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Кумпякі Яна Анцыпыè5

Як хадзілі па Гайнаўцыè3

Пасля падзячных багаслуж
баў у гарадоцкіх каталіцкім 
і праваслаўным храмах у ве
раснёвае поўнае лета хто 
жывы дабіраўся над вадасхо
вішча ў Зарэчанах. Тут, 10 ве
расня, над дыхаючым халад
ком штучным азярцом, перад 
гожа аздобленай сцэнай і ба
гатымі пладамі Гарадоцкай 
зямлі заселі гледачы фэсту. 
Быў гэта і бульбафэст, і збож
жафэст, плённабеларускі. 

Даніна была аддадзена і «пану» — на 
сцэне шматслоўна выступілі палітыкі і чы
ноўнікі, што было прынята цярпліва і са 
зразуменнем. «Вароны крычаць, хіба на 
дождж» — каментавалі дасціпныя тры 
дзядкі ў другім радзе амфітэатра. Адзін 
з дзядуляў, былы гаспадар, жыхар Раду
ніна Пятро Мартонік адзначыў, як і мно
гія нашы старыя беларусы, што жывец
ца цяпер так, што лепш не трэба, адно 
здароўе не тое, «паверыце ці не». Цешы
ліся дзядзькі як і ўсе сабраныя нагодай 
паслухаць песень і людзей пабачыць. 
І праўда, важна таксама сесці ў добрым 
месцы. Я здабыла багаты плён анлайн 
— апынулася на траекторыі палёту буль
бін, якія ўжываліся ў двух конкурсах і, 
нятрапіўшыя ў вядзерца ці ў бутэльку, 
прызямляліся акурат на мне. Бамбардзі
раванне здаровымі, прыгожымі клубнямі 
ўспрыняла я як шчодры падарунак ад 
лёсу, які сёлета здорава паганяў мяне па 
плённых беларускіх спеўнапасвенчаных 
івентах. І адчувала сябе як той змораны 
спёкай земляроб, усё ж уцешаны здабыт
камі нашай зямлі. І з шырокай усмешкай, 
як і «Але Бабкі» з Залук і ВалілДвара, 
частуючыя смачнымі вырабамі разявак, 
падала і я ў свойскія абдымкі знаёмых 
і незнаёмых, з якіх некаторыя віталі мяне 
«пані Ніва»...

Радавалася і сэрца, і вочы — якія пры
гожыя вянкі, традыцыйныя і з нейкім свя
точным фокусам, прынеслі жанчыны ад 
кожнага салэцтва, а з самога Гарадка 
аж два. Як цяжка было ацаніць, каторы 
з іх быў самы прыгожы, а і нельга было 
забыць пра перапёлку ад ВалілДвара, 
дзе «для зайчыка» пад уквечаным калос
сем, апрача гожага хлябца, ляжалі ін
шыя смачныя вырабы, і нават жменя кра
мяных лісічак. А вакол пірага, уручанага 
старостамі дажынак Ілонай Лукошык 
і Андрэем Нестарчуком пану войту, віўся 
хмель і залацілася марунка. Падзякавалі 
і арганізатарам (ГЦК і Гарадоцкая гміна), 
і дабрадзеям, падмацаваўшых удалую ім
прэзу — ГазСістэме, сетцы крам «Арге
лян», пякарні «Мая» з Міхалова. З гэтага 
зерня і з мукі з яго будзе хлеб! — адзна
чала хораша вядучая пабеларуску імп
рэзу Аня Трахімчык, нядаўна яшчэ вуча
ніца гарадоцкай школы і ўдзельніца ўсіх 
беларускіх конкурсаў і мерапрыемстваў, 
спявачка гурта «Вэна».

— Браты і сёстры, перш за ўсё пава
жаны спадар войт, — звярнуўся пасля 
малебна над плёнамі як заўсёды на 
роднай мове а. Мікалай Астапчук. — Так
сама арганізатары, сабраныя і дарагія 
госці, якія апынуліся тут на нашай святой 
Гарадоцкай зямлі. Гэта зямля асобая, 
якая перанесла шмат цікавага ў сваёй 
гісторыі, і гэта зямля, якая пладаносіць, 
прыносіць плёны, не толькі ў тым, што 
расце на гэтай зямлі, але і ў тым, што 
на ёй прабывае... Кожнае свята ў лі
тургічным календары мае сваю мэту 
і прызначэнне, свой парадак. Сёння вя

лікая радасць Небу, калі людзі ўмеюць 
дзякаваць Госпаду Богу, за дары і ласку, 
якія Ён дае чалавецтву. Праца на зямлі 
цяжкая. Яна часта мучыць чалавека, 
і часта чалавек хацеў бы адысці да ча
госьці іншага. Дай Бог, каб мы перанеслі 
ўсё з надзеяй. У Бога ёсць свой план 
і парадак, і клопат вялікі аб чалавеку. 
Трэба пакарыцца і прасіць у Госпада 
Бога дапамогі і блаславенства. З Богам 
пераможам усякую нядолю і бяду. Няхай 
Гасподзь блаславіць плёны гэтай зямлі. 
Дзякуй Богу за дождж, за сонца, за ўсё, 
што нам падаваў, каб мы маглі цешыцца 
дарамі і плёнамі, якія маем перад нашымі 
вачыма.

— Словы павагі належацца нашым 
земляробам, — сказаў войт Веслаў Куле
ша. — За труд працы, дзякуючы якой на 
нашых сталах штодзень віднее свежы, 
араматны хлеб. Таму горача вітаю сялян 
з нашай і суседніх гмін. Хвіліну таму атры
маў я з рук старосты вялікі бохан хлеба 
спечаны з сёлетняга зерня. Трымаючы 
яго ў далонях адчуваю радасць і ўдзяч
насць. Ад нашай грамады хачу сказаць 
сялянам «Дзякую!». Дажынкі, старадаўні 

У Гарадку 
дажалі і заспявалі

абычай, з’яўляецца святам удзячнасці, 
завяршэннем гадавой працы з вялікім 
значэннем. Яна складае падставу экзі
стэнцыі грамадства. Праца земляроба 
— нялёгкая і асаблівая, незалежна ад 
аграмаднага развою тэхнікі сучасны ча
лавек надалей залежны ад розных з’яў 
прыроды. Свята плёнаў прыпамінае, што 
дзякуючы працы сялян на нашы сталы 
трапляе наш надзённы хлеб. Мы ўсё блі
жэй сучасных вырашэнняў, хапае нам 
турбот і цяжкасцей, але супольнымі сіла
мі ўдалося нам зрабіць шмат, дзякуючы 
таксама магчымасці выкарыстання вонка
вых сродкаў. Удалося нам зрэалізаваць 
шмат інвестыцый, у тым ліку дарожных, 
якія служаць усім жыхарам Гарадоцкай 
зямлі. Памагаем таксама земляробам 
запаўняць еўрасаюзныя заявы. Усім ся
лянам і іх сем’ям жадаю, каб натура заў
жды ўзнагароджвала ваш труд плёнам, 
няхай хлеб з сёлетняй мукі будзе разваж
ліва і справядліва падзелены.

Мастацкую частку пачаў калектыў 
«Каліна» з Залук, які ўзнік у 2000 годзе 
па ініцыятыве энергічных і таленавітых 
жыхарак гэтай бойкай вёскі, напачатку 
адспяваўшы «Z tamtej strony jeziora”.

— Дажыначкі, дажыначкі, звініць, пяе 
вышынь, як песня над краіначкай ся
лянскае душы. Дажыначкі, дажыначкі, 
паўнюсенькі снапок. Сваіх гасцёчкаў 
міленькіх вітае Гарадок! — Галена Ля
ховіч з «Расспяванага Гарадка» вітала 
гасцей. — Едуць з вёскі ў горад, сабе 
шчасця шукаці... А нам родная вёска ні
бы добрая маці. Я вярнуся дадому, дзе 
расла і вучылася, кожны кут мне знаёмы, 
бо я тут нарадзілася. Я вярнуся з далечы 
да сваёга парога, дзе запалена ў печы 
і памыта падлога... Падыду я да хаты, 
маці з бацькам страчаюць, дзе мяне не 
пакрыўдзяць і заўсёды чакаюць...

Свята, поўнае спеваў і смакоцця цягну
лася далёка ў ноч, гарачую і парную, як 
у лета. Добрае лета маем гэтай восенню!

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ
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Выбарчыя анекдоты Толь кі 

Бельскі вальс
Сваімі вачыма

доб рыя сло вы

У кан цы ве рас ня па лы мя ны мі ко ле ра мі 
па чы на юць раз га рац ца ак ру жа ю чыя нас 
дрэ вы і най мен шыя ку сты. Кры ху ха лод на
га вет ру і лі стоўе рап тоў на зак ру жыць у са
маз ніш чаль ным тан цы. Але па куль апош ні 
скру ча ны лі сток скла дзе сваю ах вя ру 
ма цізям лі, то бу дзе ра да ваць нас не паў
тор нас цю фар баў во сень ска га пей за жу. 
А мы, як за ча ра ва ныя, бу дзем уг ля дац ца 
ў тое пры го жае і ста рац ца за ха ваць ад за
быц ця свет ласць і цеп лы ню ады хо дзя чых 
ле та і вяс ны. Так са ма бу дзем на ма гац ца 
за ха ваць ад за быц ця на шу ма ла досць, 
на шы юнац кія га ды — час ле ту цен ных 
ма раў, якія нас, не се ных вет рам ча су, 
гі сто рыі і пра сто ры, ра скі ну лі і за кі ну лі ў ча
ка ныя або не па жа да ныя мес цы. У мес цы, 
якія нас звя лі з людзь мі, з які мі хо чам быць 
або як най да лей ад не ка то рых уця чы. 
Толь кі ку ды і да ка го та ды вяр тац ца? З кім 
і дзе мож на із ноў па чаць ве рыць і ма рыць? 

Асаб лі ва, ка лі больш пе ра жы та га за на мі, 
чым сь ці жыц ця на пе ра дзе... Але, як ад веч
на жа да ным вес на вою па рою з’яў ля ец ца 
жу раў лі ны кліч і пер шы бус лі ны клё кат 
у род най пра сто ры, то з га да мі са мы мі моц
ны мі ўзгад ва ны мі і ча ка ны мі з’яў ля юц ца 
су стрэ чы з людзь мі і сяб ра мі ма ла дос ці, 
ча ста так доў га ня ба ча ны мі....

Нап ры кан цы гэ та га тыд ня бу дзе пра
хо дзіць ужо вось мы з’езд вы пуск ні коў 
Бель ска га бе ла ру ска га лі цэя. З гэ тай 
на го ды ад мя не аса бі ста і ўсёй рэ дак цыі 
пры мі це, ша ноў ныя вы пуск ні кі, сло вы 
па ша ны за неп ры му ша ную ні кім ах во ту 
да чар го вай сяб роў скай су стрэ чы. А асо
бам, якія ўскла лі на ся бе аба вяз кі ар га
ні за цый на га ка мі тэ та, ап ра ча га ра чай 
па дзя кі ад удзель ні каў ме ра пры ем ства, 
не бу дзе хі ба пе ра боль шан нем, ка лі за 
іх пра цу і зда роўе ах вя ру е це так са ма за
па ле ныя свеч кі ў цар к ве. Ве даў шы рэ а ліі 
сён няш ня га све ту і ад к ла дан не ра шэн няў 
пра ўдзел у з’ез дзе на апош ні мо мант, 
то стрэ са вых вык лі каў ха па ла ім пад 
за вяз ку. Але ду маю, што бу дзе вар та пе

ра а до лець усе вык лі кі і ра зам за ві ра ваць 
у бель скім валь сы. І ўзля цець вы со кавы
со ка панад да ха мі го ра да і пры га даць ды 
ўгле дзець тыя ўсе да ро гі і нап рам кі, што 
пры вя лі вас у да лей шым ці блі жэй шым мі
ну лым у му ры сва ёй шко лы. На ро ва рах, 
цяг ні ках, аў то бу сах, пра жы ва ю чых на 
ква тэ рах сва іх бель скіх зна ё мых ці вуч
нёў скіх стан цы ях, вып раў ля лі вас баць кі 
з блі жэй ша га ці да лей ша га на ва кол ля за 
ляг чэй шым хле бам. Не ха це лі яны, каб іх 
дзе ці бы лі ўвесь час толь кі па на мі са хі і ка
сы. На да е ла і аб рыд ла быць зве дзе ным 
да за гон напры гон на га аб ра ду. Мно гім 
па ча так школь на га го да быў та кім вы баў
лен нем ад цяж кас цей вя ско ва га жыц ця. 
А ста ра жыт ны Бельск быў ужо тым пры
ста ніш чам, дзе га рад ское мож на бы ло 
не толь кі па ба чыць, але і рэ аль на па
спра ба ваць, уку сіць. Але ці ж ат ры ма ны 
ляг чэй шы хлеб нёс так са ма і ад каз насць 
за сваё на цы я наль нае, бе ла ру скае? 
Пароз на му гэ та бы ва ла і бы вае да лей 
у на шым жыц ці. Не ка то рыя так ад ля це лі 
ў яш чэ да лей шы свет са сва іх вя ско вых 

мяс цін, што ад кі ну лі поў нас цю свой ся лян
скі ра да вод. По тым ужо з ме стач ко вай 
пад ляш скай пер с пек ты вы на ступ ныя 
па ка лен ні па ча лі па ку та ваць ад ней кіх 
пра він цый ных ком п лек саў. На пры клад, 
ад са ма ад маў лен ня ад сва іх род ных ды я
лек таў у ся мей ным жыц ці, асаб лі ва ў вы
хоў ван ні пер ша га па ка лен ня га рад скіх 
уну каў і ўну чак. Самапаланізаваліся. Але 
не як доб ра і ўтуль на жы ло ся з тым на шай 
мен шас ці, за над та не вы хі ля ю чы ся са сва
ёй бе ла ру скас цю. Ма ла досць, ад нак, не 
цяр піць за над та та кой ма лой ста бі лі за цыі. 
Раз бу джа ныя ма ла дыя бель скія га ла сы 
пат ра ба ва лі пабе ла ру ску не толь кі ўжо 
ту тэй шас ці, але гі ста рыч на га і куль тур
на га мыш лен ня, якое мне, та ды вуч ню 
Гай наў ска га бел лі цэя, вель мі спа да ба
ла ся і ад к ры ва ла свет на но выя вык лі кі 
і ідэі. Дзя ку ю чы вам, хлоп цам і дзяў ча там 
з Бель ска га бел лі цэя, на ра джа ла ся на 
па чат ку вась мі дзя ся тых га доў зу сім но вае 
— ад каз нае ду ман не пра на шы спра вы 
з бе ла ру ска га пун к ту гле джан ня. Гэ та 
быў пе ра лом, які стаў важ най апо рай 
у раз віц ці бе ла ру ска га па лі тыч наса маў
ра да ва га ру ху на Бе ла сточ чы не.

Пра та кія спра вы заў сё ды ста ра ла ся 
пі саць і за ах воч ваць да пі сан ня ма ла дых 
лю дзей «Ні ва». І па э тыч ны Бель скі лі цэй 
праз ста рон кі на ша га тыд нё ві ка ста на віў
ся апі рыш чам бе ла ру ска га лі та ра тур на га 
ру ху ў Поль ш чы. Та ды ў бе ла ру скім бель
скім валь сы ня хай за ві ру юць усе па ка лен
ні вы пуск ні коў! vЯў ген ВА ПА

Б’юць па ля каў у Вя лі каб ры та ніі, та му 
што тыя ас мель ва юц ца вы ка ры стоў ваць 
поль скую мо ву. У вар шаў скім трам ваі па ляк 
збіў па ля ка. За тое, што той га ва рыў са сва
ім ка ле гам з Ня меч чы ны на ня мец кай мо ве. 
Ці маг чы ма, каб у Бе ла сто ку дай ш ло б 
так са ма да збіц ця ка гось ці за тое, што ў аў
то бу се га рад ско га тран с пар ту за га ва рыў 
на бе ла ру скай мо ве? Або на гай наў скім 
ры нач ку ў цэн т ры го ра да? І ка лі не на бе ла
ру скай мо ве, дык ук ра ін скай, лі тоў скай ці 
«пасвой му»? А ча му б і не ?!. Аг рэ сіў ныя 
ксе на фо бія, ра сізм, на цы я на лізм, ша ві нізм 
ужо здаў на тле юць у бе ла стоц кай га вор цы. 
А на о гул у поль скай мо ве. У яе хам скім ва
ры ян це, які за вец ца «мо вай ву лі цы» поў най 
«к..ваў і да гэ та га па доб на га», па нуе ра ды
ка лізм, аў та ры та рызм «аль боаль бо», пош
ласць, гру басць і не ву цтва. Там ня ма мес ца 
на за меж ныя мо вы, ці на ват «сле дзі ка ван
не» — гэ тую ча роў ную шмат га лос насць 
меж Бе ла сточ чы ны, на гэ ты моў ны хры бет
нік эга лі тар на га муль ты куль ту ра ліз му.

Ка жуць, што ра сізм або на цы я на лізм 
з’яў ля ец ца не чым но вым у поль скай рэ ча
іс нас ці. Так, але толь кі ў пуб ліч най сфе ры. 
Афі цый най. У пра ста моўі ўжо даў но тле лі іх 
ін фек цый ныя кроп кі. Ша ві нізм ці ксе на фо
бія не му сяць мець ат ры маль ні ка моў най 
ар ты ку ля цыі. Ад но ці дру гое з’яў ля юц ца 
про ста му та цы яй ча ла ве чай аг рэ сіі. Да ю чы 
да звол на жор ст касць мо вы, яе схам лен не 
і ва яў ні чую эк с п рэ сію, да ем да звол на тое, 
каб са цы яль ныя фруст ра цыі на ме ці лі па 
сва ім кап ры зе лю бо га ат ры маль ні ка. Заў
сё ды не ад па вед на га ат ры маль ні ка. Да юць 
сваю зго ду на гэ та па лі тыч ныя і куль тур ныя 
са ло ны, якія ў знач най сту пе ні пе ра ня лі на 
ся бе так зва ную «ву ліч ную» мо ву аг рэ сіі, 
як і са ма «ву лі ца», у боль шас ці на се ле на 
звы чай ны мі гра ма дзя на мі. Ба ліць асаб лі ва 
тое, што гэ тая лін г ві стыч ная чу ма ўра зі ла 
так са ма ла год нае Пад ляш ша. Гэ тае муль
ты куль тур нае, шмат моў нае, шмат кан фе сій
нае па меж жа Рэ чы Пас па лі тай.

Толь кі тэр мін «па меж жа» мае ней кае 
зна чэн не сён ня? Зда ец ца, што ў моў ным 
кан тэк с це ён прак тыч на пу сты. Хто яш чэ 
на Пад ляш шы «сле дзі куе»? Хто «тап ля
рыць» — на ват не а ба вяз ко ва ў ад па вед нас
ці з ты мі гра ма тыч ны мі пра ві ла мі, вы най дзе
ны мі не за быў ным аў та рам «Ка на пель кі» 

Эд вар дам Рэд лін скім? Зда ец ца, ніх то. 
Поль скую мо ву зда мі на ва ла гэ так жа вы ду
ма ная, ха ця пры «тап ляр скай» над звы чай 
аг рэ сіў ная мо ва ра ма на «Вай на поль ска
ру ская пад чыр во ным сця гам» Да ро ты 
Мас лоў скай. Абедз ве гэ тыя мо вы — рэ аль
на — па дзя ляе амаль усё. Папер шае, ад
сут насць у ад ной або лі шак у дру гой мо ве 
аг рэ сіі. Спа лу чае іх ад но: на са мой спра ве 
яны ні ко лі не іс на ва лі. Тым не менш, абедз
ве мо вы ад на ча со ва з’яў ля юц ца рэ аль ным 
вы ра зам све таў, якія ў бя скон цых паў та рэн
нях бы таў мо жа і маг лі б іс на ваць, і, ве ра
год на, іс на ва лі або пе ра ста юць іс на ваць. 
Каб зак рыць дуж ку, то пры зна юся, што 
па «тап ляр скім» све це я кры ху ту жу. Ка лі 
га вор ка ідзе пра тое, што апі са на ў «Вай не 
поль скару скай...», я ве ру, што на ват ка лі 
яно іс нуе, у рэш це рэшт счэз не.

Шлам на цы я налша ві ніз маў раз лі ва ец ца 
па ўсёй Еў ро пе. І хто ве дае, ці не на ўвесь 
зям ны шар. Ро зум у ад ступ лен ні. Дрэн ныя 
эмо цыі ўсплёск ва юц ца з ча ла ве чых чэ ра
паў, як све жы сок з ра ско ла та га ка ко са ва
га арэ ха. У Злу ча ных Шта тах неп ры язь бе
ла га на сель ні цтва кра і ны да іс па на моў ных 
іміг ран таў — мек сі кан цаў, эк ва дор цаў і г.
д. па ста ян на ўзра стае. Гэ та не дзіў на, так 
як коль кас на да мі ну ю чая да гэ та га ча су 
ў ЗША кі ру ю чая «бе лая ра са» ў блі жэй шы 
час мо жа апы нуц ца ў мен шас ці. У аме ры
кан цаў ужо здаў на тая ж праб ле ма з міг
ра цый ным эк со ду сам лю дзей шу ка ю чых 
пра цу і бяс печ нае мес ца для жыц ця, з якой 
су ты ка ец ца Еў ро па на са мой спра ве толь кі 
больш за год. Су праць бе жан скай на ва
лы гла баль на га маш та бу па лі ты кі ва ўсім 
све це вы сту па юць на ўсё больш хам скай 
і рэз кай мо ве. Вой ны па чы на юц ца як раз 
у ча ла ве чай мо ве. У яе са май пры мі тыў най 
фор ме — ад моў ных эмо цы ях, у злос ных 
сло вах. У Поль ш чы за хва лю ня на віс ці да 
та го што ня мец кае ад каз вае па пу ліс ц кая 
ры то ры ка ПіС і пад так ва ю чыя яму пра выя 
СМІ. Эх, ха це ла ся б кі нуць ма там! Але 
прый шоў апош ні час, каб знай с ці ў сва ёй 
улас най мо ве сло вы ро зу му. Толь кі доб рыя 
сло вы.

vМі ра слаў ГРЫ КА

На га ра дзен
скім пры пын ку 
га рад ско га 
тран с пар ту  
раз маў ля юць 
дзве ста рэнь
кія ка бе ты:

— Па тэ ле ві за ры ка за лі, што на гэ тыя 
вы ход ныя зноў вы ба ры бу дуць, — цяж ка 
ўздых нуў шы ка жа ад на. — Трэ ба іс ці.

— А за ка го ця пер трэ ба га ла са ваць? 
— са шчы рай ці ка вас цю пы тае дру гая.

— Ця пер, ма быць, за Пу ці на, — ад каз
вае су раз моў ні ца.

Ста ла кры ху смеш на. І не та му, што 
праў лад ны бе ла ру скі элек та рат, яко га 
фар муе тэ ле ві зар, зу сім заб лы таў ся ў бе
ла ру скіх і ра сій скіх пра па ган дыс ц кіх тэ леп
раг ра мах і, згу біў шы апош нюю су вязь з рэ
аль нас цю, ужо пе ра стаў ад роз ні ваць дзе 
і якія пра хо дзяць вы ба ры. І не та му смеш
на, што яны шчы ра ве раць, што ім трэ ба 
аба вяз ко ва іс ці і не ка га пад трым лі ваць, 
бо нех та там звер ху па тра буе ад іх гэ та га. 
А смеш на та му, што яны на сам рэч ду ма
юць, што ад іх го ла су неш та за ле жыць. 
І што ка ман ду ку ды іс ці, і за ка го га ла са
ваць яны, на іх дум ку, як шпі ё ны ў са вец кіх 
філь мах, ат рым лі ва юць аса бі ста па іх улас
ным тэ ле ві за ры.

А па тэ ле ві за ры, дзе ідуць пе ра важ на ра
сій скія ка на лы, бо гэ та су час ная Бе ла русь, 
зноў за клі ка лі іс ці на вы ба ры ў на ступ ныя 
вы ход ныя пас ля бе ла ру скіх вы ба раў. Ну 
і што, што вы ба ры ў Ра сіі! Але ж тэ ле ві зар 
то ў Бе ла ру сі! Ну як тут за зам ба ва на му пра
фе сій на му га ла са валь ш чы ку ра заб рац ца 
што пер шас нае, а што дру гас нае. Га лоў
нае — вы ка наць за гад.

Не ве даю як там ра сій скія вы бар цы, што 
яны там мяр ку юць пра свае вы ба ры, пай ш
лі на іх ці не, а вось част ка бе ла ру скіх, як 
аказ ва ец ца, як тыя са вец кія пі я не ры, заў сё
ды га то выя. І на ват ве да юць за ка го трэ ба 
га ла са ваць. Аказ ва ец ца, за Пу ці на. А тое, 
што Пу ці на ня ма ў спі сах, дык гэ та ні чо га 
страш на га. У кож ных вы ба рах ёсць свае 
не да хо пы. Га лоў нае — га тоў насць.

Вось так і на ра джа юц ца анек до ты, 
з жыц ця. Та му іх даў но вар та прыз наць най
яск ра вей шай пра я вай на род най твор час ці 
ў та та лі тар ных кра і нах.

Зрэш ты, з па доб ным анек до там я ўжо 
су тык нуў ся за ты дзень да гэ та га, ка лі 
вы ба ры бы лі там жа, дзе і тэ ле ві зар, у Бе
ла ру сі. З вы яз но га га ла са ван ня па мес цы 
зна хо джан ня вы бар ш чы ка пры е хаў адзін 

на зі раль нік і ра ска заў не менш ці ка вую 
гі сто рыю. Ста рэнь кая жан чы на ста ла пы
тац ца, дзе ў бю ле тэ ні проз віш ча Лу ка шэн
ка. Бо яна вык лі ка ла сяб роў ка мі сіі да ха ты 
толь кі та му, што му сіць пра га ла са ваць за 
Лу ка шэн ку. І ка лі яна гэ та га не зро біць, то 
яна не ве дае, што бу дзе, але да клад на ні чо
га доб ра га.

Ёй па ча лі тлу ма чыць, што Лу ка шэн ка не 
ўдзель ні чае ў пар ла мен ц кіх вы ба рах. І та му 
яго проз віш ча ня ма ў бю ле тэ нях для га ла
са ван ня.

Во чы жан чы ны на поў ні лі ся жа хам.
— А ку ды ж вы Лу ка шэн ку дзе лі!? — ста

ла ні то да пыт вац ца, ні то вы стаў ляць прэ
тэн зіі яна. — Ча му гэ та ён не ба ла ту ец ца? 
Што ж ця пер бу дзе? За ка го ж ця пер га ла
са ваць!?

І са праў ды, за ка го га ла са ваць ча ла ве
ку, ка лі на конт та кой няш тат най сі ту а цыі ён 
не ат ры маў ані я кіх да дат ко вых ін ст рук цый? 
Якая не дап ра цоў ка праў лад ных тэ ле ві зій ш
чы каў! За што ім гро шы пла цяць?

Ну, але на ват гэ тыя вы пад кі, пры ўсёй 
іх глы бо кай жыц цё вай са ты ры і яск ра вым 
кан цэр т ным гу ма ры ўсё ад но не мо гуць 
кан ку ра ваць у на мі на цыі „леп шы вы бар чы 
анек дот” з тым, што аж но два апа зі цы я не
ры вый г ра лі вы ба ры.

Вось гэ та анек дот дык анек дот!
Яно то і ра ней бы ло, ка лі апа зі цы я не ры 

сцвяр джа лі, што За хад да мо віў ся з бе ла
ру скай ула дай пра пус ціць у пар ла мент не
каль кі ча ла век з апа зі цыі, бо каб ад но сі ны 
па між За ха дам і Бе ла рус сю па леп шыць, 
трэ ба зра біць ну хоць штоне будзь. Чым 
гэ та кан ча ла ся та ды, усе ве да юць. І гэ та на
гад вае яш чэ адзін ста ры са вец кі анек дот, 
ка лі Ста лі ну пры вя лі па ка заць яго двай ні ка.

— Вель мі па доб ны на мя не, — не за да
во ле на ка жа Ста лін, аг ле дзеў шы двай ні ка. 
— А двух Ста лі наў быць не па він на.

— Ні чо га страш на га, — су па кой вае яго 
Бе рыя. — Мы гэ та га двай ні ка за раз рас ст
ра ля ем і ўсё тут. Ані я кіх праб лем.

— Але ж гэ та ста ры ка му ніст, — умеш
ва ец ца Ма лян коў. — На вош та рас ст
рэль ваць? Да вай це па го лім яму ву сы і ён 
пе ра ста не быць па доб ным на та ва ры ша 
Ста лі на.

— Ну доб ра, — пад су моў вае Ста лін. 
— Па га лі це яму ву сы, або рас ст ра ляй це. 
Але ра бі це штоне будзь.

А вось што бу дуць ра біць два апа зі цы я
не ры ў гэ тым пар ла мен це, гэ та ўжо тэ ма 
для бу ду чых анек до таў.

vВік тар СА ЗО НАЎ
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Амаль дзе вяць сот пры хіль ні каў скан ды
наў скай хадзь бы з пал ка мі з 270 мяс цо вас
цей Поль ш чы, гра ма дзя нін Бе ла ру сі і гра
ма дзян ка Ук ра і ны пры ня лі ўдзел у фі на ле 
Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal king», які 10 
ве рас ня быў ар га ні за ва ны Поль скай фе дэ
ра цы яй «Nor dic Wal king», Гай наў скім ста
ро ствам і Гай наў скім над ляс ні цтвам у Гай
наў цы і яе на ва кол лі. Сцеж кі, па якіх іш лі 
фа на ты скан ды наў скай хадзь бы, рас пас ці
ра юц ца ў пры го жай част цы Бе ла веж скай 
пуш чы, ка ля Кры нач кі і вё скі Лі пі ны. Ха ця 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у якой ня ма мо ды 
ха дзіць з пал ка мі, пры е хаў на гай наў скія 
спа бор ні цтвы толь кі адзін ха док, ба скет
ба ліст з Грод на Ан д рэй Дзя дзе віч, стаў ён 
агуль ным пе ра мож цам Куб ка Поль ш чы 
«Nor dic Wal king» на са май прэ стыж най 
ды стан цыі — паў ма ра фо не, зда бы ва ю чы 
пер шыя мес цы ў Гай наў цы і ва ўсіх ін шых 
мяс цо вас цях, дзе пра хо дзі лі спа бор ні цтвы 
куб ка Поль ш чы. Пад час гай наў ска га фі
на лу пе ра мог так са ма жы хар Гай наў кі 
Аляк сандр Пра ка пюк, які на ды стан цыі 5 
кі ла мет раў за няў пер шае мес ца ся род муж
чын ва ўзрос це больш за сем дзе сят га доў. 
Спа бор ні цтвы Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal
king» ар га ні зу юц ца ў Гай наў цы і на ва кол лі 
што год з 2012 го да і з кож ным го дам рас це 
коль касць іх удзель ні каў.

Ме ра пры ем ства ад к ры лі гай наў скі ста
ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк, гай наў скі над ляс
ні чы Ры гор Бя лец кі, стар шы ня Поль скай 
фе дэ ра цыі «Nor dic Wal king» Оль герд Бой
кэ і Аляк сан д ра Пя сэц кая з Ге не раль най 
ды рэк цыі Дзяр жаў ных ля соў. Яш чэ ра ней 
на тра су вый ш лі ха да кі, што зма га лі ся ў паў
ма ра фо не, на ды стан цыі звыш 21 кі ла мет
ра, а пас ля афі цый на га ад к рыц ця ме ра пры
ем ства ўсе ін шыя ўдзель ні кі спа бор ні цтваў 
саг рэ лі ся ў вя лі кай кам па ніі. На тра сы 10 і 5 
кі ла мет раў вы хо дзі лі жан чы ны і муж чы ны 
ў па а соб ных уз ро ста вых ка тэ го ры ях. Ад бы
лі ся так са ма спа бор ні цтвы для дзе так ва 
ўзрос це 27 га доў і 24 ма ле чы ўда ла пе рай
ш лі з пал ка мі ды стан цыю 200 мет раў.

— Да нас пры е ха лі амаль дзе вяць сот 
ха да коў з 270 мяс цо вас цей, што свед чыць 
аб вя лі кай за ці каў ле нас ці сён няш ні мі спа
бор ні цтва мі. Мы спа бор ні цтвы за ку бак 
Поль ш чы «Nor dic Wal king» ар га ні зу ем пя ты 
раз, але сё ле та ўда ло ся пе ра ка наць Поль
скую фе дэ ра цыю «Nor dic Wal king», каб на
ла дзіць у Гай наў цы і на ва кол лі фі нал Куб ка 
Поль ш чы «Nor dic Wal king», што для нас 
з’яў ля ец ца вя лі кім вы лу чэн нем. Сён ня пры
е ха лі зма гац ца да нас асо бы, якія мо гуць 
вяр тац ца сю ды ў якас ці ту ры стаў, а на шым 
жы ха рам да ем ста ноў чы пры клад, як мож
на ак тыў на ад па чы ваць, хо дзя чы з пал ка мі. 
Ба чым рэ зуль та ты па пя рэд ніх спа бор ні
цтваў за ку бак Поль ш чы «Nor dic Wal king», 
бо на шы лю дзі ста лі ха дзіць з пал ка мі па 
Бе ла веж скай пуш чы і на ва кол лі, — ска заў 
гай наў скі ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк, які 
стрэ лам з пі ста ле та пу скаў на спа бор ні
цтвы жан чын і муж чын у роз ных уз ро ста
вых ка тэ го ры ях.

— Ар га ні за цыя фі на лу Куб ка Поль ш чы 
«Nor dic Wal king» гэ та пра мо цыя Гай наў
ска га па ве та на ўсю Поль ш чу, пра па ган да
ван не зда ро ва га ла ду жыц ця і зна ём ства 
з вель мі пры го жай Бе ла веж скай пуш чай. 
Для мя не і мно гіх удзель ні каў спа бор ні
цтваў са мае важ нае прай с ці ся з пал ка мі па 
сцеж ках вель мі пры го жай на шай пуш чы. 
Удзель ні кі сён няш ніх спа бор ні цтваў яш чэ 
бу дуць ад па чы ваць у вя лі кай сім па тыч най 
кам па ніі. Спа бор ні цтвы Куб ка Поль ш чы, 
якія ла дзяц ца ў нас, ма бі лі за ва лі мя не да 
хадзь бы з пал ка мі і я раб лю гэ та не каль кі 
га доў, ра зам з сяб ра мі, — за я ві ла, прый
шоў шы на мэ ту, гай наў ская ві цэста ра ста 
Яд ві га Дам б роў ская, бы лая шмат га до вая 
на стаў ні ца ў Гай наў скім бел лі цэі. Пах ва
лі ла яна Ва лян ці ну Гор бач, на чаль ні ка 
Ад дзе ла пра мо цыі і рэ гі я наль на га раз віц ця 
Гай наў ска га ста ра ства і ін шых пра цаў ні коў 
гэ та га ад дзя лен ня, якія зай ма юц ца ар га ні
за цы яй спа бор ні цтваў за Ку бак Поль ш чы 

ка мен да ту ра па лі цыі ў Гай
наў цы, Гра ніч ная ахо ва 
з Бе ла ве жы. Ар га ні за ваць 
сён няш нія спа бор ні цтвы да
па ма гае мно га ва лан цё раў 
з Ком п лек су школ з да дат
ко вым на ву чан нем бе ла
ру скай мо вы ў Гай наў цы. 
У 2011 го дзе мы вы зна чы лі 
тра сы, па якіх ха дзі лі без 
спа бор ні цтва. У 2012 го
дзе ўдзел у ар га ні за ва ных 
у нас спа бор ні цтвах за Ку
бак Поль ш чы «Nor dic Wal
king» пры ня лі ка ля 300 ча ла
век і з го ду ў год коль касць 
удзель ні каў спа бор ні цтваў 
рас це, — рас па вя да ла на
чаль нік Ва лян ці на Гор бач.

— Сён няш ні фі нал Куб
ка Поль ш чы «Nor dic Wal
king» і па пя рэд нія вы пу скі 
ад бы ва лі ся на тэ ры то рыі 
го ра да Гай наў кі і Гай наў
скай гмі ны. З пал ка мі ста лі 
ха дзіць не толь кі гай на вя не, 

Фі нал Куб ка Поль ш чы 
«Nor dic Wal king» у Гай наў цы 

але так са ма жы ха ры на шых вё сак. Я ба чу 
жан чы ну, якая хо дзіць з пал ка мі па да ро зе 
з Хіт рай у Ду бі чыАсоч ныя, але най больш 
асоб хо дзяць з пал ка мі з вё сак Лі пі ны і Ду
бі ны, — ска за ла войт Гай наў скай гмі ны 
Лю цы на Смак ту но віч.

Ка ля 200 вуч няў гім на зій і звыш гім на зіч
ных школ Гай наў ска га па ве та пай ш лі ў фі
на ле Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal king».

— З на ша га Ком п лек су школ з да дат
ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы пай ш лі з пал ка мі 43 вуч ні і не ка
то рыя на стаў ні кі. Са мы леп шы вы нік ся род 
вуч няў зда быў Лу каш Кар пюк з бел лі цэя, 
які ў ка тэ го рыі 1829 га доў за няў трэ цяе 
мес ца на ды стан цыі 5 кі ла мет раў. Я ха дзі
ла ў мі ну лых га дах, а ця пер за ста ла ся тут, 
каб зай мац ца ар га ні за цый ны мі пы тан ня мі 
і да па ма гаць на шым вуч ням, — за я ві ла на
стаў ні ца фіз куль ту ры ў гай наў скіх бел лі цэі 
і бел гім на зіі Ба жэ на Ша ка лаЕфі мюк.

— Сцеж кі, па якіх мы іш лі, бяс печ ныя, 
а Бе ла веж ская пуш ча ва кол іх вель мі 
пры го жая. Мы пра хо дзі лі ка ля цар к вы 
ў Кры нач цы і па ды хо дзі лі пад вё ску Лі пі ны, 
— га ва рыў гай наў скі ле кар Та ра сій Аст ро
верх, які на ды стан цыі 5 кі ла мет раў за няў 
дру гое мес ца ў ка тэ го рыі муж чын ва ўзрос
це 6064 га ды. — Бе гаць дзе ля за ха ван ня 
доб ра га зда роўя не ўсе мо гуць, ха ця б па 
пры чы не хво рых су ста ваў, а ха дзіць з пал
ка мі мо гуць асо бы ў роз ным уз рос це.

Ха ця ка ля 900 ха да коў з Поль ш чы 
пры ня лі ўдзел у гай наў скім фі на ле, то яго 
ге ро ем стаў адзі ны гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, ба скет ба ліст з Грод на Ан д рэй 
Дзя дзе віч, які стаў агуль ным пе ра мож цам 
Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal king» на са май 
прэ стыж най ды стан цыі — паў ма ра фо не 
(звыш 21 кі ла метр). Па да ро зе пе ра мог ён 
у Гай наў цы, з ча сам 2 га дзі ны і 11 хві лін 53 
се кун ды і ва ўсіх ін шых мяс цо вас цях, дзе 
сё ле та пра хо дзі лі спа бор ні цтвы ў рам ках 
Куб ка Поль ш чы.

— Я на ву чыў ся ха дзіць з пал ка мі і стаў 
пры маць удзел у спа бор ні цтвах Куб ка 
Поль ш чы «Nor dic Wal king», бо ў Бе ла ру сі 
не ар га ні зу юц ца та кія спа бор ні цтвы і ня ма 
мо ды ха дзіць з пал ка мі. Я ў Грод не зай ма ю
ся ба скет бо лам і трэ ні ру ю ся, так як ін шыя 
на шы ба скет ба лі сты. У мя не сям’я і трое 
дзе так і та му ня ма ў мя не ча су, каб па ста ян
на ха дзіць з пал ка мі і трэ ні ра вац ца. Па Бе
ла веж скай пуш чы, якая пры го жая, іш ло ся 
мне доб ра, — ска заў прый шоў шы на мэ ту 
Ан д рэй Дзя дзе віч.

Дру гое мес ца ў паў ма ра фо не ў ка тэ
го рыі асоб ва ўзрос це 3039 га доў за няў 
Якуб За рэм ба з Бе ла ве жы.

— Я сяб рую з Ан д рэ ем Дзя дзе ві чам 
і ба чу, што ён ідзе на тра се як ней кі ро бат, 
па кі да ю чы да лё ка зза ду ін шых спа бор ні
каў. Ха ця ён ма ла хо дзіць з пал ка мі, рых
ту ю чы ся да па а соб ных спа бор ні цтваў, то 
мно га трэ ні ру ец ца дзе ля пад рых тоў кі да 
спа бор ні цтваў па ба скет бо ле. Ён два тыд ні 
та му пе ра мог пад час спа бор ні цтваў «Nor
dic Wal king» у Эль б лан гу, а ты дзень та му 
за няў дру гое мес ца пад час спа бор ні цтваў 
«Nor dic Wal king» у Аў ст рыі, — ска заў Ка
раль Сціл лер з Чан ста хо вы, які на ды стан
цыі 5 кі ла мет раў прый шоў на мэ ту пер шым 
у сва ёй ка тэ го рыі і пер шым ся род усіх 
удзель ні каў на гэ тай ды стан цыі.

Ак са на Жа лі ска, адзі ная ўдзель ні ца з Ук
ра і ны, за ня ла пер шае мес ца на ды стан цыі 
5 кі ла мет раў ся род жан чын ва ўзрос це 60
64 га доў. Пас ля спа бор ні цтваў на тра сах, 
ад па чын ку і па ча стун ку, пе ра мож цы бы лі 
ўзна га ро джа ны. Ах вот ныя маг лі пра е хац ца 
па Бе ла веж скай пуш чы чы гун кай. Пе рад 
ха да ка мі вы сту піў ка лек тыў «Гар монь» 
з Ла сін кі. Удзель ні кі спа бор ні цтваў за ня лі 
ўсе нач леж ныя мес цы ў Гай наў цы і ся лі лі ся 
ў аг рак ва тэ рах па вё сках, да ю чы маг чы
масць пад за ра біць мяс цо вым гас па да рам. 
Мае су раз моў цы хва лі лі гас цін насць лю
дзей, у якіх на ча ва лі, і смач нае хар ча ван не.

Ця пер ха дзіць з пал ка мі, згод на са стан
дар та мі «Nor dic Wal king», мод на як у кра і
нах За ход няй Еў ро пы, так і ў Поль ш чы і ка
лі б пос пе хі Ан д рэя Дзя дзе ві ча бы лі моц на 
агу ча ны ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, маг чы ма, 
што і там мо да ха дзіць з пал ка мі ста ла б 
рас паў сюдж вац ца.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

«Nor dic Wal king» у Гай наў цы 
і на ва кол лі.

— Сён няш ні фі нал Куб ка 
Поль ш чы «Nor dic Wal king» быў 
ар га ні за ва ны Поль скай фе дэ
ра цы яй «Nor dic Wal king», Гай
наў скім па вя то вым ста ро ствам 
і Гай наў скім над ляс ні цтвам пад 
пат ра на там мар шал ка Пад ляш
ска га ва я вод ства, пад ляш ска га 
ва я во ды і Ге не раль най ды рэк
цыі Дзяр жаў ных ля соў. На шы мі 
пар т нё ра мі ў ар га ні за цыі вя лі ка
га спар тыў на га ме ра пры ем ства 
бы лі Га рад ская ўпра ва ў Гай
наў цы, Гай наў скі дом куль ту ры, 
Вод ны парк, Прад пры ем ства 
ка му наль ных пас луг, Уп ра ва 
Гай наў скай гмі ны, Бе ла веж скі 
на цы я наль ны парк, Дзяр жаў
ная па жар ная ахо ва з Гай наў кі 
і Доб ра ах вот ная па жар ная дру
жы на з Мах на та га, Па вя то вая 

 Ан д рэй Дзя дзе віч з Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
(ста іць па ся рэ дзі не) стаў агуль ным пе ра мож-
цам Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal king» на са-
май прэ стыж най ды стан цыі, паў ма ра фо не. 
Зле ва ста іць Ка раль Сціл лер з Чан ста хо вы, 
які на ды стан цыі 5 кі ла мет раў прый шоў на 
ме ту пер шым у сва ёй ка тэ го рыі і пер шым 
ся род усіх удзель ні каў. Спра ва — Ле шак 
Мель ца рак з Бы та ма, які на гэ тай са май 
ды стан цыі за няў пер шае мес ца ў ка тэ го рыі 
муж чын ва ўзрос це ад 60-64 га доў

 Ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк 
стрэ лам з пі ста ле та пу скаў на спа бор-
ні цтвы з пал ка мі жан чын і муж чын 
у па а соб ных уз ро ста вых ка тэ го ры ях
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За раз у Крын каў скай гмі не пра жы вае 
3 190 ча ла век у трыц ца ці вя лі кіх і ма лых 
(іх най больш) мяс цо вас цях. Най больш 
у мя стэч ку Крын кі — 2 483 ча ла ве кі. Два 
га ды та му ў го ра дзе і ў вё сках пра жы ва-
ла 3 239 асоб. Гмі на зай мае плош чу ў 166 
квад рат ных кі ла мет раў. 55% яе тэ ры то-
рыі зай ма юць сель ска гас па дар чыя ўгод-
дзі і 37% ля сы. Шчыль насць на сель ні цтва 
20 ча ла век на 1 квад рат ны кі ла метр. У гмі-
не 24 са лэ цтвы, у тым лі ку пяць у Крын-
ках. Яна па-су сед ску з Шу дзя лаў скай і Га-
ра доц кай гмі на мі ды мя жуе з Бе ла рус сю.

У Крын каў скай гмі не на 100 жан чын 
пры па дае 96 муж чын. Мно га ўдоў ва 
ўзрос це 65 і больш га доў — яны ад на 
пя тая част ка ўся го на сель ні цтва. Знач на 
менш дзяў чат (па вод ле пад лі ку на 6 пра-
цэн таў) чым сь ці іх ад на год каў ка ва ле раў. 
Ёсць та ды за ка го вы хо дзіць за муж. Але, 
як ві даць, ад ны і дру гія не спя ша юць. Ма-
быць, ім лепш ха дзіць у ста ра ха лас цяц-
кім і ста ра дзя воц кім ста не. Па жэ не ных 
тут 53 пра цэн ты ўсіх жы ха роў. За раз ня-
ма ла ў гмі не не жа на тых ды раз ве дзе ных, 
сін г лаў і сін ге лак або та кіх, якія жы вуць 
у мод ных за раз няш люб ных па рах.

У 2009 го дзе згу ля лі 25 вя сел ляў, у 2010 
го дзе — 16, у 2011 го дзе — 19, у 2012 го-
дзе — 8, у 2013 го дзе — 17 і ў 2014 го дзе 
— 18. У 2014 го дзе на ра дзі ла ся 25 дзя цей 
ды бы ло 47 па хо він. Два га ды та му ме да лі 
прэ зі дэн та РП «За шмат га до вае шлюб нае 
су жыц цё» ат ры ма лі пяць пар і ў мі ну лым 
го дзе — два нац цаць.

Най боль шыя вё скі ў Крын каў скай гмі-
не гэ та: Гур ка (Gór ka) — яна на ліч вае 105 
жы ха роў, Кру шы ня ны — 79, Кун дзі чы 
— 69 ды Паў д нё вы Вост раў і Пле ба но ва 
— па 51 ча ла век; ся рэд нія: Гу ра ны — 48, 
Ла пі чы — 34, Юраў ля ны — 33, Не ту па 
— 28, Азя ра ны-Вя лі кія і Ша ці лы — па 23, 
Ляш чы ны — 18, Сан ні кі — 17, Цю мі чы 
— 16 ды Не ту па-Ка лё нія і Азя ра ны-Ма-
лыя — па 15.

Са мы мі ма лы мі па се ліш ча мі ў гмі не 
з’яў ля юц ца: Кны шаў ка — 1 жы хар, Азер-
скія, Ха лод ныя Ва ло кі, Ста рая Гры боў ш-
чы на і Сту дзен ка — па 2, Не ту па-Млын 
— 3, Бар су ко ві на і Трэй г лі — па 4, Бе ла-
гор цы — 7, Но вая Сві дзя лаў ка — 9, Но-
вая Гры боў ш чы на і Ру да кі — па 11, Пад-
ліп кі — 12 і Ла сі ня ны — 14 жы ха роў.

Адый ш лі ў ня быт па се ліш чы Аляк сан-
д раў ка, Жы лі чы, Пад ша ці лы, Плян та, Ра-
хо вік, Са ра чын ш чы на, Сла бод ка, Яма шы. 
У іх ня ма ўжо жы ха роў.

У па ло ве ве рас ня гэ та га го да ў вёс-
цы Но вае Ляў ко ва На раў чан скай гмі ны 
(Гай наў скі па вет) ся ля не ўзя лі ся за ўбор-
ку буль бы. Ад ным з сіг на лаў да та кіх па-
ля вых прац бы ла ха лод ная ра ні ца 15 
ве рас ня. Шы бы аў та ма бі ляў пак ры лі ся 
іне ем. Я ехаў ро ва рам да ро гай паўз ра-
чул кі Баб роў кі (пры то ку ра кі На раў кі) 
і так змёрз у ру кі, што ху цень ка на дзеў 
ру ка ві цы. Сё ле та да гэ туль у ве рас ні та-
ко га ра ніш ня га хо ла ду яш чэ не бы ло.

Пас ля та кой ра ні цы дзень быў со неч-
ны і цёп лы. Мае ад на сяль ча не, між ін-
шым, сем’і Га лу боў скіх, Іг на цю коў і Скеп-
каў вый ш лі збі раць буль бу, якую вы а ра-
лі буль ба ка пал ка мі. На сё лет ні ўра джай 
буль бы яны не на ра ка лі. 17 ве рас ня г. г. 
(су бо та) зап ла на ва лі ка паць буль бу ін-
шыя мае су се дзі. Яны ча ка юць пры ез ду 
і да па мо гі сва іх га рад скіх дзя цей.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Крын каў ская 
дэ маг ра фія

Ка па юць буль бу 
ў Ляў ко ве

— Мож на ска заць з ад на го бо ку, — ад
зна чыў вя ду чы суст рэ чу Мі ко ла Ваў ра нюк, 
— што гос цем у нас з’яў ля ец ца ча ла век, 
які пры е хаў зда лёк, з дру го га — наш да 
кры ві мяс цо вы, ту тэй шы, яко га ўсе вель мі 
доб ра ве да ем у роз ных іпа ста сях. Цяж ка 
пе ра лі чаць, чым ён зай маў ся і зай ма ец ца 
ў жыц ці. Тыя, што па ста ян на хо дзяць на ім
п рэ зы АББЫ, ве да юць, што гэ ты ла га тып 
— аў тар ства «Сень кі» — Юр кі Асен ні ка. 
Я ха цеў бы па чаць ад кніж кі — для мя не яна 
ад на з най п ры га жэй шых, якія тут з’я ві лі ся 
і якія я тры маў у ру ках. Гэ та кніж ка «Ой даў
но даў но», якая та кі воб лік мае дзя ку ю чы 
як раз Юр ку, та му што ён да бо лю ўчэ пі сты 
за дэ та лі, ні ко лі не за да во ле ны тым, што 
ро біць і лі чыць што яш чэ лепш мож на зра
біць. Ёсць у мя не яш чэ ін шая кні га Сень кі, 
вель мі аса бі стая — «За пі скі» з яго фа таг ра
фі я мі. Ня даў на на ша дач ка Ні на па тэ ле фа
на ва ла нам з Вроц ла ва: «Су пер! Пер шае 
што я ўба чы ла, уяз джа ю чы ў Вроц лаў, гэ та 
пра ект «Сень кі» — «Вроц лаў — Еў ра пей
ская ста лі ца куль ту ры». Ты па гэ тай спе цы
яль нас ці фар маль най аду ка цыі не ма еш. 
Які мі якас ця мі трэ ба адз на чац ца ча ла ве ку, 
што трэ ба ўмець вый г раць та кі прэ стыж ны 
ма стац кі кон курс як на ла га тып го ра да ста
лі цы еў ра пей скай куль ту ры?

— Спра ва бы ла вель мі про стая. Пер
шы раз пры маў я ўдзел у та кім кон кур се. 
Не каль кі ча ла век пад сы ла ла мне лінкі пра 
тое, што ёсць та кі кон курс. Мне зда ло ся гэ
та вель мі про стым — ідэю вы ду маў у ад ну 
хві лі ну, ра біў ла га тып пяць хві лін, не бо лей, 
і дас лаў. Пас ля па тэ ле фа на ва лі, і гэ та 
быў шок. Мя не гэ та ўсхва ля ва ла, і я ха цеў 
па ба чыць, якія бы лі ін шыя пра цы, каго я пе
ра мог. Быў скан дал, бы ло шмат абу ра ных, 
якія не па га джа лі ся з вер дык там жу ры, 
і па лі ла ся на мя не хва ля гей ту. Ча го я з яго 
не да ве даў ся! А мне про ста па шан ца ва ла. 
Яш чэ пры няў я ўдзел у ад ным кон кур се, 
але заш мат мя не гэ та каш та ва ла нер ваў. 
Ра ска заць пра гэ та цяж ка, што я ха цеў 
па ка заць. Про ста ад чу ваў, зра біў, і кож ны 
ба чыць столь кі, коль кі мо жа. Ка лі ды зайн 
доб ра зроб ле ны, ты не ба чыш та го ды зай
ну, што хтось ці нап ра ца ваў ся, зда ец ца што 
гэ та з’яў ля ец ца та кім про стым. А про стыя 
рэ чы — са мыя цяж кія.

— Скуль узя ло ся тваё за хап лен не ма ста
цтвам, ры сун кам, і як яно раз ві ва ла ся?

— По бач ма ста цтва я толь кі «ся дзеў». 
Гэ тае, чым я зай ма ю ся, лі чу про ста ра мя
ством. Па ча ло ся гэ та з ха ты. Ма ста цтва 
нас ак ру жае кож ны дзень. Бы ло ў мя не 
ў ха це шмат аль бо маў з жы ва пі сам, ма ма 
нас ва дзі ла ў му зеі, ез дзі лі так са ма ў Вар
ша ву і да лей, ней кія тра ды цыі бы лі до ма. 
Ма мін брат быў ма ста ком, ма лю юць мая 
ма ма і ся стра. Бы ла про ста за ці каў ле насць 
у ха це. Вя лі кі ўплыў ме ла цар к ва — і спеў, 
і ар хі тэк ту ра, і іко ны.

— Ты спа лу ча еш два ві ды ма ста цтва, 
які мі ці ка віш ся, у якіх раз ві ва еш ся. Гэ та 
рэд кая з’я ва, бо лю дзі зай ма юц ца або ві зу
аль ным ма ста цтвам, ды зай нам, хай на ват 
ра мя ством, гра фі кай, або му зы кай. Гэ та 
зу сім роз ныя све ты. Ці на гэ та ўплыў ме ла 
тая цар к ва?

— І цар к ва, і шко ла, і тэ ле ба чан не. Усё, 
што мы чы та ем, слу ха ем, ба чым — гэ та 
наш ін тэ лект, свет, на ша ад чу ван не, на ша 
ўраж лі васць. А цар к ва гэ та і гі сто рыя, і ма
ста цтва. Ні чо га не па яў ля ец ца са мо з ся бе, 
з ні ад куль. Ка лі не ве да еш, ад куль ты прый
шоў, не ве да еш, ку ды іс ці. Пер шы спо саб 
гле джан ня на свет гэ та раз — іко на, гэ та та
кі сін тэз, мі ні мум. Я — мі ні ма ліст. З дру го га 

бо ку — са вец кае кі но, за раз і ра сій скае кі
но, і поль скае. Усё — Ан д рэя Тар коў ска га, 
але і та кія філь мы як «Ле тят жу рав ли». Па
мя таю, як у нас на ста я це лем стаў Ля вон цій 
Та фі люк, і два аў то бу сы па е ха лі ў Вар ша ву, 
на па каз «Ан д рэя Руб лё ва». Мне та ды бы
ло га доў дзе сяць або і ме ней. Па мя таю, як 
ён фар бай ма жа па сця не, як ва да злі ва ец
ца ў ва ду... Гэ та ўсё — жы ва піс. Гэ та — кі
на ма ста цтва...

Юр ка Асен нік пры нёс з са бою кры ху 
сва іх прац. Ла га ты пы, пла ка ты, пра ек ты 
і вок лад кі кніг...

— Вы дан ні — гэ та тое што я най больш 
люб лю ра біць і чым ха цеў бы вы ключ на 
зай мац ца. Скла даць кніж кі. А якія ў нас 
кніж кі бы лі! Ка лі я тра піў у кні гар ню ў Нью
Йор ку, дык паў д ня з яе не вый шаў, не мог 
на дзі віц ца, як вы да юц ца кніж кі. Маю та кую 
ма ру, каб на шы кніж кі вы да ва лі ся на та кім 
уз роў ні, як гэ та ро біц ца ў Еў ро пе, у све це. 
Вось тут пра ект, які ў Бе ла сто ку ў Та ва ры
стве ВІ ДОК ра бі лі, Грэсь Дам б роў скі шмат 
ро біць, каб ста рыя здым кі з абод вух ба коў 
бе ла ру скаполь ска га па меж жа саб раць... 
Я тут укід ваю роз ныя вок лад кі пуб лі ка цый. 
Тут — для Га ле рэі «Ар се нал», для цар к вы, 
для «Даў но даў но», а тут мая зя лё ная — бы
ло іх толь кі трыц цаць па а соб ні каў. «Ба со
віш ча», у 2009 го дзе — ла га тып, чар го выя 

Але зда ра юц ца та кія вель мі пры ем ныя 
мо ман ты, ка лі ты неш та зро біш, ней кі час 
мі нае, і нех та зра біў па доб ны ма тыў. Раб
лю так сама май кі — на пры клад, «Га ва ры 
пасвой му», «Жу лік». На ват «мэт кі», якія 
дру ку юц ца на вы ра бе — важ ная кож ная 
дэ таль. Ча сам у дэ та лі і ўсё зак лю ча ец ца. 
Ча сам раб лю рэ чы, якія клею ці ма люю па 
сце нах. «Трой ца» ў выг ля дзе бе жан цаў... 
Вось ма кет «За пі сак». Бы ло толь кі пяць па а
соб ні каў. Фа та гра фіі раб лю толь кі со та вым 
тэ ле фо нам і вель мі мно га з гэ та га ёсць 
про ста вы пад ко вым. Гэ ты зды мак зроб ле
ны для тран с ля цыі па Май да не, ка лі па ча лі 
стра ляць: гэ ты ча ла век — ге рой Май да на, 
та му што ён ад мя ніў лё сы, з ра ні цы ўсе раз
бег лі ся, а яны збі ра лі ся на штурм, ка лі ўжо 
бы лі ах вя ры... А тут баць кі, ма лень кая на ло
жач ку — мая ма ма, а дзед вяр нуў ся з фрон
ту. Гэ та про ста, як я на зы ваю, «за пі скі», 
та кі дзён нік. З ле ва га бо ку — «Ан ты го на» 
ў Крын ках, з пра ва га — Алесь Мал ча наў. 
Тут — на кір ку це ў Крын ках. Рэ а ні ма цыя 
сі на го гі. Я не каль кі га доў вя ду блог. Там 
гэ тыя ўсе здым кі мо жа це знай с ці — на ін
тэр нэтбло гу plaj s ter.wor d p ress.com. На са
мую пра цу ча су ня ма, а так для пры ем нас ці 
— вель мі рэд ка шар жы ма люю, раб лю 
тра фа рэ ты, каб па пэц каць на сце нах. Гэ та 
я вель мі люб лю!

— Му зы ка. «Ба со віш ча». РФ «БРА ГА», 
«085» — гэ та цэ лы акі ян гу каў, ус па мі наў...

— Усё гэ та за вяр ша ец ца. Па чы на юц ца 
но выя рэ чы. За пі са лі мы ўжо аль бом «085», 
ду маю, што ў лі ста па дзе бу дзе раз ві таль ны 
кан цэрт, у Бе ла сто ку. Цяж ка саб раць усіх. 
Пі саць аль бом — гэ та і гро шы, і шмат пра
цы. Да ры ян Мла дзя ноў скі ўсіх на мо віў, усім 
за няў ся, знай шоў гро шы. Трэ ба за пі саць 
і кон чыць гі сто рыю. Гэ та ней кі час, які ўжо 
быў. Мы ў ін шым мес цы, ін шы і я. Гэ тыя 
тэк сты цяж ка ўжо спя ваць. Яны бы лі вель мі 
эма цы я наль ны мі, вель мі аб г рун та ва ны мі 
ў жыц ці. А я ўжо ін шы ча ла век, у ін шым мес
цы. Ня ма ўжо на ват та кой пат рэ бы, каб так 
жор ст ка вы сту паць. Вя до ма, ёсць эмо цыі. 
Але так жыц цё склад ва ец ца. Маг чы мас ці 
пры хо дзяць са мі. І пра ек ты, і гра фі ка. Ка лі 
гэ тым жы веш — та ды гэ та пра цуе. А я му
зы кай ця пер так не жы ву. Ня ма гур та. Гурт 
гэ та перш за ўсё сяб роў ства, а мы ця пер 
ін шыя. А чым для мя не з’яў ля ец ца «Ба со
віш ча»? Тым, чым для на шых баць коў... 
Гра бар ка. На шы баць кі, каб спат кац ца, ез
дзі лі на Гра бар ку, па ма ліц ца і гэ так да лей. 
А мы збі ра лі ся і збі ра ем ся, каб су стрэц ца. 
Раз у год. Я суст ра каю сяб ра свай го ма лен
ства, які ця пер жы ве пад Люб лі нам, толь кі 
на «Ба со віш чы». Ён пры яз джае дзе ля та го, 
каб са мною су стрэц ца. «Ба со віш ча» гэ та 
бы ла вель мі бур лі вая гі сто рыя. Гэ та ка ва
лак і май го жыц ця. На ша га. Ча ла век і зах
ва рэў на штось ці, і аз да ра веў. Пе ра жы ваў 
і ўзлё ты, і ба лю чыя па дзен ні... Але ўсё гэ та 
жы ве. Я ча ста суст ра каю лю дзей, якія па мя
та юць «Бра гу», ве да юць на па мяць сло вы 
на шых пе сень. Гэ та за ста нец ца.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

«Сень ка» 
ў Скле пе з куль ту рай

Юр ка Асен нік — гра фік, 
ды зай нер, фа тог раф і му
зы ка, вя до мы не ад на му 
па ка лен ню бе ла ру саў, 
15 ве рас ня рас па вёў пра 
сваю твор чую дзей насць 
і прад ста віў част ку сва іх 
гра фіч ных прац на чар го
вым Ды ску сій ным клу бе 
«Па раз маў ля ем пра...» 
у Скле пе з куль ту рай пры Пад ста во
вай шко ле № 4, які вя дзе згур та ван не 
АББА. Су стрэць гэ та га ма ста ка ця
пер на Пад ляш шы ня лёг ка. Але, як ад
зна чыў, гэ та „вя лі кая ад ва га наз ваць 
ся бе ма ста ком”, і не лі чыць ма ста
цтвам таго, чым зай ма ец ца, а хут чэй 
доб рым ра мя ством: „Я про ста ста ра ю
ся ра біць тое, што раб лю, доб ра”.

МА СКА
Сень ка

чаць вёр тая зран ку, ты яш чэ спа кой на сьпіш,
пра чы на ец ца го рад, неў за ба ве і ты.
із ноў пач нец ца прыт вор нась цяў іг ра,
раў на душ нась ці ма ска за ме ніць твар.
у паст цы іл жы ды жэ стаў на па каз,
га лоў на ня ду маць — дзе ля ча го:
так, біц ца, бег чы, ня ве да ма ку ды
га лоў на ня ду маць: мець ці быць?
час ні чо га не мя няе, не су ці хае страх,
гэ ты го рад як ат ру та за бі вае нас,
адур вае пры на дай леп ша га жыць ця,
ілю зыя зьдзяй сь нень ня, пось пе ху ма на,
а ма ска цісь не ўсё бо лей, ма мо на хо ча жраць,
час ні чо га не мя няе, не су ці хае жаль:
по ды ху ка хань ня, пра сто ры во лі, сма ку слоў,
за бы та га пы тань ня: мець ці быць?
не я не той, не ваш! гэ та толь кі ма ска,
а ня мой са праўд ны твар
не я ня той, ня ваш! ма ска бо лей ужо ні ко лі,
не ўрась це ў мой твар.

га ды — афі шы. На коль кі па мя таю, для пер
ша га «Ба со віш ча» я ра біў афі шу...

— Мы па мя та ем — з крыл ля мі свін ня!
— Та ды быў фай ны час, не бы ло кам п’

ю та раў, з ін ша га пла ка та вы ра за лі мы тое
сёе і ўкле і лі свой (смех). З крыл ля мі свін ня 
бы ла на дру гім «Ба со віш чы». А тут пра ек ты 
з фір мы, дзе вы дум ляў я ло зун гі і сло га ны, 
а тут — ін фаг ра фік для муль ты кі но і для 
вэбста рон кі. І для Вэд ля. А гэ та пра ек ты, 
якія не бы лі зроб ле ны. Ча сам гля дзіш на 
штось ці — а ча му я гэ та га не вы ду маў! 
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Схіль насць пі саць хра ні кёр скія за на-
тоў кі доў жыц ца ў мя не з юнац кіх га доў. 
На го ды для гэ та га бы ло шмат. У Ку за ве 
ак тыў на дзей ні ча лі ма ла дзёж ныя ар га-
ні за цыі ЗМВ (Са юз вя ско вай мо ла дзі), 
ЛПЖ (Лі га сяб роў сал дат) і дра ма тыч ны 
гур ток. Ча ста ар га ні за ва лі мы куль тур-
ныя ме ра пры ем ствы. З кан цэр та мі вы-
яз джа лі ў на ва коль ныя сё лы. За пі скі 
з па да рож жаў рэ гіст ра ваў я ў хро ні цы. 
З «Ні вай» па чаў я суп ра цоў ні чаць, ка лі 
ёй споў ні ла ся тры га ды. Пер шы до піс 
«172 зл. у год на га зе ты і ча со пі сы» быў 
на дру ка ва ны ў 16 ну ма ры ад 19 кра са ві-
ка 1959 го да. Гэ та бы ла ка ро цень кая ін-
фар ма цыя пра ста рэнь ка га дзя ду лю Юс-
ці на Са лас цю ка з Ку за вы. За тым бы лі ін-
шыя. Над ру ка ва ныя тэк сты я вы рэз ваў 
ды скла даў у пап ку. Па сён няш ні дзень 
за хоў ваю іх у да маш нім ар хі ве. Пі саў я за-
ма лёў кі са сва ёй род най вё скі і чы гу нач-
най Ча ром хі. Да сы лаў шмат кры тыч ных 
тэк стаў. З кож ным го дам су пра цоў ні цтва 
з «Ні вай» за ма цоў ва ла ся. Не ад ной чы на-
вед ваў рэ дак цыю. Па зна ёміў ся з жур на-
лі ста мі. Са праў ды сяб роў скія кан так ты 
за вя заў з Мі ха сём Ша хо ві чам. Быц цам 
бра ты па рад ні лі ся. Гас ця ваў я ў яго ных 
баць коў у Са ках на Бель ш чы не. Пры ем-
ны за ха ваў ся ўспа мін. Сар дэч ныя ад но-
сі ны ла дзі лі з Вік та рам Руд чы кам, Ма це-
ем Ка на пац кім, Мі ха сём Хмя леў скім ды 
Ва сі лём Бар ш чэў скім. Не га ва ру ўжо аб 
Ве ры Вал ка выц кай ці Яні не Чэр ня ке віч. 
Сім па тыч ных ка лег паз на ваў на ка рэс-
пан дэн ц кіх з’ез дах: Ва сіль Пет ру чук, 
Эдзік Вай ско віч з Гай наў кі, Аляк сандр 
Зак рой ш чык з Кле нік, Мі ка лай Пан фі-
люк з Ду біч-Цар коў ных, Мі ка лай Лук’ я-
нюк з Бял коў, Гры ша Ма роз са Ста ро га 
Бе ра зо ва, Пят русь Бай ко з Бе ла ве жы, 
Вік тар Бу ра з Гай наў кі, Ула дзі мір Хо мік 
са Слоі, Мі ка лай Няп ло ха з Бель ска, Жэ-
ня Мар ты нюк з Зу ба ва, Ле на Та па лян-
ская з Трас цян кі. Мно гія з іх адыш лі на 
веч ны спа чын (ня хай ім зям ля бу дзе 
пу хам). Ін шыя спы ні лі су пра цоў ні цтва. 
Най больш ак тыў нае су пра цоў ні цтва 
скла ла ся ў мя не ў ся мі дзя ся тых і вась мі-
дзя ся тых га дах. У рэ дак цыі лі чы лі мя не 
ак тыў ным су пра цоў ні кам. Шмат га доў 
уз на чаль ваў ка рэс пан дэн ц кі аван гард 
(у пер шай трой цы). Але і хі стаў ся на раз-
да рож жы. Не каль кі год вы му ша ны быў 
«ад па чы ваць». Паў п лы ва лі на гэ та як ад-
моў ныя ад но сі ны мяс цо ва га ася род дзя, 
так і су пра цоў ні каў на чы гу нач най стан-
цыі ў Ча ром се, дзе я пра ца ваў. Ад нак 
кан так таў з «Ні вай» не пар ваў. З хо дам 
га доў пап раў ля лі ся мае рэ пар цёр скія 
ўме лас ці і тэх ніч ныя ўмо вы. Ку піў кам’п-
ю тар і ліч ба вы фо та а па рат, пры ву чыў ся 
ка ры стац ца ін тэр нэ там. Па коль кі пер-
шыя до пі сы пі саў я не а ку рат на, па коль кі 
не ве даў пра ва пі су (у шко ле я не ву чыў-
ся бе ла ру скай мо ве), дык за раз ава ло-
даў гра ма тыч ныя пра ві лы. «Ні ва» бы ла 
ма ім леп шым сяб рам і на стаў ні кам. І за 
гэ та шчы рае дзя куй сяб рам жур на лі-
стам. Асаб лі выя сло вы прыз нан ня вы-
но шу май му пры я це лю, ужо пен сі я не ру, 
Ві та лю Лу бу, так са ма рэ дак та ру Яў ге ну 
Ва пу, які да па мог мне за бяс пе чыц ца кі-
ры ліч най кла ві я ту рай і на вей шым поль-
ска-бе ла ру скім слоў ні кам.

За пе ры яд свай го су пра цоў ні цтва на-
пі саў я да гэ туль амаль паў та ры ты ся чы 
тэк стаў. 640 до пі саў бы ло над ру ка ва ных 
да 1999 го да, апош нія — па сён няш ні 
дзень. Ба га ты гэ та плён. Лі чу што на гэ-
тым не скон чыц ца. У са ка ві ку г.г. «Ні ве» 
споў ні ла ся 60 год. З гэ тай на го ды він-
шую Юбі ляр ку і жа даю да ча каць на ступ-
ных свят ка ван няў у шчас ці і зда роўі.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Час пад вес ці 
вы ні кі

У па да рож жах, куды б мы не па е ха лі, 
каб ура жан ні бы лі поў ны мі, вар та па спра
ба ваць рэ гі я наль най кух ні. Паз ба віц ца 
на мо мант ку лі нар ных звы чак і ад к рыц ца 
на но вае, ча сам на дзіў ныя стра вы. Гэ та 
маг чы ма ба наль ныя тэ зі сы, але ў «Кар
ч ме пад со ка лам» у Са кол цы яны асаб
лі ва пац вяр джа юц ца. Перш за ўсё гэ та 
сер ты фі ка ва ны гаст ра на міч ны пункт, 
які ў сва ім ме ню пра па нуе тра ды цый ныя 
стра вы рэ гі я наль най кух ні. Чар го вым 
важ ным эле мен там з’яў ля ец ца маг чы
масць паз нан ня мяс цо вай тра ды цыі і ку лі
нар най куль ту ры.

— У на шым ме ню ня ма вы пад ко вас ці, 
— пад к рэс лі вае ўлас нік «Кар ч мы пад 
со ка лам» Лу каш Ан цы па. — Кож ная 
стра ва, якая зна хо дзіц ца ў на шай кар це, 
ня се за са бою част ку мяс цо вай гі сто рыі, 
грун ту ец ца на ла каль ных пра дук тах, якія 
куп ля ем ад мяс цо ва га на сель ні цтва — ад 
мя са па ага род ні ну. Ап ра ча та го ў на шай 
кар це зна хо дзіц ца ін фар ма цыя аб даў
ней шых пра дук тах, якія «вяр нуў да жыц
ця» мой баць ка. Дзя ку ю чы гэ та му мож на 
не толь кі смач на з’ес ці, але пры на го дзе 
да ве дац ца пра ўмо вы жыц ця мяс цо вых 
лю дзей, спе цы фі ку мо вы.

Ан цы пы ма юць па ва гу да тра ды цыі, 
але ад на ча со ва ў іх ад к ры тыя га ло вы. 
Яны кла по цяц ца пра ста рыя рэ цэп ты, 
ад нак эк с пе ры мен ту юць, ма ды фі ку юць 
і па ляп ша юць іх. І на ват га то выя ві таць 
нас у сва іх «май стэр нях», якія са мі са
бою свед чаць аб тым, коль кі сэр ца і за
па лу па трэ ба, каб ат ры маць, на пры клад, 
адзін сыр. Або коль кі ме ся цаў трэ ба ча
каць, каб дас пеў кум пяк.

— Со лім та кі кум пяк, ве ша ем у су шыл
цы — гэ та спе цы яль нае мес ца, дзе ня ма 
мух ці ін шых на ся ко мых, якія маг лі б 
паш ко дзіць мя су, — ка жа Ян Ан цы па, 
які вы раб ляе кум пя кі ў пад са коль скай 
вёс цы Па вел кі. — Кум пяк па ві нен ві сець 
пры нам сі год, а най лепш сма куе пас ля 
двух га доў. Гэ та доў гая пес ня. І, вя до
ма, трэ ба ў гэ тым ча се даг ля даць яго: 
чыс ціць, мыць, вет рыць. Мно га ра бо ты 
пры гэ тым. Ма ю чы на ўва зе пра цу і той 
факт, што пас ля су шэн ня кум пяк на ад
ну чац вёр тую змен шае свой аб’ ём, ца на 
не вы со кая.

Са коль скі кум пяк, на пра дук цыю 
яко га вык люч насць мае сям’я Ан цы паў, 
сма кам за ва я ваў не толь кі Поль ш чу, 
але і дру гія кра і ны све ту. Аказ ва ец ца, 
гэ та не Іс па нія ці Іта лія вя дзе рэй у та
ко га ты пу мяс ных вы ра бах, а ме на ві та 
Са коль ш чы на. Лу каш Ан цы па з гру пай 
выт вор цаў эка ла гіч най яды аб’ яд на най 
у ар га ні за цыі «Поль ская эка ло гія» сё ле
та прэ зен та ваў са коль скі кум пяк у То кіо 
і Сін га пу ры. Як ака за ла ся, і там «му жыц
кая» шын ка з Са коль ш чы ны знай ш ла 
сва іх фа на таў.

— Ха ця ўсім та кія дас пя ва ю чыя шын кі 
аса цы ю юц ца з Іта лі яй ці Іс па ні яй, гэ та 
наш рэ гі ён, на о гул тэ ры то рыя Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га, мае шмат ве ка вую 
тра ды цыю вы ра бу та ко га кум пя ка, — тлу
ма чыць улас нік «Кар ч мы пад со ка лам» 
Лу каш Ан цы па. — Не толь кі та му, што 
для та ко га ты пу вян д лі ны спры яе наш 
уме ра ны клі мат, але так са ма па гэ тай 

пры чы не, што кум пяк быў тан най ядой, 
пры сут най у кож най му жыц кай ха це, 
што па спры я ла вып ра цоў цы най леп ша га 
рэ цэп ту.

Апош ні кон курс, ла джа ны «Ку лі нар
най ака дэ мі яй», «Кар ч ма пад со ка лам» 
бы ла аб’ яў ле на са май леп шай на Пад
ляш шы. На дум ку ўлас ні ка Лу ка ша Ан цы
пы, жы ха ры Пад ляш ша што раз больш 
ад к ры ва юц ца на но выя сма кі, ах вот на 
каш ту юць но выя стравы і пра дук ты, 
у пры ват нас ці рэ гі я наль ныя, якія вы бі ра
юць час цей, чым агуль на да ступ ныя.

— Аказ ва ец ца, што шу ка ем пра дук таў 
на ту раль ных, све жых і вы со кай якас ці, 
— пад к рэс лі вае Лу каш. — З та кі мі прык
ме та мі мы звяз ва ем рэ гі я наль ныя пра
дук ты. За іх вы со кую якасць і ўні каль ныя 
смакі мы ўжо га то выя зап ла ціць больш. 
Пры чы най та го з’яў ля ец ца факт, што 
ў на шай пра сто ры за мно га та го, што 
ма са вае і стан дар т нае, а ма ла та го, што 
аў тэн тыч нае і ўні каль нае.

Вя до ма, на па чат ку прыз нан не сва іх 
пра дук таў Ан цы пы зда бы лі ў ку лі нар ных 
зна та коў. Ку лі нар ны кры тык Мар цін Но
вак прыс вя ціў са коль скім стра вам цэ лую 
пра гра му «Ку лі нар ныя па да рож жы» на тэ

СА КОЛЬ СКІЯ СМА КІ 
му жыц кай гі сто рыі

Больш да ве ры лі вя ско-
вым гас па ды ням, ве ды 
якіх аба пі ра юц ца на шмат-
га до выя тра ды цыі, чым 
во пыт ным ку ха рам з са-
мых леп шых рэ ста ра наў. 
Ян і Лу каш Ан цы пы, баць-
ка і сын, ства ры лі сваю 
ўні каль ную мар ку, якая 
ста ла вя до мая не толь кі 
ў Поль ш чы, але ў та кіх 
кра і нах як Япо нія ці Кі тай. 
Дзя ку ю чы ім стра вы бед-
ных са коль скіх му жы коў, 
якіх ча ста са ро ме лі ся 
са каль ча не, сён ня ста лі 
эк ск лю зіў ным та ва рам — 
у гаст ра на міч ным жар го-
не — та ва рам-прэ мі у мам.

ле ка на ле TVN. Ап ра ча та го са коль скі кум
пяк мож на знай с ці ў са мых эк ск лю зіў ных 
рэ ста ра нах Поль ш чы. Так са ма ў кож най 
се рыі па пу ляр най тэ леп раг ра мы «Hell’s 
Kit chen» пры сут ная са коль ская вян д лі на 
як тая, якая мае ін с пі ра ваць і быць вы ка
ры стоў ва най удзель ні ка мі пра гра мы для 
пад рых тоў кі но вых страў.

Доб рым спо са бам, каб паз наць і пас
ма ка ваць са коль скую кух ню, з’яў ля ец ца 
на ве дан не «Кар ч мы пад со ка лам». Гэ та 
вы дат ны спо саб не толь кі ад крыць для 
ся бе смач ныя стра вы, якія рых ту юц ца 
ў ад па вед нас ці са сто га до вы мі рэ цэп та мі 
на шых ба буль, але сап раў д нае паз нан не 
аў тэн тыч нас ці та го мес ца.

Мож на ска заць, што Ан цы пы не толь кі 
ўзба га ці лі ку лі нар нае ма ста цтва даў ней
шых сма каў Са коль ш чы ны, але перш за 
ўсё да ка за лі, што му жыц кай куль ту ры не 
вар та са ро мец ца. Бо са страў, якія бы лі 
ство ра ны з бя ды, зра бі лі свой ко зыр. 
Уда ло ся ім вяр нуць не толь кі аў тэн тыч ны 
смак, але вяр ну лі так са ма аў тэн тыч ныя 
бе ла ру скія наз вы страў. Пры тым да ка
за лі, «што не ад ным хле бам жы ве ча ла
век».

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

 «Кар ч ма пад со ка лам»

 Ян Ан цы па
сярод сваіх 
кумпякоў
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 39-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 2 кастрычніка 2016 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 36: па да сі на вік.
Уз на га ро ду, зна чок з бе ла ру скім ма ты вам, 

вый г ра ла Вік то рыя Гаць 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    
Мі ра ЛУК ША

Звер вя до мы ён усім — 
І ста рым і дзе цям:
Фут ра цёп лае на ім,
А за вуць
М.........
 (Алесь Які мо віч)

Каш тан
Па са дзі ў гле бу арэ шак,
ка рыч не вы, з воч кам,
ён пра рас це няс пеш на
цёп лым дзя нёч кам.
Га доў праз пяць на тры мет ры
каш та наў пень ужо вы со кі,
ка рэн не глы бо ка ў нет рах
бу дзе яму нес ці со кі.
Цень ра скі дзі стай кро ны
ў спё ку ця бе сха вае,
ле там паль ча ста-зя лё ны,
з пі ра мід ным квец цем у маі.
Во сен ню жоў та-баг ро вы,
у ка лю чых ша пач ках скі не
сы ноч каў сва іх каш та но вых,
каб мы па гу ля лі з імі,
ці зноў па са дзі лі, каб но вых
каш та наў уз рас лі па ка лен ні,
шу ме лі нам на зда роўе,
у вян ку су све ту нят лен ным.

Ïàé ø ëà àä íà áà áà æàöü 
³ ïà ê³ íó ëà çáà íîê ñà ñòðà-
âàþ íà ìÿ æû, àæ íî ïðû áÿ-
ãàå ë³ ñêà, óñà äç³ ëà ãà ëà-
âó ¢ çáà íîê: ë³çü, ë³çü, 
ë³çü, ë³çü — íàõ ë¸ áà ëà ñÿ 
äûé âû ìàå ãà ëà âó, à òóò í³-
ÿê íå âû íÿöü. Áÿ äà!
— Îé, óòàï ëþ çáàí! — êà-

æà. À çáà íîê àäêàçâàå:
— Òà ï³!
Ë³ ñêà, íÿ ìà ðà äû, ïàé ø ëà 

äà ðà ê³ ñà çáàí êîì. Ïðû áåã-
ëà, ñà äç³öü ãà ëà âó:
— Ïóñ ö³, áî ¢òàï ëþ!
— Òà ï³!
ßíà ¢ñà äç³ ëà ãëû áåé, 

ó çáà íîê âà äà íàá ðà ëà ñÿ 
³ ë³ ñêó ¢ ðàêó ïà öÿã íó ëà. 
Îò íàñò ðà øû ëà çáàíîê!

Ë² Ñ² ÖÀ 
I ÇÁÀ ÍÎÊ

Пра та кіх ка жуць: да тан ца і да ру жан ца. Ка лі Фонд 
«Бе ла сток бе гае» аб вяс ціў га рад скія пра бе гі, вя до мыя 
як «Ho mes cho ol Run», на шы сяб ры — бра ты Мі кол ка 
і Алесь Здрай коў скія за ха це лі яш чэ пра ве рыць свае маг-
чы мас ці ў бе гах. З да па мо гай прый ш ла ма ма, якая афор-
мі ла спра ву, то-бок за рэ гіст ра ва ла іх удзел па ін тэр нэ це.

У гон ках маг лі ўдзель ні чаць усе ама та ры бе гаў. Най-
больш ца ні лі ся эн ту зі язм і ад ва га. Пас ля ўсе бе гу ны ат-
ры ма лі ў па да рун ку ка шуль кі і ме далі, а так са ма ша ка лад-
кі, сок і ва ду. Вя до ма, усё гэ та це шы ла, ад нак най больш 
ра дас ці і го на ру пры нес ла свя до масць уда чы ды здзяй с-
нен не ня лёг ка га вык лі ку.

Так са ма Алесь і Мі кол ка га на рац ца ўда чай.
Бра тоў Здрай коў скіх, вуч няў бе ла стоц кай «чац вёр кі», 

ве да ем з ма лен ства. Яны — зор кі бе ла ру ска га школь на га 
тэ ат ра, му зыч най сцэ ны і прад мет ных кон кур саў. Спар-
то вы пос пех, які па ка заў іх ду хо вую і фі зіч ную сі лу, толь-
кі па поў ніў пры го жы спі сак.

Зор ка
Фо та Ма рыі Здрай коў скай

Бра ты 
Здрай коў скія 
зноў здзі ві лі!

Нарва прадстаўляе «Капанне бульбы»
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Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Groch

Ganek

Rap

Ar

Kapitan

Pika

Łabądź

Liczba

Las

Usta Lato

Niebo

Siano

Uzda

On

Alt

Pi

Pozer
Kaczeniec

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 № 35:
Кран, асёл, па ка лен не, па мі до ры, 

ах, та бар, ара бін ка. Па ра, пах, Адам, 
кіт, ва да, лоб, сфе ра, ныр ка, пер сік.

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!

Мя шок 
Свя то га 
Мі ка лая
Ра ні цай Свя ты Мі ко ла
Прый шоў да дзя цей у шко лу.
А ча мусь ці ма лы Якаў
Не ча ка на па чаў пла каць.

— Пла каць пе ра стань, сы нок,
Бо вазь му ця бе ў мя шок.
— Не бя ры це 

— просіць Верка,
Ён Вам з’есць усе цукеркі.

Ма та цык лет
— За ку піў мой доб ры та та
Да ра гі ма та цык лет.
Бу ду ез дзіць ім заў зя та,
Паз на ваць шы ро кі свет.

— Які свет ма еш на прык ме це?
За пы таў ся ву чань Клім,—
Ці па гэ тым ез дзіць све це,
Ці ўжо мо жа па дру гім?

    

    

Ры гор СА КО ВІЧ
ПШ у На раў цы

Во жык
Пад ел кай во жык ся дзіць.

І на спі не яб лык ля жыць.

Во жык пры па сы збі рае

І ў нор ку ха вае,

Каб зі му пе ра жыць

І га лод ным не быць.

Вік то рыя ГОС ЦІК
Са ко ле, ПШ у Мі ха ло ве

Во сень
Ідзе спа да ры ня Во сень,

Ко шык хо ла ду ня се з са бою,

Ко шык вет ру і даж джу,

Яш чэ пен дз лік з фар ба мі,

Каб нам свет па ма ля ваць

І нам сваю пры га жосць 

па ка заць.

    

Іза бе ла БА РОЎ СКАЯ
КШ у На раў цы

Сла неч нік
Які ха ро шы сла неч нік

Вы рас у ага ро дзе!

На свет важ на па зі рае

І ўсіх да ся бе склі кае,

Каб прый шлі па дзі віц ца,

Што ён най вы шэй шы.

Мно га зяр ня так мае

І на ўсіх звер ху спаг ля дае.

Бе ла веж ская ве жа — адзін з най ста-
рэй шых пом ні каў Бе ла ру сі. Па бу да-

ва ная яна ў ХІ ІІ ста год дзі на ўзбя рэж жы 
Бе ла веж скай пуш чы. Ве жа мае аба рон-
чы ха рак тар. У ХІ ІІ ста год дзі, ка лі на бе-
ла ру скія зем лі на е ха лі ры ца ры-тэў тон цы 
і ман голь ская ар да, ве жа бы ла на дзей-
ным схо вам і аба ро най. У Бе ла ру сі па-
доб ныя ве жы ме лі ін шыя га ра ды: Бя рэс-
це, Га род ня, Ра даш ко ві чы, Мсціс лаў, 
Мя дзёл, По лацк, Шклоў, На ваг ру дак, 
Ту раў. На жаль, да на ша га ча су яны не 
за ха ва лі ся.

Бе ла веж ская ве жа — бу ды нак ве ліч ны. 
Яна мае 30 мет раў вы шы ні і сце ны на 

2,5 мет ра таў ш чы ні. Вер х нюю част ку аз-
даб ляе зуб ка ва тая ка ро на, якая пры дае 
бу доў лі ха рак тар. У ра ней шыя ста год дзі 
яе на зы ва лі Ка мя нец кай ве жай або Ка мя-
нец кім стоў пам. Не вы пад ко ва. Ве жа ста-
іць у цэн т ры ста ра жыт на га Ка мян ца. Яна, 
ня гле дзя чы на на зоў, па бу да ва ная з чыр-
во най цэг лы. «Бе лая» яна з-за ле ген ды, 
якая ка жа, што крэ пасць ні ко лі не бы ла 
здабы та!

Сён ня ў бу дын ку пра цуе гі ста рыч ны 
му зей. Кож ны, хто збі ра ец ца на эк-

скур сію да Дзе да Ма ро за, не мо жа аб мі-
нуць гэ та га ат рак цы ё на. З вы шы ні ве жы, 
ад куль доб ра ві даць пуш чу, ляг чэй ус вя-
до міць су вязь па між на шы мі зем ля мі. Уні-
зе ўец ца ра ка Ляс ная, якая бя рэ па ча так 
не па да лёк Гай наў кі. Ка лі іс ці па про стай лі ніі з Ка мян ца на Пад ляш ша, — гэ та ад нос на не да лё ка — мы пат ра пім 
у на ва кол ле Свя той Га ры Гра бар кі. Па да ро зе пат ра пім яш чэ ў Така ры, дзе на ра дзіў ся баць ка бе ларус кай гі сто-
рыі Усе ва лад Іг на тоў скі. Яго імя прыс во і ла га рад ская біб лі я тэ ка ў Ка мян цы.          (гак)

Бе лая ве жа з чыр во най цэг лы
Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Нараўка ў Дзеда Мароза

Kil
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У абы я ка вай кам па ніі са ла ле бя-
дой, у доб рай — ле бя да са лам. 
Да клад на ў час га ман лі ва га 
крын ска га «Тры я ло га» ў На-
рэй ках пад Га рад ком ад быў ся 
чар го вы, ці хі «На рай» Та ма ры 
Бол дак-Яноў скай. Су стрэ ча 
з го ду ў год кур чыц ца па фор-
ме, але не па змес це. Ня ма тут 
штуч най фі ла со фіі, вы му ша ных 
ін тэр п рэ та цый, пе ра лі ван ня з пу-
сто га ў па рож няе ці з поў на га 
ў пу стое. У Та ма ры га во раць вы-
ключ на па э зі яй і про зай, ча сам 
леп шай, ча сам гор шай, але заў-
сё ды ад сэр ца. Усё тут про стае 
і зра зу ме лае: вё ска, ха та, мо ва, 
па ча сту нак, пес ня і цал кам паз-
баў ле на эга із му і част ко ва жа-
ноц кас ці, дра ма тыч ная «Ксе нія» 
аў тар ства Іа ан ны Стэль ма шук-
Троц і Та ма ры Бол дак-Яноў-
скай.

У На рэй кі еду на ве ла сі пе дзе. Да ба
гаж ні ка пры вяз ваю бля ху яш чэ цёп ла га, 
драж джа во га пі ра га. Зза ду за ста юц ца 
за душ лі выя клу бы ін тэ лі ген т ных дыс пу таў. 
Ся род сап раў д ных лю дзей і з іх ра дас цю, 
бо лем, пос пе хам і няў да чай ад чу ваю ся бе 
сва бод на, лёг ка, бе стур бот на.

Гас цей «На рая» ві та юць раз ве ша ныя 
на сця не ха ты вя лі кія, чор набе лыя, смя
рот наха лод ныя пар т рэ ты яго гас па да роў 
— Та ма ры і Ан то на. По бач з пар т рэ та мі 
— іх вер шы ў та кім жа наст роі.

— Здым кі па хо дзяць з вы стаў кі, якую 
Вой цех Кас ра біў у лес ні чоў цы Пра не, 
— ка жа Та ма ра. — З алей кі пар т рэ таў, 
выб ра ных ім па э таў і пісь мен ні каў. Ён 
так са ма пад бі раў вер шы. Мой «Py ta nia 
do sa mo bój czy ni», пры све ча ны смер ці ма
лод шай дач кі леп шай сяб роў кі. Па хо дзіць 
з най больш сум на га збор ні ка «Roz dzia ły». 
У гэ тым вер шы ўспры маю яе са ма губ ства, 
ха ця не да кан ца я ў тым упэў не на. Нас не 
бы ло ў ха це, ка лі яна ўпа ла з ак на шмат
па вяр хо ва га бу дын ка. Я за ха це ла ўвай с ці 
ў гэ тую сі ту а цыю, у ад чу ван ні ча ла ве ка, які 
ля ціць з ак на шмат па вяр хо ві ка.

— У прош лым го дзе «На рай» аз даб-
ляў ка ля ро вы жы ва піс ма ла дых твор-
цаў.

— Сё лет ні вы бар звя за ны з круг лай, 
ся мі дзя ся тай га да ві най ма іх на ро дзі наў. 
Я ні ко лі не свят ка ва ла дня на ра джэн ня. Ця
пер па даз ра ваю, што на ступ най, круг лай 
га да ві ны ўжо не да ча ка ю ся. Я ду ма ла па ка
заць тут так са ма маю аў тар скую, са ты рыч
нафі ла соф скую гра фі ку. Вель мі люб лю 
фі ла со фію.

— Яш чэ ўчо ра Вы вель мі не па ко і лі-
ся, што ніх то сю ды не пры е дзе.

— Я заў сё ды не па ко ю ся, ці нех та пры
е дзе. Пер ша па чат ко ва «На рай» быў ся
мей ным з’ез дам. Ча сам пры яз джае сю ды 
шмат лю дзей, ча сам гэ та ка мер нае спат
кан не. Ад но і дру гое мя не за да валь няюць. 
Заў сё ды аба вяз ва ла тут кар ма зы на вая 
воп рат ка. У гэ тым го дзе я спа лу чы ла чор
нае з чыр во ным, ня кеп ска, пад’я баль ску. 
На жаль, ужо дру гі год за пар «Тры я лог» 
ар га ні зу юць ад на ча со ва з «На ра ем». Два 
ме ся цы та му я звяр ну ла ся да ар га ні за та
раў «Тры я ло га» з Фон ду «Ві ла Сак ра тэс» 
з прось бай пра ін фар ма ваць аб тэр мі не 
іх ме ра пры ем ства, па коль кі ні я кай вест кі 
ў ін тэр нэ це я не змаг ла знай с ці. На ват не 
ад гук ну лі ся. Гэ та для мя не зу сім нез ра зу
ме лае.

«На рай» для мя не — гэ та вяр тан не ў то
ес насць, а яна тут заў сё ды не ад на род ная. 
Ня ма тут ад на моў ных лю дзей. Яны заў
сё ды двух аль бо трох моў ныя. Так бы ло 
ў Вя лі кім Кня стве Лі тоў скім, у ме жах яко га 
зна хо дзі лі ся На рэй кі. Не па ко іць факт, што 
ў не да лё кай бу ду чы ні ў На рэй ках, не лі чыў
шы дач ні каў, не бу дзе жы вой ду шы. Не ха
пае ад ва гі, каб сха дзіць на свой ста ры па
на дво рак за вё скай, пры чы гу нач ным пу ці. 
Чы гун ка ра заб ра ла на шу ха ту. Там прай
ш ло маё дзя цін ства, там пра ца ва лі баць кі. 
Мі фіч ная кра і на, якая ста ла ін с пі ра цы яй 

для ма ёй кніж кі пра ста рое пле мя на ра яў. 
Я не дзе пра чы та ла, што на ва коль ныя вё
скі зак ла да лі габ рэі. Па кі ну лі па са бе та кія 
проз віш чы як Аб ра мо віч, Яку бо віч. Пас ля 
змя ша лі ся яны са сла вя на мі і та та ра мі, 
у тым лі ку з ма ім баць кам — наш чад кам та
та раў, пал коў ні каў Яна ІІІ Са бе ска га.

— За пы нім ся на хві лін ку на Ва шай 
шмат куль тур най то ес нас ці. Учо ра ўна-
чы я чы та ла Ва шы поль ска моў ныя 
па э тыч ныя збор ні кі. Пі ша це так са ма на 
мо ве, якую на зы ва е це про стай.

— Я чы та ла не дзе, што на дум ку 
шлях ты ВКЛ, бе ла ру скай мо ве, зва най 
про стай, най больш па ды хо дзіць ла цін скі 
ал фа віт. Той ал фа віт уліч вае ўсе моў ныя 
асаб лі вас ці. Я да сва іх тэк стаў вы бра ла 
ла цін ку, та му што я не ў змо зе ка ры стац
ца кі ры лі цай. У шко ле бе ла ру скай мо ве 
мя не не ву чы лі. Але я доб ра чы та ла ад
ра зу на трох мо вах. Яш чэ ў даш коль ным 
уз рос це чы та ла я паполь ску, пабе ла ру
ску і пару ску. Ал фа ві таў ву чы ла ся са ма, 
пад бі ра ю чы ра ска за ныя ма май вер шы 
да лі тар уба ча ных у кніж ках. Пер шым сло
вам, вы ву ча ным на ўсіх трох мо вах, бы ло 
«ма ма». І так ужо за ста ло ся, што ўмею 
чы таць, але не на пі шу. Усёта кі я зра зу ме
ла, што ка лі шлях та вы бра ла ла цін ку для 
за пі су на род най фор мы бе ла ру скай мо вы, 
зна чыць, я так са ма па він на гэ та зра біць. 
Не пры няў ся ў нас чэш скі за піс, пра па на
ва ны Мак сі мю ком. Заш мат там уся ля кіх 
лу каў над лі та ра мі. За мест за піс ваць дум кі 
я на кла ві я ту ры кам п’ ю та ра шу ка ла гэ тых 
лу каў. Мне па трэб ны звы чай ны, поль скі 
ал фа віт. Мо ва про стая — зра зу ме лая 
для кож на га па ля ка. Бе ла ру ская па ван д
ра ва ла ў бок жур на ліс ц ка га жар го ну, там 
так са ма ін шае вы маў лен не. Та кім чы нам 
у на род най фор ме бе ла руш чы ны я па ча ла 
ства раць фі ла соф скія на ры сы. Вы я ві ла ся, 
што на гэ тай мо ве маг чы ма ска заць усё. 
Зва жа ю чы, што фі ла со фія аба пі ра ец ца на 
дум кі про ста га ча ла ве ка і дзі ця ці, гэ та тое, 
што мне бы ло пат рэб на. Про сты ча ла век, 
так як і дзі ця, ста віць про стыя, эк зі стэн цы
яль ныя пы тан ні. Ву чо ны ства рае ўлас ны, 
па лі тыч ны све та пог ляд. У ХХІ ста год дзі аб
мя ня юц ца не фі ла соф скія, але па лі тыч ныя 
све та пог ля ды. Мае фі ла соф скія на ры сы 
аба пі ра юц ца на дзі ця чыя дум кі, та му яны 
зра зу ме лыя, так пры нам сі мне зда ец ца.

— Мне аса бі ста фар му лёў ка «мо ва 
про стая» гу чыць да во лі не га тыў на.

— Ка лісь, у оль ш тын скай ра ту шы, за
ча пі ла я ней ка га пра фе са ра: «Сzy pan, 
mo że, jes teś ź Wil na?» — «Ź Wil na”, — ад ка
заў. «Ці ве да е це про стую мо ву?» — «Ня ма 
та кой мо вы», — ска заў ён. Але, як гэ та, 
спа дар пра фе сар, там жа ўсе па ля кі па

про сту га во раць. Па ля кі ка ры ста юц ца там 
про стай мо вай па сён ня, на гэ тай мо ве 
га ва ры ла ма ці ксян дза Па пя луш кі. Так 
гу чыць мо ва Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. 
Не ка то рыя, вяр нуў шы ся з уні вер сі тэ таў, 
за бы лі яе, але не я. Ня ма ча го са ро мец ца, 
гэ та са праў ды пры го жая мо ва. У на ро дзе 
па сён ня жы ве страх, яш чэ да ва ен ны. Каб 
та ды зра біць ма ту ру, трэ ба бы ло па мя няць 
рэ лі гію, стаць па ля кам. Гэ та так са ма сля
ды ка ла ні за цыі ВКЛ — з ад на го бо ку поль
скай, з дру го га — ра сей скай. Мае баць кі 
не ба я лі ся. Баць ка — па ляк та тар ска га 
ро ду — так са ма ка ры стаў ся про стай 
мо вай. Я ні чо га не са ро ме ю ся, та му што 
я не ад на моў ная, я зме ша ная. Не ад наз нач
насць — гэ та ба гац це ВКЛ. Сак рат Яно віч 
га ва рыў, што ў не ка то рых сло вах стаў лю 
кеп скія ак цэн ты. Але яны не кеп скія, іх 
пап ро сту пры вез лі з бе жан ства. Ра сей скі 
ак цэнт заў сё ды тут пры сут ні чаў. Ста ра ю ся 
яго паз бя гаць, та му што ак цэнт у про стай 
мо ве амаль та кі сам як у поль скай, ха ця 
кры ху больш ру хо мы.Трэ ба заў ва жыць, 
што ак цэн ты ўво гу ле ў мо вах мя ня юц ца. 
Вы маў лен не так са ма трэ ба пры ста соў
ваць і па ляп шаць.

— Вы пра чы та лі тут сваю раз мо ву 
з Бо гам. Ці ча ста з Ім га во ры це?

— Гэ та зу сім све жая спра ва. Я па ча ла 
пі саць на ры сы ў фор ме до пі саў, двух моў
ных, кры ху паполь ску, кры ху папро сту. 
Ні чо га асаб лі ва га ў гэ тым ня ма, шмат хто 
Яму пі ша. Але я ха це ла па га ва рыць з Ім пра 
спра вы, якія ў двац цаць пер шым ста год дзі 
вель мі не бяс печ ныя. Для прык ла ду, ня даў
на пра чы та ла Мак са Шэ ле ра «Is to ta i for my 
sym pa tii». Ён там ска заў неш та вель мі для 
мя не кра наль нае: «Лю дзі го ма ка пі та лі сты-
кус на шмат гор шыя, чым го ма са ве ты кус, 
та му што не па кі да юць пра сто ры на ды
сі дэн цтва». Ка пі та лізм не па кі дае мес ца 
на так зва ны са цы яль ны да га вор. Гэ та 
аба зна чае, што мож на зра біць неш та не 
так і не па ка ра юць нас за гэ та, та му што па
мыл кі даз во ле ны. Так жа га во рыць Пэ тэр 
Сло тэр дайк, сцвяр джа ю чы, што сён няш
няя Еў ро па гэ та ўні жа ныя ім пе рыі, толь кі 
ўні жа ныя ім пе рыі. Гэ та страш на та му, што 
па ва роч вае ў бок фа шыз му, які ідзе са Злу
ча ных Шта таў Аме ры кі. Та ды, ду маю са бе, 
да ка го з усім гэ тым звяр нуц ца. Пі са ла ўжо 
да Лу ка шэн кі, Пу ці на, Мер кель, Ан д ру хо вы
ча, кас міч най істо ты жа но ча га по лу і шмат 
ка му яш чэ. За стаў ся толь кі Бог. Ду ма ю чы 
пра гі сто рыю, я дай ш ла да выс но вы, што 
Поль ш ча бы ла адзі най кра і най, якая суп
раць ста я ла Гіт ле ру. Мя не не ці ка віць, што 
гэ та бра ла па ча так са шля хец ка га го на ру, 
які не да зва ляў за да вац ца з гіт ле раў скім 
плеб сам. Вель мі доб ры го нар — мой го нар. 
Толь кі Поль ш ча пай ш ла на без на дзей ную 

ба раць бу. Толь кі Бог у змо зе аб’ яс ніць праў
ду. Гэ та сва бо да, гэ та Поль ш ча май го баць
кі жы ве ўва мне.

— Вы — па э тэ са, пра за іч ка, дра ма-
тург, эсэ іст ка, ка зач ні ца, ма стач ка. 
Прыз на е це ся да сва ёй сі ро чай хва ро-
бы. Ці Ва ша твор часць з’яў ля ец ца ля-
кар ствам на гэ ту хва ро бу?

— Не, я гэ та га так не ўспры маю. Я зай
ма ю ся валь на дум ствам, фі ла соф ства
ван нем і ні чым больш. Апош нім ча сам 
зак ры ва юць усе фі ла соф скія фа куль тэ ты, 
прыг ня та юць гу ма ні стаў. Без фі ла со фіі і гу
ма ніз му мы не лю дзі. Кант га ва рыў — без 
стаў лян ня са бе ас ноў ных пы тан няў ча ла
век пе раў т ва ра ец ца ў бру тум — звя ры ну. 
З ас ноў ны мі пы тан ня мі і фі ла со фі яй ён 
лі бе рум — сва бод ны. Мне па да ба ец ца лі-
бе рум па э зіі і фі ла со фіі.

— Te raz kie dy czu ję, że się ob su wam 
w roz dzia wio ną zie mię o moc nych ka-
mien nych zę bach... (у: „Jeśli po ez ja jest 
bez sil na”, Ol sz tyn 1998). Ту ды нап раў-
ля е це ся, а ад куль пры бы ва е це?

— Я, ма быць, па ду ма ла, што няш мат 
жыц ця мне за ста ло ся, ба наль на па ду ма ла 
і ба наль на за пі са ла. Пры бы ваю тут з ма
мі на га жы ва та і з лю бо ві баць коў. Доб ра, 
што з лю бо ві. А да гэ та га не ве даю, кім 
я бы ла, ка лі мя не не бы ло.

— Ва шы вер шы сум ныя, але ёсць 
у іх на дзея: «I idziesz, idziesz po tej 
dro dze uz na jąc ją, ja ka kol wiek jest / Al-
bo wiem i ko niec świa ta ma swój dal szy 
ciąg» (У: „Jeśli po ez ja jest bez sil na”, Ol-
sz tyn 1998).

— І ка нец све ту мае свой пра цяг у фі зіч
ных і хі міч ных пра цэ сах, і гэ та ўсё. Ні чо га 
тут больш не пры ду маю. Нех та зна ё мы 
ска заў мне: «Як гэ та доб ра, што ня ма 
па за ма гіль на га жыц ця, пры нам сі гэ тых 
жу дас ных зна ё мых больш не суст рэ ну». 
Я па ніч на ба ю ся смер ці. Кла ду ся спаць 
і ду маю ці да жы ву да ра ні цы. Ве даю, што 
Сак рат Яно віч не ба яў ся. Праў да па доб на 
па мі ран не гэ та вя лі кі боль. Усё па чы нае 
ба лець. Я вы му ша на ду маць і пі саць пра 
гэ та. Ка лісь ду ма ла, што ні ко лі не пам ру. 
Гэ та бы ло яш чэ ў сту дэн ц кія га ды. Жах лі
вае ўра жан не. Год не бы ло мя не ў ха це. 
Мая чор на ва ло сая ма ці рап там збя ле ла. 
Збя леў зу сім і мой баць ка. Вель мі мя не 
гэ та кра ну ла. Ма ці так са ма ба я ла ся па мі
раць. Мы па він ны пра гэ та ду маць, інакш 
не бу дзем ца ніць адзі на га, са праў ды адзі
на га люд ско га жыц ця і бу дзем вы ра шаць 
кан ф лік ты вай ной. Так, я ду ма ла, што бу ду 
пер шай з тых, якія не пам руць. Не ха дзі
ла ні ў цар к ву, ні ў кас цёл, бы ла заў зя тай 
атэ іст кай. Не ўдзель ні ча ла ў па хо ві нах, не 
на вед ва ла мо гіль ні каў. Гэ та па ра жаль ная 
дур но та, але мо ла дасць та кая.

— Ці рэ лі гія да па ма гае ў ля чэн ні гэ та-
га стра ху?

— Не, не да па ма гае. Ця пер я не ма гу 
сцвяр джаць, што я — стоп ра цэн т ная атэ
іст ка па ад ной пры чы не. Із ноў вяр ну ся 
да фі ло са фаў. Яны сцвяр джа юць, што 
праз мер нае да каз ван не Бо жай пры сут нас
ці, аль бо праз мер нае яе неп рыз на ван не 
па гра жае за пы нен нем у дог мах ад на го 
аль бо дру го га бо ку. Ка лі не бу дзем пам
на жаць дог ма ў, та ды ад чу ем гэ та неш та. 
Гэ та неш та не а ба вяз ко ва бу дзе нес мя рот
ным. Яно ў нас ёсць, за вец ца ду шой, сум
лен нем, ін ды ві ду аль нас цю і так да лей. Усё 
гэ та мо жа быць па гэ тым ба ку. Я не ве ру
ю чая, ні ня ве ру чая. Мне пап ро сту ці ка віць 
рэ лі гія як част ка куль ту ры. У пра вас лаўі 
за хап ля ю ся іко най і лі тур гі яй, у пра тэ стан
таў — раз мо вай, у ка то лі каў — ста ры мі 
кас цё ла мі. У ма ёй сям’і ёсць ка то лі кі, пра
тэ стан ты і пра ва слаў ныя.

— Jest też smacz ny smak niez li czo-
nych drzwi ku ni skiej piw nicz ce („Szkło 
i chleb” у: „Jeśli po ez ja jest bez sil na”, 
Ol sz tyn 1998).

— Зда ец ца, я ба чы ла та ды чор ны, 
хат ні хлеб. Без ліч дзвя рэй гэ та яго лу сты 
— шмат лі кія дзве ры чор на га хле ба. Гэ та 
ду ман не воб ра зам, якое за ха ва ла ся ў мя
не па сён ня. Ня ма дум кі без воб ра зу, ёсць 
толь кі пу стая дум ка, але та кая не мае для 
мя не ні я ка га зна чэн ня.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

— лі тоў ская кня зёўна

Та ма ра 

 Та ма ра ў сва ім «На раі»
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Н
е каль кі ме ся цаў та му ў не ка
то рых на шых мяс цо вас цях па
я ві лі ся ад мыс ло выя аб’ ек ты, 
наз ва ныя Мес ца мі аб с лу гі 
ве ла сі пе ды стаў (MOR — Miej-

s ce ob s łu gi ro we rzys tów). Гэ та пры пын кі 
на раз ма шы ста за ду ма най ве лат ра се 
Gre en Ve lo, якая па ме ча на па зна ка вых 
мес цах уз доўж ус ход няй гра ні цы Поль ш
чы — ад Бал ты кі да Кар пат. Па ся рэ дзі не 
гэ тай тра сы ра ка Буг, це раз якую ме ла 
быць пе ра кі ну та клад ка ў Ня мі ра ве, што 
на са мым поў д ні на ша га Пад ляш ска га 
ва я вод ства. Ме ла быць, але не ат ры ма
ла ся. Вось я так і за ду маў ад п ра віц ца 
ў той бок, у бок Мель ні ка, бо ж Ня мі раў 
у та маш няй гмі не...

Злез я з по ез да на пры пын ку ў Сы чах 
і па даў ся на Свя тую Га ру Гра бар ку, бо ж 
і ту ды, як у зна ка вае мес ца, вя дзе тая 
тра са. Бы ла га дзі на дзя вя тая, на ма на
стыр скай тэ ры то рыі па на ва ла ці шы ня, та
му я не спы няў ся там, толь кі па даў ся па 
па ме ча най ад мыс ло вы мі зна ка мі тра се 
Gre en Ve lo ў на прам ку Мель ні ка. У мяс цо
вас ці Кон скія Го ры шлях з ас фаль тоў кі 
па вяр нуў на жві роў ку ў на прам ку Маш чо
найКа ра леў скай...

Тра са вый ш ла на ўсход ні ка нец вё скі, 
на ша шу, якая яш чэ ка ліська лісь пра ляг
ла па між гі ста рыч ны мі ва я вод скі мі цэн т
ра мі Рэ чы Пас па лі тай — па між Бе рас цем 
і Дра гі чы нам. І вось у гэ тым мес цы, на 
ўсход нім кан цы Маш чо найКа ра леў скай, 
поў ная не ча ка насць: сто мет раў асоб най 
ве ла да рож кі з ас фаль та вым нас ці лам 
з ад на го бо ку ша шы і столь кі ж да лей, 
але з дру го га бо ку. Тая ве ла да рож ка 
з двух ад рэз каў і за вер ша на та маш нім 
MO Rам...

Што ж та кое ў тым MO Rы? Гэ та па
вет ка на пла не квад ра та, гэ та стол 
з дзвю ма ла ва мі, гэ та тры па рэн чы для 
ве ла сі пе даў, гэ та стэнд 
з агуль най кар тай цэ лай 
тра сы Gre en Ve lo ды тры 
ўмяш чаль ні кі на смец це; ну 
і брус чат ка пад усім гэ тым. 
За тое ня ма ні я кут кай ін фар
ма цыі пра най б лі жэй шыя 
мес цы, вар тыя за ці каў лен
ня. Яна ад сут ная ва ўсіх 
MO Rах, у якіх мне ўда ло ся 
за пы няц ца. А та кая ін фар
ма цыя, як мяр кую, па він на 
быць сол лю ўся го гэ та га 
кра яз наў ча га па ідэй най за
ду ме пра ек та...

Бо ж дзе ля ча го тра са 
не пай ш ла з Гра бар кі не
пас рэд на ў Мель нік, толь кі 
ме на ві та па вяр ну ла ў Маш
чо нуюКа ра леў скую? А гэ
та та му, што на ўзгор ках 
за вё скай, з яе паў ноч на га 
бо ку, амаль паў та ра дзя
сят ка бе тон ных бун ке раў 
г.зв. Лі ніі Мо ла та ва. Гэ тыя 
аб’ ек ты да клад на апі са ны 
ў ад мыс ло вым тур бук ле це 
Мель ніц кай гмі ны, але ні я ку
сень кай ін фар ма цыі ня ма 
на мес цы. Толь кі бай кер, 
які едзе з бо ку Гра бар кі не вя зе з са бою 
мель ніц ка га тур бук ле та і мо жа па ду маць, 
што тра са Gre en Ve lo вя дзе ў Маш чо ную
Ка ра леў скую толь кі дзе ля та го, каб пра
е хац ца сто мет раў па ве ла да рож цы з ад
на го бо ку ша шы і сто мет раў з дру го га 
бо ку. І па ба чыць бу ды на чак з шыль дай 
кра мы на суп раць MO Rа...

Па выг ля дзе той кра мы не вы па да
ла да дум вац ца, што яна пра цуе, ад нак 
па даў ся я ту ды. Па цяг нуў клям ку, але 
дзве ры бы лі за кры ты. Ад нак за раз па чу
лі ся кро кі ўся рэ дзі не і дзве ры ад кры ла 
жан чы на, якую б мож на бы ло апі саць як 
ся рэд нюю па ўсіх па ра мет рах. Гэ так жа 
і тую кра му, за вык лю чэн нем на кід кі на 
цэ ны, якая зда ла ся мне вы дат ней шай за 
ся рэд нюю. Ад кра мы ад вёў мя не са бач
ка сва ім вель мі зма гар ным га ла шэн нем...

Да лей тра са па вя ла ў Ас ло ва і Мель
нік. На элек т рон най кар це пе рад Мель ні
кам па зна ча ны по бач ша шы гі ста рыч ны 
парк „Тры ло гія”, ад нак ні чо га на тым мес
цы не бы ло. Ка лісь пе рад Мель ні кам быў 
пры чал па ро ма, але за раз і яго я не ўба
чыў. На ла вач цы пе рад ад ной з пер шых 
хат ся дзеў па жы лы муж чы на і ад яго я да

ве даў ся, што па ром кур сі руе, але ў зу сім 
ін шым мес цы...

Па даў ся я ў Гмін ную ўпра ву. Асо ба, да 
якой скі ра ва ла мя не пры ём ная ін фар ма
тар ка, не ас ме лі ла ся ад каз ваць на маё 
за пы тан не на конт зга да най ра ней клад кі 
ў Ня мі ра ве і за вя ла да вой та, Яў ге на Ві
хоў ска га. З клад кай ат ры ма ла ся асеч ка, 
бо па пя рэд ні войт Адам Та бо та не спра
віў ся тэр мі но ва з за да ча мі ў рам ках пра
ек та Gre en Ve lo і ў вы ні ку гмі на па нес ла 
ўрон вар тас цю ў 460 ты сяч зло таў. Маг
чы ма, што ў ней кай бу ду чы ні па я віц ца 
зноў шанс на па бу до ву там клад кі.

На конт пар ку „Тры ло гія”, які меў быць 
га лоў ным ло зун гам ме на ві та бы ло га вой
та Ада ма Та бо ты, тое ж са мае — пра ект 

не быў да ве дзе ны да за вяр шэн ня ў тэр
мі не і пра ва ліў ся. Ця пер у мес цы, дзе ён 
меў паў стаць — Dzi kie Po la... Да рэ чы, у ча
се вы бар чай кам па ніі Адам Та бо та абя цаў 
мно га, м.інш. да маш нія ві зі ты ле ка раў 
і мед сяс цёр у хво рых, на што не даз ва ляе 
за кон. Гэ тыя пра ва лы па пя рэд ня га вой та 
і пры вя лі да та го, што лю дзі зноў звяр ну лі
ся да спа да ра Ві хоў ска га, які быў вой там 
да ча су ле ту цен ных абя цан няў Ада ма 
Та бо ты. Да та го ж уся го Адам Та бо та 
ра ска лоў гра мад ства гмі ны па на цы я наль
накан фе сій най лі ніі. А ў Мель ніц кай гмі не 
большменш па па ло ве ка то лі каў і пра ва
слаў ных. Ця пер спа дар Ві хоў скі на ма га ец
ца за сы паць гэ тыя ако пы, але гэ та скла
да ная спра ва. На пры клад, ня даў на, у час 
ад на го з ме ра пры ем стваў бы ла за яў ле на 
прэ тэн зія, што вы кон ва юц ца „ру скія” пес
ні. А ў са праўд нас ці бы ла вы ка на на толь кі 
ад на „ру ская” пес ня з лі ку вась мі; апош
нія бы лі поль скія...

За між за ду ма най пра ек там Gre en Ve lo 
клад кі ў Ня мі ра ве ёсць у гмі не два па
ро мы на Бу гу. Адзін, у Ня мі ра ве, за раз 
не пра цуе, бо ён у та кім мес цы, дзе не 
заў сё ды да стат ко вы ўзро вень ва ды. 

Спа дар Ві хоў скі ра зам з вой там Кан
стан ты наў скай гмі ны, што ў Люб лін скім 
ва я вод стве, вы зна чы лі ін шае мес ца, дзе 
ва ды больш, але каб пе ра вес ці ту ды 
ня мі раў скі па ром, пат рэб ная ста ноў чая 
рэ ка мен да цыя гід ра тэх ніч ных спе цы я лі
стаў з Вар ша вы; гэ тая спра ва ў хо дзе 
раз г ля ду. Па ром жа ў са мім Мель ні ку 
пе ра ве дзе ны ў мес ца, дзе даў нымдаў но 
быў мост, які зніш чы лі шве ды ў час „па
то пу”. Ка ры ста ю чы ся на го дай, жы ха ры 
Ся мя тыч вы ста ра лі ся ка ра леў скую пры
ві лею на па бу до ву мо ста ў Тур не, і з та го 
ча су Мель нік стаў тра ціць ра ней шае 
зна чэн не. Яш чэ раз уда ло ся збу да ваць 
у Мель ні ку мост, але той быў зніш ча ны 
ў час Пер шай су свет най вай ны...

Па ром у Мель ні ку ця пер ад п раў ля ец ца 
з пры ста ні, што на суп раць пры сёл ка Прад
мес це. У мес цы, дзе ады хо дзіць да ро га да 
яго, не над та даў но ўзве дзе на пра ва слаў
ная кап ліч ка, ад мыс ло вая тым, што нак ры
тая тоў стым пла стом са ла мя най стра хі.

Па ром па куль во зіць па са жы раў бяс
п лат на, ім за гад вае мель ніц кая Гмін ная 
ўпра ва. Аб слу гоў вае яго двух муж чын, 
якія, ка ры ста ю чы ся ад мыс ло вы мі ры ча га
мі, пе ра цяг ва юць яго ўруч ную па ка на це 
ўпо пе рак Бу га; гэ та кры ху на гад вае бур
ла коў на Вол зе са сла ву тай кар ці ны Ільі 
Рэ пі на. Па да рож жа ад бе ра га да бе ра га 
доў жыц ца не больш дзе ся ці мі нут. Па ром 
мо жа заб раць на борт дзве лег ка вуш кі.

Так вось апы нуў ся я на дру гім бе ра зе 
Бу га, у Ма за вец кім ва я вод стве, у мяс цо вас
ці, якая на зы ва ец ца За буж жам. Ад туль не
да лё ка ў Сэр пэ лі чы, дзе ка та ліц кі сан к ту а
рый. Пе рад сан к ту а ры ем ін фар ма цый ны 
стэнд: „W naj s tar szych do ku men tach miej s-
co wość Ser pe li ce by ła na zy wa na: Sie pie li cze 
— póź niej Sie pie li ce, naz wa po cho dzi od 
wy da rze nia his to rycz ne go zwią za ne go z na-
jaz dem Ta ta rów na tu tej sze te re ny w cza sie 
żniw i dziel nej ob ro ny chło pów przed hor da mi 

ta tar ski mi przy uży ciu sier pów”. А мне зда
ец ца, што на ват вя до ма, як тыя та тар скія 
ор ды на зы ва лі ся: Жы та, Авёс, Про са, 
Грэч ка, але гэ та толь кі маё мер ка ван не. 
Стэнд: „His to ria pa ra fi i Ser pe lic kiej nie od-
łącz nie zwią za na jest z Zie mią Miel nic ką. (...) 
Le żąc na bez poś red niej dro dze z Wil na do 
Kra ko wa i do War sza wy, a tak że po sia da jąc 
przes t ron ny za mek, Miel nik stał się miej s cem 
po li tycz nych zjaz dów i sej mów li tew skich, jak 
rów nież eta pem wy po czyn ku kró lów pol skich. 
Za ha mo wa nie roz wo ju mias ta nas tą pi ło już 
w dru giej po ło wie XVI wie ku, gdy spło nął wte-
dy za mek wraz z ca łą kan ce la rią, znisz cze niu 
uległ tak że most na Bu gu i nas tą pił kry zys 
eko no micz ny, ja ki pow s tał po za ła ma niu się 
han d lu zbo żem. Bez poś red nią przy czy ną by-
ły wie lo let nie dzia ła nia wo jen ne XVII wie ku. 
Na jazd Ra ko cze go z Sied miog ro du, jak rów-
nież licz ne prze mar sze wojsk skon fe de ro wa-
nych przy nios ły mias tu dot k li we stra ty. Resz tę 
do peł ni ły to wa rzy szą ce woj nom za ra zy. (...) 
W XVII wie ku część miesz kań ców Ser pe lic 
przy na le ża ła do star szej cer k wi Bo gu ro dzi cy, 
zaś ka to li cy do koś cio ła far ne go p.w. Wszys t-
kich Świę tych. Oko ło 1646 ro ku obie pa ra fi e 
pra wos ław ne w Miel ni ku przys tą pi ły do unii 
brze skiej”.

Сам сан к ту а рый быў уз ве дзе ны 
ў 19461947 гг. і за раз вя дзе шы ро кую 
душ па стыр скую дзей насць. У ма ёй пры
сут нас ці ста лі ту ды з’яз джац ца дзя сят кі 
аў то бу саў з мо лад дзю з цэ лай Дра гі чын
скай ды я цэ зіі: ад Выш ка ва, Вэн г ра ва, Са
ка ло ва, Ся мя тыч, Бель ска, Гай наў кі...

Вяр нуў ся я на зад у Мель нік і ця пер 
па даў ся ў бок чы гун кі ў Сы чах най п рас
цей шай да ро гай — це раз Ра дзі лаў ку. 
За раз за Ра дзі лаў кай пра стор нае мес ца 
ад па чын ку для ван д роў цаў, по бач яко га 
ін фар ма цый ны стэнд і пра са мую Ра дзі
лаў ку, якая афі цый на на зы ва ец ца Ра дзі
ві лаў кай, і пра Гра бар ку. Па ло ву гі сто рыі 
Ра дзі лаў кі зай мае апі сан не эпі зо ду з ча

су апош няй вай ны. Ме на ві та ад сту па ю
чыя там у 1944 го дзе нем цы па кі ну лі за 
са бою гру за вік з не каль кі мі скрын ка мі 
га рэл кі. Са вец кія тан кі сты не змар на ва лі 
на го ды. Нем цы толь кі гэ та га і ча ка лі: неў
за ба ве вяр ну лі ся і па бі лі п’я ных са вец кіх 
ва я каў, а іх тан кі пад па лі лі...

Як жа гэ ты эпі зод ін шы ад тых усіх апо
вес цей пра няз лом ных і ідэй ных ге ро яў, 
пра па ган дыс ц кіх мі фаў, пі са ных, як гэ та 
зда ра ец ца на зы ваць — ku pok rze pie niu 
serc. І якія так ах вот на чы та юц ца ма ла
дым хла пе чым па ка лен нем. У ляў коў
скай школь най біб лі я тэ цы бы ла ка лісь 
аб’ ё мі стая кні га пад за га лоў кам „Ні ко лі 
не за бу дзем” — пра подз ві гі са вец кіх 
бай цоў; хлоп цы аж га рэ лі, каб яе пра чы
таць. Большменш па доб на га ге ра іч на га 
на кі рун ку бы ла і Сян ке ві ча ва „Тры ло гія”, 
якую я ў дзе ся ці га до вым уз рос це па лы мя
на чы таў пры га за вай лям пе. Маг чы ма, 
што гэ так жа за хап ляў ся ге ра іч ным яе 
зме стам і Адам Та бо та. І не вы рас з та го 
хла пе ча га за хап лен ня, з тых ле ту цен няў 
пра крэ са выя подз ві гі. І ўзмах нуў кры ла
мі як мі фіч ны Ікар...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Ка ля Мель ні ка
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Чверць  стагоддзя  новай  дзяржаўнасц і

http://bortnictva.by
га доў з дня аб вяш чэн ня 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і вяр тан ня на цы я наль най сім во лі кі

Бе ла ру сы даў но прыз вы ча і лі ся, што мёд 
— гэ та спра ва пча ля роў, якія апя ку юц ца 
пчо ла мі і ў сваю чар гу жы вуць у вул лях. І ма
ла хто па мя тае, што вул ляў ка лісь ці не бы
ло, а мёд зда бы ва лі бор т ні кі, якія бра лі яго 
з бор цяў, за га дзя раз ве ша ных на дрэ вах 
у ле се.

Ад нак апош нім ча сам, не вя до ма з якіх 
пры чын, па ча ло раз ві вац ца, а дак лад ней, 
ад ра джац ца бор т ні цтва — збі ран не мё ду 
ў ляс ных пчол. Ці ка ва, што гэ та ад ра джэн
не зболь ша га ты чыц ца тэ ры то рый, якія 
ка лісь ці ўва хо дзі лі ў Вя лі кае Кня ства Лі тоў
скае. І вось ужо мы ма ем бе ла ру скі сайт, 
пры све ча ны ад ро джа на му ра мя ству.

Сайт „Тра ды цый нае бор т ні цтва”, які мес
ціц ца па ад ра се http://www.bor t nic t va.by, 
вы гля дае вель мі пасу час на му. Вы яў лен не 
га лоў най ста рон кі мае не каль кі сла ёў, якія 
пе ра соў ва юц ца кам п’ ю тар най мыш кай. 
Ста рон ка аз доб ле на мно ствам фо таз дым
каў, а так са ма раз на стай ны мі ло зун га ва га 
кштал ту рас по ве да мі пра бор т ні цтва, як 
„спрад веч нае су іс на ван не ча ла ве ка і пры
ро ды”. Вый с ці на ін шыя ста рон кі мес цяц ца 
як уні зе і ўвер се цэ ла га вы яў лен ня, так і па
ся рэ дзі не на ад па вед ных фо таз дым ках.

Пер шай у пе ра лі ку руб рык на га лоў най 
ста рон цы ідзе „Бор т ны су свет”. Пэў на, яна 
раз лі ча на не на звы чай на га ка ры сталь ні ка, 
а на ча ла ве ка, які за ці ка віў ся бор т ні цтвам 
і зай меў дум кі, як зай мац ца та кой спра вай. 
З гэ тай руб ры кі ён да ве да ец ца пра тое, як 
шу каць дрэ ва для бор ці (ка ло ды), як яе вы
раб ляць, як гля дзець і ля чыць пчол. Так са
ма там змеш ча ны бор т ны ка лян дар, аз доб
ле ны ма люн ка мігра фі ка мі.

Га лоў ным да ку мен там, па якім па він ны 
пра ца ваць бе ла ру скія бор т ні кі, па вод ле ўла
даль ні каў сай та, з’яў ля ец ца «Бор т ны ста тут» 

— пер шы і адзі ны ў све це, і рас п ра ца ва ны 
на пад ста ве норм пра ва Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га і тра ды цый звы ча ё ва га пра ва. 
Тэкст ста ту та мес ціц ца на ад па вед най ста
рон цы і змяш чае дзе сяць ар ты ку лаў, пяць 
з якіх — пе ра каз ад па вед ных ча стак Ста
ту та ВКЛ. „«Бор т ны ста тут» мае на ме рам 
ак рэс ліць па ды хо ды да раз віц ця бор т на га 
про мыс лу, уста ля ваць аба вяз кі і пра вы бор
т ні каў у ця пе раш ні час. Да та го ж Ста тут но
сіць рэ ка мен да ва ны ха рак тар і ад кры ты да 
ўдак лад нен няў. Ста тут мае на ме рам пе ра
нос най леп шых прак тык, звы ча ё ва га пра ва 
ста ра жыт нас ці, уня сен ня за ка на даў ча га ха
рак та ру Трэ ця га Ста ту та Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га і адап та цыю да сён няш ніх умоў 
іс на ван ня ча ла ве ка і пры ро ды. Ас ноў ная 
мэ та «Бор т на га ста ту та» — рэ гу ля ван не 
гра мад скіх, пры род награ мад скіх ад но сін 
пад час вы ка ры стан ня бор т ных прак тык”, 
— га во рыц ца ў да ку мен це.

Руб ры ка „Бор т ныя хро ні кі” — сво е а саб
лі вая стуж ка па ве дам лен няў аб су час най 
бор т ніц кай спра ве. „Бор т ныя хро ні кі гэ та 
ле та піс но ва га ча су, гэ та вя лі кае па да рож
жа ў нет ры мі ну лых ста год дзяў і ў гу стэ чу 
пуш чаў і ба лот”, — сцвяр джа ец ца ў анон се 
руб ры кі. Ці ка ва, што яна змяш чае не толь кі 
тэк ста выя рас по ве ды пра бор т ні цтва, але 
і ві дэ а ма тэ ры я лы, аба гуль не ныя наз вай 
„Пер шы бор т ны ка нал”. Праў да, усе ві дэа 
і тэк сты да ту юц ца най паз ней ма ем бя гу ча га 
го да.

Ся род ін шых руб рык сай та ад ной з най
больш ці ка вых па да ец ца „Бор т ны слоў нік”. 
Там тлу ма чац ца сло вы і вы ра зы, без якіх 
не маг чы ма ўя віць да нае ра мя ство. Па вод ле 
ўла даль ні каў сай та, тыя сло вы амаль без 
змен дай шлі да нас з глы бі ні вя коў.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

19 ве рас ня 1991 г. Вяр хоў ны Са вет Бе
ла ру сі 12га склі кан ня пры няў па ста но ву 
аб зме не наз вы Бе ла ру скай Са вец кай 
Са цы я лі стыч най Рэс пуб лі кі на Рэс пуб лі ку 
Бе ла русь. Дзяр жаў ным гер бам бы ла зац
вер джа на „Па го ня”, дзяр жаў ным сця гам 
— белчыр во набе лы сцяг. У гі сто рыі бе ла
ру саў па чаў ся но вы ад лік ча су.

Ра ней белчыр во набе лы сцяг і герб „Па
го ня” бы лі сім ва ла мі Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі — пер ша га дзяр жаў на га ўтва
рэн ня, што аб вяс ці ла сваю не за леж насць 
ад ін шых кра ін і вы ка ры стоў ва ла аз на чэн
не „бе ла ру скі”.

Герб „Па го ня” — ва яр з уз ня тым мя чом 
на бе лым ка ні ў чыр во ным по лі — вя до мы 
ў Бе ла ру сі з глы бо кай ста ра жыт нас ці. Як 
дзяр жаў ны герб Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска
га, ста ра жыт най бе ла ру скай дзяр жа вы, яе 
па чаў вы ка ры стоў ваць вя лі кі князь Ві цень 
у кан цы XІ ІІ ст. Вы я вай „Па го ні” ўпры го жа
ныя ўсе дзяр жаў ныя да ку мен ты та га час
най Бе ла ру сі, ста рон кі „Лі тоў скай Мет ры кі” 
і „Ста ту таў”. „Па го ня” бы ла на сця гах бе ла
ру скалі тоў ска га вой ска ва ўсіх вы ра шаль
ных біт вах тых ча соў — ад Грун валь да да 
Ор шы. Пас ля Люб лін скай уніі „Па го ня” на
роў ні з поль скім бе лым ар лом змяш ча ла ся 
на гер бе Рэ чы Пас па лі тай і на ка ра леў скім 
сця гу. На ват пас ля па дзе лаў Рэ чы Пас па
лі тай у XVІ ІІ ст., ка лі Бе ла русь тра пі ла пад 
ула ду Ра сіі, „Па го ня” за ста ла ся гер бам бе
ла ру скіх гу бер няў.

Белчыр во набе лы сцяг у сён няш нім выг
ля дзе, у ад роз нен не ад „Па го ні”, мае кан к
рэт на га аў та ра. Сцяг ства рыў у 1917 г. бе
ла ру скі дзе яч Клаў дзій ДужДу шэў скі. Ство
ра ны ДужДу шэў скім сцяг быў упер шы ню 
ўзня ты ўвес ну 1917 г. на бу дын ку Бе ла ру
ска га та ва ры ства да па мо гі па цяр пе лым ад 
вай ны ў Пе цяр бур гу. Белчыр во набе лую 
стуж ку ў 1917 г. ста лі на сіць і вай скоў цыбе
ла ру сы на фран тах Пер шай су свет най вай

ны, каб паз на ваць сва іх. У снеж ні 1917 г. 
у Мін ску ў час Усе бе ла ру ска га з’ез да бел
чыр во набе лы сцяг ужо ад на душ на прыз
на ваў ся на цы я наль ным сім ва лам Бе ла ру сі. 
Ён стаў дзяр жаў ным сця гам Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. За са ве та мі ж сцяг 
быў за ба ро не ны.

Да ўста ля ван ня но вай, але гі ста рыч най, 
дзяр жаў най сім во лі кі ў 1991 г. спры чы ні лі
ся не толь кі дэ пу та ты Вяр хоў на га Са ве та 
12га склі кан ня, які быў аб ра ны на част ко
ва сва бод ных вы ба рах, але шмат ін шых 
лю дзей з бе ла ру скіх ко лаў. Вось як гэ та 
ад бы ва ла ся.

4 каст рыч ні ка 1991 г. бы ла сфар ма ва
ная ад мыс ло вая Ка мі сія пры Прэ зі ды у ме 
Вяр хоў на га Са ве та для рас п ра цоў кі і зац
вяр джэн ня дзяр жаў най сім во лі кі, ат ры бу
ты кі і ад па вед ных да ку мен таў да іх. У яе 
ўва хо дзі ла больш за двац цаць ча ла век: 
вя до мыя гі сто ры кі, ма ста кі, ды зай не ры, 
ма ста цтваз наў цы. Уз на ча ліў Ка мі сію дэ пу
тат Вяр хоў на га Са ве та Алег Тру саў. У ма
стац кую гру пу ўвай ш лі Яў ген Ку лік, Мі ко ла 
Ку па ва, Ля вон Бар т лаў, Леў Тал бу зін і Ула
дзі мір Кру коў скі. Пра ца пра цяг ва ла ся 
амаль тры ме ся цы. У пра цы над эта ло на мі 
ма то рам усёй ак цыі па вод ле свед чан няў 
ка ле гаў быў ма стак Яў ген Ку лік. Над гер
бам най больш да вя ло ся пра ца ваць Ку лі ку 
і Кру коў ска му. Тал бу зін зай маў ся на вер
шам сця га, а по тым, ка лі бы лі га то вы гра
фіч ны і ка ля ро вы эта ло ны, па чаў ля піць 
рэ льеф (аб’ ём ны эта лон). Ку па ва ра біў 
узо ры дзяр жаў ных пя ча так, Кру коў ска му 
да вя ло ся яш чэ зра біць но вы наг руд ны 
знак дэ пу та та.

На цы я наль ная сім во лі ка за ста ва ла ся 
дзяр жаў най да га неб на га рэ фе рэн ду му 
1995 го да, у вы ні ку яко га дзяр жаў ная ўла
да вяр ну ла ў кра і ну ка ла ні яль ныя са вец кія 
сім ва лы.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Кра я від фар му юць ге аг ра фіч напры род ныя фак
та ры і дзей насць ча ла ве ка. Па куль люд ская 
ак тыў насць аб мя жоў ва ла ся да за да валь нен ня на

ту раль ных па трэб, по бач пры род на га паў ста ва ла ства
ра нае ча ла ве кам гар ма ніч нае куль тур нае ася род дзе. 
Пры кла дам та кой гар мо ніі з’яў ля ец ца кра я від пад ляш
скіх вё сак. Рэш т кі тра ды цый най на род най куль ту ры 
за ха ва лі ся да на шых дзён у пла ні роў цы ся дзіб, у выг
ля дзе за бу да ван няў, у ма лых ар хі тэк тур ных фор мах 
— перш за ўсё ў пры да рож ных кры жах і кап ліч ках.

Амаль дзве ты ся чы га доў крыж ус п ры ма ец ца як зас
ця ро га ад ня доб ра га. Ад вы то каў хрыс ці ян ства крыж 
стаў жы ват вор ным сім ва лам збаў лен ня.

Пры да рож ны крыж у кан цы вё скі меў ахоў ваць жы
ха роў ад хва роб, рап тоў най смер ці, па жа ру, па вод кі 
і ўся ля кіх ін шых няш час цяў, а так са ма ўказ ваць пра
віль ны шлях і ўма цоў ваць ве ру. Да сён ня за ха ва ла ся 
тра ды цыя, пры нам сі ў Ор лі і на ва коль ных вё сках, што 
пе рад кры жом у кан цы мяс цо вас ці зат ры моў ва ец ца 
па ха валь нае шэс це, якое суп ра ва джае па кой ні ка ў яго 
апош няй ван д роў цы на мяс цо выя мо гіл кі. Ба цюш ка ад п
раў ляе ка рот кі ма ле бен і шэс це ру шае да лей. У не ка то
рых мяс цо вас цях кры жы, якія ра ней ста я лі на ак ра і не, 
за пар з но вай за бу до вай апы ну лі ся быц цам унут ры 
мяс цо вас ці.

Кры жы ста ві лі на ме жах па лёў, вё сак, пры хо даў, 
у мес цах цу даў, пе рад кры ні ца мі і да ма мі. У 1990х га
дах на лі чыў я ў Ар лян скай гмі не ка ля двух сот вя ско вых 
і па ля вых кры жоў, усе іх сфа таг ра фа ваў, рас пы таў пра 
іх у лю дзей, шмат якіх ужо ня ма, ды апі саў. Ця гам двац
ца ці га доў, ка лі я кры жы фік са ваў, не ка то рыя з іх счэз
лі з кра я ві ду, па я ві ла ся кры ху но вых. Стаў ля лі кры жы 
па дзяч ныя за пры хіль насць да ма літ вы, за вы ра та ван не 

ад хва роб і ін шых бед. Пры кла дам гэ та му ка мен ны 
крыж у кан цы Гра да лёў, па стаў ле ны ў час ІІ су свет най 
вай ны, ка лі ў вёс цы вель мі ча ста па мі ра лі ма лыя дзе ці.

Стаў ля лі ах вя ра валь ныя кры жы ў раз гул за ра зы 
ў лю дзей і да быт ку; апош няя бя да па гра жа ла го ла дам. 
Пры кла дам гэ та му драў ля ны про сты, вась мі мет ро вай 
вы шы ні, крыж з па ло вы ХІХ ста год дзя ў Ор лі, у на прам
ку Ру дут, пры ста рой куз ні Мі ха ла Шы ман ска га. Даў
нымдаў но, як ра ска заў мне яш чэ пры жыц ці ўла даль нік 
куз ні, лю та ваў мор да быт ку. Уст ры во жа ныя ар лян скія 
гас па да ры ра шы лі склас ці ах вя ру і на пра ця гу ад ной 
но чы па ста ві лі крыж, пад які за ка па лі вя лі кае льня ное 
па лат но. Той крыж быў ужо шмат ра зоў ра ман та ва ны, 
зма цоў ва ны ка валь скі мі шру ба мі, і пе ра коп ва ны. Сён ня 
ста іць па хі ле ны і на па мі нае пра ко ліш нюю па дзею.

У са мой Ор лі ёсць дзе сяць кры жоў — пра ва слаў
ных і ка та ліц кіх — драў ля ных, цэ мен т ных, ме та ліч ных, 
ка мен ных і з тэ ра ца (las t ry ko). Кож ны крыж мае сваю 
гі сто рыю, сён ня ча ста за бы тую, на ват най б лі жэй шы мі.

Кры жы і кап ліч кі ча ста бы лі ача га мі рэ лі гій на га 
жыц ця мяс цо вас ці. На пры клад, у Ор лі на Ва дох рыш ча 
хрэс ны ход спы няў ся ля кры жа над Ар лян кай з бо ку 
Ру дут. Ра ней быў там драў ля ны крыж ды і са ма ра ка 
цяк ла ін шым рэ чыш чам. У 1955 го дзе жы хар Ор лі Пі ліп 
Адзі е віч, паз ней шы шмат га до вы цар коў ны ста ра ста, па
ста віў са лід ны бе тон ны крыж у кры ху ін шым мес цы. Гэ
та ён на мес ца ўра чы стас ці пры но сіў стол, на які кла лі 
Еван гел ле, хлеб і соль. У час спе ву вы пу ска лі та ды тры 
га лу бы. У 1970х га дах, ка лі ў Ор лі быў прак ла дзе ны 
во дап ра вод, ва ду ста лі свя ціць пры кра не ка ля цар к вы. 
Пра даў нюю тра ды цыю та го мес ца ля ра кі ма ла хто ўжо 
па мя тае і ўспа мі нае.

КРЫЖ У ПАД ЛЯШ СКІМ КРА Я ВІ ДЗЕ

Кры жы ў Ма лін ні ках, 
1997 год
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25.09 — 01.10

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Доб ра раск ла дзі сі лы, та-
му што маг чы мыя ўсклад нен ні, так са ма са зда-
роў ем. Будзь больш цяр п лі вым. 27.09. ад чу еш 
ця жар ад каз нас ці. Све жа за ка ха ныя мо гуць пе-
ра жыць хві лі ны сум нен няў. У су жон ствах са ста-
жам — за стой. До ма тры май ся фак таў. На пра цы 
піль нуй дэ та ляў. У біз не се — рух, за ка зы, зван кі. 
Доб ра ся дзі, са чы за сва ім паз ва ноч ні кам, ма са-
жуй ся мят ным але ем.

(21.04. — 21.05.) 24-28.09. прый дзе ў га ла-
ву за ду ма, якая пад ш тур х не тваю кар’ е ру. Бу-
дзе шанц шчас лі ва за ка хац ца. У па ры бліз касць 
і гар мо нія, цяр п лі васць і ра зу мен не пар т нё ра. 
24-28.09. ра дас ная ўра чы стасць у сям’і. На 
пра цы з 27.09. да ча ка еш ся зас лу жа на га па вы-
шэн ня. Вель мі піль нуй ся на да ро зе і пры элек т-
рап ры бо рах, асаб лі ва ка лі ты стом ле ны, ня выс-
па ны ці хво ры.

(22.05. — 22.06.) 24-28.09. зда бу дзеш но-
выя ўме лас ці. Лю дзі спры я юць та бе. Бу дзеш зма-
бі лі за ва ны на пра цы, ад нак па я віц ца шмат сюр п-
ры заў, на якія трэ ба бу дзе хут ка рэ а га ваць. Ка лі 
ты на ра дзіў ся ў пер шай дэ ка дзе зна ка, зна ём-
ства на ла джа нае ця пер толь кі здас ца быць пе ра-
лёт ным флір там — мо жа це ака зац ца быць са бе 
так дас па до бы, што не змо жа це жыць адзін без 
ад на го. Ся род сяб роў і рад ні зва жай на сло вы. 
Не ўва ходзь у ня пэў ныя ін та рэ сы. Ці ка выя за ду-
мы на за ня так і раз вой кар’ е ры, не ка то рыя зда-
дуц ца быць ры зы коў ны мі, але хто не ры зы куе 
— не п’е шам пан ска га. Для штат ных пра цаў ні коў 
— пе ра лом ны пе ры яд.

(23.06. — 23.07.) 27.09. не траць ча су і гро-
шай на глуп ствы. Вазь мі спра вы ў свае ру кі. Ча-
кае ця бе вып ра ба ван не ў па чуц цях. Шы ку ец ца 
хва лю ю чая су стрэ ча пас ля доў гіх га доў. У пра-
фе сіі ты на хва лі. Усе прыз на юць, што на ле жыць 
та бе па вы шэн не. Не нас ця рож вай ся да но вай 
асо бы ў фір ме, неў за ба ве ста не яна тва ім са-
юз ні кам. У ін та рэ сах горш да 27.09. Ка лі хо чаш 
ат ры маць тое, што та бе на ле жыць па зас лу гах, 
ска жы пра гэ та гуч на.

(24.07. — 23.08.) Да 28.09. шчас це ў фі нан-
сах і па чуц цях. Здзей с ніш свае пла ны і зной-
дзеш вы хад з ня лёг кай сі ту а цыі. Ма еш шанц на 
ка хан не! Бу дуць су стрэ чы, па да рож жы, вый г ры-
шы. Шэф па лі чыць, што ты мар на ваў ся ў фір ме 
і дасць та бе чар го выя, больш ам біт ныя за дан ні. 
Ка лі ад чу ва еш ся бе горш, зра бі ана лі зы кры ві. 
Мо жа, хо піць змя ніць ды е ту ці ад мо віц ца ад 
шкод ных та бе пра дук таў.

(24.08. — 23.09.) Да 28.09. не дай ся бе спа-
ку сіць пу сты мі абя цан ня мі. Фар ту на шы ро ка да 
ця бе ўсмі ха ец ца, па ка ры стай ся фар там і за бяс-
печ ся бе на бу ду чы ню. Суст ра кай ся. Не ўлезь 
у ра ман з ней кім ві пам, бо на ро біш са бе шко ды. 
На зда роўе не бу дзеш на ра каць, але пры мя няй 
пра фі лак ты ку — ры бін тлушч, ві та мі ны, цёп лыя 
шта ны... Шпа цы руй, сха дзі ў трэ на жор ную, пап-
рак ты куй ся на два ры.

(24.09. — 23.10.) Да 27.09. вер нец ца та бе 
ве ра ў лю дзей. Асаб лі ва не пе ра нап руж вай ся, 
ад па чы вай. У па чуц цях і ў су вя зях ёсць на дзея 
на ўсмеш ку лё су. Не ся дзі до ма — не ве да еш 
дня ні га дзі ны... Ся род рад ні і сяб роў па стаў на 
дып ла ма тыю. На пра цы час цей вы каз вай ся, вар-
та вый с ці на пе рад. Шу ка ю чы пра цу, ус лу хай ся.

(24.10. — 22.11.) Да 28.09. пе ра мо жаш кан-
ку рэн цыю і ўсе праб ле мы. Не бой ся пе раш код 
— яны ру шаць твае спра вы на пе рад. Са мот ны 
Скар пі ён — не да га няй тру сі ка, які гэ та га не хо-
ча. Но вы за ня так мо жаш знай с ці 24-28.09. Мо-
жа, трэ ба бу дзе пе рак ва лі фі ка вац ца, але не з та-
кі мі праб ле ма мі ты спраў ляў ся. У су дзе мо жаш 
зда быць спад чы ну ці кам пен са цыю, вый г раць 
спра ву. Еж стра вы з маг ні ем (ры бы, ава ка да, са-
ча ві ца, соя).

(23.11. — 22.12.) Твой жыц ця піс (CV) не тра-
піць у смет ні цу! Не паш ка ду еш вы сіл ку ўкла дзе-
на га ў вы кон ван не за га даў шэ фа і па вы шэн не 
ква лі фі ка цый. Асо бы, якія да гэ тай па ры не за-
сна ва лі свай го біз не су, бу дуць шка да ваць, што 
не зра бі лі гэ та га ра ней. За раб лян не гро шай ака-
жац ца не та кім цяж кім!

(23.12. — 20.01.) 27.09. ат ры ма еш ад зо рак 
пры ліў ад ва гі і энер гіі да дзе ян ня. Праб ле му, 
якая ця бе тур буе, раз вя жаш да 28.09. Ха пай 
пра фе сій ныя шан цы. Пе ра ня сі лет ні ад па чы нак 
у сваю ха ту, рас пеш ч вай ся бе і сваю па ла він ку. 
Не пап ра кай зна ё мых, што не ўсё ве да юць ці ма-
ла чы та юць — пры га дай тое, за што іх лю біш. На 
но вую пра цу не ма еш ця пер асаб лі вых шан цаў. 
Па куль ту жэй заш пі лі рэ мень, не куп ляй не пат-
рэб ш чы ны.

(21.01. — 19.02.) Апы неш ся ў цэн т ры шчас-
лі вых па дзей. Ка ры стай ся шан ца мі, але за стань-
ся са мім са бой. Схо чаш зра біць ка рэк ту ру 
ця пе раш ня га кур су, га лоў ным чы нам у пра фе-
сій ных спра вах. Ут ры ма еш ся на хва лі, пе ра мо-
жаш пра ціў ні каў. Змя ні стыль — па ма ла дзе еш, 
пап ры га жэ еш.

(20.02. — 21.03.) Не ха вай ся за ін шых, вар-
та вый с ці з це ню. Доб рыя кан так ты і спры ян не. 
Але тэ ма гро шай мо жа пас п ра чаць ця бе з сяб-
ра мі — хтось ці бу дзе зай з д рос ны, што та бе ўсё 
ўда ец ца лепш, на мяк не, што ты не заў сё ды сум-
лен ны. Най лепш ад ра зу ўста ля ваць, што кож ны 
пла ціць за ся бе! 24-28.09. — ідэ аль ны мо мант на 
рэ а лі за цыю ам біт ных за дум. Ка лі яго пра ва ро-
ніш, на ступ ныя ме ся цы або і га ды бу дзеш вы кон-
ваць нуд ную пра цу, якая не пры но сіць за да валь-
нен ня! Уба чыш но выя маг чы мас ці!

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. ста рас ла вян скі на род ны сход = 20 _ 21 _ 22 _ 19 _;
2. жон ка Ада ма = 10 _ 9 _ 8 _;
3. цэнтр наф та пе рап ра цоў чай пра мыс ло вас ці на Пры пя ці = 18 _ 13 _ 16 _ 23 _ 1 _;
4. алім пій скі го рад над Чор ным мо рам = 3 _ 2 _ 11 _ 12 _;
5. ле вы пры ток Дзві ны ў... бу ла ве = 17 _ 7 _ 6 _;
6. ня чыс цік = 5 _ 15 _ 14 _ 4 _.
         (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 36 ну ма ра
Лу чы на, Яжоў, сплаў, ха кей, вол, Іўе, Ван, Гоа, грыб нік, пча ла, ве рас, гразь, ма не та.

Ра шэн не: Чу жое хва лі, а свай го ў гразь не 
тап чы.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’я нюк 
з БельскаПадляшскага і Яну Міхалюку з Чыжоў.

Ін шы пры клад — ас вя чэн не па лёў пе рад Ушэс цем. Хрэс ны 
ход ішоў та ды па да ро гах, якія раз дзя ля лі па лі су сед ніх вё сак, 
а ўдзель ні кі шэс ця ма лі лі ся пе рад да рож ны мі кры жа мі і пры 
па лет ках па а соб ных гас па да роў. Пас ля за хо дзі лі ў вё ску, дзе 
кож ны гас па дар стаў ляў у бра ме стол, на які клаў бо хан хле ба. 
Ба цюш ка ма ліў ся пры ста ле, а пас ля свя ціў ся дзі бу. Гэ ты ста ра
даў ні звы чай за ха ваў ся ў Пар ца ве, што ка ля Бель скаПад ляш
ска га. Ця пер гэ ты аб рад стра ціў ра цыю бы ту, бо ся ля не паз бы лі
ся сва ёй зям лі ў ка рысць аб шар ні каў і ў вё сках аста ло ся вель мі 
ма ла гас па да роў. Ін шая спра ва — у вё сках аста лі ся па жы лыя 
лю дзі, якім не пад сі лу вы нес ці з ха ты на ват стол, а ка лі хто вы не
се крэс ла, то ба цюш ка не над та хо ча та ды ма ліц ца.

За пар з на сту пам ма та ры за цыі пры да ро гах па я віў ся но вы від 
кры жоў, якіх лік усё рас це. На да ро гах зда ра юц ца смя рот ныя вы
пад кі. На мес цы тра ге дый лю дзі спан тан на стаў ля юць кры жы, не 
пы та ю чы да зво лу. Па вя то вая ўпра ва да рог на гэ та не рэ а гуе, але 
і не суп ра ціў ля ец ца, ка лі сем’і за гі ну лых стаў ля юць і даг ля да юць 
кры жы. Яны з’яў ля юц ца свай го ро ду на па мі нам, ас ця ро гай ва дзі
це лям ды ўша на ван нем па мя ці па кой ні каў, ах вяр тран с пар т ных 
тра ге дый.

З кан цом ХІХ і па чат кам ХХ ста год дзя па я ві лі ся вы со кія драў ля
ныя кры жы з „пя рэх рыс цем” і з за вер ша ны мі „бу лаў ка мі” кан ца мі. 
Кры жы ра бі лі з сас ны, ду бу. Не бра лі для гэ та га асі ны, бо па вод ле 
па дан ня на асі не па ве сіў ся Іу да. Ця пер за мя ня юць іх кры жы — па
чат ко ва з бе то ну, паз ней з тэ ра ца, а ця пер са шлі фа ва на га ка ме
ню. Змя ні ла ся так са ма іх уп ры гож ван не: не ві даць ужо гір лян даў 
кве так і вян коў з га лі нак, толь кі штуч ныя квет кі і стуж кі. Це шыць, 
ад нак, што тра ды цыя ўпры гож ван ня пры да рож ных кры жоў яш чэ 
жы ве ў на ро дзе. Шмат га доў кры жом у кан цы Ор лі з бо ку мо гі лак 
апя ку ю ся і ўпры гож ваю я сам. Гэ ты крыж, з бе то ну і тэ ра ца, па ста ві
ла ў 1958 го дзе мая ба бу ля Фя до ра На за рэ віч.

Кож ны крыж — жы вы до каз люд ско га лё су, знак смут ку і на
дзеі, вяш чун ра дас ці, на па мін наш чад кам. Трэ ба ўсве дам ляць, 
што крыж — свед ка тых, што ўжо адыш лі, тых, якія дба лі пра 
сваю баць каў ш чы ну. Трэ ба та ды ім к нуц ца, каб пры да рож ныя кры
жы як най даў жэй за ха ва лі ся ў кра я ві дзе на шай ма лой ай чы ны.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Дэ маг ра фія Шу дзя лаў скай гмі ны
У 2016 го дзе ў Шу дзя лаў скай гмі не Са коль ска га па ве та пра жы

вае 3 108 ча ла век. У ёй 42 мяс цо вас ці і 34 са лэ цтвы. Яе аб шар 
у 302 квад рат ныя кі ла мет ры. Шчыль насць на сель ні цтва 10 ча ла век 
на 1 квад рат ны кі ла метр. Тут на 100 жан чын пры па дае 100 муж чын. 
Пасу сед ску з Шу дзя лаў скай гмі най зна хо дзяц ца Са коль ская і Суп
рас ль ская гмі ны ды дзяр жаў ная мя жа з Бе ла рус сю. Больш па ла ві
ны Шу дзя лаў скай гмі ны зай ма юць ля сы.

У 2004 го дзе ў Шу дзя лаў скай гмі не пра жы ва ла 3 517 асоб, у тым 
лі ку 1 716 жан чын і 1801 муж чы на (як ба чым муж чын бы ло больш), 
у 2012 го дзе — 3 217 ча ла век і ў 2014 го дзе — 3 099. У 2015 го дзе 
па мер лі 72 асо бы. Коль кі на ра дзі ла ся дзя цей, у шу дзя лаў скім 
ЗАГ Се не змаг лі па лі чыць. А сё ле та 50год дзе шлюб на га су жыц ця 
свят ка ва лі ўся го тры па ры. Яны ў не най леп шым зда роўі і ме да лі ад 
прэ зі дэн та РП ва зі лі ім да до му.

А вось най боль шыя вё скі ў Шу дзя лаў скай гмі не: Шу дзя ла ва (698 
ча ла век), Вяр х лес се (326), Мін коў цы (161), Вой наў цы (124), Паў ноч
ны Вост раў (121), Гар ча кі (100), Су хі ні чы (99), Ба бі кі (98), Слоя (83), 
Кны шэ ві чы (81), Аст ра вок (79), Міш ке ні кі Вя лі кія (77), Шчас но ві чы 
(76), Таль коў ш чы на і Ус нарВя лі кі (па 72) ды Но вае Трасцяно (70).

Ма лыя па се ліш чы гэ та Су хі Груд — тут жы ве толь кі ад на асо
ба (!), Ра вок — 2, Бе лы Луг — 4, Мар ка вы Вы ган — 9, Пад ла зі ска 
— 10, Бя ро за вы Груд — 14 і Лі па вы Мост — 15 асоб.

Прыг ра ніч ная Шу дзя лаў ская гмі на ма ла люд ная. Яна на дэ маг
ра фіч ным мі ну се. Мо ла дзі тут няш мат. Вё скі ста рэ юць і з кож ным 
го дам ста но вяц ца што раз больш бяз люд ны мі.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ



12  РЭПАРТАЖ 25.09.2016              № 3925.09.2016              № 39

— Да дуць! Да го няць і яш чэ раз да дуць!
На са мой спра ве кам пен са цыя не ра ша

ла праб ле мы. Кошт мя са ў ма га зі не па ло
хаў, за цэ лую ме сяч ную зар пла ту на стаў нік 
ці пен сі я нер мо жа ку піць дзе сяцьдва нац
цаць кі ла гра маў вян д лі ны. Каб прыд баць мя
са для сям’і, мно гія жы ха ры Лю ба шо ва са мі 
га ду юць сві ней, ка роў, ку рэй, коз, тру соў, 
гу сей, ка чак, ін ды коў. Мно гія за вул кі з хля
ва мі і жы вё лай на па над вор ках на па мі на лі 
вё ску з на ту раль най гас па дар кай.

Лю дзі з блё каў так са ма не апу ска лі рук. 
Яны да ру чы лі га доў лю сві ней баць кам або 
сва я кам у ся ле. Ця гам тыд ня, ка лі я аў то бу

са мі ез дзі ла па на ва коль ных сё лах, су стрэ
ла мно гіх га ра джан, якія спя ша лі на вё ску 
да па маг чы ка паць буль бу. У зва рот най 
да ро зе яны ва лак лі мя шкі буль бы, якія ша
фёр са зра зу мен нем гру зіў у ба гаж нік і не 
жа даў да дат ко вай ап ла ты.

Хоць на Па лес сі буль бу на зы ва юць 
дру гім хле бам, сё лет ні ўра джай не над та це
шыў. Зза ма са вай лік ві да цыі сві ней рап тоў
на ўпа ла ца на на буль бу. У су бо ту на рын ку 
за кі ла грам пла ці лі 810 цэн таў.

— Адзін смех, а не за ро бак! — на ра ка
лі ся ля не, якія пра да ва лі буль бу мяш ка мі, 
— на ват кошт пра дук цыі не вер нец ца.

* * *
— А што гэ та та кое дзе ец ца? — спы та

ла я ма ла до га лю ба шоў ца.
Му жык вяр таў ся з ма га зі на, ужо пад х ме

ле ны і шчас лі вы. Га дзін нік па каз ваў па ло ву 
вось май ра ні цы і яш чэ па на ваў пры ем ны 
ха ла док. Як раз, дзвес це мет раў да лей, на 
па на двор ку аб са джа ным ві наг ра дам, жу
дас на за га ла сі ла свін чо.

— Не ве даю... — сці ша ным го ла сам ад
ка заў ту зе мец, — ка жуць, на шэс це ідзе.

Мы зна хо дзі лі ся не каль кі кро каў ад са
ма га ста ро га ар хі тэк тур на га пом ні ка ў ра
ё не, да клад на ля ба роч най бра мы, якая 
ка лісь вя ла ў па лац Чар нец кіх. Гі ста рыч нае 
слоў ца „на шэс це”, тобок па гро за з бо ку 
ін шап ля мен цаў, амаль фі зіч на пры ста ва ла 
да мес ца. Я спы та ла яш чэ пра апус це лую 
бус лян ку, што кра са ва ла ся на су хім ду бе, 
ля гі ста рыч най бра мы. Ці мно га тут бы ло 
бус ля нат, ці ўсе ад ля це лі ў Аф ры ку?

Па чу ты ад каз толь кі да поў ніў чор нае 
пра ро цтва:

— У гэ ты год не пры ля цеў да нас бусь-
ко, — яш чэ ці шэй пра мо віў муж чы на, — ві
даць, бя да бу дзе.

Так са ма ад за дым ле ных па над вор каў да
но сіў ся чор ны гу мар. Муж чын ская кам па нія 
з трох ча ла век, што ўві ха ла ся ля за ко ла та
га веп ру ка, зу ха ва та да пыт ва ла ся ў су сед кі 
зза пло та:

— Ці твая Ду ся чу ла крык на ша га ка ба

на? — спы таў му жык з да ло ня мі за пэц ка
ны мі кры вёй па лок ці. — Як яна ма ец ца, не 
зля ка ла ся?

Мяс нік як раз да быў з раз рэ за на га 
свін ска га жы ва та цёп лыя кіш кі. У па вет ры 
пах ла сма ле най шчэццю і шку рай. У бяс печ
най ад лег лас ці два ка ты ча ка лі аж кі нуць 
у іх бок ку со чак яш чэ цёп лай свя жын кі. 
Су сед ская свін ня, Ду ся, пра якую пы таў 
пад ба дзё ра ны раз нік, праз га дзі ну так са ма 
пой дзе пад нож:

— А яна ляг ла і не ду мае, — ад ка за ла су
сед ка зза пло та, — сён ня, за мест кор му, 
я на лі ла ёй пі ва ў ка ры та.

* * *
Ня гле дзя чы на пра ніз лі вы квік і на 

ма са вы сві на бой у ра ё не, прэ са не прык
мя ча ла па гро зы ад аф ры кан скай чу мы 
сві ней. У су бот нім ну ма ры „Но ва га жыц ця” 
амаль уся ўва га бы ла ад ве дзе на Свя ту 
не за леж нас ці Ук ра і ны. Цэн т раль ны за га
ло вак, пры аз доб ле ны пар т рэ там Та ра са 
Шаў чэн кі, гу чаў пат ры я тыч на і па фас на: 
„Да куль све ціць нам пу ця вод ная зор ка, ша
нуй ма род ную зям лю — Ук ра і ну!”. Тэкст 
са стаў ля лі квя ці стыя він ша ван ні па лі ты каў 
і чы ноў ні каў. Праб ле ме па дзен ня сві ней 
быў ад ве дзе ны адзін до піс, які су ці шаў на
строй і тлу ма чыў не аб ход насць кан так ту 
з ве тэ ры на рам. Па вод ле ра ён най ля кар ні 
вет ме ды цы ны, за фік са ва на за со рак ін
тэр вен цый. У аб лас ную ве тэ ры нар ную 
ла ба ра то рыю бы лі выс ла ны па та ла гіч ныя 
ма тэ ры я лы ад дох лых і да бі тых сві ней з пя
ці на се ле ных пун к таў. До сле ды не пац вер
дзі лі на яў нас ці аф ры кан скай чу мы сві ней 
— ін фар ма ва ла га зе та.

Да лей пра маў ляў га лоў ны ле кар вет ме
ды цы ны Пят ро Корх:

„Трэ ба ад зна чыць, што апош ні мі га да
мі, у су вя зі з нес пе цы фіч най для на шай 
тэ ры то рыі тэм пе ра ту рай, тобок не ча ка
най спё кай улет ку, мы пры кме ці лі па боль
ша ны лік вы пад каў зах вор ван няў сві ней 
на вос пу, бе шы ху, па стэ рэ льёз ды ін шыя 
хва ро бы. Гэ та му спры я юць так са ма нез
да валь ня ю чыя са ні тар ныя ўмо вы, ад сут
насць дэ ра ты за цыі (зніш чэн ня гры зу ноў) 
і дэ зын сек цыі, а так са ма ніз кая свя до
масць гра ма дзян, якія вы во зяць дох лых 
ка ба ноў у лес, кі да юць ля да рог, то пяць 
у ва да ё мах”...

Ле кар ра іць як най хут чэй зрабіць пры віў
ку ўсім ма ла дым свін чу кам (на кошт гас па
да ра), бо гэ та адзі ная га ран тыя на зда ро
вую га доў лю і пры бы так у гас па дар цы.

А што ра біць з хво ры мі, да рос лы мі веп
ру ка мі?

Пра гэ та ў „Но вым жыц ці” ўжо не на пі
са лі.

У
 ча ты ры га дзіны ра ні цы раз даў ся 
ах рып лы віск. Зда ва ла ся, нех та ту
пым на жом раз рэ заў нач ную цем
ру. Шур па ты гук цяг нуў ся ней кія 
тры хві лі ны, аж абар ваў ся ба лю

чым спаз мам. Як раз наб лі зіў ся той пер шы 
этап кан ца но чы, пра які ў на ро дзе ка жуць: 
ужо пер шыя ку ры зас пя ва лі. Я зна хо дзі ла
ся ў чар но быль скай зо не ды ад ра зу па ду ма
ла пра пеў няму тан та, яко му пры па ла ро ля 
аб вяс ціць но вы дзень і па сту по ва абу джаць 
на род. Пры пер шых пеў нях, — як ба юць 
па ле скія каз кі, — ха ва юц ца злыд ні, гу ля кі 
ўжо вяр та юц ца з нач ной за ба вы, а пры стой
ны на род смач на хра пе, каб 
абу дзіц ца праз дзве га дзі ны, 
пры трэ ціх пеў нях...

Я так са ма абяр ну ла ся 
на дру гі бок і за цяг ну ла на 
га ла ву прас ці ну. Гэ та быў 
ра ту нак пе рад мош кай, якая, 
зваб ле ная све жай кры вёй, 
зля це ла ся праз пры ад к ры
тае ак но і джа лі ла, дзе па па
ла, вык лі ка ю чы пя кель ны сверб 
і на строй кан ца све ту. Зда ва ла ся, 
гэ тая неп рык мет ная для во ка по
шасць вы паў няе кож ны воль ны 
мі лі метр па вет ра. Ту зем цы ве да
юць як паз быц ца маш ка ры, дзе ля 
гэ та га хо піць за па ліць сох лую ча гу 
і аб ку рыць ха ту гор каяда ві тым ды
мам. Я бы ла га то ва зас му ро дзіць 
свой пры го жы апар та мент губ кай, 
каб толь кі паз бег чы кры ва жэр най 
кам па ніі, пры якой ка ма рыкры
вас мо кі зда ва лі ся сім па тыч ны мі 
зюм ка ча мі. Ві на ад нак ля жа ла 
па ма ім ба ку і я не ві на ва ці ла па
ле скай пры ро ды. Ве ча рам, каб 
пра вет рыць па кой, я не свя до ма 
пры ад к ры ла шчыль на за бі тае 
ак но і ляг ла спаць. За мной бы ло 
тры нац цаць га дзін яз ды на бі ты мі 
і душ ны мі аў то бу са мі. Кож нае 
мес ца для сну зда ва ла ся кам фор т
ным. У гэ ты раз я аб ра ла на сваю 
ад п раў ную ба зу зад ба ны га тэль 
у Лю ба шо ве. Мес ца ва бі ла не звы
чай най сла вай і ніз кай ца ной. Па
кой з ду шам і тэ ле ві за рам за ноч 
каш та ваў толь кі 8 до ла раў. У ім 
на ча ва лі спар т с ме нылёг ка ат ле
ты з цэ лай Ук ра і ны, якія з’яз джа лі ся сю ды 
на трэ нін гі, мат чы і спа бор ні цтвы. Праў да, 
у час ма ёй па быў кі я не па ба чы ла спар т с
ме наў, але гэ та яш чэ не ад бі ра ла сла вы 
апар та мен там...

Пра ніз лі вы віск паў та рыў ся тры ра зы на 
сві тан ні. Хоць гэ ты час на ле жаў „дру гім пеў
ням”, за ак ном чуў ся вы раз ны свін скі крык. 
Тры вож ны гук гу чнеў і су ці шаў ся, яш чэ 
бы ла маг чы масць здрам нуц ца. Праў дзі вы 
на бат па чаў ся пас ля шо стай ра ні цы. Віск 
да хо дзіў ужо з кож на га за вул ка, з ад лег лых 
па над вор каў і бліз ка га су сед ства.

У Лю ба шо ве, ко ліш нім куль тур ным цэн
т ры Рэ чы Пас па лі тай, пры за яд лай брах ні 
двар ня коў, здзяй с няў ся ма са вы сві на бой. 
У су бо ту ра ні цай кож ны спя шаў ся за ка
лоць веп ру ка, каб пас пець пе рад „на шэс
цем”.

* * *
Тэ ма аф ры кан скай чу мы сві ней зда мі

на ва ла па чуц ці і раз мо вы жы ха роў ра ё на. 
Яна жы ва хва ля ва ла зем ля ро баў, на стаў ні
каў, пра даў цоў, пен сі я не раў, бра ка нье раў, 
бес п ра цоў ных, жур на лі стаў. Апош нія хва
ля ва лі ся не толь кі зза пуб лі ка цый. У час, 
ка лі я на ве да ла лю ба шоў скую рэ дак цыю 
„Но ва га жыц ця” (укр. „Но ве жит тя”), адзін 
з жур на лі стаў, так тоў ны муж чы на з ін тэ лі
ген т ным воб лі кам, на раз ві тан не па дзя ліў ся 
пла на мі на ўікэнд:

— Ну ўсё! Па бег да моў ка бан чы ка пры
кон чыць!

Ма са вы сві на бой у Лю ба шоў скім ра ё не, 
пік яко га пры паў у апош ні дзень спа саў
ска га по сту, 27 жніў ня 2016 г., здзяй с няў ся 
за спра вай па ні кі. Лю дзі ба я лі ся не чу мы, 
а чы ноў ні каў у выг ля дзе ка мі сіі. Ка ра цей 
ка жу чы, кож ны ста раў ся за біць веп ру ка да 
ві зі ту ве тэ ры нар най ка мі сіі, якая з ня дзе лі 
ме ла ха дзіць па два рах, спіс ваць і за бі раць 
да лік ві да цыі хво рых сві ней. Ніх то не ве рыў 
у кам пен са цыю за ма тэ ры яль ныя пат ра ты. 
На рын ку ў су бо ту, дзе ўжо аба вяз ва ла 
за ба ро на ган д лю мя сам, яш чэ больш бру
таль на ка мен та ва лі спра ву кам пен са цыі:

* * *
Але на род доб ра ве даў што ра біць. Усе 

рас паў сюдж ва лі на ві ну пра пры дат насць 
да спа жы ван ня мя са з хво рых сві ней.

— А што мне чу ма? Пе ра жа ру, пак ла ду 
ў бан ку і бу ду са бе ес ці — за я віў дзед Мі хай
ла. Ста ры пры сеў ся да мя не ў аў то бу се па 
тра се Не вір — Лю ба шоў. Гас ця ваў у дач кі. 
Па куль за лез ён у аў то бус, рас ца ла ваў ся 
з дзяў ча та мі, якія ак ру жы лі яго вя сё лым вян
ком на пры пын ку.

— Да піль нуй це, каб баць ка ся ла не пе ра
е хаў, — пап ра сі ла ў ша фё ра дач ка.

Дзед Мі хай ла быў пад му
хай і га ва рыў як на ня ты на 
сва ім ар ха іч ным ды я лек це. 
Лі чыў, што аф ры кан скую 
чу му пры ду ма лі „бан дэ ры 
і дэ мак ра ты”, тобок су час ны 
ўрад з прэ зі дэн там Па ра шэн
кам на ча ле.

— Ім тая чу ма пат рэб ная, 
каб ва я ваць з ру скім, — па

чаў дзед. — На бя руць паў дар ма 
ў гас па да ра сві ней, бо ж трэ ба 
мя са на фронт...

Ста ры не па спеў вык лас ці ўсіх 
змоў ніц кіх тэ о рый, ка лі аў то бус як
раз за тар ма зіў ля яго драў ля най 
ха ты з вы я вай сон ца на шчы це...

— Ну, дзед! Кан чай свае ра ма
ны! — па жар та ваў ша фёр.

Пра су вязь эпі дэ міі і па лі ты кі 
заў зя та спра ча лі ся ля ма га зі на 
ў ся ле Грэч ні кі.

— Пра да лі за ка пей кі на шу 
Ук ра і ну! — паў та ра ла аг рэ сіў ная 
цёт ка з дзі ка ва тым по зір кам. 
Жан чы на што і раз ад бі ва ла ся ад 
кам па ніі, каб пра ве рыць, што дзе
ец ца ў ся ле. Яна да хо дзі ла да кан
ца ву лі цы і вяр та ла ся пад ма га зін. 
Аф ры кан скую чу му сві ней лі чы ла 
бо жым па ка ран нем за бруд ную 
па лі ты ку. Вось у іх ся ле шмат лю
дзей пра га ла са ва ла за Яну ко ві ча. 
Ад туль няш час ці, вай на...

— За гэ та ім па а бя ца лі 200 гры
вень, — да да ла.

— То ж твае сва я кі агі та ва лі за 
Яну ко ві чам, — пры га даў ёй ад на
вя ско вец, — ды за мест тых 200 

гры вень ду лю пад нос су ну лі.
У па ле скай глы бін цы як ні дзе ўспры ма

юць ба лю ча да кор у ад рас сям’і. Вы бі тая са 
сва ёй „праў ды” жан чы на ру шы ла з мес ца 
і, неш та бар мо чу чы, па шы ба ва ла ў ка нец 
ву лі цы...

У Грэч ні ках шмат нес вя до мых па гро зы 
ся лян не па спе ла за ка лоць сва іх веп ру коў. 
Дох лых ка ба ноў за коп ва лі са сля за мі і з па
чуц цём крыў ды да ўла ды. Каб хто ра ней 
пад ка заў, па ра іў! А так бя да, прый дзец ца 
зі ма ваць без мя са.

— А ў Ро вен скай воб лас ці ўжо ка роў рэ
жуць! — да кі ну ла пад шы тая дзі кім вет рам 
цёт ка, што дай ш ла да кан ца ву лі цы і вяр ну
ла ся на зад.

Апош нюю вест ку кам па нія пры ня ла з па
кор лі вас цю, без ка мен та рыя, сум на кі ва ю
чы га ло ва мі. А пра даў ш чы ца, най больш ра
цы я наль ная асо ба ў гра ма дзе, пра доў жы ла 
па чу тую на ві ну:

— То ж у Біб ліі ска за на, што ка нец све ту 
прад ка жуць няш час ці. Ужо ў нас дох лі ку ры 
і гу сі, ця пер дох нуць свін ні, а ў кан цы прый
дзе чар га на ка роў.

* * *
У аў то рак, тры дні ад сві на бой най су бо

ты, усе да ро гі ў Лю ба шоў скім ра ё не бы лі 
пад кан т ро лем мед ве тэ ры на раў. Служ бы 
пра вя ра лі ма шы ны і аў то бу сы ў по шу ках 
мя са. Пра эпі дэ мію га ва ры лі ра дыё і тэ ле
ба чан не. У рас паў сю дзе аф ры кан скай 
чу мы сві ней ві на ва ці лі хво рых дзі коў, якія 
прый шлі ў Лю ба шоў скі ра ён з су сед няй 
Бе ла ру сі.

Дзень паз ней я па бы ва ла ў Ро вен скай 
воб лас ці. Там, дзе па вод ле грэч ніц кіх чор
ных пра ро каў ме лі ўжо лік ві да ваць ка роў. 
На згад ку пра аф ры кан скую чу му лю дзі 
абы я ка ва па ці ска лі пля чы ма.

— У нас та ко га ня ма! — за яў ля лі.
Я ўжо не пы та ла пра лік ві да цыю ка роў, 

якія, дзе не глянь, пас ві лі ся аг ра мад ны мі 
стат ка мі.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК


