглядаць у рамках 
выставы пад загалоўкам «Як стары фа
тограф», парушаюць тых, якія надалей 
помняць Луку. І таксама новае пакаленне, 
якое расказы пра вёску чула толькі ад сва
іх продкаў. Бярыла выдатна аддаў тое, што 
ўжо здаўна прыналежыць гэтай зямлі — па
мяць. Спадарыня Кацярына Бірыцкая, калі 
пабачыла сябе на здымку, не магла выйсці 
з захаплення. Чорнабелая фатаграфія, 
з выгляду звычайная, паказвае жанчыну 
сталага веку, аднак спадарыню Кацярыну 
пераносіць думкамі ў юнацтва.

Выстава ў Луцэ выклікае вялікую заці
каўленасць. Сабраныя на выставе гледачы 
паказваюць пальцамі на малыя здымкі. 
Хтосьці не можа паверыць:

— Гэта ж мой настаўнік! Вось тут! Пом
ню яго нібыта сёння!

Сярод крыкаў радасці і вясёлых размоў 
ёсць таксама хвіліна, каб задумацца. Спа
дарства Бірыцкія з настальгіяй глядзяць на 
залітую вадою тэрыторыю і мараць, што 
ўжо нядоўга іх хата будзе месцам, якое на
заўсёды ўпішацца ў краявід забытай Лукі.

Уладзіслаў Бірыцкі, сын Кацярыны Бірыц
кай — адзін з вартавых даўняй Лукі. Ён вы
рашыў купіць кавалак зямлі на ўзбярэжжы 
вадасховішча. Гэты ўчастак належаў калісь
ці да яго бацькоў. На яшчэ неагароджанай 
пляцоўцы ўзнікае прыгожая, мураваная 
хата. Мае яна служыць перш за ўсё для 

адпачынку летам і ў выходныя. Хата звонку 
сучасная, бо з бетону, аднак мае шмат зна
каў, якія напамінаюць гаспадарам Бірыцкім 
аб даўняй Луцэ.

— З архіва ў Гродне маем копію карты 
гэтых зямель яшчэ з часоў, калі не было 
тут вады. Відаць дакладна дзе была Лука 
ды іншыя затопленыя вёскі, — паказвае 
пальцам спадар Бірыцкі.

Яго маці ўспамінае, што Лука распаложа
на была на трох узгорках, а вада ракі Нар
вы падыходзіла пад самыя гумны.

— Было файна, вялікая вёска, многа 
моладзі і дзяцей. Усе над рэчку хадзілі і там 
спявалі. Вёску называлі «Хіны», бо шмат 
людзей было, некалі ў адной хаце жылі 
трычатыры сям’і, — успамінае спадарыня 
Кацярына.

У сямідзясятыя гады вёска налічвала 130 
гаспадарак. Жыло ў іх каля 600 чалавек. 
У так шматлюднай вёсцы фатограф меў 
поўныя рукі работы. Лука мела свайго май
стра па фатаграфіі. Быў ім Якуб Смольскі, 
які гульню з фотаапаратам пачынаў яшчэ 
перад вайною.

Малады мастак Кацпар Бярыла выра
шыў пайсці следам памерлага ў сямідзяся
тых гадах дваццатага стагоддзя Смольска
га.

— Калісьці ў час візіту ў Тыкоціне купіў 
я кніжку пра яго творчасць і так пачалася 
мая прыгода са здыманнем жыхароў Лукі, 
— кажа Кацпар. — Прэзентаваная выста
ва гэта дыпломная праца, якая завяршае 
маю вучобу на фатаграфічным факультэце 
ў Варшаве. Я выкарыстаў забытую ўжо 
тэхніку à la minute, якая карысталася па
пулярнасцю сярод фатографаў на гэтай 
тэрыторыі.

Асоба Смольскага — вельмі важная для 
саміх лучаноў. Фатограф не толькі рабіў 
партрэты жыхарам вёскі, але таксама да
кументаваў іх штодзённае жыццё. Яго нез
вычайныя працы можна паглядзець у публі
кацыі Падляшскага музея „Jakub Smolski. 
Wiejski fotograf z Łuki” аўтарства этнографа 
Войцеха Кавальчука.

Успамін пра Смольскага захоўваецца 
ў памяці шматлікіх людзей, якія прыйшлі па
глядзець выставу.

— Гэта быў звычайны чалавек, займаў
ся гаспадаркай, але дадаткова рабіў такса
ма здымкі, — успамінае спадар Раман.

— Быў таксама настаўнікам і краўцом. 
Жылі мы ў адной хаце ля сябе. Помню, што 
вельмі мяне любіў, — кажа пляменніца фа
тографа Яўгенія Смольская.

— Дзед займаўся першымі фатаграфіч
нымі тэхнікамі. Я ягонымі апаратамі потым 
гуляў. Цяпер яны ў музеі ў Беластоку, — ка
жа пляменнік мастака Славамір Смольскі. 
— І я пераняў па ім любоў да фатаграфіі. 
У мяне некалькі дзясяткаў негатываў на га
рышчы чакае выяўлення.

Кацпар Бярыла падкрэслівае, што гэта 
не канец яго прыгоды са старым фотаапа
ратам. Хоча больш партрэтаваць людзей, 
звязаных з Лукой, пакуль няўмольны час 
зусім не замяце слядоў мінулага. Аб нашай 
галоўнай гераіні — Луцэ — даведаўся вы
падкова. Хто ведае? Мо так як у Войцеха 
Наілівайка было гэта прызначэнне.

— Відаць, што Смольскі вельмі развіўся 
на працягу свайго жыцця. Перада мною 
доўгая дарога, каб дайсці да такога ўзроў
ню, — падсумоўвае малады фатограф.
vЛукаш ЛЕАНЮК і Патрыцыя РОМАН

Здымак аўтараў

Лука выходзіць на паверхню

n У цэнтры Кацпар Бярыла

Усё пачалося на пераломе 70х і 80х га
доў мінулага стагоддзя. Менавіта тады ўла
ды пачалі будаваць Семяноўскае вадасхо
вішча. Мела яно не толькі прыцягнуць шмат
лікіх турыстаў, але таксама забяспечыць вя
лікую частку Беласточчыны вадою. Амаль 
дзесяць гадоў жыхары заліўных тэрыторый 
пакідалі свае любімыя дамы ды гаспадаркі 
і самае каштоўнае — зямлю продкаў. Балю
чы працэс апрача нашай галоўнай гераіні 
Лукі закрануў іншыя акалічныя вёскі — Гар
бары, Буды, Боўтрыкі і Рудню.

Лука здаецца быць разарванай між 
тым, што даўняе, а тым, што сучаснае. Ся
род кемпінгаў, гучнай музыкі дыскапола 
і шматлікіх турыстаў можна знайсці крыху 
сцертыя ўжо сляды мінулага. На пачатку, 
мінаючы вялікі, недакончаны, нібыта двор, 
паварочваем на непрыкметную сцяжынку 
— галоўную вуліцу Лукі. Высокая трава, ста
рыя дрэвы, сакавітая зелень кустоў — гэта 
элементы краявіду, якія застаюцца тут ад 
многіх гадоў. Яблыні, некранутыя часам, 
надалей пладаносяць, а балоцістыя ўчасткі 
з’яўляюцца інкубатарам многіх балотных 
жывінак. Ідучы далей, можна заўважыць 
крыжы. Стары і новы. Кантрастуюць яны 
між сабой і напамінаюць аб даўніх часах 
і адначасова адкрываюць балючую праўду, 
звязаную з гэтай зямлёй. Хутка сучаснасць 
прыкрые тое, што было. Гнілы ўжо крыж 
з пачатку мінулага стагоддзя заступяць 
новым. Такім, што не будзе адпужваць сва
ім зеленаватым колерам ды заржавелай 
бляхай.

Сябрам старога крыжа з’яўляецца невя
лікая драўляная хатка, якая стаіць непада
лёк. Яе некрануты часам фасад выдатна 
маскіруецца сярод паўсюднай расліннасці. 
Заглядаючы ўсярэдзіну, можам пабачыць 
гліняную печку, драўляныя ложкі і саматка
ныя дарожкі. У паветры пачуем нетыповы 
пах, які чарговы раз пераносіць нас у кра
іну ўспамінаў. Гэтая незвычайная частка 
крыху забытага ўжо свету прыцягнула спа
дара Войцеха Налівайка, які даглядае хату 
і панадворак. Над вадасховішча трапіў, 
мабыць, выпадкова. Аднак спадар Войцех 
верыць што гэта прызначэнне.

— Прыязджаю сюды на выходныя і адпа
чынак. Часам зімою. Проста, лаўлю рыбу 
ў возеры. Дзед пакінуў тут хату; сяджу, піль
ную. Так як мне сказаў, так і раблю.

Аднойчы, успамінае спадар Войцех, 
прыехаў да яго малады фатограф Кацпар 
Бярыла.
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Канец Блізка, 
усё бліжэй да 

Прыроды... 

Ляпаем, а не спяваем
Сваімі вачыма

алімпійскіх кольцаў

Упер шы ню ў сва ім свя до мым жыц ці аса
бі ста я не бу ду ўваж лі ва са чыць за ха дой 
алім пій скіх гуль няў. Мая па мяць пра га лоў
ныя спар то выя спа бор ні цтвы ча ла ве цтва 
ся гае 1976 го да. З та го ча су мі ну ла больш 
двац ца ці лет ніх і „бе лых” алім пі яд і што ха
рак тэр на, з кож ны мі но вы мі гуль ня мі пад 
пяц цю пе рап ле це ны мі коль ца мі губ ля ла ся 
ад чу ван не свя та. Гэ та ў юна цтве і ма ла
дос ці алім пій скія ідэ а лы зда юц ца чы сты мі 
і свет лы мі. З га да мі ж выс вят ля юц ца та кія 
ака ліч нас ці, што су зі раць, як ра ней зда ва
ла ся чэс ныя, спа бор ні цтвы на арэ нах і пля
цоў ках не над та хо чац ца. Маю на ўва зе, 
ка неш не, най перш ужы ван не спар тоў ца мі 
до пін гу — зло, якое вы ка ра ніць за раз з вя
лі ка га спор ту над звы чай цяж ка, а мо жа 
ўжо і не маг чы ма. А падру гое, вы шэй шыя 
спар то выя ар га ні за цыі све ту так паг руз лі 
ў ка руп цыі і па та ем ных ге шэф тах, што 
ад ра дзіць чыс ці ню алім пій скіх ідэ а лаў маг
чы ма хі ба толь кі, рас пус ціў шы ўсе гэ тыя 
МА КіФІ ФыУЕ Фы. Вось пры клад з той жа 
ка ман дай Ра сіі. Між на род нае ан ты до пін
га вае аген цтва фак тыч на да ка за ла, што 
ўжы ван не до пін гу ра сей скі мі спар тоў ца мі 
ме ла дзяр жаў ны ха рак тар і бы ло сан к цы
я на ва на ўла да мі. Зра зу ме ла, што до пінг 
ужы ва юць прад стаў ні кі мно гіх кра ін. Але 
ў пе ра важ най баль шы ні з іх — гэ та бруд
ная спра ва асоб ных ат ле таў, аль бо ней кіх 
гру по вак, асоб ных на цы я наль ных фе дэ
ра цый. У аў та ры тар ных жа і та та лі тар ных 
кра і нах гэ тым зай ма юц ца дзяр жа вы. 
Пры га да ем тут яш чэ з са цы я лі стыч ных 
ча соў „фе но ме ны” ў асоб ных ві дах спор ту 
ат ле таў Бал га рыі, Вен г рыі, ГДР, Ку бы, ну 
і, ка неш не, Са вец ка га Са ю за. За раз жа 
ў аб са лют ныя лі да ры па ўжы ван ні сты му ля
та раў вый ш ла ім пер ская Ра сія. Сус вет нае 
ан ты до пін га вае аген цтва па сут нас ці пра
па на ва ла ад хі ліць усю збор ную Ра сіі ад 
алім пі я ды, а вось МАК ухі ліў ся ад ра шэн
ня. Хто ў тэ ме, той ра зу мее ча му. Доб ра 
яш чэ, што хоць не ка то рыя жур на лі сты мо
гуць наз ваць рэ чы сва і мі імё на мі. Так аў та
ры тэт нае ня мец кае вы дан не „Bild” на зва ла 
прэ зі дэн та МАК То ма са Ба ха „пу дзе лем 
Пу ці на”. У вы ні ку ра сей цы возь муць удзел 
у алім пі я дзе, хоць і моц на пра рэ джа най 

ка ман дай. На маю ж дум ку, іх трэ ба бы ло 
аль бо ўсіх дыск ва лі фі ка ваць, аль бо ўсіх 
да пу скаць.

У бе ла ру саў жа „спа лі лі ся” вес ля ры, 
шэ раг лёг ка ат ле таў і баль шы ня цяж ка ат
ле таў. Ка ман да ў вы ні ку стра ці ла знач ную 
част ку прэ тэн дэн таў на ме да лі. Дзяр жаў
ны сцяг Рэс пуб лі кі Бе ла русь на ад к рыц ці 
алім пі я ды да ве ры лі нес ці ве ла гон ш чы ку 
Ва сі лю Кі ры ен ку. Не каль кі ме ся цаў та му 
гэ ты спар то вец у ін тэр в’ю Ра дыё Сва бо да 
за я віў, што бе ла ру ская мо ва мёр т вая, на 
ёй, маў ляў, ніх то не раз маў ляе і вы ка заў 
абу рэн не, што яго дач ку пры му ша юць вы
ву чаць та кую не пат рэб ную мо ву. Наў рад 
ці ча ла век з та кім роў нем ін тэ лек ту ўсвя до
міў, што ён аб ра зіў не каль кі мі льё наў бе
ла ру саў. Скан даль ным і не да лё кім, мяк ка 
ка жу чы, вы каз ван нем ён ад ра зу пе рак рэс
ліў усё, што зра біў ра ней для ве да мас ці 
на шай кра і ны за мя жой сва і мі спар то вы мі 
за ва ё ва мі. Шка да, бо ча ла век мог увай с ці 
ў гі сто рыю як той, хто зда бы ваў не толь кі 
для ся бе, але і для кра і ны ме да лі на трэ ку 
ці ша шы, а ўвой дзе вось з та кой „ге раст ра
та вай” сла вай, „спа ліў шы” сваё імя. Хоць, 
ка неш не, яго за раз ве дае знач на боль шая 
коль касць лю дзей. Ад нак ця пер пе ра важ
ная баль шы ня з іх бу дзе заў зець су праць 
гэ та га ве ла гон ш чы ка, хоць гэ та і су пя рэ
чыць нар маль най пры ро дзе ча ла ве ка. 
Аў ра ан ты сім па тый бу дзе вель мі моц най. 
А тут яш чэ гэ тае ра шэн не фун к цы я не раў 
на цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та Бе
ла ру сі. Хоць, ка неш не, та ко му сця гу та кі 
ча ла век як Кі ры ен ка ме на ві та ад па вя дае. 
Гэ тыя фун к цы я не ры за 20 га доў раз ва лі
лі амаль увесь бе ла ру скі спорт, заў сё ды 
на пе ра дзе пра фе сій на га па ды хо ду ста ві лі 
фаль шы вую ідэ а ло гію. Ча го яш чэ бы ло ад 
іх ча каць...

Па мя таю, як іш лі на шы алім пій цы пад 
белчыр во набе лым сця гам у нар веж скім 
Лі ле ха ме ры ўжо ў да лё кім 1994 го дзе. 
І пер шы там жа су ве рэн ны ме даль кань ка
беж ца Іга ра Жа ля зоў ска га. Вось гэ та бы лі 
эмо цыі, гэ та бы ло заў зен не! Ну а за раз 
зу сім не тое. За ста ец ца на алім пі я дзе па пе
ра жы ваць за асоб ных прад стаў ні коў Бе ла
ру сі, якія ра ней вы я ві лі ся бе як сум лен ныя 
спар тоў цы і сап раў д ныя пат ры ё ты.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Хто жы ве ў го ра дзе, скар дзіц ца, што 
ў яго за ма ла Пры ро ды. За ма ла дрэў і лу
гоў, за ма ла па лёў і ля соў; Сон ца за ма ла, 
за ма ла ад па чын ку на ўлон ні на ту ры... 
Я жы ву ў вёс цы і бу яю ў пры ро дзе як 
дзі кая свін ня ў пуш чан скім ба ло це. Я ад
чу ваю ся бе доб ра, але і не вель мі доб ра. 
Доб ра, на ем ся са бе яб лык з улас на га сад
ка, ці груш і сліў. Зя лё най цы бу лі ка лі ха чу 
наш чып лю з град кі столь кі, коль кі мне трэ
ба ў ха лад нік. Хляб чу яго пас ля сам і спаг
ля даю на жы вую пры ро ду з акон кух ні, на 
ці ку ю ча га за ве раб’ ём ка та. Толь кі кон чык 
хва ста яму мат ля ец ца зза лі ста ла пу ху. 
На май го са ба ку, які ў ад кры тых дзвя рах 
ха ты пры та іў ся, каб сха піць ка та за хвост. 
На ся бе са мо га, што ад люст роў ва ю ся 
ў шы бе — хто ці што ці куе там за мной? Па
куль што, хляб чу ха лад нік з агур ка мі, ба га
та па сы па ны кро пам. Агур коў і кро пу са бе 
я не шка дую. Бо та го і дру го га ў мя не ба га
та. І на ват з ліш кам. Ва ўся кім вы пад ку, не 
толь кі ў мя не. Ужо па ча лі ся ван д роў кі гас
па дынь ад ха ты да ха ты з ко шы ка мі, поў ны
мі агур коў, зе ля ні ны, зя лё най фа соль кі і ін
ша га зям но га ба гац ця. «Ці мо жа це ўзяць 
ад мя не тое ці ін шае? Ура дзі ла ўсё сё ле та, 
мо жа змар на вац ца, ка лі не раз дам лю
дзям...». Так, спра ві ла ся сё ле та Пры ро да. 
Сы па ну ла і га род ні най, і ляс ны мі гры ба мі. 
Хо чаш, не хо чаш, а жы веш як сап раў д ная 
дзі кая свін ня, што не арэ, не сее, а та кая 
на жэр тая па ву шы ва ля ец ца ўвесь дзень 
у пра ха лод най ка лю зе. Та му, што ежа 
са ма пры хо дзіць да ха ты, на ват праз ін тэр
нэт не прый дзец ца яе за каз ваць. О, чую 
зноў стук, стук, нех та сту кае ў ак но. Маг
чы ма, су сед ка з поў ным ко шы кам... Але 
не, на гэ ты раз у шкло за ла ма та ла іл бом 
му ха. О, і ў гэ тай дра бя зе да га дзі ла Пры ро
да! Раз бу я ні ла ся гэ та га больш, чым трэ ба. 
Толь кі коль кі трэ ба, ці коль кі не трэ ба? 
Му хі, гі зы, ка ма ры, шэр ш ні і ін шыя ля ту чыя 
і кус лі выя прад вяш ча юць Апа ка ліп сіс. «Му
сіць, бу дзе ка нец све ту!» — кля нец ца мой 
су сед. А ён ве дае, што ка жа, та му што да
жыў у зда роўі да ста га доў, а ў апош ні час 
па чаў жу дас на каш ляць. Са праў ды, страш

ны гэ ты ка нец све ту. Ці, мо жа, я куп лю су
се ду сі роп? Пры ро да пры ро дай, а ча ла век 
ча ла ве кам, праў да? Ад нак, штось ці ёсць 
у гэ тым не на ту раль ным раз во дзе ад на го 
ад ад на го. Ча ла век па во дзіць ся бе ў ад но
сі нах да Пры ро ды, як муж па крыў джа ны 
на жон ку. Я та ко га ве даю. Не раз маў ляў 
з ёю дзе сяць га доў. Дзе сяць га доў! Та му 
што зва ры ла яму бы ла вяс ной не суп з ма
ла дой ка пуст кі, а кар тап лян ку са ста рой 
буль бы. Са ста рой буль бы! Але ж ма ла дая 
яш чэ не вы рас ла. Праз дзе сяць га доў 
за га ва рыў да жон кі пры мі рэн чым то нам: 
«А ча го ты та кая надзь му тая?! На ды шоў 
час, каб па муд рэць, каб прый с ці да па гад
нен ня». А яна: «Ця пер па муд рэць?! Ця пер 
я маю ў с... муд расць тваю! І ця бе са мо га. 
Ад ра зу!».

Жар ты ў бок, а Пры ро да і так ве дае 
сваё. Пры міль ва ла ся, ста ра ла ся як маг ла, 
але ча ла век з вы шы ні свай го ту по га ро зу му 
ні чо га не зра зу меў. Ка лі дой дзе да яго дур
на ва та га моз гу тое «Ад ра зу!», вы гук ну тае 
той вы шэй з га да най жон кай? Ні ко лі?!. Я не 
ве даю, ма быць, гэ та не па ра зу мен не, змеш
ча нае ў Ста рым За па ве це, або, маг чы ма, 
пе рак лад чыц кая па мыл ка, ка лі па вод ле 
слоў, на пі са ных там, Бог дае пад ва ла дар-
ства ча ла ве ка свет і ўсе яго істо ты. Ці не 
бы ла там га вор ка больш аб кло па це аб 
све це і ўсім тва рэн ні? Кло пат, апе ка, не 
ва ла дар ства. Ін шая спра ва, што муд рае, 
чу лае ва ла дар ства ча ста пры но сіць та кія ж 
эфек ты, што чу лая, кла пат лі вая апе ка. 
Роз ні ца па між імі ад на: у пер шым вы пад ку 
га вор ка ідзе аб спраў ным кі ра ван ні ўсёй 
скла да най сі стэ май, але ж пры ўмо ве, што 
гэ тую сі стэ му да ска на ла ве да еш. Але ці 
ча ла век у поў най ме ры зра зу мее скла да
насць сі стэ мы пад наз вай Пры ро да? У дру
гім га вор ка пра чу лае са дзей ні чан не ў скла
да най сі стэ ме, якой част кай з’яў ля еш ся. Не 
вы шэй та го. Над Пры ро дай ста яць толь кі 
га ра ды. Да ча су. Па куль іх ру ін не паг лы не 
Пры ро да. Але Пры ро да гэ та так са ма ча
ла век. Чым ёсць На ту ра без яго — дзі кай 
пры ро дай?

vМі ра слаў ГРЫ КА

Так скла ла ся, што я апош нім ча сам 
рас пі саў ся толь кі пра па лі ты ку. Ну, 
што ж зро біш, свет, ві даць, не ідзе да 
леп ша га. Хо чаш ці не хо чаш, але бла
гое кра нае ўсіх нас. Та му ні ку ды не дзе
неш ся ад сён няш ніх жа хаў. Ме на ві та, 
на су пе рак зла ба дзён на му, вы ра шыў 
я па дзя ліц ца з чы та ча мі «Ні вы» не толь кі 
па ба ча ным сва і мі ва чы ма, але і па чу тым 
сва і мі ву ша мі. Ад ра зу за яў ляю, што на пі
са нае мною бу дзе змяш чаць вы ключ на 
мае суб’ ек тыў ныя мер ка ван ні, без паг
лыб лен ня ці ад шу коў ван ня ап раў даль на
га сэн су ў па чу тым. А спра ва бу дзе пра 
му зы ку і сло вы.

Вель мі люб лю слу хаць му зы ку, але 
Бог не на дзя ліў мя не та кім го ла сам, каб 
ра да ваць ім ін шых лю дзей. Ма гу толь кі 
знер ва ваць сва ім мы чан нем. Але ў сяб
роў скай кам па ніі, ка лі пе ра ку лю не каль кі 
глы бей шых, та ды на бі ра ю ся ад ва гі фаль
шы віць на род ныя і эст рад ныя вы ка нан ні. 

Та му на вы ка наў цаў са сцэ ны гля джу 
з вя лі кай на бож нас цю і спа дзя ван нем 
па чуць та кія га ла сы, ад якіх му ра шы 
за хо дзяць па ску ры. У ма ёй ма ла дос ці, 
пом ню, баць ка лю біў паў та раць (ён так
са ма не з пе ву ноў), што ка лі пуш чан скія 
хлоп цы за цяг ну лі пес ню, то свят ло ў наф
та вых лям пах па ту ха ла і нат сце ны ў ха
тах дры жэ лі. Цяж ка па ве рыць, але та кое 
паў та раў не толь кі мой баць ка. На жаль, 
што раз ра дзей ма ем да чы нен не з цу доў
ны мі на род ны мі га ла са мі, якія га то вы па
ка рыць не толь кі слу ха чоў сва ёй вё скі, 
але і му зыч ных зна та коў.

За тое ма ем што раз больш да чы нен ня 
про ста з ней кі мі пад шы ван ца мі, якія пад 
плэй бе кі, ці інакш так зва ную фа наг ра
му, ста ра юц ца ра біць му зыч ныя і фі нан
са выя кар’ е ры. На на шым бе ла ру скім 
му зыч ным па на двор ку гэ ты пра цэс на
бы вае ча ста ўжо ка ры ка тур ныя фор мы. 
У апош нім ча се мне не толь кі прый ш ло
ся па ба чыць, але і па слу хаць та кія «зо
рач ныя» вы ступ лен ні. Са праў ды, дры жы
кі пай ш лі мне па ску ры — але ад жа ху ад 
па чу та га. Але па чар зе.

Папер шае, да та го, што трыц цаць га
доў та му бы ло зак ла дзе нае, ап ра ца ва нае 
і прас пя ва нае ле ген дар ны мі «Ду бі на мі» 
(сло ва ле ген дар ныя пі шу з поў най свя до
мас цю і ад каз нас цю), на жаль, сён няш нія 
ка лек ты вы не толь кі не раў ня юц ца, але 
на ват і не да ра ста юць да ду бін скіх пя так. 
Толькі беластоцкі «Белы Сон» быў тут 
вык лю чэннем. Му зы ка, мо ва, сло вы, аран
жы роў ка — гэ та толь кі, ці мо аж толь кі, 
каб год на і з ад каз нас цю вы сту паць са 
сцэ ны пе рад слу ха ча мі. Лю дзей трэ ба ша
на ваць, а не лі чыць іх без гу стоў ны мі ба
ра на мі. Ну, хі ба што браць мер ку з са міх 
ся бе. Мой зна ё мы так са ма мае ад ну вель
мі про стую ацэн ку та кіх вы сту поў цаў: ка лі 
не ў змо зе яны вы сту паць на сцэ не ўжы
вую і не ма юць та кой унут ра най пат рэ бы, 
да ро га для ўсіх та кіх «ар ты стаў» на яе 
па він на быць ар га ні за та ра мі пе рак ры та.

Дру гая спра ва — гэ та бяз лі тас нае 
аб к ра дан не чы ёй сь ці аб са лют на не ана
нім най, му зыч най ці моў най пра цы. Ка лі 
слу ха еш, як кра дуц ца му зы ка і сло вы 
з ук ра ін скай, ра сей скай, фран цуз скай 
моў і ніх то з «на шых» вы ка наў цаў не за ік

нец ца сло вам пра сап раў д нае аў тар ства 
хі та, то трэ ба гэ та наз ваць па іме ні: ашу
кан ства. Але, яш чэ горш, ка лі агуль на вя
до мых бе ла ру скіх аў та раў і му зы каў пуб
ліч на, поў нас цю свя до ма паз баў ля ец ца 
аў тар ства. З не да ве рам гля джу і слу хаю 
вы сту пы мен скіх і пад ляш скіх гур тоў, якія 
вы кон ва юць пес ню Змі це ра Вай цюш ке ві
ча «Ты за ла ты» на сло вы Ула дзі мі ра Няк
ля е ва, не га во ра чы пра на шых бе ла стоц
кіх пісь мен ні каў і хі ты на іх нія сло вы. Ані 
ар га ні за та ры, ані вя ду чыя, ані вы ка наў цы 
ў час сур’ ёз ных фе сты ва ляў не ў змо зе 
аку рат на, ад каз на і з пат ра ба ван ня мі ас
ноў куль тур нас ці па даць да пуб ліч на га ве
да ма ас ноў ную ін фар ма цыю пра аў та раў 
тво раў. Со рам ад та кой не пісь мен нас ці. 
Ужо ра ней не раз звяр та ла ўва гу на гэ та 
на ша рэ дак цыя. Дру гі со рам — гэ та мо ва 
вы ка нан ня. Ка лі вы ка наў ца не вы ву чыць 
слоў і не раз бі ра ец ца ў сэн се спя ва на га, 
то ад коль кас ці вык ры ча ных ім па мы лак 
ва ла сы на га ла ве па ды ма юц ца ды бам, 
а ў слу ха ча пра па дае якаяко леч па ва га 
да та ко га спе ва ка. Усе вы ка наў цы на ра
ка юць на не да хоп тэк стаў і музыкі. Дык 
заг ля ні це ў саб ра ныя Сця па нам Ко пам 
спеў ні кі з на род ны мі пес ня мі з роз ных рэ
гі ё наў Бе ла сточ чы ны. Тут ва шы хі ты і бу
ду чая па пу ляр насць. А так бу дзе це толь кі 
за клі каць слу ха чоў «ля паць» у да ло ні, каб 
на сі лу вык лі каць у іх па ва гу да ся бе. А ад 
ля пан ня — толь кі язы ком — ні чо га доб ра
га яш чэ не ат ры ма ла ся.

vЯў ген ВА ПА
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ХІV Бе ла веж скія ма стац кія ін тэг ра цыі 
« П е  р а  т о  ч а - 2 0 1 6 »
Пад час ХІV Бе ла веж скіх ма стац кіх ін тэг ра цый «Пе ра то ча2016», якія 29 і 30 лі пе ня ар га ні за ваў у ам фі тэ ат ры 
ў Бе ла ве жы Фонд «Цар коў ная му зы ка» з Гай наў кі, у суп ра цоў ні цтве з Бе ла веж скім ася род кам куль ту ры, Бе
ла веж скім ад дзя лен нем ПТТК і Ляс ным тэх ні ку мам у Бе ла ве жы, вы сту пі лі ка лек ты вы з Поль ш чы, Бе ла ру сі, 
Ра сіі і Літ вы. Па коль кі ў Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва кол лі па абод вух ба ках мя жы жы лі і жы вуць перш за 
ўсё бе ла ру сы, па ло ва вы сту па ю чых на сцэ не ка лек ты ваў прэ зен та ва ла бе ла ру скія пес ні і бе ла ру скую куль
ту ру. Ад нак «Пе ра то ча» спа сы ла ец ца на тра ды цыі і куль ту ру роз ных на цы я наль нас цей, прад стаў ні кі якіх 
жы лі на пуш чан скай і пры пуш чан скай тэ ры то ры ях і та му са сцэ ны гу ча лі так са ма тво ры на поль скай, ук ра
ін скай, ра сій скай, лі тоў скай і ін шых мо вах.

нік «Ру чай ка» 
і за ад но му зыч
ны ін ст рук тар 
Бе ла веж ска га 
ася род ка куль
ту ры Марк Зуб
рыц кі звяр нуў 
ува гу на па ста ян
ную маг чы масць 
у «Ру чай ка» вы
сту паць пад час 

«Пе ра то ча» пе рад бе ла веж скай пуб лі кай, 
што ра дуе ўдзель ні каў яго ка лек ты ву.

— Ста ла тра ды цы яй, што «Ру ча ёк» — 
мяс цо вы бе ла ру скі ка лек тыў — пер шым 
вы сту пае на «Пе ра то чы». Мы спя ва ем 
на бе ла ру скіх ме ра пры ем ствах у Гай наў
скім па ве це і паза яго ме жа мі. Срод кі на 
дзей насць зда бы ва ем у рам ках пра ек таў 
для ка лек тываў бе ла ру скай на цы я наль
най мен шас ці, — ска заў кі раў нік Марк 
Зуб рыц кі.

— Мы спя ва лі ад ду шы, як уме ем, да ва
лі ра дасць саб ра най пуб лі цы. Слу ха юць 
нас, між ін шым, сва я кі, зна ё мыя, ай чын
ныя і за меж ныя ту ры сты. Тут па нуе пры ем
ная ат мас фе ра, — ска за ла Ма рыя Ру ско.

ХІV «Пе ра то чу» па шан ца ва ла з над
вор’ ем — бы ло цёп ла. Ха ця кры ху па чаў 
па даць дождж, у бе ла веж скім ам фі тэ
ат ры саб ра ла ся мно га лю дзей. Да лей 
ад сцэ ны пра ца ва лі па ста ян ныя пун к ты 
хар ча ван ня, які мі ле там ах вот на ка ры ста
юц ца ту ры сты, якія ма са ва на вед ва юць 
Бе ла ве жу. Пес ні са сцэ ны чут ны бы лі так
са ма гас цям на ва коль ных гас ці ніц, што 
за ах воч ва ла іх прый с ці на «Пе ра то ча» 
па слу хаць і па гля дзець вы сту па ю чых. Бе
ла ру скія пес ні зай маль на зап рэ зен та ваў 
ва каль ны ка лек тыў «Ма лое ГДК» Гай
наў ска га до ма куль ту ры. Зай ма ец ца з ім 
яго му зыч ны кі раў нік і за ад но му зыч ны 
ін ст рук тар ГДК Мар та Грэ дальІва нюк, 
бы лая спя вач ка «Зніч кі» з Гай наў ска га 
бел лі цэя. «Ма лое ГДК» ча ста пе ра ма гае 
ў кон кур сах «Бе ла ру ская пес ня».

— У гэ тым го дзе мы ат ры ма лі ўзна га ро
ду Гранпры фе сты ва лю «Бе ла ру ская пес
ня», ар га ні за ва на га для вуч няў. Вы сту па ем 
на шмат лі кіх бе ла ру скіх ме ра пры ем ствах. 

Мы вель мі лю
бім спя ваць 
на сцэ не. Тут 
бу дзем вы сту
паць перш за 
ўсё пабе ла ру
ску, — ска за лі 
ву ча ні цы, якія 
ў «Ма лым ГДК» 
зай ма юц ца 
ка ля 5 га доў 
— Ван да Гіншт, шмат к рат ная лаў рэ ат ка 
дэ кла ма тар ска га кон кур су «Род нае сло
ва», Ма рыя Са віц кая з Бе ла сто ка, якая па
ста ян на пры яз джае са ста лі цы Пад ляш ша 
на за нят кі ў ГДК, Іза Кар чэў ская са шко лы 
ў Чы жах, Оля Ра ма нюк, Ка ця ры на Друж ба 
і Да ро та Шты лер з гай наў скіх школ.

Га лоў най зор кай пер ша га дня «Пе ра
то ча» быў Змі цер Вай цюш ке віч і яго «Ус
ходЗа хадар кестр» з Мін ска. Па слу хаць 
мі нікан цэрт Вай цюш ке ві ча і яго гур ту 
пры бы лі ма ла дыя асо бы, але пес ні ў вы
ка нан ні Змі це ра Вай цюш ке ві ча ці ка ва бы
ло па слу хаць так са ма і ста рэй шым.

— Я мно га ра зоў вы сту паў у Бе ла
ве жы ў га тэ лях і пан сі я на тах. Пуб лі ка 
доб ра ўспры ма ла мае вы ступ лен ні. З ар
кест рам мы вы сту па лі ў Бе ла веж скім 
ася род ку куль ту ры і Му зеі Бе ла веж ска га 
на цы я наль на га пар ку. Сён ня ўпер шы ню 
бу дзем вы сту паць у Бе ла ве жы пад час 
пле нэр на га ме ра пры ем ства. Спа дзя ю ся 
на доб ры кан такт з пуб лі кай, — ска заў 
Змі цер Вай цюш ке віч.

Да від Шым чук амаль год та му на зад 
ства рыў бе ла ру скі ка лек тыў і на сё
лет нім фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня» 
за няў пер шае мес ца ў сва ёй ка тэ го рыі. 
Пуб лі ку «Пе ра то ча» за ха піў эст рад ным 
рэ пер ту а рам.

— Я, як бе ла рус, ха цеў ства рыць свой 
бе ла ру скі ка лек тыў. Мы спя ва ем перш 
за ўсё пабе ла ру ску, але вы кон ва ем так
са ма ін шыя пес ні. Я на шы вя до мыя пес ні 
ап ра цоў ваю так, каб яны па да ба лі ся 
асаб лі ва ма ла дой пуб лі цы, — за я віў кі
раў нік ка лек ты ву «Да від Шым чук бэнд».

Ка лек тыў «Гай ра кі» з Бель скаПад
ляш ска га ўда ла зап рэ зен та ваў у бе ла

веж скім ам фі тэ ат ры рэ пер ту ар пе ра важ
на на ўкра ін скай мо ве.

— Мы зас пя ва ем так са ма су поль на 
з Ка лек ты вам бе ла ру скай пес ні «Га рад
ні ца» з Грод на, — за я ві ла яш чэ пе рад 
вы сту па мі на стаў ні ца Аль ж бе та Ба ра вік 
з бе ла ру ска га ва каль на га ка лек ты ву 
«Сві та нак», які дзей ні чае пры Са маў ра да
вым прад ш кол лі № 14 у Бе ла сто ку.

Вы сту па ю чы са ма стой на, ка лек тыў 
«Сві та нак» з Бе ла сто ка за ха піў пуб лі ку ме
ла дыч ны мі пес ня мі, а «Га рад ні ца» з Грод на 
за ва ра жы ла саб ра ных сва ім рэ пер ту а рам 
— пры го жы мі пес ня мі, му зы кай ка пэ лы 
і кам па зі цы яй тан цаў. Ці ка ва вы сту пі ла 
так са ма «Ка пэ ла Ян ке ля» з Бе ла сто ка. 
Прэ зен туе яна яў рэй скую му зы ку і куль ту
ру, якая да Дру гой су свет най вай ны бы ла 
не ад’ ем най част кай Пад ляш ша і на ва кол ля 

Бе ла веж скай пуш чы. Ка лек тыў «Ка за чы 
круг» з Маск вы за ці ка віў пуб лі ку спе ва мі 
і тан цам з шаб ляй. Лі чыц ца ён ад ным з леп
шых ка за чых ка лек ты ваў і прэ зен туе перш 
за ўсё пес ні дан скіх, цяр скіх і ку бан скіх ка
за коў. Пес ні гурт за піс ваў пад час шмат лі кіх 
эт наг ра фіч ных эк с пе ды цый і аў тэн ты ка гэ
тых тво раў да дае вар тас ці ка за ча му ка лек
ты ву. Ка лек тыў пес ні і тан ца «Бе лыя ро сы» 
з Грод на за ха піў саб ра ных раз на род нас цю 
і пры га жос цю тан цаў ды строй ным спе вам. 
Вы ка наў цам фоль ка вай му зы кі, ін с пі ра ва
най цы ган скай му зы кай, вы кон ва най з да па
мо гай тра ды цый ных аку стыч ных ін ст ру мен
таў, быў ка лек тыў «Čači Vor ba» з Люб лі на, 
які ці ка ва зап рэ зен та ваў ся ў Бе ла ве жы. 
Ка лек тыў пес ні і тан ца «Ма лое Пад ляш ша» 
з Ся мя тыч уда ла зап рэ зен та ваў поль скія 
на род ныя тан цы.

— На шы вуч ні пе ра ма га юць на агуль
на поль скіх кон кур сах на род ных тан цаў. 
Пас ля пры ма юць іх у прэ стыж ныя тан
ца валь ная ка лек ты вы, якія дзей ні ча юць 
у вя лі кіх га ра дах, — ска заў за сна валь нік 
і му зыч ны кі раў нік «Ма ло га Пад ляш ша» 
Кшыш таф Шыш ко.

Лі тоў скія на род ныя пес ні і тан цы зай
маль на зап рэ зен та ваў Ка лек тыў пес ні 
і тан ца «Шве са» з Віль ні.

— Наш ка лек тыў дзей ні чае звыш 50 
га доў і ў ас ноў ным вы сту па юць у нас сту
дэн ты. Пуб лі ка ў Літ ве лю біць на род ныя 
тан цы і пес ні, та му ў нас дзей ні чае мно га 
фаль к лор ных ка лек ты ваў, якія прэ зен
ту юць на шы тра ды цыі і на цы я наль ную 
лі тоў скую куль ту ру, — за я ві лі Йо нас Ма
лі наў скас і Эду ард Мі халь ке віч з ка лек ты
ву «Шве са» з Віль ні.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

У стар шы ні Фон ду «Цар коў ная му зы
ка» Мі ко лы Буш ко ня ма сум нен няў, што 
ў Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва кол лі ў га
лоў ным жы лі бе ла ру сы, та му зап ра шае 
на «Пе ра то ча» бе ла ру скія ка лек ты вы 
з Бе ла сточ чы ны і Бе ла ру сі, якія прэ зен ту
юць бе ла ру скую му зы ку. Мі ко ла Буш ко 
звяр тае так са ма ўва гу на пат рэ бу прэ
зен та ван ня куль тур ін шых на цы я наль нас
цей, якія пра жы ва лі ў Бе ла веж скай пуш
чы і яе на ва кол лі: поль скай, ра сій скай, 
ук ра ін скай, яў рэй скай, лі тоў скай, ня мец
кай і ром скай. «Пе ра то ча» вя дзец ца на 
дзвюх мо вах: поль скай — дзяр жаў най 
і бе ла ру скай — ха рак тэр най мяс цо ва му 
на сель ні цтву. Двух моў ны мі так са ма бы лі 
рэк лам ныя ма тэ ры я лы. Ча стыя ўдзель ні
кі «Пе ра то ча» ве да юць ужо, што сло ва 

пе ра то ча аба зна чае мес ца ў клу ні пе рад 
то кам. Па коль кі част ку пуб лі кі скла да
юць ту ры сты, якія вы пад ко ва трап ля юць 
на «Пе ра то ча», та му ар га ні за та ры бе ла
веж скай ім п рэ зы тлу ма чаць ідэю прэ зен
та цыі куль тур на ро даў, якія ў мі ну лым 
пра жы ва лі на тэ ры то рыі Бе ла веж скай 
пуш чы і ў яе на ва кол лі.

— Пе ра то ча — мес ца пе рад то кам 
у клу ні, дзе ад бы ва лі ся вя сел лі, хрыс ці
ны і ін шыя ся мей ныя гас ця ван ні. На ша 
«Пе ра то ча» — сім вал гас цін нас ці і ад к
ры тас ці на куль ту ры роз ных на цый, якія 
жы лі ў Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва кол
лі. Што год зап ра ша ем ка лек ты вы роз
ных на цы я наль нас цей, — ска заў Мі ко ла 
Буш ко, іні цы я тар ме ра пры ем ства, якое 
ў гэ тым го дзе ла дзі ла ся пад га на ро вым 
пат ра на там мар шал ка Пад ляш ска га ва я
вод ства.

ХІV Бе ла веж скія ма стац кія ін тэг ра цыі 
«Пе ра то ча2016» рас па ча лі ся з вы ез
ду ма стац кіх ка лек ты ваў на брыч ках, 
якія та кім чы нам зап ра ша лі пуб лі ку на 
ме ра пры ем ства. Пас ля пра гул кі па бе ла
веж скіх ву лі цах ка лек ты вы вяр та лі ся на 
ас ноў нае мес ца ім п рэ зы. Та ды са сцэ ны 
ам фі тэ ат ра на бе ла ру скай і поль скай 
мо вах пра гу ча ла пес ня «Бе ла веж ская 
пуш ча», якая тра ды цый на аб вяш чае па
ча так пер ша га і дру го га дня «Пе ра то ча». 
Ад к ры лі ме ра пры ем ства Мі ко ла Буш ко 
і войт Бе ла веж скай гмі ны Ры гор Кас п ро
віч, а вя ду чым быў жур на ліст Ра дыё Ра
цыя Ра дас лаў Дам б роў скі.

Пер шы дзень ім п рэ зы па чаў ся з вы
ступ лен ня бе ла ру ска га гур та «Ру ча ёк» 
з Бе ла ве жы, які ці ка ва зап рэ зен та ваў бе
ла ру скія на род ныя пес ні. Му зыч ны кі раў

n Змі цер Вай цюш ке віч 
і яго «Ус ход-За хад-ар кестр» з Мін ска

n Ва каль ны ка лек тыў «Ма лое ГДК» 
Гай наў ска га до ма куль ту ры

n Бе ла ру скі ка лек тыў «Ру ча ёк» 
з Бе ла ве жы
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24 лі пе ня ў ня дзе лю на 
спар тыў най пля цоў цы 
па між Кры вя ты ча мі і Мо
рам ад быў ся пер шы фэст 
„На мэ жы”, ар га ні за ва ны 
Ар лян скай і Чы жоў скай 
гмі на мі. У ча ты ры га дзі ны 
пас ля поў д ня вя ду чая Ма
ры ё ля Гер манПет ру чук 
звяр ну ла ся да пуб лі кі, 
якой прыб ліз на саб ра ла
ся ча ла век дзвес це:

— Доб ры дзень, ша ноў нае спа дар ства! 
У пры го жую ня дзе лю ві таю ўсіх, што на
ве да лі дзве не раз луч ныя вё скі — Мо ра 
і Кры вя ты чы, каб пры няць удзел у вель мі 
асаб лі вым свя це. Сён ня тут, да клад на на 

мя жы Гай наў ска га і Бель ска га па ве таў, 
упер шы ню ад бу дзец ца ад мыс ло вы фэст 
пад ло зун гам „На мэ жы”. Ме ра пры ем ства 
не вы пад ко ва ла дзіц ца на гэ тым мес цы, 
бо яно вы дат на пад к рэс лі вае сяб роў ства, 
якое за вя за ла ся і да лей раз ві ва ец ца па між 
су сед ні мі Ар лян скай і Чы жоў скай гмі на мі. 
І ха ця, да ра гія гос ці, Мо ра зна хо дзіц ца 
ў Гай наў скім па ве це, а Кры вя ты чы ў Бель
скім, то мя жа па між імі амаль не заў важ ная. 
Яны фун к цы я ну юць по бач ся бе ў адзі ным 
куль тур ным кру зе. Каб пад к рэс ліць гэ тую 
ўні каль ную сі ту а цыю, ула ды абедз вюх 
гмін ра шы лі сар га ні за ваць сва ім жы ха рам 
фэст, каб маг лі яны яш чэ шчыль ней зін
тэг ра вац ца і пас вят ка ваць у сва ім род ным 
ку точ ку най п ры га жэй шым чы нам у суп ра ва
джэн ні ўсход нес ла вян скіх пе сень, вя до мых 
уся му мяс цо ва му на сель ні цтву. Так склад
ва ец ца, што му зы ка заў сё ды і ўсю ды яд нае 
лю дзей і не пе раш ка джае гэ та му на ват 
агуль на вя до мая мя жа.

Ма ры ё ля Гер манПет ру чук пры ві та ла 
пры сут ных і за пра сі ла на сцэ ну пер шых 
вы ка наў цаў, ка лек тыў „Ар ля не”, які на ліч
вае два нац цаць асоб. Му зыч ны да ро бак 
гэ тай гру пы зас на ва ны на ба гац ці мяс цо
вай куль тур най спад чы ны прод каў. За 
час свай го іс на ван ня, а гэ та больш за 
65 га доў, ка лек тыў ат ры маў шмат уз на
га род і заў сё ды з го на рам прад стаў ляў 
сваю гмі ну ды ту тэй шую бе ла ру скую 
га вор ку як мяс цо вую ві зіт ную кар тач ку. 
Ап ра ча тра ды цый ных ва каль ных вы ступ
лен няў гурт рых туе так са ма аб ра да выя 
сцэн кі, якія па каз вае на ад мыс ло вых 
ме ра пры ем ствах. Ужо 27 га доў гурт пра
цуе пры ар лян скім Гмін ным ася род ку 
куль ту ры пад кі раў ні цтвам Мі ка лая Фа
дзі на. У рам ках мі нікан цэр та „Ар ля не” 
пра спя ва лі пес ні „Ой дзе ж ты бы ла”, „Ка
лі нама лі на”, „Цяк ла рэч ка”, „Ой пай ду”, 
„Ка ця рын ка” ды ду эт Ні на Шы ман ская 
і Ва лян ці на Арэ шук — „Гу цул ку”.

За тым вя ду чая пры ві та ла гас цей: 
Юрыя Ва сі лю ка — вой та Чы жоў скай 
гмі ны, Пят ра Сэль ве сю ка — вой та Ар лян
скай гмі ны, Ан д рэя Скеп ку — ві цэста ра
сту Гай наў ска га па ве та, Мі рас ла ва Ба ло 
— ві цэстар шы ню Ра ды Бель ска га па ве
та, Кры сты ну Гаў ры люк — стар шы ню 
Ра ды Чы жоў скай гмі ны, Аляк сан д ра Клі

на — стар шы ню Ра ды Ар лян скай гмі ны, 
Ан ну Нес ця рук — ды рэк тар ар лян ска га 
ГАК, Юрыя Які мю ка — ды рэк та ра чы жоў
ска га ГАК, Ма рыю Там чук — ды рэк тар 
Ком п лек су школ у Ор лі. У лі ку за про ша
ных гас цей бы лі так са ма рад ныя па а соб
ных гмін, сол ты сы і чле ны са лэц кіх рад, 
прад стаў ні кі фір мы „Itap” у Мо ры — Пётр 
Мі ха лоў скі і Ірэ нэ уш Крук ды ка мен дант 
па жар ні каў з Мо ра Мі ка лай Ні чы па рук.

Іні цы я та ра мі і ар га ні за та ра мі фэ сту „На 
мэ жы” бы лі вой ты абедз вюх гмін, а тэх ніч
нала гі стыч ны бок ме ра пры ем ства за бяс
пе чы лі абод ва гмін ныя ася род кі куль ту ры 
ды са лэц кія ра ды Кры вя тыч і Мо ра.

На сцэ ну вый ш лі абод ва вой ты, якія 
афі цый на ад к ры лі фэст. Юры Ва сі люк 
ска заў:

— Wi ta my Pań stwa bar dzo ser decz nie 
i go rą co, kła nia jąc się ni sko! Pa nie wój cie, 
dro dzy goś cie, Sza now ni Pań stwo, czu ję się 
niez wyk le, czu ję się bar dzo ra dos ny, a to dla te-
go, że inic ja ty wa, któ ra ro dzi ła się przez wie le 
lat, wresz cie dosz ła do skut ku. Ta kie inic ja ty wy 
są bar dzo cen ne, to są inic ja ty wy, któ re bu du ją 
na sze przy jaź nie, bu du ją co raz lep sze re lac je, 
po wo du ją co raz lep szą współ p ra cę. Ja bar dzo 
się cie szę, że pot ra fi  my ta kie inic ja ty wy re a li-
zo wać. Tu pat rzę na przy ja cie la, Pa na wój ta 
gmi ny Or la, z któ rym zna my się już dłu go, 
z któ rym współ p ra cu je my bar dzo. Sza now ni 
Pań stwo! Ta współ p ra ca da je efek ty. Jed nym 
z nich jest nie wąt p li wie ten fes tyn „Na me ży”, 
fes tyn któ ry ma nas po bu dzić do twór cze go 
myś le nia o na szych gmi nach, o tym co w na-
szych gmi nach dob re go po win no się jesz cze 
wy da rzyć i co dob re go się dzie je, po win no nas 
po bu dzić do myś le nia o przysz łoś ci na szych 
ma łych oj czyzn. Jes tem przesz częś li wy, że 
inic ja ty wa, któ ra zro dzi ła się już kil ka lat te mu, 
wresz cie jest re a li zo wa na i to w miej s cu szcze-
gól nym, któ re spa ja na sze ma łe oj czyz ny „na 
me ży”, na pog ra ni czu, choć tak nap raw dę 
to my te go pog ra ni cza nie wi dzi my i oby go 
w przysz łoś ci nie by ło. Sza now ni Pań stwo, 
miej s ce wy jąt ko we, ja dzi siaj uś wia do mi łem 
so bie, że war to ta kie miej s ca wy ko rzys ty wać 
do te go by re a li zo wać bar dzo, mam na dzie ję, 
cen ne inic ja ty wy.

Пётр Сэль ве сюк:
— Pa nie wój cie, sza now ni Pań stwo, dro-

dzy zeb ra ni! Poz wól cie, że ja tak przet łu ma-

czę na наш язык тое, што ву ойт з гмі ны 
Чы жыэ ска заў. В нас, у Ву ор лі го во рат так 
— як спот ка ець ця двох ску пых гос по да ру
оў і одін дру го го нэ хо чэ до сэ бэ зап ро сі ті, 
то спо ты ка юць ця на мэ жыэ. І выш ло так 
і тэ пэр. То быў очы вісь це жарт, на то мяст 
праў да ест та кая, жэ за ле жыт як на то 
по ді вім ся, бо тая мэ жа мо жэ аль бо ді лі ті, 
аль бо мо жэ лон чы ті і ў тым мі есь цю, в тым 
пшы пад ку тая мэ жа лон чыт і меш кань ці ёў, 
лон чыт мей с цо вось ці і гмі ны. Ежэ лі по ді вім
ся і на гмі ну Ву ор ля, і на гмі ну Чы жыэ, то 
тые гмі ны бар дзо по доб нэ. На то мяст ежэ
лі по ді вім ся тро ху шы ры эй, то ока зу ець ця, 
жэ мы яко мней шосьць бя ло ру ска пра вос
лаў на ма ем труд носьць в фун к ц’ ё но ва ню, 
труд носьць в тым, жэ бы на ша мэн шосьць 
роз ві ва лась. І тая ініц’ я ты ва, ко то ра поў
ста ла тэ пэр, ест ку то му, жэ бы тую мэн
шосьць бу до ва ті, бо нас ест што раз мэнш. 
Ежэ лі мы нэ бу дэм дэ цы до ва ті за сэ бэ, 
то хтось за нас в конь цю здэ цы дуе, а то 
на пэў но для нас нэ бу дэ доб рэ. Жы чу 
ра зэм з Па нэм ву ой тэм мі ло го по по луд ня 
і ду маю, жэ ска жэм вэ двох — зап ра ша ем 
за ру ок ту тай на та кій сам фэ стын. Всё го 
най лі еп шо го!

На сцэ не вы сту піў ка лек тыў „Ве ра сы” 
з Чы жоў скай гмі ны — 11 асоб сап раў
д ных эн ту зі я стаў ус ход няй му зы кі, які 
іс нуе ўжо ча ты ры га ды, а яго чле на мі 
з’яў ля юц ца жы ха ры роз ных мяс цо вас
цей Чы жоў скай гмі ны. Лі дар ка гру пы Ірэ
на Сач ко за я ві ла: «Доб ры дзень, да ра гія 
гос ці. Со рак пяць га доў мы ча ка лі, я аса
бі ста, каб су стрэц ца на той мэ жэ Мо ра 
і Кры вя тыч. Я па хо джу з вё скі Мо ра, 
вель мі мно га мя не тут злу чае, я тут на ра
дзі ла ся, у бліз кім бу дын ку ву чы ла ся, на
ву ку пра даў жа ла ў Ор лі ў шко ле сель ска
гас па дар чай пад рых тоў кі і мно гае з та го 
за ха ва ла ся ў ма ёй па мя ці. Пас ля са ра ка 
пя ці га доў мы ста лі пен сі я не ра мі...».

Чар го вы мі ка лек ты ва мі, якія зап рэ зен
та ва лі ся шмат лі кай пуб лі цы, бы лі „Фэр
ма та” з Ор лі — тры гім на зіст кі, „Ма лін кі” 
— тры асо бы, „Чы жа вя не” — сем асоб, 
Во ло ды мір Рэ ва — со ла на са піл цы, 
пеў чая гру па з Мо ра — ча ты рох пен сі я
не раў, „Вэр вач кі” — адзі нац цаць асоб, 
„Вяс на” (су жон ства з Бе ла сто ка). У га дзі
нах 19.0021.30 да тан ца валь най за ба вы 
граў ка лек тыў „АртПро нар”.

Па спры я ла над вор’е. Ар га ні за та ры 
зад ба лі пра па ча сту нак за про ша ных гас
цей у вя ско вай свят лі цы, а ка лек ты вы 
пас ля сы хо ду са сцэ ны каш та ва лі пад 
па лат кай бі гас. Бы лі па стаў ле ны гмін ныя 
пра ма цый ныя лар кі, у якіх мож на бы ло 
ку піць даў га пі сы, за піс ныя кні жач кі, пры
вя зі і т.п. Най ма лод шыя ўдзель ні кі ме ра
пры ем ства сва во лі лі на на дуў ных з’яз
джаль нях ды на еў ра бан джы. У спя кот ны 
дзень быў по пыт на ма ро зі ва, а хто 
ха цеў мог збо ку лю ба вац ца пі вам. Усё 
пай ш ло па дум цы ар га ні за та раў, прый ш
ло і пры е ха ла мно га лю дзей. Бе ла ру ская 
му зы ка пры цяг вае, кож ны мог са бе неш
та ўпа да баць. Доб ры на строй ды ах во та 
гле да чоў па гу ляць спры чы ні лі ся да та го, 
што фэст за рэ ка мен да ваў ся па спя хо ва, 
каб стац ца цык ліч ным ме рап ры ем ствам.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Фэст „На мэ жы”Но выя дош кі  
ў Но вым Ляў ко ве 
Амаль усе вё скі На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та ма юць пры го жыя 
драў ля ныя дош кі аб’ яў. У не ка то рых 
з іх ёсць па не каль кі до шак. На іх заў сё-
ды шмат афі шаў, пла ка таў і па ве дам лен-
няў, між ін шым, Гмін най ра ды, Гмін най 
уп ра вы і Гмін на га ася род ка куль ту ры 
ў На раў цы, а так са ма да моў куль ту ры 
ў Гай наў цы, Га рад ку, Мі ха ло ве і Нар ве. 
Пра г. зв. таб лі цы (у Ляў ко ве не на зы ва-
юць іх дош ка мі) пак ла па ці лі ся гмін ныя 
ўла ды, гмін ныя рад ныя ды сол ты сы. 
Пра гэ та, каб на дош ках бы лі све жыя 
па ве дам лен ні, кла по цяц ца сол ты сы 
Аль хоў кі, Баб’ яй Га ры, Гуш чэ ві ны, Но ва-
га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, Ле шу коў, 
Ма се ва, Мік ла шэ ва, Міх наў кі, Пад ляў ко-
ва, Плян ты, Ску па ва, Се мя ноў кі і Тар на-
по ля.

Ця пер у Но вым Ляў ко ве пяць до шак 
аб’ яў: дзве ў вёс цы і тры на ка лё ніі (і там 
жа ж жы вуць лю дзі). Апош нюю зра бі лі 
— па пра па но ве сол ты са — жы ха ры 
ка лё ніі гэ тай вё скі ста ля ры Аляк сандр 
і Ві тальд Скеп кі. 26 лі пе ня г.г. уба чы лі 
яе ўпер шы ню та маш нія жы ха ры Це лу-
шэц кія, Мар чу кі і Скеп кі (іх тут шас нац-
цаць ча ла век).

Таб лі ца зна хо дзіц ца на скры жа ван ні 
да рог. І вель мі доб ра. Сю дою ез дзіць 
шмат лю дзей. За раз жы ха ры ка лё ніі Но-
ва га Ляў ко ва ку ды больш ве да юць, што 
і дзе дзе ец ца, між ін шым, чым зай ма ец-
ца Гмін ная ра да (якія па ста но вы пры ма-
юць рад ныя пад час се сій) і войт На раў-
чан скай гмі ны. Ле та ў раз га ры і ў вё сках 
ла дзяць шмат лі кія куль тур на-за баў ляль-
ныя ме ра пры ем ствы. Пра іх мож на пра-
чы таць аб’ я вы на дош цы бліз ка ад свай-
го до ма, жы ву чы на ват на ка лё ніі. Вось 
якая вы га да. Вар та да даць, што ў Но вым 
Ляў ко ве жы вуць у пе ра важ най боль шас-
ці ста рэй шыя лю дзі. Яны не хо дзяць 
да лё ка ад до му. Не ка то рыя не хо дзяць 
у кра му па пра дук ты, а куп ля юць іх з аў-
так ра мы два ра зы ў ты дзень.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

За ма ру джа нае 
жні ва
Сё ле та на ту ра да рыць нам фо ку сы. 

Па сён няш ні дзень на по лі за ста ец ца 
шмат ня ско ша на га збож жа. Та кое я пры-
кме ціў у Ду біц кай і Чы жоў скай гмі нах на 
мі ну лым тыд ні. Ка лісь ці жні во, як ка сі лі 
сяр пом ды ка сою, у лі пе ні бы ло ў раз га-
ры. Па сён няш ні дзень за ста ец ца ў на-
ро дзе пры маў ка: «На Пят ра, ба ба хле ба 
на пяк ла». У Ку за ве, на пры клад, жні во 
па чы на ла ся 15 лі пе ня, у дзень зак лад кі 
цар к вы (пры хад ское свя та — Ры за). Гэ-
тая тра ды цыя па сён няш ні дзень за ха-
ва ла ся. Зран ку жы ха ры ўдзель ні ча юць 
у на ба жэн стве, пас ля поў д ня ідуць за жы-
наць жы та. Звыч кай бы ло, што да св. Пра-
ро ка Ільі збож жа бы ло зве зе на ў ста до-
лы. У гэ тым го дзе ўсё ад бы ва ец ца інакш. 
Жні во за ма рудж ва ец ца. На Лья ша, г.зн. 2 
жніў ня, па між Збу чом і Мо рам кам бай на-
ва лі жы та. Не лепш спра ва ма ец ца і ў ма-
ёй вёс цы. Ку заў цы так са ма не за кон чы лі 
жні ва. Мой сяб рук па спеў яш чэ пры доб-
рым над вор’і скам бай на ваць па ле так, 
але, як ска за ла яго ная жон ка, ура джай 
сё лет ні не най леп шы — сла ба сы па ла. Гэ-
та вы нік трыц ца ціг ра дус най спё кі, якая 
за су шы ла зер не ў па чат ках лі пе ня. Ды 
за раз па чар не лае збож жа з по ля цяж ка 
звез ці. Се ля ні ну заў ж ды ве цер у во чы. 
А ка жуць, што «хлоп» спіць, а яму рас це. 
Няў жо гэ та праў да?

Ула дзі мір СІ ДА РУК

n Пеўчая група з Мора
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У ла тыш скіх 
бе ла ру саў
У лі пе ні бя гу ча га го да фаль к лор ны ка-

лек тыў «На раў чан кі» з На раў кі гас ця ваў 
у Лат віі ў Даг д скім краі, дзе жы ве мно га 
бе ла ру саў. Мяс цо выя бе ла ру сы з го ра да 
Даг да з 9 лі пе ня ар га ні за ва лі фе сты валь 
бе ла ру скай пес ні, на які за пра сі лі на шых 
«На раў ча нак». Пры е ха лі ў Даг ду бе ла ру-
скія гур ты з усёй Лат віі, Літ вы, з Бе ла ру сі 
— з Ві цеб скай воб лас ці. У рэ пер ту а ры 
ўсіх ка лек ты ваў бы ла аба вяз ко ва пат ры-
я тыч ная пес ня. «На раў чан кі» пра спя ва лі 
ча ты ры пес ні і ат ры ма лі мно га ап ла дыс-
мен таў. Гле да чам спа да ба ла ся «Пес ня 
мая» на сло вы Мі ка лая Ва ра нец ка га з му-
зы кай Пят ра Скеп кі. На гэ тай ура чы стас-
ці афі цый на гу ча ла бе ла ру ская мо ва.

У го ра дзе Даг да боль шасць лю дзей 
га во рыць па-ру ску. Мяс цо вы ша фёр ска-
заў мне, што ру ска моў ныя жы ха ры з’яў-
ля юц ца тут боль шас цю. Наз вы ву ліц і ўсе 
шыль ды на пі са ны на ла тыш кай мо ве.

Гас па да ры фе сты ва лю сар дэч на пры-
ма лі гас цей — доб ра на кар мі лі і на па і лі. 
На на ступ ны дзень «Нар аў ча нак» за вез-
лі ў Ке паў скую во ласць, дзе ся род ле су 
зна хо дзіц ца му зей фло ры і фаў ны пад 
наз вай «Ке па». Ла тыш ская «Ке па» вель мі 
па доб ная да му зея ў Бе ла ве жы. Пас ля аг-
ля ду му зей най эк с па зі цыі эк скур сан ты 
з На раў кі ча ста ва лі ся стра ва мі «Ляс ных 
да роў» і за раз по тым ад п ра ві лі ся на аў то-
бу се на Бе ла сточ чы ну. Лат вія трош кі на-
гад вае поль скія Ма зу ры. Тут мно га ўзгор-
каў, ля соў, азё раў. Еду чы це раз Літ ву, зат-
ры ма лі ся ў Віль ні, дзе аг ле дзе лі Васт раб-
рам скі кас цёл і цар к ву св. Мі ка лая. Па 
ве лі чы ні кас цёл і цар к ва па доб ныя.

«На раў чан кі» за да во ле ныя ня лёг кім па-
да рож жам. З Бе ла сточ чы ны ў Лат вію 600 
кі ла мет раў. Ка ля 12 га дзін аў то бус едзе 
ў адзін бок! Мі ка лай ВА РА НЕЦ КІ

Свя та фаль к ло ру 
ў На раў цы

«Пад ляш ская ак та ва куль тур» — вя лі-
кае свя та фаль к ло ру. На ім мож на за хап-
ляц ца му зы кай, тан ца мі і аб ра да мі з роз-
ных ста рон све ту. У Пад ляш скае ва я вод-
ства пры е ха лі фаль к лор ныя ка лек ты вы 
з 24 кра ін. Сло ва-ключ гэ та га фе сты ва лю 
гэ та раз на род насць.

30 лі пе ня гэ та га го да ў ам фі тэ ат ры ў На-
раў цы Гай наў ска га па ве та вы сту пі лі два 
ва каль на-му зыч ныя ка лек ты вы «Ва сіль кі» 
з Грод на (Бе ла русь) і «Вяс нян ка» з Роў на га 
(Ук ра і на) — най леп шыя з гэ тых кра ін све-
ту. Бы ло го лас на і ка ля ро ва, гу ча ла цу доў-
ная му зы ка і ві ра ва лі тан цы.

«Ва сіль кі» вель мі пры го жа спя ва лі 
поль скія і бе ла ру скія пес ні ды тан ца ва лі 
перш-на перш пад гу кі акар дэ о на і буб на. 
Гэ ты гурт пра цуе пад кі раў ні цтвам Люд мі-
лы Вой кель. Ка лек тыў «Вяс нян ка» вы кон-
ваў са мыя пры го жыя фаль к лор ныя ўкра-
ін скія пес ні. Яны пе рап ля та лі ся з тан ца мі. 
Ан самбль вя дзе Вік тар Ка валь чук. Ар ты-
сты вы сту па лі ў на цы я наль ных ка ля ро-
вых кас цю мах. А тан цо ры з «Вяс нян кі» схо-
дзі лі са сцэ ны і бра лі да тан ца мяс цо вых 
гле да чоў. Кож ны з ка лек ты ваў вы сту паў 
з га дзін най пра гра май, на сы ча най мі ла-
гуч най му зы кай ды вя сё лым спе вам.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Кож ны чац вер год у год па но-
вы ну мар бе ла ру ска га тыд нё ві-
ка ў рэ дак цыю за хо дзіць ужо 
91-га до вы сі вень кі ба дзё ры 
жы хар алеі Піл суд ска га. Ана-
толь Ба ха рэ віч, ця пер ужо з па-
моч ні цай-па лач кай. Ра ней пад-
піс ваў ся, але пас ля та го, як 
пе ра мог у гі ста рыч ным ніў скім 
кон кур се, за час ціў у не да лё-
кую ад яго ха ты рэ дак цыю. Тут 
мо жа па ці ка віц ца но вы мі вы-
дан ня мі з уся го бе ла ру ска га 
све ту і про ста па раз маў ляць. 
Не ўсё яш чэ мож на рас па вес ці 
з та го, што ён і яго сям’я пе ра-
жы лі. Бо яш чэ жы вуць наш чад-
кі тых, хто ха цеў іх з род най 
зям лі сі лай выг наць у ін шы 
рай. Ці той час на сту піць?..

Док тар ве тэ ры нар ных на вук на ра дзіў ся 
14 кра са ві ка 1925 го да ў вёс цы Бар ш чэ ва 
ка ля Ха рош чы. Баць кі, Ган на і Пят ро, гас
па да ры лі там на 4 гек та рах зям лі. Пер шыя 
ча ты ры кла сы кон чыў у род най вёс цы, два 
на ступ ныя ў Ха рош чы. Ад па чат ку ву чо бы 
вы лу чаў ся вы со кі мі вы ні ка мі. Ві даць, доб ры 
быў уз ро вень гэ тых школ, ка лі на эк за ме не 
ў шко лу імя Ка ра ля Зыг мун та Аў гу ста ў Бе
ла сто ку То лік апы нуў ся на 9 мес цы на сто 
кан ды да таў з га рад скіх школ. Што дзень 
ха дзіў 12 кі ла мет раў у шко лу ў Бе ла сток. 
Дзя ку ю чы вы со кім ацэн кам і ста ран нас
ці ат ры маў ён мес ца ў школь най бур се, 
а праз ней кі час зволь ні лі яго з па ло вы 
школь ных ап лат. Вы бух вай ны ў 1939 г. 
змя ніў тра ды цый ную гім на зіч ную аду ка цыю, 
са вец кія ўла ды за ня лі ся школь най пра гра
май, а з мо ман там па чат ку вай ны ІІІ Рэй ха 
су праць СССР школь нае на ву чан не бы ло 
спы не нае...

Вяс ной 1942 г. Ана толь Ба ха рэ віч быў 
ахоп ле ны ак цы яй вы ва зак на пры му со выя 
ра бо ты ў ІІІ Рэй ху. Збор ным пун к там вы ва
зак гра ма дзян Поль ш чы быў пляц у Бе ла сто
ку, на якім пас ля вай ны док тар А. Ба ха рэ віч, 
ужо як ды рэк тар Ва я вод ска га ве тэ ры нар
на га цэн т ра, пра вёў па бу до ву аб’ ек таў для 
ва я вод скай ве тэ ры на рыі. Ана то ля на кір ма
шы ня воль ні каў у Бі скуп цы вы браў баў эр 
з Бар та шы цаў, дзе пра ца ваў да па чат ку 
1945 го да. Шчас лі ва пе ра жыў няў да лыя ўцё
кі ад баў э ра і вы ваз ку на фар ты фі ка цый ныя 
пра цы ў Тыль зі це і бу даў ні чыя ра бо ты ў Кё
ніг с бер гу, які ата ка ва ла са вец кая ар мія. Пас
ля пе ра хо ду фрон ту праз Ус ход нюю Пру сію 
вяр нуў ся шчас лі ва да ха ты, пра ца ваў на гас
па дар цы. Неў за ба ве стаў ста рац ца ад на віць 
ву чо бу ў Бе ла сто ку. У гім на зіі і муж чын скім 

лі цэі № 2 кон чыў прыс пе ша ную ву чо бу, 
ат рым лі ва ю чы вель мі доб рыя вы ні кі на атэ
ста це ста лас ці на па чат ку 1946 го да. Меў шы 
вя лі кія здоль нас ці з пры ро даз наў чых прад
ме таў, ста раў ся па сту піць у Вар шаў скую 
па лі тэх ні ку — на жаль ад сту дзе ня 1946 г. 
ужо пра цяг ваў ся ака дэ міч ным год, а на бор 
на пер шы курс быў ужо за кры ты. Но вым 
шан цам бы ла но вая ву чэль ня ў Вроц ла ве 
— уні вер сі тэт і по лі тэх ні ка. Але і тут на бор 
на сціс лыя фа куль тэ ты быў ужо за вер ша ны. 
На шчас це, у яе рам ках з 1 лі ста па да быў ад
кры ты Фа куль тэт ве тэ ры нар най ме ды цы ны, 
там і па чаў ву чо бу ў на ву коў цаў з да ва ен най 
Ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны ў Льво ве. 
У час ву чо бы Ана толь вы лу чаў ся піль нас цю 
і пра ца ві тас цю, не звы чай най ак тыў нас цю 
і за ці каў ле нас цю да дас лед чыц кай пра цы. 
Як сту дэнтва лан цёр су пра цоў ні чаў з Ка
фед рай агуль най га доў лі, а ча ты ры га ды 
быў ві цэстар шы нёю на ву ко ва га круж ка ве
тэ ры нар ных ме ды каў. На ле жаў да пер ша га 
го ду вы пуск ні коў Вроц лаў ска га фа куль тэ та 
ве тэ ры нар най ме ды цы ны, з дып ло мам ле ка
ра ве тэ ры на рыі, які ат ры маў 24 каст рыч ні ка 
1950 го да.

Пас ля вы шэй шай шко лы па чаў пра цу 
ў Сы ца ве ка ля Вроц ла ва, як кі раў нік Па
вя то вай ля чэб ні цы для жывёл. Неў за ба ве 
(у 1951 г.) прыз ва лі яго ў ар мію. Афі цэр
скае абу чэн не ад быў у Пу ла вах, ад куль 
выс ла лі яго ў часць у Бар то шы цах. Пяць 
га доў вы кон ваў там роз ныя фун к цыі, дай
шоў да ран гу ка пі та на. Вай ско вую служ бу 
кон чыў бу ду чы эпі за а ты ё ла гам у час ці ве тэ
ры нар най служ бы Га лоў най ін тэн дэн ту ры 
ВП. Каст рыч ніц кая ад лі га 1956 го да да зво
лі ла яму вяр нуц ца на цы віль ную пра цу ў ве
тэ ры на рыі.

Па чаў яе 8 са ка ві ка 1957 г. у Мі ха ло ве. 
Пас ля 4 га доў, з 1 са ка ві ка 1961 г. быў пры
зна ча ны на па са ду Ва я вод ска га ле ка ра ве
тэ ры на рыі і ды рэк та ра Ва я вод ска га ве тэ ры
нар на га цэн т ра. На гэ тай па са дзе пра ца ваў 
больш за 20 га доў, да 1982 г. У сва ёй пра цы 
заў сё ды вы лу чаў ся са лід нас цю і кам пе тэн т
нас цю. Ат ры маў адз на ку, якая іс нуе ад 1966 
го да, за «ўзор ную пра цу ў ве тэ ры нар най 
служ бе» з бі ле там з ну ма рам 1. У час ды рэк
цыі ў ВВЦ ма дэр ні за ваў ма тэ ры яль ную ба зу 
ве тэ ры на рыі, вёў сту дэн ц кія прак ты кі і ста
жы роў кі ды на ву ко выя дас ле да ван ні. Дзя ку
ю чы ад па вед най ар га ні за цыі Бе ла стоц кае 
ва я вод ства ў 1963 г. бы ло ўжо сва бод нае 
ад ту бер ку лё зу быд ла, а ад эн та за а тыч най 
лей ке міі — ад 1984 г. Пра ца ваў над пы тан
нем «Дас ле да ван ні над пры мя нен нем абяз
боль ва ю чых срод каў пры за па лен ні вы мя 
ў ка роў», якое бы ло звян ча нае ат ры ман нем 

у 1968 го дзе ў Вроц ла ве на ву ко ва га зван ня 
док та ра ве тэ ры нар ных на вук. Праз роз ныя 
фор мы пад трым кі дас лед чыц кай ак тыў нас ці 
ве тэ ры на раў, да дат ко выя фон ды на ла ба
ра тор ныя пра цы і аса бі стую пад трым ку даў 
маг чы масць сва ім 32 су пра цоў ні кам зда
быць сту пе ні дак та роў на вук.

— Ад да насць на гэ тым па лет ку бы ла 
асаб лі вай жыц цё вай і пра фе сій най мі сі яй 
док та ра Ба ха рэ ві ча, — ка жа пра фе сар 
Па вел Сы са з Га лоў най шко лы вя ско вай 
гас па дар кі ў Вар ша ве. — Гэ тая дзей насць, 
на кі ра ва ная на па вы шэн не ква лі фі ка цыі, 
зда бы ван не доб рых вы ні каў пра цы і фар ма
ван не сяб роў скіх ад но сін у пра фе сій ным 
ася род дзі, звяр та ю чы ўва гу на не аб ход
насць за ха ван ня вы со кіх кры тэ ры яў пра цы, 
доб ра ўплы ва ла на кан са лі да цыю ве тэ ры
нар на га ася род дзя на аб ша ры ўсёй кра і ны. 
Раз ві ваў ён так са ма свае ар га ні за цый на
гра мад скія за хап лен ні. Быў су ар га ні за та
рам Му зея ве тэ ры на рыі ў Му зеі сель скай 
гас па дар кі ў Це ха ноў цы, да ку мен та ваў 
твор чую дас лед чыц кую пра цу сва іх ка лег
ве тэ ры на раў. Як ча ла век шля хет ны, спра
вяд лі вы і пры стой ны заў сё ды су стра каў ся 
з па ва гай сва іх ка лег і гра мад ства.

З усіх адз нак, ме да лёў, дып ло маў і па
дзяк ад дзяр жаў ных і пра фе сій ных улад, да 
най важ ней шых на ле жаць Ка ва лер скі крыж 
Ор дэ на ад ра джэн ня Поль ш чы, За ла ты 
крыж за слу гі, ме да лі за за слу гі для аба ро н
нас ці кра і ны і для ве тэ ры на рыі, ме даль імя 
Кшыш та фа Клю ка, за доў гае жыц цё ў су
жон стве і ме даль Свя то га Ізы да раРа тая, 
пат ро на ся лян.

 — А мае най леп шыя да сяг нен ні — двух 
сы ноў, шас цё ра ўну каў і вась мё ра праў ну
каў, — це шыц ца юбі ляр.

— Юбі лей гэ та га не ста ра поль скай ве
тэ ры на рыі, — ра сказ вае дас лед чы ца твор
час ці, між ін шых, на шых «бе ла веж цаў» пра
фе сар Тэ рэ са За неў ская, — у цу доў ным 
па ла цы ку Чар нец ка га ў Па рос лым саб раў 
больш за дзвес це асоб з усёй Поль ш чы. 
Юбі ляр тры маў ся зу ха ва та і прэ зен та ваў
ся як са праўд ны пе ра мож ца. Вый г раў ён 
жыц цё, та му што пе ра мог ста расць, бу ду чы 
ў ёй вя лі кім. За пра шэн не на яго нае свя та 
аз до біў ліст акан та, сім вал доб ра вы ка на на
га за дан ня.

Суст рэ нем спа да ра Ана то ля на са мых 
роз ных куль тур ных, перш за ўсё бе ла
ру скіх ме ра пры ем ствах. І не па ду ма еш, 
што гэ та «се ні ёр». І мно га яш чэ нам усім 
мо жа ра ска заць. Мо жа, па ра так са ма яму 
спі саць ме му а ры, як яго ад на год ку і сяб ру 
Вік та ру Шве ду?

vМі ра ЛУК ША

На шы вер ныя Чы та чы

Ана толь 
БА ХА РЭ ВІЧ, 
ве тэ ры нар
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 33-16
Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 21 жніўня 2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Адказ на загадку № 29: курка.
Узнагароду, майку з беларускім 
узорам, выйграла Вікторыя Божка. 
Віншуем!

Па каранях, як па ступеньках,
Бясстрашныя – ці ноч, ці дзень – 
Палезлі рабыя а......
На заімшэлы вольхі пень. 
А......

                      (Кастусь Цвірка)

Ла гіч ныя 
раз ва жан ні
— Ідзем, Мі хась ка, да ха ты,
Дык ужо па сё май.
— Ад луп цу юць, ві на ва ты,
Спаз ніў ся, вя до ма.

Я вяр ну ся а дзе ся тай,
Вя чэр няй га дзі не.
Бу дзе це шыц ца мой та та,
Што я не за гі нуў.

Ча ты ры 
бра ня ві кі
Пры е хаў уну чак Якаў
Да дзя ду лі ў вё ску.
— Дзед ка, а дзе са ба ка,
Што быў пап ро сту бо скі?

— Бра ня ві коў ча ты ры
Тут пра яз джа ла, уну сё,
І наш са бач ка шчы ры
Па бег і не вяр нуў ся.

«Зор ка» вя до мая ўсім ма ла дым лю-
дзям, якія ве да юць бе ла ру скую мо ву. 
Мы чы та ем яе з вя лі кай ах во тай. Не 
менш ці ка вая гі сто рыя руб ры кі для 
дзя цей у «Ні ве».

Мы заг ля ну лі ў ар хіў га зе ты і ў пер-
шым ну ма ры пра чы та лі:

«Доб ры дзень, дзе ці! Ве да ем, што 
вы ўжо з не цяр п лі вас цю ча ка е це сва-
ёй га зе ты. Вось вам пер шы ну мар яе. 
Наз ва лі мы яе «Зор каю», як пра па на-
ва ла боль шасць дзя цей. «Зор ка» — бу-
дзе па ма гаць вам ву чыц ца ў шко ле, 
бу дзе ву чыць ша на ваць сва іх на стаў-
ні каў і баць коў, лю біць мо ву род ную 
і свой на род. Яна ўсю ды бу дзе ва шым 
най леп шым сяб рам, бу дзе ра сказ ваць 
каз кі, га ва рыць вер шы, апа вя даць 
роз ныя ці ка выя рэ чы, ад каз ваць на 

ва шы пы тан ні. Ня хай «Зор ка» ас вят-
ляе ваш жыц цё вы шлях! Чы тай це яе, 
дзе ці, і пі шы це, як вам па да ба ец ца 
і аб чым яш чэ ха це лі б, каб бы ло ў ёй 
на пі са на, пі шы це аб са бе, аб шко ле. 

«Зор ка» ча кае ва шых пі сем!»
Та кімі сло ва мі ў пер шым ну ма ры 

«Зор кі» ў 1957 го дзе за ах воч ваў да 
яе чы тан ня га лоў ны рэ дак тар Ге ор-
гій Вал ка выц кі. «Зор ка» — да да так 

«Ні вы» для дзя цей і мо ла дзі на 
пра ця гу га доў мя ня ла ся. Шмат 
га доў яна вы хо дзі ла асоб най 
кні жач кай. У кож ным ну ма ры 
бы лі кон кур сы, у якіх мож на 
бы ло вый г раць уз на га ро ды. Сі-

лай «Зор кі» ў мі ну лым бы ла руб ры-
ка «Паз на ё мім ся».У ёй дру ка ва лі ся 
здым кі і ад ра сы дзя цей, з які мі мож-
на бы ло пе ра піс вац ца. Дзя ку ю чы ёй 
мно гія дзе ці з Пад ляш ша ме лі сяб роў 
у СССР.

Па сён няш ні дзень «Зор ка» і «Ні-
ва» да па ма га юць у вы ву чэн ні бе ла ру-
скай мо вы. Ёю ка ры ста ем ся на ўро-
ках бе ла ру скай мо вы. Ня гле дзя чы на 
час і аб ста ві ны, вуч ні, як ні ко лі, да сы-
ла юць мно га лі стоў. Важ нае мес ца на 
ста рон ках зай ма юць тво ры дзя цей 
і мо ла дзі.

Гі сто рыю «Зор кі» ра ска заў нам га-
лоў ны рэ дак тар «Ні вы» Яў ген Ва па. 
Ён пра чы таў шмат до пі саў дзя цей 
з 50-х, 60-х, 70-х і 80-х га доў. Мно гія 
до пі сы бы лі вель мі смеш ныя.

Наш госць пра па на ваў яш чэ пес ні 
бе ла ру скіх кла сі каў пра зо рак. У та-
кой фай най фор ме мы па зна ёмі лі ся 
са шмат га до вай гі сто ры яй «Зор кі».

На тал ля ВАСЬ КО, 
«Зор ны шлях», ІІ клас Гай наў ска га бел лі цэя

Зор ка ча кае 
ва шых пі сем!

* * *Ска жы мне, на род,
Ка му мы па трэб ны?
Ча му па кі да ем сваю зям лю?
Ча му па кі да ем на шу род ную мо ву?
Пус це юць род ныя вё скі,
Па лі і лу гі пу ста зел лем за ра ста юць,
Ска жы це мне, ска жы це!
Ча му за бы ва ем аб на шых ка ра нях?
Бе ла ру сы Пад ляш ша!
Да вай це збя рэм ся і з пес няй пры го жай
Пра ца ваць пой дзем.

Кры сты ян Паск роб ка, 
«Зор ны мі ва чы ма»

Ту га
Ту жу па Та бе!
Ты — цэ лы мой свет.
Ча му Ты там, а я тут?
Мы па ві ны быць ра зам,
Мы — гэ та ад но!
 Оля Зін ке віч, «Пар на сік»Наталька Васько ў цэнтры
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным 
кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор-
ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 29:
Ява, фін, парк, ма стак, ля. Торт, фэст, птах, ток, лі па. Ліфт, імя, 

яна, стэп, тост, пар тал, факт, кніж ка.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Са ра Скаў рон ская 

з Бе ла сто ка і Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Ры бы: (Ве ра ні ка)
20.02-20.03

Ві ка ўжо дру гі раз з’яў ля ец ца 
га лоў ным рэ дак та рам суст ра-
чан скай га зет кі. Яна ў бу ду чы ні 
ста не га лоў ным рэ дак та рам тыд-
нё ві ка «Ні ва».

Ры бы: (Аг неш ка)
20.02-20.03

Аг неш ка на су стрэ чах пер шы 
раз. Зор кі на не бе (ды не толь кі) 
па каз ва юць, што яна бу дзе раз ві-
вац ца і ў на ступ ным го дзе пры е-
дзе на Су стрэ чы «Зор кі».

Авен: (Кры сты ян)
21.03-20.04

Кры сты ян бу дзе су свет най сла вы 
ак цё рам, вя до ма, ка лі да лей бу-
дзе раз ві ваць свае здоль нас ці.

Ця лец: (Маг да)
21.04-20.05

Маг да вы дасць улас ны збор нік 
вер шаў. Яна ста не вы дат най па э-
тэ сай.

Ця лец: (Эва)
2.04-20.05

Зор кі не ха це лі рас сак рэ ціць яе 
бу ду чы ні, ад нак ве да ем, што яна 
бу дзе шчас лі вай.

Рак: (Уля)
22.06-20.07

Спа да ры ня Уля бу дзе мець мно га 
дзя цей і мно га ўну каў.

Леў: (Оля)
23.07-23.08

Оля ста не жур на ліст кай. Яна бу-
дзе браць ін тэр в’ю ў сла ву тых 
лю дзей.

Ка зя рог: (Ле на)
22.01-20.01

Ле на ста не гра фі кам «Зор кі» і бу-
дзе мець мно га гро шай.

Га ра скоп пры ду ма лі Аг неш ка 
Зда ноў ская, Оля Бус лоў ская 

і Ле на Суль жык з рэ дак цыі 
«Зор ны мі ва чы ма».

Сяб роў скі га ра скоп, 
па вод ле іну іц кай тра ды цыі 

(што ча кае рэ дак цыю «Зор ны мі ва чы ма»?)

Ма ры
Аб чым ма раць лю дзі?
Аб спа коі на све це,
Аб уз на га ро дзе,
Аб свабо дзе,
Аб пры го жас ці.
Аб чым ма ру я?
Аб гар ба це з сям’ ёй
У ад ным па коі,
Пры ад ным ста ле,
Ка лі ўсе пры мне.

На тал ля Вась ко, 
«Зор ны шлях»

Ін тэр в’ю з Асяй Кан д ра цюк-Бро, 
пад ляш скай на стаў ні цай, якая пяць 
га доў на ву ча ла іну і таў на поў на чы 
Ка на ды.

«Зор ны мі ва чы ма»: — Ці Вы ка-
лісь ці спа лі ў іг лу?

Ася Кан д ра цюк-Бро: — Па шчы-
рас ці, я са ма не спа ла. Але я на ве да ла 
іг лу, за хо дзі ла ўся рэ дзі ну і мне бы ло 
вель мі, вель мі хо лад на. У мя не ёсць 
су сед ка, якая зай ма ец ца эк ст рэ маль-
ны мі ві да мі спор ту і яна са праў ды 
спа ла ў іг лу. Іну і ты не ба яц ца хо ла ду, 
яны нар маль на спяць у снеж най хат-
цы, якую ацяп ля юць ад мыс ло вы мі 
лям пач ка мі з тлуш чу кі та, та му яны 
не мер з нуць.

ЗВ: — Што Вам най больш пас ма-
ка ва ла на поў на чы Ка на ды?

АК-Б: — Па каш та ва ла я сы рую 
ры бу. Жы ву чы там, мне трэ ба бы ло 
па лю біць гэ тую стра ву. Най больш 
смач ны ар к тыч ны ла сось. Гэ тая ры-
ба най больш сма куе ма ро жа ная. Яе 
трэ ба скрэб ці на жом і ес ці та нют кі мі 
скры лі ка мі...

ЗВ: — Ці Вы ме лі кан такт з мяс цо-
вым на сель ні цтвам? Як іну і ты ўспры-
ма юць чу жых?

АК-Б: — Там, дзе я жы ла, мяс цо-
выя пры вык лі да чу жын цаў. Але 
іну і ты стом ле ныя гэ тым, што ўвесь 
час да іх пры яз джа юць но выя лю дзі. 
Ка лі мы еха лі на поў нач, ду ма лі, што 

не ба яц ца хо ла ду!

за ста нем ся там толь кі год. Ат ры ма ла-
ся так, што мы жы лі ў сва ім па сёл ку 
не адзін, а пяць га доў. На шы доч кі 
ха дзі лі там у прад ш кол ле, дзя ку ю чы 
гэ та му мы па зна ёмі лі ся з баць ка мі 
сяб роў на шых да чу шак. Мы ха дзі лі 
ра зам на пік ні кі, су стра ка лі ся. Так 
што яны пры ня лі нас вель мі доб ра. 
Гэ тыя лю дзі ве да юць, што на стаў ні кі 
пры яз джа юць толь кі на год і та му 
мяр ку юць, што не вар та за вяз ваць 
зна ём ства на та кі ка рот кі час. Іну і ты 
лі чаць, што не важ на, што ча ла век 
га во рыць, важ на, што ён ро біць. Як 
і ў нас, у іх ёсць фей с бук і мы з імі 
да лей тры ма ем сяб роў ства, пе ра піс-
ва ем ся.

ЗВ: — Ці яны ар га ні зу юць та кія 
Су стрэ чы «Зор кі»?

АК-Б: — (Смех). Не, але ў шко лах 
рэ а лі зу юць шмат роз ных пра ек таў. 
Пры яз джа юць роз ныя лю дзі, на пры-
клад, рэ жы сё ры. Яны зап ра ша юць 
дзя цей да ўдзе лу ў філь мах. На ват 
мы вы да лі кніж ку са здым ка мі з та го 
пра ек та.

ЗВ: — А як Вы па зна ёмі лі ся са сва-
ім му жам-ка над цам?

АК-Б.: — Ка лі я бы ла ў гай наў скім 
бе ла ру скім лі цэі, ме ла маг чы масць 
па е хаць ву чыц ца ў Мінск у Лін г ві-

стыч ны ўні вер сі тэт. Там ву-
чы лі ся лю дзі з роз ных кра ін 
све ту, між ін шым і мой ця пе-
раш ні муж. Та кім чы нам мы 
па зна ёмі лі ся.

ЗВ: — Ці Вы ве да лі мо вы, на 
якіх раз маў ля юць у Ка на дзе?

АК-Б: — Ка лі я бы ла ва ўні-
вер сі тэ це, я вы ву ча ла ан г лій-
скую і бе ла ру скую мо вы. На 
трэ цім кур се нам да ба ві лі яш-
чэ фран цуз скую. Я не ха це ла 
яе вы ву чаць. Ме ла та кую маг-
чы масць, каб вы пі сац ца, і так 
зра бі ла. Ад нак не мі ну ла два 
тыд ні, ка лі я па зна ёмі ла ся з ма-
ім бу ду чым му жам — фран цу-
зам. Та ды я ку пі ла пад руч нік 
«Фран цуз ская мо ва ў 30 дзён» 
і па ча ла яе вы ву чаць.

ЗВ: — Як Вы свят ку е це Ка-
ля ды і Вя лік дзень?

АК-Б: — Мы свят ку ем два ра зы, 
ка та ліц кія і пра ва слаў ныя свя ты. На-
ват смя ем ся, што як ней кая стра ва 
не ўдас ца або аб чым сь ці за бу дзем, 
у час дру гіх свя таў мо жам вы пра віць 
усе не да хо пы.

ЗВ: — Ці цяж ка бы ло Вам раз ві-
тац ца з ра дзі май? Ці Вы з ах во тай 
вяр та е це ся на Пад ляш ша?

АК-Б: — Заў сё ды з ах во тай і вя лі-
кай уз ру ша нас цю я сюды вяр та ю ся. 
На ват не ве даю ча му, але ка лі са ма-
лёт пры зям ля ец ца ў Вар ша ве, я заў-
сё ды па чы наю пла каць. Тут ёсць мая 
сям’я і заў сё ды цяж ка раз ві твац ца.

ЗВ: — Ці Вы ма е це для нас ней кія 
па ра ды, ка лі мы па е дзем у ін шую кра-
і ну?

АК-Б: — Ду маю, што аду ка цыя 
ў Поль ш чы на вы со кім уз роў ні. Ка лі 
Вы да я це са бе ра ду тут, на пэў на і дас-
це ра ду ў лю бой кра і не.

ЗВ: — Дзя ку ем за раз мо ву! 

Ін тэр в’ю пры ад мыс ло вых лям-
пач ках ад смар т фо наў (як раз пра паў 
элек т ра ток і трэ ба бы ло склас ці 
га зе ту) пе ра пі са ла Оля Бус лоў ская. 
А свят ло да лі Вера ні ка Кар дзю ке віч, 
Кры сты ян Па ск роб ка, Ага та Ус ці-
но віч і Маг да Бя ляў ская. 

не ба яц ца хо ла ду!не ба яц ца хо ла ду!

O!
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Не каль кі драў ля ных ха
так цес на пры ля гае да 
вуз кай, пяс ча най ву лі цы. 
Ста яць яны на столь кі 
бліз ка, што заг ля да юць 
са бе ў вок ны, у гар ш кі 
на плі це, у кі шэ ні. Ха та 
пры ха це, брат пры бра
це. Так спа кон вя коў тут 
жы ло ся. Бе ла гор ская 
фі ла со фія су іс на ван ня 
зра зу ме лая толь кі мяс цо
вым ста ра жы лам, пры ез
джым — зу сім неў с п ры
маль ная. Ад ных і дру гіх 
тут зу сім ма ла. За стаў ся 
яш чэ гас па дар, які жы
ве са ста рой ма май, 
без жон кі, без дзя цей, 
без бу ду чы ні. На кан цы 
вё скі ста іць ха та Гар бу
зоў. Па бу да ваў яе дзед 
Ві та ля Гар бу за, Сця пан 
Дзя дэль. По бач ста рой, 
аба бі тай бэ жа вым сай
дын гам ха ты, су час ная 
аль тан ка і гуш кал кі — ас
ноў ныя ат рак цы ё ны для 
з’яз джа ю чых сю ды на 
вы хад ныя ўну каў.

Цёп лы ня дзель ны поў дзень. Пад 
ялі най, у свя точ най, сі няй ка шу лі і шэ
рых, кас цюм ных шта нах, скры ва ец ца 
спа дар Ві таль, 1931 го да на ра джэн ня. 
Свят куе це лам і ду шой, тым больш, што 
ўну кі ў ха це, а заў сё ды ча ка ныя гос ці на 
па на двор ку. Лёг ка ка лы шац ца на сва ёй 
гуш кал цы пад абы я ка выя гу кі ста ро га, 
нез ма за на га ме та лу. Спа кой ны, бяс печ
ны, быц цам у ба бу лі най ка лыс цы. Ва 
ўлас най кра і не, на ўлас ным па на двор
ку, пад улас най ха тай.

Адзін з неш мат лі кіх, яко му па шан ца
ва ла ўзмац няц ца жыц ця дай най спад чы
най, спі ваць са лод кі сок зям лі прод каў.

«Прэд ста ві це лі»

Вя до ма, шмат хто не вяр нуў ся з бе
жан ства, але ў са ра ка вых га дах двац
ца та га ста год дзя жы ло тут яш чэ трыц
цаць двух гас па да роў. Трыц цаць дзве 
шмат люд ныя, шмат па ка лен ныя сем’і. На 
ўсход вер ба ва лі іх ру скія. Так пры нам сі 
ду мае Ві таль Гар буз. Кар мі лі абя цан ня мі 
пра доб рае, за мож нае жыц цё ў Са вец кім 
Са ю зе. Уга вор ваць па ча лі поз нім ле там 
1944 го да. Пе ра зі ма ваў шы, за кон чы лі 
сваю ак цыю не дзе ў траў ні на ступ на га го
да. Ква та ра ва лі ў шко ле ў Кру шы ня нах. 
У Бе ла гор цы ха дзі лі пе ха тою. Па ад ным 
аль бо двух, без мун дзі раў. «Прэд ста ві це
лі» — так іх на зы ва лі — на вед ва лі толь кі 
бе ла ру саў, па ля каў не ча па лі.

— Не ве даю як гэ та яны дай шлі, хто 
з нас па ляк, а хто бе ла рус? — здзіў ля ец
ца спа дар Гар буз.

Адзін з та ва ры шаў, Дзя дзю лін, па во
дзіў ся бе над та аку рат на, куль тур на. 
Спа дар Ві таль асаб лі ва за па мя таў яго 
ка зац кую, аве чую шап куку бан ку, па да
ру нак ад цёт кі — вы дат най бе ла гор скай 
краў чы хі. Прад стаў ля лі кан к рэт ныя 
пра па но вы. У 1944 го дзе, за раз пас ля 
фрон ту, які прай шоў, між ін шым, праз Бе
ла гор цы, ма бі лі за ва лі ў поль скае вой ска. 
Юна коў пе ра во зі лі на збор ны пункт у Бе
ла сток. Ка ры ста ю чы ся кеп скім па лі тыч
ным ста но віш чам поль скай дзяр жа вы, 
зма бі лі за ва ныя, у тым лі ку бе ла гор скія 
рэк ру ты, дэ зер ці ра ва лі.

— Пе ра е дзе це да нас і праз два га ды 
не возь муць вас ні ў поль скую, ні ў на шу 
ар мію, — абя ца лі «прэд ста ві це лі».

Гас па да роў ма ні лі двух га до вым зваль
нен нем ад пла ты аба вяз ко вых кан тын ген
таў.

У ня мец кай ня во лі

У тым жа 1944 го дзе вы зна чы лі но вую 
поль скаса вец кую мя жу, якая дзей ні ча ла 
да 1948 го да. Заб ра ла яна луг і трэ цюю 
част ку Гар бу за ва га по ля. Столь кі ж 
пат ра ці лі і ўсе астат нія гас па да ры. Не 
ве ры лі, што нех та ад бя рэ ім іх улас ную 
зям лю. Ня гле дзя чы на за ба ро ну, пай ш лі 
аб ся ваць свае сціп лыя па ло скі. Саб раць 
плё ну ўжо не ат ры ма ла ся. Ра шы лі ся на 
пе ра езд. У Сця па на Дзя дэ ля бы ло ў той 
час чац вё ра дзя цей: Ва ло дзя, Кос ця, 
Ві ця і Оля. Двое за гі ну ла на вай не. Пры
га жу на Ко лю паг на лі ў Ня меч чы ну, у го
рад, які сён ня на зы ва ец ца Кен т шы нам. 
Па ехаў ту ды ра зам з Со няй На ву му ко вай 
і Ко лем Зе лян ке ві чам. Со ня па па ла на 
гас па дар ку да ням кі ні, хлоп цаў ада сла лі 
ў цук роў ню. Апы нуў ся там так са ма Яш
чык з Юраў лян. Цяж ка пра ца ва лі, кеп ска 
елі. Вы ра шы лі ўця каць. Дай шлі да Літ вы. 
Лі тоў ца, які араў по ле, паполь ску па
пы та лі пра да ро гу ў не па да лё кую ўжо 
Га род ню. Той пак лі каў жан да раў. У гэ ты 
раз хлоп цы па па лі ў кан ц ла гер. Бо сых 
га ня лі па ір жыш чы. З цэ лай трой кі вяр
нуў ся толь кі Яш чык.

Пе ра езд

У спі ску вы яз джа ю чых не бы ло хво
ра га дзядзь кі Ан д рэя Гар бу за і ма ці спа
да ра Ві та ля. Баць ка па мёр яму ў 1942 
го дзе. Жы лі з ба бу ляй і ма мі най куль

га вай сяст рой, краў чы хай. Ра зам са бе 
да па ма га лі, вы яз джаць без муж чы ны не 
ры зы ка ва лі. Да стан цыі Ва лі лы вез лі на 
ва ен ных аў та ма бі лях, да лей ужо чы гун
кай. Ку чын скі заг наў ужо ка роў, за вёз 
фу ру з се нам. Трое су так пра се дзеў 
на рам пе, ча ка ю чы сва бод на га ва го на. 
Раз ду маў ся. Вяр нуў ся да ха ты. «Прэд ста
ві це лі» спра ба ва лі яго за тры маць, але 
без вы ні ко ва.

Амаль усе па кі ну тыя ха ты зга рэ лі зі
мой у печ ках. Ад ну пе ра вез лі ў Ла пі чы. 
З бе ла ру ска га бо ку ў Бе ла гор цы пе ра е
хаў толь кі адзін па ляк па проз віш чы Зго
да. Па ся ліў ся за Пя тэль скі мі. Пра ца ваў 
у млы не ў Кар пін ска га, пас ля па даў ся 
ў Бе ла сток.

Боль шасць бе ла гор чан на кі ра ва ла ся 
ў Го мель і Ма ла дзеч на.

— Як ужо па кі даць род ную ха ту, дык 
толь кі дзе ля не ча га са праў ды леп ша га, 
— па ду маў Сця пан Дзя дэль.

У час Пер шай су свет най вай ны слу
жыў ён у цар скай ар міі. Быў ра не ны. 
Пас ля шпі та лі за цыі ада сла лі яго на ад
па чы нак у са на то рыю ў Ра сто ве. Вель мі 
спа да баў ся яму цёп лы клі мат і смак там
тэй ша га ві на. Ма рыў яш чэ раз ад ве даць 
рай скі ві наг рад нік. Нех та з Гры боў ш чы
ны так са ма ту ды па ехаў. Гор ка рас ча
ра ва лі ся. Бе ла гор ская рад ня ат ры ма ла 
толь кі адзін до піс з Ра сто ва, пры тым не 
ад Сця па на а ад яго сы на: «Прэд ста ві це
лей усіх жэ нець мя цёл кай» — ас це ра гаў 
той. У 1945 го дзе ку пі лі бі лет на цяг нік 
Ра стоў — Ма ла дзеч на. Вез лі свін чо і яш

чэ бе ла гор скую ка был ку. Са стан цыі 
Ма ла дзеч на паг на лі тую ж ка был ку ў Паў
люш кі (не па да лёк Кры нак, па бе ла ру
скім ба ку) да пля мен ні каў Шу ры — жон кі 
Сця па на.

Кал гас нае жыц цё

У Ка ва лях па ся ліў ся Яш чык — доб
ры зна ё мы Сця па на. Пад с ва таў ім ней
ка га па ля ка з пад к рын скай Вай це хаў
ш чы ны, які на ду маў ся пе ра яз джаць 
на поль скі бок. Неў за ба ве Сця пан 
ра ска ша ваў ся вя лі кай, пры го жай ха
тай, хля ва мі, гум ном і ўсім астат нім, 
па кі ну тым па ля кам. Гас па да ры ла ся ім 
ня кеп ска. На жаль, пас ля двух га доў 
прый ш ло ся зда ваць Вай це хаў ш чы ну 
пад кал гас. Сця пан стаў га да ваць 
кал гас ных аве чак. Цёт ка Шу ра, за кон
чыў шы ў час бе жан ства ма скоў скія 
шко лы, вя ла ла ба ра то рыю. Пас ля аве
чак па я ві лі ся бы кі. На кож на га бы ка 
кал гас да ваў па пяць кі ла гра маў му кі. 
Знай шоў ся і конь. Стар шы ня кал га са 
— юр ны ка зак, прыг наў ся вяр хом на 
ін с пек цыю.

— Ду рак ты, Сцё па, — ска заў, 
уба чыў шы ад кор м ле ных бы коў, і паг
наў ся на зад, па кі да ю чы за са бой пыл 
і зак ла по ча на га Сця па на.

«Што ж, без спір ту не раз бя рэш
ся», — па ду маў Сцё па. На шчас це 
спір ту ў ха це бы ло пад да стат кам. Па
пра сіў стар шы ню быц цам да па маг чы 
жон цы з ла ба ра то ры яй. У між ча се Шу
ра на рых та ва ла за ку ску. Вы піў шы па 
шклян цы, стар шы ня пры знаў ся:

— Пяць ад кор м ле ных бы коў і ні вод
на га ка ба на!

— Та ва рыш стар шы ня, а чым жа 
вы кар міць гэ тых ка бан чы каў?

— Пі шы за яў лен не, дам больш му кі 
на бы ка.

Му кі бы ло столь кі, што Сця пан пра
да ваў яе на рын ку ў Бе ра ста ві цы.

У го рад

За ха це ла ся леп ша га жыц ця. Ва
лодзь ка — ста рэй шы сын Сця па на, 
па ехаў у Га род ню шу каць уча стак 
пад ха ту. Ска заў пра двух бра тоў, якія 
згі ну лі на вай не, і ат ры маў тое, што 
ха цеў. За ста ло ся толь кі ха ту з Вай це
хаў ш чы ны пе ра вез ці.

— Ха ту трэ ба склас ці ў дзве га
дзі ны, — па ра іў Сця па ну пра ку рор. 
— Твой сын на ле са во зе пра цуе, у яго 
дру жок ёсць, пры е дуць дзвю ма ма шы
на мі і ха ту за бя руць.

— А як яе ра заб раць у дзве га дзі
ны, та ва рыш пра ку рор?

— Ідзі да Спудз віл, зап ра сі лю дзей 
у гос ці. Доб ра іх на кар мі, на паі, а та ды 
яны са мі та бе гэ ту ха ту раз бя руць.

Так і бы ло. Спудз ві лы — вё ска да во лі 
вя лі кая. Хто за печ кі, хто за кры шу ўзяў
ся. Праз ноч і ра за бра лі. Ад’ яз джа ю чы 
ў Га род ню, гро шы за сві ней і бы коў Сцё
па за вя заў у ху стач ку.

Не мі ну лі два тыд ні, а но вая, ча ты рох
па ка ё вая ха та ўжо ста я ла.

Спа дар Ві таль гро дзен скіх сва я коў 
упер шы ню на ве даў у 1957 го дзе. У Бе ла
гор цах на ват ка ла ў зям лю ў той час не 
за бі ва лі. А ў Га род ні пас пе лі па бу да вац
ца Дзя дэ лі, На ву му кі, Зе лян ке ві чы. У го
ра дзе жы ло ся та ды на шмат ляг чэй, чым 
на вёс цы. Дзядзь ка Сця пан пер ша па чат
ко ва пра ца ваў сто ра жам у сель ска гас па
дар чай шко ле ў Ла сос най. Пас ля ста ра
жа ваў у но ва па бу да ва най гро дзен скай 
жа ле за бе тон най фаб ры цы. Ста рэй шы 
сын Ва ло дзя гру за ві ком ез дзіў, а ся рэд ні 
Кос ця вы ву чыў ся на пра ку ро ра. Пас ля 
ін сты ту та ада сла лі Кос цю ў глы бо кую Ра
сею вы хоў ваць лю дзей, якія не пад чы ня
лі ся са вец кай ула дзе. По тым на кі ра ва лі 
яго на пра цу ў па ле скае По ра за ва. У Бе
ла гор цы пры яз джаў да во лі ча ста ра зам 
з мат кай Шу рай. На жыц цё ў Са ю зе ні ко
лі не на ра ка лі.

На жаль, кан такт спа да ра Гар бу за 
з гро дзен ца мі пе рар ваў ся. Усе хлоп цы 
па ўмі ра лі. У жы вых за ста ла ся толь кі ад
на ся стра Оля.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Бе ла гор ская

эміг ра цыя
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Бы ла гэ та адзі ная бе
ла стоц кая чы гу нач ная 
лі нія, па якой мне не 
ўда ло ся пра е хаць. Ду ма
ла ся мне ка лісь, ду ма ла
ся, але не як так дум ка 
не бы ла да ве дзе на да 
прак тыч на га за вяр шэн
ня. І вось зноў няс ме ла 
ру шы лі па ёй па яз ды, 
быц цам ура чы ста, па ня
дзель ках і су бо тах.

21 жніў ня 1921 го да па чы гун цы з Ваў ка
вы ска ў Бе ла сток пра е хаў сам мар ша лак 
Юзаф Піл суд скі. Бе ла стоц кае на чаль ства 
вы бра ла ся ві таць яго аж у Ваў ка выск, ад
нак пры ві тан не не ат ры ма ла ся, бо Дзя дэк 
там прыс нуў; абу дзіў ся ён у Жэд ні. На 
стан цыі ў Ваў ка вы ску ар кестр грым нуў быў 
Ма зур ку Дам б роў ска га, ад нак той ар кестр 
пас ля пер шых так таў пры ці шы лі. У Бе ла сто
ку ўсё ві тан не Мар шал ка ад бы ва ла ся ўжо 
з ві зан тый скай пам пез нас цю...

У лі пе ніжніў ні 1945 го да ў Пат с да ме 
ад бы ва ла ся кан фе рэн цыя кі раў ні коў Вя лі
каб ры та ніі, ЗША і СССР. Вя до ма, што Іо сіф 
Ста лін пры е хаў на гэ тую кан фе рэн цыю 
по ез дам, толь кі не ўся тра са яго на га пра
ез ду рас сак рэ ча на. Ма скоў скія кры ні цы 
згад ва юць пра Мінск і Ба ра на ві чы, а пас ля 
ўжо пра мост на Од ры. А ку дою ён ехаў 
з Ба ра на віч?

Па між за ха дам і ўсхо дам Еў ро пы ёсць ад
на тэх ніч ная роз ні ца — роз ні ца ў ко ла вай 
ба зе чы гу нач на га тран с пар ту — роз ныя 
ад лег лас ці па між рэй ка мі. По езд Ста лі на 
па ві нен быў пра е хаць не пас рэд на з Маск
вы ў Бер лін, без ні я кіх пе ра са дак га лоў на га 
па са жы ра. Дзе ля гэ та га са вец кія ва ен ныя 
чы гу нач ні кі пе ра бі лі поль скія і ня мец кія пу ці 
пе ра мяш чэн ня Ста лі на ва га по ез да на ма
скоў скі стан дарт. Пы тан не: якія пу ці?

Вя до ма, што най больш ад да ле ны на 
ўсход ка ман д ны пункт Гіт ле ра зна хо дзіў
ся ва Ус ход няй Пру сіі ка ля Ра стэн бур га 
— сён няш ня га Кен т шы на. І ту ды фю рар 
пры яз джаў з Бер лі на спе цы яль ным бра ня
по ез дам, для пра ез ду яко га на пэў на бы ла 
ство ра на ад мыс ло вая чы гу нач ная ін ф раст
рук ту ра. Ча му ж бы не бы ло па ка ры стац ца 
ёю Ста лі ну, за між ры зы ка ваць пра езд це

раз цэнтр бун тар скай Поль ш чы? Да та го 
ж, пе ра шыц цё Гіт ле ра вай лі ніі на ма скоў скі 
стан дарт бы ло чар го вым ак там, хай са бе 
ўжо толь кі сім ва ліч ным, але ак там пе ра мо
гі, чар го вым ак там пры ні жэн ня ня даў ня га 
са юз ні ка; неш та нак ш талт да чы нен няў 
пе ра мож ных Ста лі на вых ва я каў з ня мец кі мі 
фрэй лі на мі. Та му мне зда ец ца, што Ста лі
наў по езд па ехаў з Ба ра на віч це раз Бе ла
сток і Кен т шын; і тым жа са мім шля хам і вяр
нуў ся. Да гэ та га тэ зі су зда ец ца быць ад на 
вель мі за гад ка вая пад каз ка: у Свіс ла чы, ня
поў ных дзе сяць кі ла мет раў ад раз г ля да най 
лі ніі, уз ве дзе ны пом нік Ге не ра лі сі му су...

Ну а Гіт лер? Ці не ез дзіў ён сва ім бра
ня по ез дам на Ус ход ні фронт? На пэў на 
па шля ху між Бе ла сто кам і Ваў ка вы скам 
бы ло гэ та вель мі не бяс печ на, бо тут по бач 
Стра ша ва і Дзер ня ко ва дзей ні ча лі пад ка
ман д ныя Пан це ляй мо на Па на ма рэн кі, якія 
ўзры ва лі чы гу нач ныя лі ніі, най ах вот ней 
з пра яз джа ю чы мі па іх эша ло на мі; на за ха
дзе Еў ро пы зма ган не з чы гу нач ным тран с
пар там вя лі аві я та ры, скі да ю чы бом бы на 
па ра во зы. Та му Гіт лер ля таў на ўсход са ма
лё там. У па ло ве са ка ві ка 1943 го да быў ён 
на ка ман д ным пун к це Вер мах та ка ля Сма
лен ска. Там на яго зла дзі лі за мах, па да ю чы 
ў са ма лёт па сыл ку, у якой бы ла сха ва на 
бом ба. Ад нак з пры чы ны ніз кай тэм пе ра ту
ры не дай ш ло да ўзры ву і за мах не ўдаў ся. 
Гі сто рыя пра сма лен скі за мах бы ла адаг рэ
та не каль кі дзя сят каў га доў паз ней, толь кі 
ў зу сім ін шым ан ту ра жы...

Злез я з по ез да ў Са ко лі і па даў ся да лей 
блу дзіць па жві роў ках даў няй Блу даў скай 
пуш чы. Жві ро вач кі тыя пра ма лі ней ныя, 
прак ла дзе ныя, па ўсёй ве ра год нас ці, 
ляс ны мі ўла да мі. І не вя до ма, ку ды я заб лу

каў ся б па тых ла бі рын тах, ка лі б у адзін 
мо мант на ма ім шля ху не па ка за ла ся ага
ро джа ляс но га га да валь ні ка; трэ ба бы ло 
аса дзіць на зад. І так я тра піў на ез джа лую 
да ро гу, ад нак не бы ла яна пра ма лі ней ная, 
толь кі пе ра ся ка ла лес па вод ле вы га ды най
пер шых яе пер шап ра ход цаў. Да ро га тая, 
ка лі я зве рыў яе на пра мак з сон цам, зда ла
ся агуль на пра ля гаць па лі ніі Кра каў — Віль
ня, па між ста лі ца мі Ка ро ны і Кня ства... 
А вя до ма ж, што ў ча сах Ягай ла ві чаў вя лі кія 
ві лен скія кня зі бы лі ад на час на і гас па да ра
мі ў Кра ка ве. І ні я кая тай на, што яны час ад 
ча су ез дзі лі то ту ды, то сю ды.

У прын цы пе ез дзі лі Ягай ла ві чы з Кра ка
ва це раз Люб лін. Це раз ту тэй шыя зем лі 
ка ра лі Рэ чы Пас па лі тай па да рож ні ча лі дву
ма мар ш ру та мі, аб мі на ю чы Бе ла веж скую 
пуш чу то з ус хо ду, то з за ха ду. Пер шая 
тра са пра хо дзі ла це раз Бе рас це, Ка мя нец, 
Ша ра шо ва, По ра за ва, Ваў ка выск, Ма сты 
і Шчу чын. Дру гая пра ля га ла це раз Мі жы
рэч, Мель нік, Бельск, Нар ву, Крын кі і Га род
ню. Ад рэ зак з Нар вы ў Крын кі і пра хо дзіў 
ме на ві та це раз Блу даў скую пуш чу; маг чы
ма праз Жэд ню, Са ко ле, Ва лі лы...

Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства Поль
ска га пра Ка мя нец: „Po us ta le niu wła dzy 
Wi tow da w Lit wie, zos tał jesz cze Ka mie niec 
na dłu go waż nem miej s cem ob ron nem, gdzie 
nie raz Ja gieł ło i Wi towd zjeż dża li się dla na ra-
dy i dla ło wów. Tu r. 1409 sta wił się w po cząt ku 
grud nia przed kró lem, z któ rym był i Wi towd, 
pos łan nik Alek san d ra V z bul lą, w któ rej, do-
no sząc o swo im praw nym wy bo rze na sto li cę 
Apos tol ską, i o zja wie niu się dwóch an ty-pa pie-
żów, wzy wał kró la, aby się nie wa hał uz nać go 
za gło wę koś cio ła. Ka zi mierz IV w prze jeź dzie 
do Lit wy zat rzy my wał się tu, za ba wia jąc się po-
lo wa niem”. Пра Нар ву: „Mu siał tu być za mek 
lub do god ny dwór, sko ro zat rzy my wał się w N. 
po dni kil ka Zyg munt Au gust w prze jeź dzie do 
Lit wy”. Пра Крын кі: „Tu król Wła dys ław Ja gieł-
ło na proś by usil ne Zyg mun ta Kiej s tu to wi cza 
w. ksią żę cia li tews., zje chaw szy po skoń czo-
nych ło wach w pusz czy bia ło wie skiej w po cząt-
kach mar ca r. 1434, od no wił jed ność Lit wy 
z Ko ro ną i węz łem ją ut wier dził. Zyg munt, któ ry 
mu ze wszys t ki mi pra ła ta mi i pa na mi li tew ski-
mi za biegł dro gę w Kryn kach, naj więk szą mu 
cześć, ja ko dob ro dzie jo wi swe mu, od da jąc 
przy zło że niu bo ga tych po da run ków, bła gał, że-
by król głę biej do Lit wy i za pew ne do jej sto li cy 
po je chał; ale Ja gieł ło nie dał się up ro sić, bądź 
dla po desz łych lat, bądź dla nie us ta lo nej spo-
koj noś ci zu peł nie w tym kra ju od Swid ry gaj ł ły. 
Uk ła dy jed nak za mie rzo ne wszys t kie przysz ły 
do skut ku. Król po za łat wie niu tak waż ne go 
dzie ła, wró cił się z Kry nek do Pol ski, i wprost 
do Lub li na po je chał. Za dru giej woj ny szwedz-
kiej, Ka rol XII, chcąc ubiedz Au gus ta II w zi mie 
r. 1706 w Grod nie z woj skiem swem le że ma ją-
ce go, gdy wy si lo nym po cho dem śpie szył z Pol-
ski do Lit wy, tu w Kryn kach we 12 go dzin 7 mil 
z Zab łu do wa uszed ł szy z głów nym kor pu sem, 
d. 12 stycz nia t. r. sta nął. Wszys t kie do my 
mias tecz ka zos ta wiw szy cho rym żoł nie rzom, 
sam z ca łem woj skiem po mi mo zim na przez 
je den dzień i dwie no cy le żał obo zem pod sza-
ła sa mi”. Чар го вы ма нарх па да рож ні чаў па 
Блу даў скай пуш чы!

Ка лі ў па чат ку XVII ста год дзя ка ра лі Рэ
чы Пас па лі тай пе ра нес лі ся ў Вар ша ву, ка
ра леў скі шлях з но вай ста лі цы пе ра су нуў ся 
на за хад: Гран нае, Браньск, Бельск, Вой ш
кі, Бе ла сток, Бук ш таль, Грод на...

Па бы лой Блу даў скай пуш чы выз на ча
на шмат ту ры стыч ных шля хоў; ад ным з іх 
— На па ле о наў скі шлях. Ад нак сла ву ты 
кар сі ка нец, зда ец ца, аса бі ста па ім не па
да рож ні чаў, за тое, ве ра год на, пра хо дзі лі ту
дою яго ныя за ва ёў ні кі. Фран цу зы, шве ды, 
нем цы, ма ска лі ды ін шыя ва я кі там бы ва лі, 
па кі да ю чы пас ля ся бе да лё кія ад ра дас ці 
ад чу ван ні.

Зга да най ра ней даў няй ляс ной да ро гай 
дай шоў я да мес ца, дзе ка лісь бы ла не вя
лі кая вё ска Па поў ка. У чэр ве ні 1943 го да 
пад ка ман д ныя Пан це ляй мо на Па на ма рэн кі 
ўзар ва лі ня мец кі эша лон на зга да най ра
ней чы гу нач най лі ніі. У па рад ку ка лек тыў
най ад каз нас ці за ўчы не ны акт 3 лі пе ня 
1943 го да гіт ле раў цы рас ст ра ля лі амаль 
усіх жы ха роў гэ тай вё сач кі: 36 асоб, у тым 
лі ку 16 дзя цей. За раз на мес цы Па поў кі пом
нік — ста туя ма ці з дзі цём. На пом ні ку да та 
3 чэр ве ня, на не да лё кім ва лу не так са ма 3 
чэр ве ня, а ўжо на су сед нім стэн дзе — 3 лі
пе ня. Вель мі ж заб лы та ная на ша гі сто рыя...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Хто ехаў?

Заб раў ся і я ў тое па да рож жа, бо лепш 
поз на чым ні ко лі. Па да рож жа па да ло ся цал
кам ці ка вым. Пры вы ез дзе з Фаб рыч най 
стан цыі Бе ла сто ка цяг нік спы ніў ся, яго пра
вад ніч ка вы ска чы ла з по ез да і ўлас на руч на 
пе ра вя ла стрэл кі на ад па вед ны пуць. Вы гля
да ла гэ та быц цам у аб ста ві нах ней кай рэ ва
лю цыі, ка лі ва ўмо вах агуль на га ха о су трэ
ба спа сы лац ца на свае сі лы. Пра вад ніч ка 
вяр ну ла ся ў по езд, кры ху пад’ е ха ла і зноў 
по езд спы ніў ся — пе рад пе ра ез дам це раз 
Ба ра на віц кую ша шу. Ка лісь там бы лі шлаг
баў мы, а ця пер ро лю шлаг баў ма пры ня ла 
на ся бе пра вад ніч ка, спы ні ла аў та ма біль ны 
рух і по езд па ка ціў ся да лей...

Ме чыс лаў Ар ло віч, аў тар між ва ен на га 
пра вад ні ка па та дыш нім Бе ла стоц кім ва
я вод стве, так пі саў пра гэ тую лі нію: „Jest 
to część li nii ko le jo wej Bia łys tok — Stoł p ce 
(War sza wa — Mosk wa), po ło żo nej na te re nie 
wo je wódz t wa bia łos toc kie go. (...) Z głów ne go 
dwor ca w Bia łym s to ku skrę ca my w kie run ku 
wschod nim, po rzu ca jąc li nię ko le jo wą do 
Wil na. (...) W dal szym cią gu bieg nie po ciąg 
przez la sy daw nej Błu dow skiej Pusz czy, wśród 
któ rych le żą dwie nas tęp ne stac je”. Пер шай 
з іх Кур’ я ны на 14м кі ла мет ры, а на ступ най 
Жэд ня: „Żed nia (24 km), stac ja wśród la sów. 
12 km na po łud nio wy wschód le ży osa da Mi-
cha ło wo, sie dzi ba gmi ny po sia da ją cej 6.000 
miesz kań ców, w tym 2.215 ka to li ków, 732 
ży dów, 2.741 pra wos ław nych, prze waż nie Bia-
ło ru si nów i 190 Niem ców. Tar gi w po nie dział ki 
i czwar t ki, jar mar ki 10-go każ de go mie sią ca”.

Чар го вай стан цы яй у пра вад ні ку бы лі 
Ва лі лы, але я ту ды не па ехаў, злез шы ў Са
ко лі, пра якое ў Ар ло ві ча згад кі ня ма, так як 
і пра За я зер цы. На ро ду еха ла па мяр коў ная 
коль касць, пе ра важ на на ўікэнд да ся
мей ні каў — па дзветры асо бы зла зі ла на 
стан цыі. Грыб ні коў не бы ло ві даць, ма быць 
та му, што по езд ад п ра віў ся з Бе ла сто ка 
ад нос на паз на ва та — у дзе вяць га дзін ра
ні цы.

Кры ху ра ней па гэ тай лі ніі пра е ха ла ся 
Мі ра Лук ша, згад ва ю чы пра не ка то рых кан
к рэт ных — важ ней шых — па са жы раў. Мне 
та кое не па шан ца ва ла, але я так стаў ду
маць так са ма пра важ ней шых па са жы раў 
на гэ тай лі ніі, але ў да лё ка мі ну лым ча се...

Лі нія з Бе ла сто ка ў Ваў ка выск, так як 
і боль шасць на шых чы гу нак, бы ла па бу да
ва на ў цар скі час. Ці мог па ёй ехаць цар, 
цар Мі ка лай ІІ? Зда ец ца гэ та быць ма ла 
ве ра год ным. У Бе ла ве жу ез дзіў ён з Пе цяр
бур га це раз Грод на і Бе ла сток. На ве даў 
ён Бе ла ве жу і ў 1915 го дзе, ка лі зна хо дзіў
ся паб лі зу лі ніі фрон ту, ад нак ён та ды не 
цяг ні ком пры е хаў, толь кі ка рэ тай з бо ку 
Пру жан.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

З м а г а р  —  р ы ц а р  О р д э н а  К а л у м б а

Я н к і  Ч а р а п у к аhttp://news.arche.by
120 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны дзе яч 
Ян ка Ча ра пук на ра дзіў ся 12 (па ста рым 
сты лі 24) жніў ня 1896 г. у мя стэч ку Но вы 
Двор на Са коль ш чы не. У 1914 г. скон чыў 
пры ват ную муж чын скую гім на зію Ві дэ ма на 
ў Пе цяр бур гу, по тым ву чыў ся на юры дыч
ным фа куль тэ це Пе цяр бур г ска га ўні вер сі
тэ та. Пас ля лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 г. 
іні цы я тар ства рэн ня ў Пе цяр бур гу гра
мад скай куль тур наас вет най ар га ні за цыі 
«Воль ныя бе ла ру сы». Су пра цоў ні чаў з ук
ра ін скі мі на цы я наль ны мі дзе я ча мі, быў сак
ра та ром пе цяр бур г ска га прад стаў ні цтва 
Цэн т раль най ук ра ін скай ра ды. Паз ней 
у Кі е ве — су пра цоў нік Мі ні стэр ства за меж
ных спраў УНР, член Бе ла ру скай ра ды ва 
Ук ра і не, іні цы я тар ства рэн ня пар тыі бе ла
ру скіх не за леж ных рэ ва лю цы я не раў. З кан
ца 1918 г. на Гро дзен ш чы не, член БПСР. 
Удзель нік Бе ла ру ска га з’ез да Ві лен ш чы ны 
і Гро дзен ш чы ны ў лі пе ні 1919 г., сак ра тар 
Цэн т раль най бе ла ру скай ра ды Ві лен ш чы
ны і Гро дзен ш чы ны.

Як пуб лі цыст Ча ра пук дру ка ваў ся ў га зе
тах «Бе ла русь» і «Род ны край» (Грод на), 
«На ша дум ка», ка ры стаў ся псеў да ні мам 
Зма гар. З кан ца 1919 г. жыў у Ры зе, сак
ра тар Вай ско вадып ла ма тыч най мі сіі БНР 
у Лат віі і Эсто ніі, сяб ра Бе ла ру скай ка ло ніі 
ў Лат віі, ад на час на дып ла мат, кур’ ер пры 
ўра дзе БНР на ча ле з Ан то нам Луц ке ві чам. 
У снеж ні 1919 г. ка ап та ва ны ў склад Ра ды 
БНР, пас ля яе па лі тыч на га ра ско лу пры хіль
нік ура да Вац ла ва Ла стоў ска га. 21 снеж ня 
1919 г. у час тран зіт на га пра ез ду з Бер лі на 
ў Лат вію арыш та ва ны лі тоў скі мі ўла да мі 
і на ме сяц зня во ле ны ў тур му. Як паў на
моц ны прад стаў нік ура да БНР удзель ні чаў 
у кан фе рэн цыі бе ла ру скіх са цы я лі стыч ных 
пар тый (кра са вік 1920 г.) і кан фе рэн цыі бе
ла ру скіх дзяр жаў ных і гра мад скіх дзе я чаў 
(чэр вень 1920 г.) у Ры зе. У жніў ні 1920 г. 

уз на чаль ваў дэ ле га цыю БНР на між дзяр
жаў най кан фе рэн цыі бал тый скіх дзяр жаў. 
У 1921 г. пры зна ча ны сак ра та ром Дып ла ма
тыч най мі сіі БНР у Коў не. У лю тым 1921 г. 
на ко вен скай на ра дзе прад стаў ні коў БПСР 
увай шоў у іні цы я тыў ную «трой ку» па ства
рэн ні Заг ра ніч на га ка мі тэ та пар тыі. Удзель
нік Пер шай Усе бе ла ру скай кан фе рэн цыі 
ў Пра зе ў 1921 го дзе.

3 1922 г. Ча ра пук на эміг ра цыі ў Аме ры
цы, жыў у Чы ка га. Іні цы я тар ства рэн ня Бе ла
ру ска га на род на га ка мі тэ та ў шта це Ілі нойс 
(паз ней Бе ла ру скі на род ны са юз), адзін са 
ства раль ні каў Бе ла ру скаАме ры кан ска га 
на цы я наль на га клу ба. Пад трым лі ваў цес ныя 
су вя зі з Вац ла вам Ла стоў скім і Клаў дзі ем 
Ду шэў скім у Коў не, Та ма шам Гры бам у Пра
зе, з гра мад скі мі і мо ла дзе вы мі ар га ні за цы я
мі За ход няй Бе ла ру сі і Чэ хас ла ва кіі, збі раў 
гро шы для ма тэ ры яль най пад трым кі бе ла
ру ска га сту дэн цтва і школь ні цтва За ход няй 
Бе ла ру сі. У 1935 г. іні цы я ваў ства рэн не Бе
ла ру скаАме ры кан ска га гра ма дзян ска га 
за дзі но чан ня. З 1936 г. да пен сіі пра ца ваў 
у чы каг скай дрэ ва ап ра цоў чай кам па ніі.

У каст рыч ні ку 1941 г. Ча ра пук — адзін 
з ар га ні за та раў Бе ла ру скаАме ры кан скай 
на цы я наль най ра ды, якая ста ві ла за мэ ту 
даб ра чын ную да па мо гу ах вя рам вай ны ў Бе
ла ру сі (іс на ва ла да ся рэ дзі ны 1990х). У пас
ля ва ен ны час удзель ні чаў у гра мад скапа лі
тыч ным жыц ці бе ла ру скай ды яс па ры ЗША. 
Ува хо дзіў у між на род ную ка та ліц кую ар га ні
за цыю «Ры ца ры Ка лум ба» (меў вы шэй шую 
4ю ры цар скую сту пень). Сын Ча ра пу ка, 
Ад ры ян, за гі нуў у 1950 го дзе ў Ка рэі. 6 каст
рыч ні ка 1955 г. па да ро зе на чар го вае па ся
джэн не «Ры ца раў Ка лум ба» Ча ра пук быў 
збі ты аў та ма бі лем. Доў га ля жаў у шпі та лі 
і ля чыў ся. Па мёр 16 лі ста па да 1957 г. у Чы
ка га, па ха ва ны на ўкра ін скіх мо гіл ках.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У мі ну лым ну ма ры „Ні вы” мы рас па вя да
лі пра зме не ны за адзі нац цаць га доў сайт 
ча со пі са і вы да ве цтва „Ар хэ”. Праў да, 
ула даль ні кі ча со пі са за гэ ты час не толь
кі змя ні лі свой пер ша па чат ко вы сайт, але 
і ства ры лі яш чэ адзін, які цал кам пры све
ча ны на ві нам „Ар хэ” і аз на ча ец ца як „Сло
вы і воб ра зы”. Ён мес ціц ца ў ін тэр нэ це па 
ад ра се http://news.ar che.by і па выг ля дзе 
на гад вае „га лоў ны” сайт. Ра зам з тым на 
ім знач на менш пра мо цыі і рас по ве даў пра 
ка мер цый ны склад нік, за тое знач на больш 
ці ка вых па ве дам лен няў пра на ві ны вы да
вец кай спра вы, да ец ца маг чы масць для 
раз ва жан няў, праг ля даў ві дэа.

Га лоў ная ста рон ка сай та зроб ле на са 
звы чай ным, ужо мож на ска заць, ста ра даў
нім дзя лен нем на дзве част кі. У пер шай 
мес цяц ца вый с ці на шмат лі кія руб ры кі, 
у дру гой — анон сы роз ных рас по ве даў, 
па ве дам лен няў, аб мер ка ван няў. Пры чым 
як га лоў ная, так і ін шыя ста рон кі сай та аз
доб ле ны фо таз дым ка мі і вы я ва мі вы дан няў 
„Ар хэ”.

„Сло вы і воб ра зы” доб ра струк ту ра ва
ны. Аб гэ тым свед чаць яго ныя руб ры кі 
„Ідэі”, „На ву ка”, „Тво ры”, „Гу тар кі”, „Апы
тань ні”, „Аг ля ды”. Кож ная з іх мае пад руб
ры кі, дзе яш чэ больш дэ та лё ва раз мяр коў
ва юц ца тэк сты. Так, у „Ідэ ях” мы зной дзем 
ін фар ма цыю, да тыч ную па лі ты кі, гас па дар
кі, ме ды яў, аду ка цыі, гра мад ства, сям’і, ад
па чын ку, рэ лі гіі, куль ту ры. А, на пры клад, 
„Тво ры” ўтрым лі ва юць вер шы, эсэ, апо
ве ды, на тат кі, на ры сы, ус па мі ны. У „Аг ля
дах” хо дзіць пра куль ту ру, кі но, му зы ку, 
тэ атр, лі та ра ту ру, ма ста цтва, гра мад ства, 
на ву ку, па лі ты ку, рэ лі гію, ме дыі, эка но мі ку 
і спорт.

Ак ра мя тэк ста вай ін фар ма цыі, на вед
валь ні кам прад стаў ля ец ца маг чы масць 
па гля дзець ві дэа, да тыч нае раз на стай ных 

па дзей і рэ а лій жыц ця бе ла ру ска га гра мад
ства. Праў да, па куль не ўсе пад руб ры кі там 
за поў не ны — ка лі „клік нуць” на не ка то рыя 
з іх, то з’яў ля ец ца па ве дам лен не „Да руй це, 
ні чо га не зной дзе на”.

Ства раль ні ка мі сай та пра дуг ле джа на 
маг чы масць апуб лі ка ван ня ма тэ ры я лаў 
чы та чоў. Праў да, не ўсіх, а толь кі тых, хто 
за рэ гіст ра ваў ся на пар та ле. Ме на ві та, яны 
мо гуць, зай шоў шы ў руб ры ку „Вы ста віць 
свой ма тэ ры ял”, апуб лі ка ваць ней кія ўпа
да ба ныя тэк сты. Ана ла гіч ныя ўмо вы прад’
яў ля юц ца тым, хто хо ча за вес ці на сай це 
ўлас ны блог — без рэ гіст ра цыі гэ та га не 
ат ры ма ец ца.

Ці ка ва, што да ны сайт так са ма вы кон
вае фун к цыю дош кі аб’ яў. За рэ гіст ра ва
ным ка ры сталь ні кам да ец ца маг чы масць 
раз мяс ціць аб вест ку пра тое, што яны хо
чуць пра даць, аб мя няць, ку піць, пра па на
ваць пас лу гі ці па ве да міць аб не чым, на іх 
дум ку, важ ным.

Най больш ці ка вым з уся го, што мес ціц
ца на сай це, па да юц ца ма тэ ры я лы, змеш
ча ныя ў руб ры цы „Ад рэ дак цыі”, вый с це на 
якую зна хо дзіц ца ў вер х нім пра вым вуг ле 
цэ ла га вы яў лен ня. Там ула даль ні кі „Слоў 
і воб ра заў” пра па ну юць ка ры сталь ні кам 
най больш ці ка выя з іх пун к ту по гля ду тэк
сты. За раз у гэ тай руб ры цы ся род апош ніх 
ма тэ ры я лаў змеш ча ны не каль кі ар ты ку лаў, 
прыс ве ча ных бы ло му пас лу Поль ш чы ў Бе
ла ру сі Аль ж бе це Смул ко вай, рас по вед пра 
ста ра даў ні На ваг ра дак, пра Брэст 1941 го
да, не каль кі элек т рон ных вер сій ча со пі са 
„Ар хэ”.

Але не абыш ло ся на сай це без не да хо
паў. Так, вый с це на руб ры ку „Важ на” на га
лоў най ста рон цы не раск ры вае ні чо га, ка лі 
на яго „клік нуць” — мы пап ро сту пе ра на кі
роў ва ем ся зноў жа на га лоў ную ста рон ку.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

У ня дзе лю, 24 лі пе ня, а 10 га дзі не па чаў
ся дру гі дзень спа бор ні цтваў за ку бак «FA
IR PLAY» лі гі чэм пі ё наў „Swam pions Soc cer 
Le a gue” па ба лот ным фут бо ле. Удзель ні ча
ла двац цаць муж чын скіх ка манд і ча ты ры 
жа но чыя. Ро зыг рыш пра хо дзіў ад на ча со ва 
на двух су меж ных пля цоў ках пры вя лі кай 
за ці каў ле нас ці пуб лі кі. Спа бор ні цтва бы ло 
заў зя тае. Пат ра ба ва ла спры ту і нап ру жа
нас ці, каб пе ра маг чы са пер ні ка. Ад но ста
ла пэў ным, ка ман да «Ожэл» Кляш чэ лі не 
аба ра ні ла зван ня чэм пі ё на і апы ну ла ся на 
тры нац ца тым мес цы. А вось як вы гля дае 
кан чат ко вая кла сі фі ка цыя ІІ Спа бор ні цтва лі
гі чэм пі ё наў «Swam pions Soc cer Le a gue»:

Муж чы ны: 1 — Old Bo ys Cze rem cha, 2 — 
Dr Tusz Bia łys tok, 3 — Szczu czyn (Bia ło ruś), 4 
— Bro war Mu rza Gol, 5 — Ban da Swi rów Cze-
rem cha, 6 — Pub Bra ma Bia łys tok, 7 — Fo ot 
Ball He a venlc Chełm, 8 — Kob ryń (Bia ło ruś), 
9 — BKP Ra ko via Ge pard II, 10 — Ra mis Bia-
łys tok, 11 — FC Za mu le ni, 12 — Sió dem ka 
Bia łys tok, 13 — Orzeł Klesz cze le, 14 — BKS 
Roz to cze Kras nob ród, 15 — OSP Cze rem cha, 
16 — Ajax In ter na tio nal, 17 — Sza lo ne Dzi ki, 
18 — Błot ne Or ły Błot no wo la, 19 — Ry ce rze 
Wa len ty ny, 20 — Lam ba da Cho roszcz.

Жан чы ны: 1 — Ra mis Wo men, 2 — Błot ne 
Księż nicz ki, 3 — Bab ski Te am.

Най леп шы стра лок — Сяр гей Ба ла ба
наў, най леп шы ва ра тар ка ман ды Шчу чын, 
най леп шая ва ра тар ка ка ман ды «Błot ne Da-
my». Ку бак «Fa ir Play» лі гі чэм пі ё наў «Swam
pions Soc cer Le a gue» дру го га вы пу ску «Ча
ром ха2016» ат ры ма ла ка ман да Шчу чын 
з Бе ла ру сі (на здымку).

Але гэ та быў не адзі ны ат рак цы ён ня
дзель ных свят ка ван няў. Ад 10:30 ста лі да
ступ ны мі май старкла сы па ру мын скіх тан
цах, лі рыч ным спя ван ні, вы ра бах з лям цу, 
са ло мап ля цен ні, ган чар стве, ма стац кім ру
ка дзел лі, тка цтве і ары га мі. Прэ зен та ва лі ся 
так са ма стра вы бе ла ру скай, ма ра кан скай 
ды не паль скай кух няў. А ў 14:30 ад бы ла ся 
дэ гу ста цыя страў пад ляш скай рэ гі я наль най 
кух ні. Сё ле та ў кон кур се са пер ні ча ла двац
цаць ка манд, якія прэ зен та ва лі трыц цаць 
во сем страў.

І так: 1 — Мо ні ка Алек ся юк — «мар цін
кі», пе ча ная буль ба з гры ба мі і па ра най ка
пу стай, «яга дзян кі» ды ка пу ста з лі січ ка мі; 
2 — Мал га жа та Алек ся юк — пя чэн не са 
сквар ка мі, 3 — Іа ан на Ра ма нюк — га луб
цы з лі січ ка мі з печ кі, ар жа ны хля бок «на 
зак ва се», блін цы з яга да мі, блін цы са шпі
на там, са лод кі пі рог з яга да мі, баб ка з цу кі
ні яй; 4 — Юлія Ра ма нюк — гра ча ныя алад кі 

з грыб ным соў сам, пя чэн не «кан вер ты» 
з віш ня мі, 5 — Ала Сце па нюк — «сэн ка чэ», 
6 — Ва лян ці на Мар ке віч — ту ша ная буль ба 
з мя сам, тва рож нік, пя чэн не з ча рэш ня мі, 7 
— Кры сты на Кас’ я нюк — буль бя ная кіш ка, 
буль бя ная баб ка, паш тэт, кры вян ка, 8 — 
Гра жы на Астап ко віч — кат ле ты з фа со лі, 
9 — Ро берт Га лам беў скі — ага род нін ныя 
ва рэ ні кі, супкрэм з цу кі ніі, 10 — Вік тар Ша
ты ло віч — ка зі ны сыр, 11 — Оля На за рук 
— ту ша ная ка пу ста з гры ба мі, бу лач кі з ка
ры цай, 12 — Мі хал На за рук — свой ская 
каў ба са, 13 — Ан на На за рук — буль бя ная 
баб ка, 14 — Аг неш ка Які мюк — пі рог з цёр

тай буль бай, буль бя ная баб ка, 
буль бя ная кіш ка. Рэ гі я наль
ныя стра вы бе ла ру скай кух ні 
зап рэ зен та ва ла Та ва ры ства 
«Спад чы на» з Вы со ка га. Алі на 
Ва сі люк пра па на ва ла алад кі 
са сліў ка мі, Ала Фі лос — пі раж
кі з ка пу стаю, Га лі на Цар ко 
— ван т ра бя ны торт, Люд мі ла 
Кан д ра цюк — гам бур ге ры 
пада маш ня му, На тал ля Саф
ра нен ка — се ча ныя кат ле ты, 
Але на Краў чук — «са лод кія 
мя шоч кі».

Ацэн кай страў зай ма лі ся 
вар шаў скія май ст ры па гаст ра

но міі: Ян Ку рань, Ге на Мян т ке віч, Збы шак 
Кмец і Іа ан на Яку бюк, а кам па ньён кай жу
ры бы ла Анэ та Ку ра нё ва — «доб ры дух» 
кон кур су. Жу ры прыз на чы ла тры пер шыя 
мес цы і два вы лу чэн ні. У пер шай ка тэ го рыі 
ўзна га ро ду ат ры ма ла Аг неш ка Які мюк за пі
рог з цёр тай буль бай, дру гое мес ца — Гра
жы на Астап ко віч за кат ле ты з фа со лі, а трэ

цяе — Вік тар Ша ты ло віч за ка зі ны сыр. Вы
лу чэн ні ат ры ма лі Га лі на Цар ко з Вы со ка га 
за ван т ра бя ны торт, а Аг неш ка Які мюк — за 
буль бя ную кіш ку.

Прэ зен та цыя лаў рэ а таў і ўдзель ні каў 
ку лі нар на га кон кур су па ча ла ся ў 17 га дзін. 
У час вы сту пу стар шы ня жу ры Ге на Мян т
ке віч кан ста та ваў: «Цяж ка пры хо дзі ла ся 
чле нам жу ры ацэнь ваць стра вы з так ба га
та га і раз на род на га ме ню. Але не паў тор най 
стра тай для сё лет ня га кон кур су быў брак 
аў ся на га кі ся лю і куц ці. Я сам ма ніў шмат лі
кіх сяб роў на гэ тыя сво е а саб лі выя стра вы 
пад ляш скай кух ні. Лі чу, што ў на ступ ным го
дзе гэ тыя стра вы бу дуць ца рыць на кон кур
с ным ста ле».

За тым бы лі аб’ яў ле ны вы ні кі дру го га вы
пу ску лі гі чэм пі ё наў «Swam pions Soc cer Le
a gue» і ўру чэн не пры зоў па ба лот ным фут
бо ле.

За вяр шаль ны кан цэрт ча ром хаў ска га 
фе сты ва лю фоп ь ка вых су стрэч «З вя ско ва
га па над вор ка» па чаў ся з аг ля ду губ ных гар
мо ні каў, за тым вы сту пі ла ся мей ная ка пэ ла 
Яна Ма лі ша з Ма лі шо ва і гру па «Gyp sy Ska 
Or qu es t ra» з шас ці ча ла век з Ве не су э лы. На 
жаль, не змог я ўдзель ні чаць у гэ тай му зыч
най ім п рэ зе па пры чы не не най леп ша га ста
ну зда роўя. Ціск кры ві не ча ка на па вы сіў ся 
і вы му ша ны я быў вяр нуц ца да моў, каб пры
няць ля кар ства. Але кан чат ко ва фе сты валь 
не за кон чыў ся. З 25 па 29 лі пе ня пра ца ва лі 
май старкла сы па бе лым спе ве, ары га мі, 
тка цтве, са ло мап ля цен ні і ган чар стве. За гэ
та пак ла па ці лі ся, ра зу ме ец ца, ар га ні за та ры 
фе сты ва лю. І за гэ та на ле жац ца ім сло ва 
прыз нан ня і па ша ны.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Ча ром хаў скі фе сты валь (2)
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СПАЧУВАННІ
Оль га Зю зя, 

жы хар ка бы лой вё скі Руд ня, 
да жы ла 89 га доў і па мер ла на 

Гра бар цы. Шчы рыя спа чу ван ні 
яе сы ну Юрыю Зю зі і яго бліз-

кім пе ра да юць жы ха ры бы лых 
вё сак Руд ня і Ры ба кі.

 Пес ня 
— на ша ра дасць

(22.03. — 20.04.) Спра віш ся з усім, на 
чым та бе за ле жыць. Ак тыў на дзей ні чай на 
кож ным по лі. Са мот ныя Ба ра ны зной дуць 
да ка го пры ту ліц ца і аг ля даць ра зам за ха ды 
і ўсхо ды Сон ца. На пра цы спа кой на, усе з та-
бой бу дуць лі чыц ца. Вель мі піль нуй тэр мі ны, 
да ку мен ты, рэ цэп ты.

(21.04. — 21.05.) 13-16.08. не ўклю чай ся 
ў кан ф лік ты, якія ця бе не пас рэд на не да ты-
чаць. Кеп ска ва та з ма ты ва цы яй, але ўда дуц ца 
та бе ўсе ба та ліі ва ўста но вах. І вель мі ўда лы 
ад па чы нак. Бы кам без аб ру чаль на га пяр с цён-
ка вар та зай граць у ад к ры тыя кар ты. На пра-
цы вар та па ста рац ца, твой ко зыр — ін тэ лі ген-
т насць, рэф лекс і ўме ласць на ладж ваць кан-
так ты. Ка лі шу ка еш пра цу, з 18.08. (да 23.08.) 
мо жаш ат ры маць фай ную пра па но ву.

(22.05. — 22.06.) Ма рыш пра ад па чы нак? 
Ча кае ця бе вель мі шмат бе стур бот ных хві лін. 
Уда ла ў афар м лен ні спраў ва ўста но вах, ха ця 
бу дзе так са ма кры ху нер ваў. На пра цы так са ма 
даб’ еш ся свай го. 13-17.08. на ля гай на ра монт. 
У сты коў цы з кан ку рэн цы яй не шар жуй, у най-
леп шым вы пад ку бу дзе ні чыя. 13-19.08. са чы 
за аб’ я ва мі аб пра цы. Ад на фір ма бу дзе пат ра ба-
ваць энер гіч най, сум лен най і кру той асо бы.

(23.06. — 23.07.) Ад рэ жаш ся ад та го, што 
мае на ця бе бла гі ўплыў. Пе ра ка на еш да сва-
ёй асо бы лю дзей, які ах вот на вы ка на юць твае 
пат ра ба ван ні. Бу дзеш вель мі пры ця галь ны. 
13-18.08. хтось ці да ця бе ста не ўзды хаць. Вы-
бе ры ся ў па да рож жа, да лей шае ці ка ра цей-
шае, 19.08. мо жаш вяр нуц ца не адзін. Бу дзеш 
уз ды мац ца па пры ступ ках кар’ е ры. Еж яга ды.

(24.07. — 23.08.) 14-18.08. мо жаш ат ры-
маць доў га ча ка ную пра па но ву. 17-20.08. 
пе ра мож на вый дзеш з ня лёг кіх сі ту а цый. Га-
ра чыя эмо цыі ў па ры, но выя за хап лен ні, тар-
на да на пра цы. Фі нан са мі не тур буй ся, бу дзе 
па дза ро бак. Ну дзіц ца не бу дзеш!

(24.08. — 23.09.) Ад важ ся быць са бою. 
І не па га джай ся на тое, што доб рае для ін шых, 
а не для ця бе. Юпі тар схо ча ця бе сас ва таць; 
не ба ра ні ся пе рад ка хан нем! 13-18.08. шмат 
асоб схо ча на вя заць та бе свае па ра ды; раз г-
ледж вай іх — мо жа тым, хто бу дзе най больш 
з імі на зой лі вы, за ле жыць больш на сва іх спра-
вах, чым на тва іх. Ка лі шу ка еш пра цу, не рас-
ста вай ся з тэ ле фо нам па між 18 і 22 жніў ня. 
Ра ба цяг па цяг не на спе цы я лі стыч ныя кір ма шы 
і кан фе рэн цыі — зда бу дзеш но выя ўме лас ці.

(24.09. — 23.10.) Не ля нуй ся, ха ця ка ні ку лы 
— ма еш шан цы на не ма лыя пос пе хі! 15-19.08. 
вер нец ца та бе тое, што ты лі чыў даў но стра-
ча ным. 13-16.08. не ўпі рай ся, каб не стра ціць 
ней кага шанцу. У па ры не маў чы. На пра цы 
па пад га няй хва сты, бо мо жаш стра ціць па вы-
шэн не, прэ мію або на ват і па са ду. Ка лі шу ка-
еш пра цу, 13-17.08. раз важ, ці за ле жыць та бе 
больш на прэ сты жы і зна ка мі тых за роб ках, ці 
ці ка вай твор чай пра цы згод най з тва ім ду хам.

(24.10. — 22.11.) 15-20.08. бу дзеш ваб ны 
і ра ды сва ім жыц цём. Але 15.08. піль нуй ся, каб 
тваё ра шэн не не да вя ло да та го, што пач неш 
хут ка яго шка да ваць. Су се дзі бу дуць пра чу ле-
ныя, бу дзеш ка ля іх ха дзіць на паль чы ках, асаб-
лі ва пас ля 22 га дзі ны. Не мя шай жыц ця пра цоў-
на га з аса бі стым. Не на ля гай на ла сун кі.

(23.11. — 22.12.) 13-15.08. не ра скід вай-
ся гра шы ма, не ра ска шэль вай ся пе рад зна ё-
мы мі. З уся ля кай ка ба лы вый дзеш пе ра мож-
цам. Не спя шай ся, дой дзеш да мэ ты ў свой 
час. Раз’ ез ды, ха ця на ра каць на гэ та бу дуць 
род ныя. Доб рая за ду ма на біз нес — па ло ва 
пос пе ху. Плюс шчас це. А гэ та мо жа быць 
там, дзе ты б і не спа дзя ваў ся!

(23.12. — 20.01.) 13-15.08. з-за не ра шу час-
ці не страць шан цу на ка хан не! Гу ляй, па да рож-
ні чай, ад па чы вай, зна ём ся. Вы бе ры ся туды, дзе 
ні ко лі не быў. Не ча кай, што ін шыя вы ра шаць 
за ця бе твае праб ле мы — хо піць ім сва іх. Бя ры-
ся за ра ды каль ныя зме ны. Мо жаш пе ра ся ліц-
ца, кан чат ко ва пар ваць кан так ты з не ка то ры мі 
людзь мі. Не ка то рыя суп ра цоў ні кі твае за слу гі 
пры пі шуць са бе. Маг чы мас ці зме ны пра цы 
з 18.08 (да 25.08.), а ка лі доб ра та бе на ста-
рой, па вы сяць ця бе або выш люць на ка рыс-
нае і фай нае абу чэн не.

(21.01. — 19.02.) 14-18.08. удас ца та бе 
пра біць свае за ду мы. Маг чы мыя гор шыя хві-
лі ны, але ча кае ця бе мяк кае пры зям лен не. 
Вы со ка ста неш у кам па ней скім рэй тын гу, бу-
дуць та бой за хап ляц ца і па ва жаць. Не куп ляй, 
на пры клад, не пат рэб най ка на пы.

(20.02. — 21.03.) Лепш не куп ляй 14-
17.08., та му што лёг ка бу дзе ця бе на мо віць 
да ўся го. З 18.08. (да 27.08.) ні я кі шанц не 
ўця чэ та бе з-пад но са! Ка лі пла ну еш за ме ну 
жыл ля, доб рыя на го ды бу дзеш мець па між 
18 і 27.08. Шу ка ю чы пра цу, дай ся бе за па мя-
таць чым сь ці нез вы чай ным.

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. са мец ка ро вы = 11 _ 13 _ 14 _;
2. ста год дзе = 4 _ 5 _ 3 _;
3. вы ка наў ца смя рот на га пры га во ру = 7 _ 8 _ 6 _;
4. са мец льві цы = 12 _ 18 _ 16 _;
5. во дар = 1 _ 2 _ 9 _;
6. дзяр жа ва з пу сты няй Ата ка ма = 21 _ 22 _ 19 _ 20 _;
7. пар т нёр ка яго = 10 _ 17 _ 15 _.

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

дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 30 ну ма ра
Пры ві лея, пай, квет ка вод, ба ля ван не, Ішым, ха мут, тын, ма ла ка сос.

Ра шэн не: Ля ні вай ка бы ле і хвост мя шае.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 

з БельскаПадляшскага і Міхалу Байко з Беластока.

У разгары лет ні се зон бе ла ру скіх фэ стаў 
на пра ва слаў най Бе ла сточ чы не. Пе сен ныя 
ка лек ты вы з ус ход ня га Пад ляш ша прэ зен
туюц ца на ма стац кіх лет ніх вы ступ лен нях на 
гмін ных і па вя то вых сцэ нах. Ся род ама тар
скіх гур тоў ка ля 30 га доў спя ва юць «На раў
чан кі» з На раў кі, пад му зыч ным кі раў ні цтвам 
Пят ра Скеп кі. «На раў чан кі» ве да юць мно га 
пе сень, але не ха пае ім но вых. На пі саў 
я верш аб род най зям лі пад за га лоў кам 
«Пес ня мая» і па ка заў Пят ру Скеп ку. Ён ах
вот на склаў да май го вер ша му зы ку і ўзнік ла 
пес ня, якая ста ла сво е а саб лі вым гім нам 
ка лек ты ву. У пес ні спя ва ец ца аб пры га жос ці 
Бе ла стоц кай зям лі, Бе ла веж скай пуш чы і ча
роў нас ці бе ла ру скай пес ні. Ня даў на аў тар 
слоў да пі саў яш чэ чац вёр ты куп лет:

Пес ня — мая ра дасць,
Пес ня — маё шчас це,
Пес ня ак ры ляе, клі ча ў па ход.
Пес ня нас яд нае,
Пес ня спа лу чае.
Не жы ве без пес ні наш на род.

Гэ тыя сло вы вы раз на пад к рэс лі ва юць 
зна чэн не пес ні ў жыц ці лю дзей.

Ужо 5 га доў «На раў чан кі» сяб ру юць 
з гур том «Жа ва ран кі» з Мах на та га Гай наў
скай гмі ны. Там так сам іг рае Пётр Скеп ка. 
Ар га ні за цый ным кі раў ні ком «Жа ва ран каў» 
з’яў ля ец ца Аляк сей Ге ра сі мюк. «Жа ва ран

кі» спя ва юць ах вот на і вель мі друж на. Ак ра
мя ста рэй шых спе ва коў ёсць у іх і ма ла дыя. 
Ім хо чац ца мець свой «гімн». Сяб рам не 
ад каз ваю. Пі шу верш «Ах вы, жа ва ран кі». 
Ён па чы на ец ца так:

У Мах на тым мно га спе ва коў,
«Жа ва ран ка мі» яны за вуц ца.
Быц цам птуш кі ран няю вяс ной
Пес няю на род най адаз вуц ца.
Эх вы, жа ва ран кі-жаў ру кі,
А іна чай мі лыя «скаў рон кі».
Ва шы пес ні льюц ца ад ду шы,
Быц цам гім ны род нае ста рон кі.

«Жа ва ран кі» абя ца лі ства рыць ме ло
дыю і спя ваць гэ ту пес ню.

Ад Гай наў кі да Бель ска ра скі ну та мно га 
вя лі кіх бе ла ру скіх вё сак. Ся род іх гмін нае 
ся ло — Чы жы. У Чы жах дзей ні ча юць два 
бе ла ру скія ка лек ты вы. Ста рэй шым гур том 
пен сі я не раў кі руе на стаў нік му зы кі — скры
пач ка Іры на Лу ка шук. Яна на пі са ла му зы ку 
да ма іх вер шаў, та кіх як «Дзесь там пад На
раў кай», «Заг ля нуў ве чар у ак но» і чы жоў
скі гурт іх спя вае.

Спя ва юць між ін шым, лю дзі з вё скі Мо
ра. Яны хо чуць мець пес ню аб сва ім ся ле. 
Быў я ка лісь ці ў Мо ры, у на стаў ні ка Ана то ля 
Па доль ца, з якім ра зам «сту ды я ваў». У лі цэі 
ра зам ву чы ла ся мо ладзь з гэ тай вё скі. Дзяў
ча ты Ма саль скія вель мі доб ра ву чы лі ся. 
Сеў я за стол і ў такт ра ман са «Во чы чор
ныя» стаў пі саць верш:

На Гай наў ш чы не, у вёс цы Мо ра
Жы вуць ма ра не, з дзя доў ся ля не.

Жы ве на род тут наш бе ла ру скі,
Спя вае гур там, як у не бе птуш кі.

Мо жа, ат ры ма ец ца пес ня?
Вель мі пры го жа вы сту па юць на кон кур

се ў Гай наў цы «Чы жа вя не», якім іг рае на 
ба я не Юры Га не віч.

Выс лаў я ім пе сен ны тэкст, у якім, між 
ін шым, пі шу:

Люб лю слу хаць вас, «Чы жа вя не»,
Слу хаць хо чац ца і тан ца ваць.
Як зай г рае Юр ка на ба я не,
Но гі про сяц ца са мі ска каць.
Ой вы, пес ні — мае ве ся лу хі
Лю дзям вы па ма га е це жыць.
Бо жан чы ны без пе сень — ста ру хі
І муж чы ны — ста рэ чы без вас.

Лю дзі ста рэ юць і ады хо дзяць, а пес ні 
за ста юц ца ў на род най па мя ці. Пес ня — сап
раў д ная на ша ра дасць.

vМі ка лай ВА РА НЕЦ КІ

Він шу ем 
Яго Пра ас вяш чэн ства Сі ма на, 
ар хі е пі ска па Ло дзін ска га і Поз нан ска га 
з юбі ле ем 80-год дзя! 

Юбі ляр на ра дзіў ся 12 жніў ня 1936 го да ў Гуш чэ ві не на 
На раў чан скай зям лі. Рэ дак цыя «Ні вы» і чы та чы ве да юць 
Сы мо на Ра ман чу ка з са мых па чат каў тыд нё ві ка. Род ная 
бе ла ру ская мо ва ў Яго ду хоў ным і свец кім жыц ці бы ла 
заў ж ды ары ен ці рам і мо цай раз мо вы з Гос па дам, ух ва-
лай Яго і па дзя кай за даб ро і кра су ак ру жа ю ча га све ту.

Ва ша Пра ас вяш чэн ства! Жа да ем Вам най перш выт-
рым кі ў зда роўі, бе ра жэн ня рас сы па най па ствы Хры сто-
вай і плё ну ў твор чай пра цы.

Мно гія ле ты! Рэ дак цыя «Ні вы»
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На 
Па лес сі, як ні дзе ў све
це, лю бяць пры ха ро
шыць зда рэн не, каб 
і апош няя ту пі ца на леж

ным чы нам аца ні ла яго ранг і зна чэн не. 
А ка лі яш чэ там бы ло вяд ро са ма гон кі, 
па дзея пе ра хо дзі ла ўсё на све це і ста на ві
ла ся ле ген дай. Так, ме на ві та, ат ры ма ла ся 
з эк ск лю зіў ным пар ке там, па якім і мне 
вы паў го нар сту паць у Нуй нен скім до ме 
куль ту ры...

Гэ та зда ры ла ся ў ся мі дзя ся тыя га ды мі
ну ла га ста год дзя, у апош ні дзень ста ро га 
го да. Важ ны чы ноў нік Кі вер цаў скай дрэ ва
ап ра цоў чай фаб ры кі вяр таў ся з Лю ба ша ва 
з ка ман дзі роў кі. У яго га ла ве мро і лі ся ўжо 
на ва год ні баль, фе ер вер кі, шам пан скае. 
Ну, каб да лей ад та го Па лес ся! На поў на чы 
ні бы та ўсё нар маль на. Але ж...

Рап там ко лы за бук сі ра ва лі ў снезе, за
вур ка таў ма тор, зат рас ло са ло нам.

— Каб то бы ла фур ман ка, то аб к лаў бы 
ка бы лу пу гай, — па ду маў у злос ці чы ноў нік.

Што не ра бі лі, ча го не пры дум ва лі — усё 
да рэм на. Ма шы на звы чай на зла ма ла ся.

Ка таст ро фа зда ры ла ся як раз ля вя ско
ва га клу ба ў Нуй но.

Чы ноў нік ад пра віў ша фё ра ехаць у го
рад за да па мо гай, а сам за ху таў ся ў ка жух 
і ся дзеў як за тыч ка ад пек ла. Ён меў свой 
го нар, не лю біў у ту зем цаў пра сіць ла скі. 
Спы ня ла яш чэ злосць на мяс цо вых, якія 
зза ля но ты не рас чыс ці лі да ро гі. А на два
ры цям не ла, ма ца ваў ся ма роз. Чы ноў нік 
зір каў у ак но клу ба, праз якое пра бі ва ла ся 
ма лоч нае свят ло. Ка лі хто ад к ры ваў дзве
ры бу дын ка, з ся рэ дзі ны бу ха ла бе лень кае 
воб лач ка цеп лы ні. Акас ця не лы ад хо ла ду 
чы ноў нік вы ла яў ся ў дум ках ды, як які не да
бі так, за ва лок ся паг рэц ца ў свят лі цу...

А там усё пры стой на, ве се ла. Тан цы, 
му зы ка, спе вы. Толь кі ў кут ку, дзе ста яў са
лід ны ба чок, па на ва ла ажыў ле ная мі тус ня. 
Хлоп цы ціс ну лі ся да па су дзі ны, за чэр п ва лі 
ку бак і праг на пі лі, як у жні во.Чы ноў нік так
са ма ад чуў сма гу ў вус нах і пры ліп да чар гі. 
Каб хоць ка пель ку ва ды ў рот! Ка лі даб рыў 
да ва да ё ма, ён за чар п нуў поў ны ку бак 
і стаў праг на жлук ціць. І толь кі ў па ло ве ёй 
зра зу меў, што п’е не ва ду, а са ма гон ку. Усе 
ту зем цы гля дзе лі на яго з пры ад к ры ты мі 
ра та мі. Чы ноў нік сла ву тай фаб ры кі ве даў, 
што трэ ба вы піць да дна і не па даць вы
гля ду. Іна чай, ён не му жык на Па лес сі. Ды 
і якая роз ні ца — за мер з нуць на два ры, ці 
ска наць ад са ма гон кі.

Ка лі ку бак быў ужо га то вы пай с ці ў чар
го выя ру кі, гра ма да, зу ха ва та вы гук ну ла:

— Ма ла дзец!
Нех та з бо ку пад су нуў яму скіб ку хле ба 

са скры лём са ла. Ах, якое гэ та бы ло сма
коц це! Чы ноў нік быў шчас лі вы. Пас ля ён 
гу ляў, піў і спя ваў з мяс цо вы мі да бе ла га 
ран ня. Ра ні цай, ка лі ён збі раў ся ў да ро гу, 
ніз ка пак ла ніў ся нуй нен цам. Не вы па да ла 
з’е хаць без сло ва па дзя кі і ней кай абя цан кі.

— Ска жы це, што вам трэ ба? — да пыт
ваў ся. — Усё да бу ду, усё афор м лю!

Не да біт кі нач ной гу лян кі не ве да лі ча го 
ім яш чэ да шчас ця трэ ба. Яны толь кі што 
па ста ві лі ў кут ку но вы ба чок з са ма гон кай. 
За ба ву з пры ез джым хут чэй па лі чы лі доб
рым зна кам, ка ра цей ка жу чы, яны ве ры лі, 
што неш та ад ме ніц ца, па шан цуе. І гэ та га ім 
ха па ла.

Пас ля, ка лі бу да ва лі дом куль ту ры, спат
рэ бі лі ся пар кет ныя клёп кі. Дэ ле га ва ны 
му жык па даў ся ў Кі вер  цаў скую фаб ры ку, 
вя до мую на ўвесь Са юз. Спа чат ку з ім не 
ха це лі га ва рыць. Чы ноў нік, да яко га звяр
нуў ся па спра ве, на ват не пад няў га ла вы 
знад пісь мо ва га ста ла:

— Ну, так! Для нас, па ле шу коў, заў сё ды 
не ха пае. Нас заў сё ды ад сы ла юць з пу сты
мі ру ка мі, — па чаў на ра каць нуй не нец.

— Вы бу дзе це з Па лес ся? — рап там 
ажы віў ся чы ноў нік. — А ад куль, кан к рэт на?

— З Нуй но.
— Ах, з Нуй но!
Праз мо мант за па на ва ла маў чан не. 

А пас ля той са мы чы ноў нік, які яш чэ пяць 
хві лін ра ней не ха цеў пад няць га ла вы, 
ця пер пад піс ваў па трэб ныя кві ты на кі вер
цаў скі пар кет. Ён з уз ру ша нас цю пры га даў 
імё ны пры га жунь, ча роў ныя пес ні, мяс цо
выя сма коц ці:

— Ні дзе больш я не піў та кой са ма гон кі, 
як у Нуй но, — за я віў з сан ты мен там.

Ака за ла ся, што гэ та быў той са мы чы
ноў нік, які ў сла ву тую «Га га ту ху», па пры

чы не ава рыі ма шы ны, за ка паў ся ў Нуй но. 
Сло вам, доб рая ва раж ба збы ла ся і ма тэ ры
я лі за ва ла ся ў выг ля дзе ду бо вай клёп кі.

* * *
Я са ма ме ла маг чы масць па каш та ваць 

нуй нен скія сма коц ці пад чар ку сла ву тай са
ма гон кі. Удзель ні каў з’ез ду на за кан чэн не 
ча каў стол, за стаў ле ны як на вя сел ле. Як 
над та «важ на га» гос ця мя не па са дзі лі ка ля 
га ла вы — Ві та ля Іва на ві ча. Гас па дар ся ла 
на поў ніў чар ку і па даў у мае ру кі.

— Ска жы це сло ва! — за га даў.
Я зір ну ла на эк ск лю зіў ны пар кет і па чыр

ва не ла як вяр гі ня. Каб хто ра ней ска заў, 
што прый дзец ца піць га рэ лі цу ў та кую тра
піч ную жа ру, я б сам ле ла ад са мой дум кі. 
А тут яш чэ трэ ба пад няць тост, вы піць і не 
па даць вы гля ду.

Як раз у гэ ты дзень свят ка ва лі Пят ра 
і Паў ла, дык я пах ва лі ла пес ні і пад ня ла 
тост за імя нін ні каў.

— Пі да дна! — вы гук ну ла за ла.
На пой у чар цы меў бур ш ты на вы ко лер 

і да лі кат ны, ак са міт ны смак як ма рач ны 
ка ньяк.

— Гэ та са ма гон ка? — здзі ві ла ся я.
— Да, на ша, па ле ская...
Нуй не ская са ма гон ка бы ла прып раў ле

на ней кім ляс ным ко ра нем, які ад к ры ваў 
смак у ро це, су па кой ваў дур ныя нер вы 
і раз будж ваў ра дасць на ду шы.

Я не па спе ла сес ці на мес ца, як на ма ёй 
та лер цы ды ме ла ўжо буль ба, зак ра ша ная 
шквар ка мі, зя лё най цы бу ляй і све жым кро
пам. Да гэ та га па да лі ту шон ку з ця ля ці ны, 
якая рас п лы ва ла ся ў ро це і пах ла ба ра ві ка
мі. У якас ці пры стаў кі пра па на ва лі па мі до ры 
з хат ня га ага ро да, са лё ныя агу роч кі, са лод
какіс лы  са лат з бе лай ка пу сты, лі мон, віш ні 
і дзі кія пер сі кі. Прып ра шаць «над та важ на
га» гос ця пад ня ла ся са ма Яў ге ні я  Кан д ра
цье ва. Яна пад кі да ла мне смач ныя ку скі на 
та лер ку і з ма ця рын скім кло па там у го ла се 
паў та ра ла: ча му Вы ні чо га не яс це?

— Я ем! — ап раў д ва ла ся я.

— Што гэ та за яда, трэ ба ўсё па каш та
ваць.

— Я ем, аж но ву шы тра суц ца!
— Няп раў да, ні чо га Вы не яс це!
Тым ча сам па мя ня лі та лер кі і пры нес лі 

кра ке ты з грыб ной на чын кай. Ні бы та звы
чай ная стра ва, а тут сма ка ва ла лепш, чым 
у прэ стыж ным рэ ста ра не. Пас ля прый ш ла 
чар га на пі раж кіга луш кі, наш пі га ва ныя 
сы рам і буль бай. Да іх па да ва лі све жае ха
пя не, мас ла і соль. Сма коц це, аб’ я дзен не, 
не ра ска заць! Спа да ры ня Кан д ра цье ва 
даг ля да ла, каб мая та лер ка бы ла га то вая 
на чар го вую стра ву ды з ма ця рын скай чу
лас цю паў та ры ла:

— Еш це, мі лая, еш це! Ча му Вы ні чо га не 
яс це!

Ад нак не яда і піт во бы ло ас но вай і ду
шой гас ці ны ў Нуй но. Кож ныя дзе сяць 
хві лін, ка лі на паў ня лі чар го выя чар кі бур
ш ты на вай са ма гон кай, гу чаў но вы тост. 
Па ле скія то сты леп шыя за гру зін скія. Яны 
на па мі на лі мі ні я цюр ныя оды ў ад рас гас па
да роў, сла ві лі іх здоль нас ці і пра ца ві тасць, 
да лей іш лі па жа дан ні зда роўя, ба гац ця, 
ка хан ня, пры быт ку ў ха це і гас па дар цы: 
каб ку ры доб ра нес лі ся і жон кі не ста рэ лі! 
Ча сам па жа дан ніто сты рыф ма ва лі ся, а іх 
квя ці стасць не са сту па ла бу ке там над ру
ка ва ным у га зе це «По ліс ся». Гэ та ўсё да
паў ня лі га ла сі стыя спе вы «Бе ра гі ні», якую 
ча ста ва лі  за дру гім, асоб ным ста лом. Я аца
ні ла клас гас па да роў. Мой тост у па раў нан
ні з па чу тым зда ваў ся сціп лым і аш чад ным, 
але мя не ўгаш ча лі як ней кую ца ры цу.

І яш чэ ад ду шы спя ва лі ста рыя пес ні. На
ступ ная «ягад ні ца» гу чыць так:

Ой ню ты на шы до до му,
Бо пры па де мо ро сою.
А як ро сою пры па дэм,
Той до до монь ку нэ зай дэм.
На ша мат ьён ка до муе,
Нам вэ чэ ронь ку го туе.
А як нэ бу дэ го то вать,
Хай нэ но чуе ў до ма.
Нэ хай но чуе ў лі э сі,

Як та пта шэч ка ў стры сі.
Нэ хай но чуе ў по лі,
на шы ро ко му за го ні.

* * *
Га ла ва, Ві таль Іва на віч Яраш чук, за пра

сіў мя не ў свой ка бі нет, каб аса бі ста ўру
чыць па ле скі бут лік са ма гон кі. Ён сам не 
над та па дзя ляў мой эн ту зі язм для ста рых 
пе сень:

— За мно га ў іх сум на га зме сту, за мно
га жа лю...

Ся ло Нуй но іс нуе ад ча соў ся рэд не вя
коўя. У пісь мо вых кры ні цах пер шы раз паз
на ча нае пад 1463 го дам і яно пры на ле жа ла 
кня зям Сан гуш кам. Мяс ці на мае сла ву тых 
ура джэн цаў. 19 лю та га 1789 го да ў сям’і 
свяш чэн ні ка на ра дзіў ся Ан то ній Ра фаль скі 
(у мі ры Ры гор Ан то на віч Ра фаль скі), вар
шаў скі епі скап Ру скай Пра ва слаў най Цар
к вы, ад 1843 го да міт ра па літ наў га род скі, 
санктпе цяр бур г скі, эст лян д скі і фін лян д скі, 
най га лоў ны член Свя цей ша га Пра ві цель
ству юш ча га Сі но да, пры хіль нік ска са ван ня 
цар коў най уні. Са ноў нік па ха ва ны ў Санкт
Пе цяр бур гу, у апош нюю да ро гу ад во дзіў 
яго сам цар Мі ка лай І. У Нуй но за ха ва ная 
граб ні ца з астан ка мі баць коў пра ва слаў на
га са ноў ні ка.

— На ша ся ло раз ві ва ец ца, — ка жа 
Ві таль Яраш чук, — кож ны год у нас на ра
джа ец ца ка ля трыц ца ці дзя цей. Чым зай
ма юц ца лю дзі? Пра цу юць на зя мель ных 
участ ках, ве лі чы нёй да 2 га. Там са дзяць 
буль бу і ўсё та кое. Двац цаць асоб пра цуе 
ў сель ска гас па дар чым прад п ры ем стве, 
якое га дуе мяс ных ка роў. Праў да, гэ та не
вя ліч кі ад со так на 1670 жы ха роў.

— То якім цу дам ся ло раз ві ва ец ца? 
— пы таю.

— Мо ладзь з’яз джае на ра бо ту ў кра
і ны, дзе пры стой ны за ро бак. Най больш 
у СанктПе цяр бург і ў Маск ву. За раз там 
мож на за ра біць 12 ты ся чы до ла раў у ме
сяц. А ра ней, да рэ ва лю цыі, за раб ля лі на
ват 2,5 ты сяч бак саў.

— Не маг чы ма?
— Гэ та і так больш, чым за ро бак у Поль

ш чы, — да дае стар шы ня. — На ад ны ві зы 
да вас трэ ба пат ра ціць 500 до ла раў. А каб 
за ра біць ты ся чу до ла раў, трэ ба га ра ваць 
ад ран ня да поў на чы.

Ві таль Яраш чук — ка рэн ны ту зе мец. 
Пас ля за кан чэн ня Сель ска гас па дар чай 
ака дэ міі вяр нуў ся ў Нуй но, дзе кі ра ваў кал
га сам. Та ды пра ца ва ла больш за дзвес це 
ча ла век, се я лі збож жа, га да ва лі ка роў і сві
ней. Пе ра ход на рын ка вую гас па дар ку вы
му сіў аб ме жа ваць пра дук цыю і шта ты.

— Нам і так па шан ца ва ла, — ка жа на 
ап ты мі стыч най но це, — бо кру гом па рас цяг
ва лі кал гас ную ма ё масць. Нам уда ло ся яе 
за ха ваць.

— Што яш чэ за стаў ляе ма ла дых вяр тац
ца, ста віць тут но выя ха ты, зак ла даць се м’і? 
— пы таю.

— Мы ўсе ста ра ем ся друж на з са бой 
жыць, да па ма гаць адзін дру го му, — чую 
ў ад каз, — каб пас ля бы ло з кім вы хі ліць 
чар ку і за спя ваць у гас ці не.

* * *
Мы так са ма не па кі нем на шых чы та чоў 

без шы рэй ша га апі сан ня сек су аль на га аб
ра ду «гір ка». Ніх то з мяс цо вых не ве дае ад
куль пай шоў та кі на зоў, ці ад сло ва «гір ка», 
якое кры чаць ма ла дым на вя сел лі, ці про
ста ад «іг раў», флір таў. Са мыя ста рыя ў ся
ле ка за лі, што «ха дзі лі на ноч». Мо ладзь 
су стра ка ла ся ў пра стор най ха це, дзе не бы
ло ма лых дзя цей. Дзяў ча ты бра лі з са бой 
ку дзе лю, вы шы ва лі, спя ва лі. Ка лі змяр ка ла, 
у ха ту за хо дзі лі ка ва ле ры. Яны пры дум ва лі 
ўся кія фо ку сы, жар та ва лі. А пас ля, з выг
ле джа най дзеў кай, кла лі ся спаць на на рах 
з сян ні ком нап ха ным са ло май. Кож ная дзяў
чы на пры но сі ла з са бой ра дзюж ку і па душ
ку. Ча сам у ха це на ча ва ла да двац ца ці пар. 
Мо ладзь аб нюх ва ла ся, пры вы ка ла да ся бе. 
Але на больш са бе не да зва ля ла. Ка лі хто 
па чы наў неп ры стой на па во дзіць ся бе, яго 
вы кі да лі «з гір кі». Ад на ба бу ля ўспа мі на ла, 
як спа ла з бу ду чым му жам шмат на чэй, 
а пас ля іх вя сел ля яш чэ два ме ся цы ў іх 
бы лі пла та ніч ныя ад но сі ны. Яны са ро ме лі ся 
адзін ад на го. Як да лей па ка ці ла ся іх жыц
цёбыц цё? Звы чай на. Як у лю дзей. Ба бу ля 
на ра дзі ла вась мё ра дзя цей.

(пра цяг бу дзе)
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