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Хатка не з краюè3

У Адрынках è9

На VІІІ З’езд выпускнікоў ІІ 
Агульнаадукацыйнага ліцэя 
з беларускай мовай навучання 
імя Браніслава Тарашкевіча 
ў Бельску-Падляшскім, які пра-
ходзіў з 23 па 25 верасня, пры-
ехалі асобы розных прафесій, 
розных узростаў і з розных 
мясцовасцей Падляшша і краі-
ны. Прыцягнула іх у сваю шко-
лу ахвота спаткацца з сябрамі, 
настаўнікамі і прага наведаць 
тое месца, дзе яны вучыліся 
і правялі некалькі гадоў сваёй 
маладосці. Выпускнікі, суст-
рэўшыся ў вялікай школьнай 
сям’і, чарговы раз успаміналі 
супольна пражыты ў Бельскім 
белліцэі час, а ў ходзе спраў-
на падрыхтаванай афіцыйнай 
часткі з’езда даведаліся так-
сама пра цяперашняе жыццё 
белліцэя і захапляліся выступ-
леннямі вучняў, якія займальна 
выканалі беларускія песні, на-
родныя танцы і прыгожа дэк-
ламавалі па-беларуску.

З’езд распачаўся 23 верасня з адкрыц
ця ў музеі ў бельскай ратушы выставы 
«Былі, ёсць, будзем» мастака, выпускні
ка белліцэя Міраслава Здрайкоўскага 
і сяброўскай сустрэчы на школьным па
надворку. 24 верасня выпускнікі маліліся 
падчас літургіі ў Міхайлаўскай царкве, 
пасля якой у спартыўнай зале белліцэя 
прайшла афіцыйная частка з’езда. Дырэк
тар Бельскага белліцэя Андрэй Сцепанюк 
прывітаў прыбылых на з’езд выпускнікоў, 
запрошаных гасцей і распавёў пра школу, 
звяртаючы ўвагу на адукацыйныя поспехі 
і асаблівую атмасферу ў ліцэі.

— Прыйсці вучыцца ў белліцэй, гэ
та справа не для менчакаў (слабакоў 
— рэд.). Аднак вы тут у сябе і можаце раз
вівацца ў розных напрамках. Нашы вучні 
штогод дабіваюцца поспехаў у прадмет
ных алімпіядах, а наша вучаніца Уршуля 
Сліўко стала лаўрэатам і фіналістам ажно 
ў трох алімпіядах, — сказаў у пачатку 
свайго выступлення дырэктар Андрэй 
Сцепанюк, а перад афіцыйнай часткай 
пра арганізацыю з’езда сказаў наступнае: 
— Мы рады, што апрача арганізацыйнага 
камітэта ў справу ўключыліся настаўнікі, 
вучні і выпускнікі апошніх гадоў. Адчуваец
ца сувязь нашай вялікай школьнай суполь
насці, незалежна ад узросту. Такіх з’ездаў 
асабліва чакаюць старэйшыя выпускнікі 
белліцэя, паколькі гэта час пэўнай задумы 
для ўсіх былых вучняў нашай школы.

Дырэктар Андрэй Сцепанюк паінфар
маваў, што Радыё «Рацыя» і Праграмная 
рада тыднёвіка «Ніва» ўспамаглі арганіза
цыю з’езда. Былым настаўнікам белліцэя 
і найстарэйшым яго выпускнікам былі 
перададзены навейшыя выданні Праграм
най рады тыднёвіка беларусаў у Польшчы 
«Ніва»: «Бежанства 1915 года» — другое 
папоўненае выданне кніжкі ўспамінаў пра 
падзеі стогадовай даўнасці і «З Мора ў го
рад» — мемуары Віктара Шведа, былога 
вучня Бельскага белліцэя. Усе выпускнікі 
VІІІ З’езда ў сумках з лагатыпам Радыё 
«Рацыя» атрымалі апошнія 3 нумары на
шага тыднёвіка разам з кружэлкай «Наш 
ліцэй» з песнямі ў выкананні белліцэістаў. 
Галоўны рэдактар нашага тыднёвіка Яўген 
Вапа, прысутны на галоўнай урачыстасці 
з’езда, ад імя нашай рэдакцыі звярнуўся 
са словамі пашаны да яго ўдзельнікаў у ар
тыкуле «Бельскі вальс», надрукаваным пе
рад з’ездам у 39 нумары «Нівы». У гэтым 

тэксце Яўген Вапа згадвае, між іншым, 
заслугі выпускнікоў белліцэя ў развіцці бе
ларускага палітычнасамаўрадавага руху 
на Беласточчыне, успамінае, як Бельскі 
белліцэй праз старонкі нашага тыднёвіка 
станавіўся апірышчам беларускага літара
турнага руху ў Польшчы.

Уся бельская школа была святочна 
ўпрыгожана, асабліва яе спартыўная 
зала, дзе побач сцягоў Польшчы і Еўраса
юза лунаў беларускі белчырвонабелы 
сцяг. Трэба было ўкласці многа працы, 
каб наладзіць чарговы з’езд выпускнікоў. 
Арганізацыйны камітэт з’езда быў заснава
ны ўжо ў верасні мінулага года. Год часу 
яго старшыня Анна Шкода, намеснікі Ян 
Апалінскі, Кацярына Ігнацюк ды іншыя 
члены аргкамітэта займаліся ўсімі арганіза
цыйнымі пытаннямі. Старшыня Анна Шко
да прывітала сабраных падчас афіцыйнай 
часткі з’езда і пажадала прыемна правесці 
час у вялікай кампаніі. Урачыстая частка, 
падрыхтаваная Бельскім белліцэем у суп
рацоўніцтве з аргкамітэтам з’езда, прахо
дзіла спраўна і без зацяжных выступлен
няў. Мерапрыемства ўдала вялі выпускнікі 
белліцэя — журналістка Радыё «Рацыя» 
Ганна Мордань ды журналіст і супрацоўнік 
Радыё Беласток Яраслаў Іванюк.

З пажаданнямі, накіраванымі да сабра
ных выпускнікоў, успамінамі і пахвальнымі 
словамі, адрасаванымі ў бок цяперашняй 
дзейнасці Бельскага белліцэя, выступілі 
мясцовыя самаўрадаўцы — стараста Бель
скага павета Славамір Снарскі, які курыруе 
звышгімназічныя школы ў павеце, у тым 
ліку і белліцэй, бургамістр БельскаПадляш
скага Яраслаў Бароўскі і войт Бельскай 

гміны Раіса Раецкая (бургамістр і войт 
— выпускнікі белліцэя). Сярод запрошаных 
гасцей з’езда былі былыя настаўнікі, якія 
з рук бельскага старасты Славаміра Снар
скага і яго памочнікаў атрымалі пахвальныя 
граматы. Былы дырэктар Бельскага беллі
цэя Аляксей Карпюк, які на гэтай пасадзе 
перапрацаваў 20 гадоў, ад старасты Слава
міра Снарскага і віцэстарасты Пятра Божкі 
(таксама выпускніка белліцэя) атрымаў 
падарунак, а ад аргкамітэта з’езда — квет
кі. Аляксей Карпюк, якому сёлета споўніла
ся 80 гадоў жыцця, успамінаў пра поспехі 
школы ў прадметных алімпіядах, шматлікіх 
конкурсах і выступіў з прапановай выдаць 
кніжку на тэму гісторыі Бельскага белліцэя. 
Звярнуўся ён з заклікам да выпускнікоў, 
каб напісалі паасобныя раздзелы для гэта
га выдання, а Бельскаму стараству запра
панаваў прафінансаваць кніжку.

Два гады таму ў Бельскім белліцэі ад
значаліся 70я ўгодкі дзейнасці школы, 
якія праходзілі ў вялікай кампаніі запроша
ных гасцей і выпускнікоў. У верасні 1944 
года ў БельскуПадляшскім былі адкрыты 
чатырохгадовая Дзяржаўная беларуская 
гімназія і двухгадовы Дзяржаўны белару
скі ліцэй, якія паклалі пачатак дзейнасці 
цяперашняга ІІ Агульнаадукацыйнага ліцэя 
з беларускай мовай навучання імя Браніс
лава Тарашкевіча ў БельскуПадляшскім. 
Вучобу закончыла ў ім 5711 выпускнікоў, 
якія ў сваім жыцці сталі выконваць розныя 
прафесіі. Працуюць яны журналістамі, акцё
рамі, настаўнікамі, лекарамі, выконваюць 
іншыя шматлікія прафесіі і заняткі. Боль
шасць настаўнікаў Бельскага белліцэя гэта 
яго выпускнікі, у тым ліку і дырэктар Андрэй 

Сцепанюк, які раней працаваў настаўнікам 
беларускай мовы ў белліцэі і восем гадоў 
быў бургамістрам БельскаПадляшскага.

Упаўнаважаны падляшскага ваяводы па 
справах нацыянальных і этнічных меншас
цей Войцех Пшыгоньскі пажадаў сабра
ным удалага адпачынку ў вялікай кампаніі 
выпускнікоў і зачытаў віншавальны ліст вая
воды Багдана Пашкоўскага. Быў зачытаны 
таксама віншавальны ліст надзвычайнага 
і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Беларусь 
у Польшчы Аляксандра Авяр’янава.

У размовах выпускнікі Бельскага бел
ліцэя з пашанай успаміналі сваю школу, 
гаварылі, што правялі ў ёй лепшыя гады 
свайго маладога жыцця і таму так хочацца 
ім прыязджаць на з’езды, якія рэгулярна 
арганізуюцца чарговымі арганізацыйнымі 
камітэтамі.VІІІ З’езд 

выпускнікоў Бельскага белліцэя 

Перад выпускнікамі школы і гасцямі 
з’езда займальна выступілі беларускія 
калектывы, якія дзейнічаюць у ліцэі. Беллі
цэісты, апранутыя ў прыгожыя народныя 
касцюмы, запрэзентавалі беларускія 
народныя танцы, выступілі з беларускімі 
песнямі і дэкламацыяй пабеларуску. Адна 
песня была на словы верша дырэктара 
Андрэя Сцепанюка. Цудоўна заспявалі 
сёлетнія выпускнікі белліцэя — удзельнікі 
калектыву «Вянок».

Пасля афіцыйнай часткі ўдзельнікі 
з’езда перайшлі на абед у рэстаран «Пад
лясянка». Пазней наведалі стары і новы 
могільнікі ў Бельску, дзе ўшанавалі памер
лых настаўнікаў і выпускнікоў белліцэя, 
а на магілах запалілі знічы і ўсклалі кветкі. 
Вечарам адбыўся баль выпускнікоў шко
лы, падчас якога ўдзельнікі з’езда гулялі 
ў вялікай кампаніі.

Яшчэ 23 верасня каля ратушы ў Бель
скуПадляшскім адбыўся хэпенінг, прымер
каваны да адкрыцця інспіраванай абрада
вым ручніком выставы «Былі, ёсць, будзем» 
нашага беларускага мастака і выпускніка 
белліцэя Міраслава Здрайкоўскага, які 
штогод, між іншым, афармляе каляндар «Ні
вы». Падчас хэпенінгу белліцэісты пад наг
лядам самога мастака малявалі на паперы 
дэталі беларускіх ручнікоў, кветкі, раслін
насць і паклалі іх вакол ратушы. У размове 
са мной падчас з’езда Міраслаў Здрай
коўскі пахваліў белліцэістаў за зацікаўле
насць традыцыямі і ангажаванасць падчас 
хэпенінгу. У нядзелю, 25 верасня, адбыліся 
класныя сустрэчы ў школе, падчас якіх вы
пускнікі ўспаміналі школьнае мінулае.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Былыя настаўнікі белліцэя з рук бельскага старасты 
     Славаміра Снарскага атрымалі пахвальныя граматы



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 02.10.2016              № 4002.10.2016              № 40

Раздвоенасць

Яш чэ жы выя лю дзі
Сваімі вачыма

Звар’ я ва ны 

свет

За вяр шыў ся вось мы з’езд абі ту ры ен
таў Бель ска га бе ла ру ска га лі цэя. Мне, 
удзель ні ку яго най афі цый най част кі, кры ху 
аз на ём ле ным з ар га ні за цый ны мі спра ва мі, 
хо чац ца ска заць толь кі ад но: прай шоў ён 
у гар ма ніч най сты хій нас ці. Бы ла гэ та ра
дас ная сяб роў ская су стрэ ча, спа лу ча ная 
з эстэ тыч най на сы ча нас цю бе ла ру скас цю 
на ўсіх уз роў нях. Гэ та вель мі важ на, што 
афі цый ш чы на не ста ла га лоў най план кай 
ме ра пры ем ства. Тое, што гэ та нар маль
нае і зда ро вае свя та, ад чу ва ла ся ў наст роі 
ўдзель ні каў ды ў іх ніх ра дас ных раз мо вах 
і ўсмеш ках. Так па він ны ся бе па во дзіць 
і на ступ ныя па ка лен ні.

З мес ца су куп нас ці шмат п ра фе сій най, 
бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі на пра ця гу ня поў
най га дзі ны пе ра мяс ціў ся я ў ма лень кую 
вё сач ку Ста ры на, што ра скі ну ла ся ў Бе ла
веж скай пуш чы на поль скабе ла ру скай 
мя жы. Ме на ві та пра гэ тую ва ко лі цу ў сак

ра мен таль ным, лі та ра тур ным ска зе «Быў 
лес, а за ле сам ру скія» на пі ша ўра джэ нец 
су сед няй Вой наў кі Мі хась Ан д ра сюк. Праз 
лес у не каль кіх кі ла мет рах рас па ло жа ная 
і май го дзя цін ства Іта ка. Ста ры на доў гі мі га
да мі сла ві ла ся сва ім асоб ным ляс ні цтвам, 
якое лік ві да ва ла ся ў пас ля ва ен ны пе ры яд, 
але на кар це Бе ла веж скай пуш чы зна хо
дзіц ца вы дзе ле ны Ста ры наў скі за па вед нік, 
як хва ла і сла ва мі нуў ш чы ны.

Ста ры на і ўсе на ва коль ныя вё скі ста лі 
ах вя ра мі вя лі кай па лі ты кі і пе ра па дзе лу 
Ус ход няй Еў ро пы ял цін скапат с дам скі мі 
па гад нен ня мі 1945 го да. Рап там пе рад 
на шы мі прод ка мі вы рас лі мя жа, жа лез ная 
зас ло на і ка лю чы дрот, а за тым сця на ле
су. І наш эка на міч накуль тур ны на пра мак 
уза е ма міг ра цый ных пра цэ саў пуш чан скіх 
лю дзей ад рэ заў ся ўжы вую. А, вя до ма ж, 
ка лі па ка лен ням лес ні коў і бра ка нье раў, 
га ё вых і ва за коў ад рэз ва ла ся ад но лёг кае, 
то іх жыц цё вы вы бар і век тар аба зна чаў 
толь кі са мо ту, па воль ны скон і абяз лю
дзен не. З пя ш чу гі — так у нас га ва ры ла ся 
на са мую лі хую зя мель ку — раз ба га цець 

не да ло ся. А ў дзень араць, каб по тым 
кож най но чы піль на ваць сва іх не каль кіх 
за го наў буль бы, аў са і жы та пе рад дзі ка мі 
і але ня мі, не пад сі лу бы ло на ват моц ным 
ляс ным лю дзям.

Пра пуш чан скія пя скі, сос ны і цяп ло 
пі саў у сва іх мі ні я цюр налі та ра тур ных пам
к нен нях Юр ка Тра чук, ка лі тра піў на ней кі 
час у ста ры наў скую шко лу пап ра ца ваць 
на стаў ні кам. Бы ла гэ та шко латы ся ча год
ка, му ра ва ная, пра стор ная, эфек тоў ная, 
са школь най спор т п ля цоў кай і за бе та на ва
ным суп раць па жар ным ба сей нам, які для 
ма ла дых вы кон ваў, зра зу ме ла, ін шую ро
лю. По тым шко ла за пу ста ва ла. То ў ёй пас
ля ка таст ро фы на Чар но быль скай АЭС на 
не каль кіх за ез дах дзет кі з Бе ла ру сі ля чы
лі ся зёл ка мі і во да рам пуш чан скіх со сен. 
Так са ма і ніў скія «Су стрэ чы „Зор кі”» ска
ры ста лі ся яе та ям ні час цю і пры га жос цю 
пуш чан ска га све ту.

А по тым, як ад ну з пер шых на Бе ла
сточ чы не, за мя ні лі шко лу на дом для са
ста рэ лых, кі ра ва ны Поль скім ка мі тэ там 
са цы яль най да па мо гі з ся дзі бай у Вар

ша ве. І ў пуш чы ў су вя зі з гэ тым з’я ві лі ся 
па жы лыя хво рыя лю дзі з усёй Поль ш чы, 
якім тут пры хо дзіц ца ады хо дзіць на веч ны 
спа чын. Вель мі ча ста не да дзе на ім вяр
нуц ца ў род ныя мяс ці ны і трап ля юць на 
мо гіл кі ў Вяр сто ку. За раз у бу дын ку бы лой 
шко лы пра жы вае пад двац цаць асоб. З не
ба га ты мі пен сі я мі трап ля юць яны ме на ві та 
на ка нец све ту. Мес цы ў доб рых да мах 
для са ста рэ лых ча сам каш ту юць столь кі 
гро шай, што і дзе ці му сяць доб ра за раб
ляць, каб ап ла ціць кошт па быў кі свай го 
бліз ка га. Але гэ та зу сім ін шая, ба лю чая 
тэ ма, пра якую па ста ра ем ся неў за ба ве 
на пі саць, ат ры маў шы больш пад ра бяз ных 
ін фар ма цый.

Ча му гэ тым ра зам за ся ро дзіў ся я ме
на ві та на Ста ры не і мяс цо вай шко ле? Бо 
пе рад ёю ў мі ну лую су бо ту, 24 ве рас ня, ад
быў ся апош ні ў гэ тым го дзе фэст з цык ла 
«І тут жы вуць лю дзі», ар га ні за ва ны Бе ла
ру скім му зе ем у Гай наў цы. На ста рон ках 
«Ні вы» ад га доў мы да во лі пад ра бяз на 
ас вят ля ем ге аг ра фію і гі сто рыю гэ тых фэ
стаў. Праз ты дзень да клад на і яго апі шам. 
А са свай го бо ку ха чу толь кі ска заць, што 
па куль яш чэ жы выя лю дзі, то па він ны яны 
суст ра кац ца і ат рым лі ваць ра дасць і аса ло
ду ад та кіх спат кан няў. Для мя не су бот нія 
су стрэ чы — і вы пуск ні коў Бель ска га бел
л лі цэя, і тая ў Ста ры не — вель мі важ ныя 
ў эма цы я наль ным пла не. Доб ра да юць 
ад чуць і ўя віць да ро гі бе ла ру ска га лё су на 
Бе ла сточ чы не — дзя доў, баць коў, нас.

vЯў ген ВА ПА

Вы пад ко ва па гля дзеў я «Go og le box» 
— тэ ле ві зій ную пра гра му жан ру рэ а лі ці
шоў, якая па каз ва ец ца тэ ле ка на лам ТВН. 
Спа чат ку з рас се я нас цю. Бо пра што ў шоў 
га вор ка? Вось так зва ныя ся рэд нія гле да чы 
з роз ных ча стак Поль ш чы — груп ка ка лег 
з два ра, тры вет лі выя ад стаў ні кі, ма ма з ма
мі ным сын ком, два ня яс ныя ў сек су аль ным 
пла не хлап цы, ней кая ся рэд няя сям’я з Сі
ле зіі ці дзве сяб ро вач кіне раз луч кі — вы
седж ва юць у сва іх да мах увесь свой воль
ны час пе рад тэ ле ві за ра мі. Яны на зі ра юць 
роз ныя пра гра мы і пароз на му ка мен ту юць 
іх. Ча ста, вы ка ры стоў ва ю чы тыя ж без з мя
стоў ныя, вы со ка э ма цый ныя вык ры кі. У той 
жа час, усе па тэн цый ныя тэ лег ле да чы 
гля дзяць, ня хай час ад ча су або па ста ян на 
«Go og le box», і мо гуць уба чыць тое ж са
мае на эк ра не тэ ле ві за ра, што і ўдзель ні кі. 
Та кім чы нам кож ны мо жа са бе да зво ліць 
на та кія аса бі стыя ды няў рым с лі выя ка мен
та рыі аб бя гу чых па дзе ях па каз ва ных па тэ
ле ба чан ні. Але ці так гэ та на са мой спра ве?

Чар го вы «Go og le box» на зі раў я з ува
гай, але з уз ра ста ю чай тры во гай. З’я ві лі ся 
ўва мне на зой лі выя пы тан ні: хто з’яў ля ец ца 
гле да чом, а хто фак тыч ным удзель ні кам 
шоў? Мі ма во лі я па чаў выг ляд ваць сха ва
ных ка мер у ма ім до ме. У трэ ці раз я не 
да ча каў ся кан ца пра гра мы. Я толь кі няў
пэў не ны, ці я вы кі нуў тэ ле ві зар праз ак но 
і чым хут чэй па бег да ся мей на га ле ка ра 
з сім п то ма мі цяж ка га псі хіч на га зах вор ван
ня, якое на зы ва ец ца раз д ва ен нем асо бы, 
ці толь кі зас нуў пе рад тэ ле ві за рам, і ў сне 
стаў у чар зе да акен ца рэ гіст ра цыі ў пуб
ліч най клі ні цы. У лю бым вы пад ку пы тан не 
аб тым, што на са мой спра ве з’яў ля ец ца 
пра ек цы яй ма ёй асо бы, а што рэ аль нас ці, 
за ста лі ся без ад ка зу. Тым больш, што та кія 
пы тан ні мой уз боў та ны ро зум не быў у ста
не па ста віць. Раз д ва ен не асо бы з’яў ля ец ца 
псі хіч най ня мог лас цю, якая скла да ец ца на 
пры сут насць па мен шай ме ры дзвюх асоб 
у ад ным ча ла ве ку. У той жа час ні ад на з гэ
тых асоб не ве дае пра іс на ван не апош ніх.

У клі ні цы вы я ві лі, што та кіх няш час ных 
як я ёсць больш. Я зра зу меў, што мой вы
па дак не з’яў ля ец ца адзін ка вым. Гэ та эпі дэ
мія. Ці ўжо пан дэ мія. Яна па даў ляе ро зу мы 
ўсіх — і вя лі кіх, і ма лых. Тры вож ных прык
ла даў я ма гу пры вес ці шмат. Блі жэй шы з іх 
— асо ба прэ зі дэн та Бе ла ру сі, які афі цый на 
прыз на ец ца да раз д во е нас ці ідэн тыч нас
ці. Я скру пу лёз на за пі саў яго ную за я ву: 
«Ка лі б па чуў пы тан не аб ма ёй то ес нас ці, 
і му сіў бы зра біць вы бар па між бе ла ру скай 
і ра сій скай, я меў бы праб ле мы з ад ка

зам...», — пры
знаў ся ня даў на 
Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. 
Пры клад з ін
шай боч кі. 
У апош нія дні 
ў Па кі стан пры
бы лі ра сій скія сал да ты, каб пры няць удзел 
у пер шых су мес ных так тыч ных ву чэн нях 
з па кі стан ца мі. Для ба лан су, ін шы кан тын
гент ра сій скіх сал дат пры мае ў той жа час 
удзел у ву чэн нях з аб веш ча ным во ра гам 
Па кі ста на — Ін ды яй. Абедз ве кра і ны ма юць 
ядзер ную зброю, абедз ве зна хо дзяц ца 
ў ста не па ста ян най, хоць і не аб’ яў ле най, 
вай ны. Або ін шы пры клад, на жаль, па каз
ва ю чы, што раз д ва ен не асо бы мае да чы
нен не і да па ля каў. Як па каз ва юць са цы я
ла гіч ныя дас ле да ван ні, поль ская эміг ра цыя 
ў Ня меч чы не, а яе коль касць ацэнь ва ец ца 
ў не каль кі со цень ты сяч, у пе ра важ най 
боль шас ці пад т рым лі вае ня мец кую на цы
я на лі стыч ную пар тыю «Аль тэр на ты ва для 
Гер ма ніі». Гэ тая ан ты і міг ран ц кая па лі тыч
ная гру поў ка ста но віц ца ўсё больш важ най 
у Гер ма ніі, у мі ні маль най пра гра ме па тра
буе ад іміг ран таў пер фек тыў на га ве дан ня 
ня мец кай мо вы, а ў мак сі маль най — дэ пар
та цыі з кра і ны ўсіх ня нем цаў. І апош ні пры
клад. Не каль кі дзён та му прэм’ ермі ністр 
Шыд ла аб вяс ці ла аб за кан чэн ні эпо хі «за
ла тых хлоп чы каў», якія пад эгі дай кі ру ю чай 
пар тыі Пра ва і спра вяд лі васць па на садж
ва лі пры быт ко выя пра цоў ныя мес цы сва і мі 
друж ка мі і сва я ка мі, не а ба вяз ко ва вар ты мі 
гэ тых фун к цый. «За ла тыя хлоп цы» гэ та 
між ін шым ней кі ві цэмі ністр Які з Мі ні стэр
ства Збіг не ва Зёб ры і адзін Мі се віч, яко га 
зва лі не вя до ма ча му мі ніст рам — вер ны 
хаў рус нік су пер мі ніст ра Ан то ні Ма ця рэ ві ча. 
Але яны так са ма «зна ё мыя тру са» Зёб ры. 
І, вя до ма, сам той трус. За бы ла ся зга даць 
пра «за ла тых дзяў чы нак». Пры нам сі пра не
ка то рых з іх мо гуць ска заць, што яны з ёй 
у бліз кіх доб рых ад но сі нах. На столь кі бліз
кіх, што ця пер плят ка раць з па няй прэм’ ер
мі ністр, се дзя чы ў крэс лах уп раў ма гут ных 
дзяр жаў ных кам па ній. Ней кая бы лая на
стаў ні ца. Ней кая гмін ная чы ноў ні ца.

Як па каз ва юць гэ тыя прык ла ды, раз д ва
ен не асо бы ста но віц ца шы ро ка рас паў сю
джа най з’я вай. За над та паў сюд най, ка лі б 
не ска заць нар маль най. Та му зра зу ме ла, 
што я ча каю з не цяр пен нем на ступ на га эпі
зо ду «Go og le bo xa». Паг ля джу яго, не ўклю
ча ю чы тэ ле ві зар.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Мы жы вем 
у пе рак ру

ча ным, ней кім аб сур д ным і фан тас ма га
рыч ным све це, у эпо ху ней кай та таль най 
дэ за ры ен та цыі, стра ты сап раў д ных каш
тоў нас цей, ма раль ных вар тас цей і звы чай
най ча ла ве чай пры стой нас ці. Да стат ко ва 
ад крыць ін тэр нэт і па гля дзець дзя ся так 
све жых на він, каб пе ра ка нац ца ў гэ тым. 
Яш чэ га доў 4050 га доў та му та га час ны 
ча ла век не па ве рыў бы, што та кое мо жа 
быць рэ аль нас цю. Вось све жы пры клад, 
на ві на апош ніх дзён, якую пе рад ру коў ва
юць амаль усе ін фар ма цый ныя рэ сур сы. 
Част ку пра ху ней ка га, ні бы та вя до ма га 
аме ры кан ска га пісь мен ні ка, Тру мэ на Ка по
тэ пра да лі на аў к цы ё не ў ЛосАн джэ ле се 
за 45 ты сяч до ла раў. „У аў к цы ё не бра лі 
ўдзел лю дзі з Ра сіі, Гер ма ніі, Кі тая, Паў д
нё вай Аме ры кі і ад сюль, з ЗША”, — рас па
вёў прад стаў нік аў к цы ё ну, ад мо віў шы ся 
наз ваць імя па куп ні ка. Ка лі хоць кры ху 
за ду мац ца: што пра да юць, што куп ля юць? 
Куч ку по пе лу, якая за ста ла ся пас ля ча ла
ве ка, хай са бе і вя до ма га. За та кія гро шы, 
якія, пры кла дам, ся рэд ні бе ла ру скі вя ско
вец наў рад ці за ро біць за ўсё сваё цяж кае 
пра цоў нае жыц цё. І за што? На ват не за 
чэ рап Го га ля. 45 ты сяч за куч ку по пе лу... 
Ды за гэ тыя гро шы мож на ўра та ваць трох
ча ты рох цяж ка хво рых дзя цей, ці кар міць 
ме сяц ты ся чу сі рот! І так ва ўсім — ней кі 
фут ба ліст, на ват ся рэд няй ру кі, дак лад
ней на гі, за адзін се зон за ро біць больш, 
чым ра ба ця га за жыц цё на сва ім аў та ма
біль ным за во дзе. Та кая за раз і су свет ная 
па лі ты ка. Амаль ні чо га праў дзі ва га, яс на 
дэк ла ра ва на га і пад ма ца ва на га кан к рэт
ны мі пас ля доў ны мі дзе ян ня мі. Та кія за раз 
і па лі ты кі. Пра та та лі тар ныя і аў та ры тар
ныя рэ жы мы тут не ка жу — з імі то ўсё 
яс на і про ста. Гу тар ка пра дэ мак ра тыч ныя 
дзяр жа вы За ха ду. Возь мем хоць бы на ды
хо дзя чыя вы ба ры прэ зі дэн та ЗША. Та кой 
бруд най вы бар чай кам па ніі там не бы ло 
хі ба ні ко лі. Не вы ба ры, а су цэль ная вай на 
кам п ра ма таў. Ска жу шчы ра, у цэ лым мне 
не дас па до бы рэс пуб лі кан скі кан ды дат 
До нальд Трамп, але, па да ец ца, што ён 
га во рыць усё ж больш праў ды, чым яго са
пер ні ца — дэ мак рат ка Хі ла ры Клін тан. Яе 
ўжо мно га ра зоў зла ві лі на вель мі сум неў

ных спра вах, па лі тыч ных ге шэф тах, на ват 
афё рах, але лі бе раль ныя ме дыі Аме ры кі 
і Еў ро пы ку ды больш бру ду вы лі ва юць ме
на ві та на Трам па — з на го ды кож на га яго 
сло ва, ці ўчын ку.

А праб ле ма бе жан цаў у Еў ро пе. Па
лі ты ка кі роў ных элі таў Еў ра са ю за, якую 
най перш выз на ча юць Гер ма нія з Фран
цы яй, за вя ла Ста ры свет у та кое ба ло та, 
у та кі змроч ны ту пік, што пы тан не гэ тае 
за раз амаль не вы ра шаль нае. Ку ды па
дзець за раз гэ тыя ты ся чы лю дзей, як ім 
да па маг чы, а га лоў нае — як ура та ваць 
ка рэн нае на сель ні цтва кра ін ЕС ад тэ рак
таў, ад фі зіч на га гвал ту, ад раз бу рэн ня 
то ес нас ці. Праб ле ма гэ тая да ка ці ла ся і да 
Бе ла ру сі, па коль кі свет за раз над звы чай 
гла баль ны. Вось ся дзіць за раз паў та ры, 
а мо жа і дзве ты ся чы ча чэн скіх бе жан цаў 
у Брэс це. Поль ш ча не пры мае гэ тых уце ка
чоў да ся бе, Бе ла русь не ве дае, што з імі 
ра біць. Ка лі іх гвал там дэ пар та ваць на зад 
у ка ды раў скую Чач ню — гэ тых лю дзей 
ча кае фі зіч ная смерць аль бо па жыц цё вае 
раб ства са здзе ка мі. За ся ліць іх у Бе ла ру
сі і пра цаў лад ка ваць так са ма ня ма ні я кай 
маг чы мас ці. Та му мне вель мі спа да ба ла ся 
ідэя кі раў ні ка Вен г рыі Вік та ра Ор ба на, які 
пра па нуе Еў ра са ю зу па бу да ваць дзене
будзь на тэ ры то рыі Лі віі цэ лы го рад для 
бе жан цаў, уце ка чоў з роз ных іс лам скіх 
кра ін. Лі бе раль ныя пры мі ты вы, ка неш
не, ад ра зу ўсча лі віск пра па ру шэн не 
пра воў ча ла ве ка, мах ро вы ра сізм і та му 
па доб нае. А чым кеп ская ідэя?! Ча му б 
Еў ра са ю зу са праў ды не збу да ваць та кі 
го рад, ці не каль кі га ра доў для няш час ных 
бе жан цаў, лю дзей ад ной, ці вель мі бліз
кай, мен таль нас ці і кан фе сіі. Бо ўжо ўсім 
зра зу ме ла, што яны ні ко лі не ін тэг ру юц ца 
ў еў ра пей скіх кра і нах. Па бу да ваць но вы 
го рад, зас на ваць шко лы, па ста віць фаб
ры кі, каб гэ тыя лю дзі маг лі не толь кі жыць, 
але і пра ца ваць. Ад ной зар пла ты яко га
не будзь Крыш ці я ну Ра нал ду ха пі ла б на 
цэ лы па сё лак. Пры нам сі, та кая пра гра ма 
каш та ва ла б нам но га тан ней, чым мар ныя 
спро бы рас ся лен ня бе жан цаў па кра і нах 
Еў ро пы. Але ж ка рум па ва ны і звар’ я ва ны 
еў ра пей скі свет наў рад ці на ва жыц ца на 
та кое. А шка да...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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У мі ну ла год нім кон кур се, ар-
га ні за ва ным Мар шал коў скай 
уп ра вай Пад ляш ска га ва я вод-
ства і Му зе ем сель скай гас па-
дар кі ў Це ха ноў цы на най лепш 
за ха ва ны пом нік драў ля най 
ар хі тэк ту ры трэ цяе мес ца зда-
бы ла ха та Сла ва мі ра і Мал-
га жа ты Рын коў скіх, якія пе-
ра ся лі лі ся ў Мок рае Бель скай 
гмі ны з пад вар шаў скіх Ла мя-
нак. «Мы, хоць вар ша вя кі, але 
ўжо ту тэй шыя», — з го на рам 
ка жа спа дар Сла ва мір, які 
сён ня, на бе ла ру скім фэс це, 
на куль г вае. «О, пан Сла вік то 
той пан з ку ля мі», — па каз ва-
юць гле да чы на муж чы ну, які 
на ла вач цы слу хае бе ла ру скіх 
пе сень вы ка наў цаў, за про ша-
ных у Мок рае на 51 фэст «І тут 
жы вуць лю дзі».

— А так, «тут жы вуць лю дзі», — да каз
вае пас ля на ву лі цы яго ная жон ка Мал
га жа та. — Так пры ем на па слу хаць і па
ба чыць тое куль тур нае ме ра пры ем ства, 
па гля дзець вы ста ву руч ні коў і здым каў па
ка лен няў мак ран. — Мы не ту тэй шыя, але 
ўжо ве да ем, што на ша мяс цо васць вель мі 
куль тур ная, ма ем двое су час ных пісь мен
ні каў, лю дзі вет лі выя, аку рат ныя...

— Ва ша хат ка ле тась ат ры ма ла 
ўзна га ро ду, дом у Мок рым з ну ма рам 
двац цаць ча ты ры. — пры гад ваю пабе
ла ру ску. — Вы ту тэй шыя, ці пры е ха лі 
ад куль с ці.

— Так, двац цаць ча ты ры, — ад каз вае 
з ус меш кай спа дар Сла ва мір паполь
ску. Ужо не трэ ба яму пе рак лад ваць 
ту тэй шай га вор кі — усё ра зу мее. — Мы 
цал кам вы пад ко ва сю ды та пі лі.

— Ха це лі мы ку піць дом у вёс цы, — да
дае Мал га жа та. — Шу ка лі ха ту з гас па
дар кай. Знай ш лі, ад рэ стаў ра ва лі...

— І так жы вем тут спа кой на, — ус мі ха
ец ца Сла ва мір.

— Дом на ле жаў да Ні кі цю коў. Воль гі 
і Лу ка ша. Бу да ваў яго яш чэ іх ні баць ка. 
Гэ та адзін са ста рэй шых да моў у вёс цы. 
Ча му мы яго ку пі лі? Гэ та бы ла та кая «ві
шань ка на тор це». Улас ні кі ха ты — Воль
га і Лу каш, а на шы дзе ці так на зы ва юц
ца.

— Мы тае ха ты не ба чы лі. Ку пі лі яе 
«ў цём на», — да дае Сла ва мір. — Але ка лі 
ўба чы лі гэты дом, дык за га ло вы сха пі лі
ся. Па ру га доў збі ра лі ся мы з сі ла мі, каб 
яго ад рэ стаў ра ваць. Па ча лі ці ка віц ца і са
мой вё скай. Як да ве да лі ся, пер шыя за пі
сы пра Мок рае — зда ец ца з 1450х га доў. 
Яно ля жа ла на ка ра леў скім шля ху. На 
па чат ку і на кан цы вё скі бы лі два за ез ды, 
дзе мож на бы ло па мя няць ко ней.

— Гэ та бы лі кор ч мы, — ук лю ча ец ца су
сед Мі рак Пра ка пюк, які з са бач кам і Рын
коў скі мі пра хадж ва ец ца па вёс цы. — Там 
мож на бы ло і па ес ці па да рож ні кам.

— Мы ма ем шчас це, што жы вуць тут 
яш чэ лю дзі, якія гэ та па мя та юць, ма юць 
да ку мен ты, пры тым ня ма ла. Ка лі мы сю ды 
пер шы раз за е ха лі, раз г ле дзе лі ся, якая 
ха та пра да ец ца, і ўба чы лі тую ха ту Лу ка ша 
і Воль гі... Якая гэ та ру і на бы ла! Ха це лі мы 
яе ад на віць та кой, як бы ла. Не маг лі знай
с ці пра ду цэн та та кіх ко ліш ніх драў ля ных, 
скрын ка вых акон. Ад наў ля лі мы ха ту з поў
най свя до мас цю, што не мо жам яе пап са
ваць. Вар та бы ло не для та го, што на ша 
ста ран не бы ло ўзна га ро джа нае. Гэ та 
і са тыс фак цыя — за да валь нен не. Ка лі мы 
толь кі пры е ха лі — для ўсіх бы лі мы чу жыя. 
«Чу жыя, бу дуць раз валь ваць!»

— З на шых ва ко ліц толь кі мы бы лі ле
тась уз на га ро джа ны, і бы лі два вы лу чэн
ні, — удак лад няе спа да ры ня Мал га жа та. 
— Гэ та ж пах ва ла і для ўсёй Бель скай 
гмі ны. Бы ло нам вель мі мі ла, тым больш, 
ка лі ка мі сія прый ш ла да на ша га до му, 
муж быў адзін, ні чо га ў ся рэ дзі не ха ты 
яш чэ не зра біў.

— Ад ра зу мы ра шы лі, што мы ха ту 
«ад люст ру ем». Але ка лі бы ло ўсё ад к
ры та зпад усіх шпа лер, ака за ла ся, што 
стан ха ты быў кры тыч ны. Дах быў дзі ра
вы, усё бы ло па за лі ва нае. Але да лі мы 
ра ды. Ча ты ры га ды мы рых та ва лі ся, што 
з гэ тым ра біць. Я гроб ся ў ін тэр нэ це, чы
таў кні гі, каб па ба чыць, як та кія ха ты вы
гля да лі, каб яе ад на віць та кой як бы ла, 
каб яе аз до біць не вы пад ко ва.

— Так, мы ха це лі за ха ваць ха рак тар 
гэ та га до ма. Не маг лі ж па ста віць тут ней
кай «гу раль скай ха ты» ці па вы кід ваць 
саб ра нае гас па да ра мі.

— А лю дзі мно га вы кід ва лі. Раз бі ва лі 
пе чы. Вы кід ва лі ход ні кі. Ка лі мы ўра та
ва лі гэ ты дом, пры хо дзі лі да нас про ста 
пра цэ сіі, каб па гля дзець. Лю дзі ўба чы лі, 
што так мож на зра біць, каб за ха ваць 
як най б лі жэй ары гі на лу, а ў ся рэ дзі не 
жыць у поў ным кам фор це. І ні чо га не 
раз бур ваць. І рап там са мі пе ра ста лі бу
рыцьра скід ваць. Па ча лі бу да ваць, пры
го жа аб шы ваць. І гэ та дае нам вя лі кае 
за да валь нен не. І ўрэш це нас ап ра ба ва
лі. Адоб ры лі як су се дзяў. Ка жуць «вар

ша вя кі», бо так ка ра цей наз ваць. Кож ны 
мае мя нуш ку, ча сам з дзе дапра дзе да, 
павя ско ва му.

Най боль шае за да валь нен не ме лі спа
дар ства Рын коў скія, ка лі ў Мок рае пры е
хаў ча ла век, які на ра дзіў ся ў гэ тай ха це.

— Ён жы ве ў Сі ле зіі. Мож на ска заць, 
што ўцёк ад сюль, ка лі яму бы ло шас нац
цаць га доў. Не ха цеў у по лі пра ца ваць, 
бо цяж кая ра бо та бы ла, а баць кі пат
ра ба валь ныя. Уцёк з баць каў ш чы ны. 
Пры е хаў. Гля дзім — хтось ці па ўчаст ку 
хо дзіць. За на ча ваў на ват у гэ тым мес цы. 
Мно га ра ска заў мне пра гэ ты дом, пра 
вё ску. Та кі ж га вар кі, як і я, — смя ец ца 
Сла ва мір.

— Вель мі ён ус х ва ля ваў ся, — да дае 
Мал га жа та, — што тут усё ста іць, што не 
раз ва ле на. Гэ та сын тых улас ні каў, Лу ка
ша і Воль гі, Ана толь Ні кі цюк.

— У Мок рым муж чы ны боль шасць 
гэ та То лі кі. Тут та кі То лік жы ве, вось 
там, яго вят рак ста іць. Тут ён усё ве дае, 
усё па мя тае. Ён так са ма на зы ва ец ца 
Ана толь Ні кі цюк. Вель мі спраў на га во
рыць на ча ты рох мо вах — пабе ла ру ску, 

Хат ка 
не з краю

паўкра ін ску, пару ску і паполь ску. 
Так са ма пры го жа спя вае. І ёсць яш чэ 
ста рэй шы ча ла век, у яко га ёсць усе да
ку мен ты з гэ тай вё скі... Па ма лень ку зна
ё мім ся з усі мі. І ма ем двое пісь мен ні каў. 
Ба сі Га раль чук вер шы бы лі змеш ча ны 
на па ка зе здым каў з на шай вё скі. І мы 
з ёю так сам га ва ры лі тры га ды та му: 
што зра біць у на шай вёс цы, каб яе раз
бу дзіць, каб па ча ла жыць. Шка да та кой 
пры го жай гі сто рыі, каб пра яе маў ча лі. 
І вось ба чы це — уда ец ца! Раз ва ру шы ла
ся. Гэ та так сам Ба сі на за слу га, вы топ т
ва ла сцеж кі, каб штось ці сар га ні за ваць. 
І Юр ка Ба е на, што жы ве на па чат ку Мок
ра га. Ці то на кан цы? Ну ма ра цыя да моў 
зме не на. Мы знай ш лі да ку мен ты ў ха це, 
і па цвяр джэн не пра пі скі бы ло з са ра ка
вых га доў, але быў ін шы ну мар. То лік 
ска заў, што змя ні лі ну ма ры да моў пас ля 
ка ма са цыі грун таў, пас ля «ша хаў ні цы»
це рас па ло сі цы.

— Ака за ла ся, што на на шай гас па дар
цы ста я ла ста до ла су се да, што меў ха ту 
на суп раць, — пры гад вае Мал га жа та. 
— Пас ля ка ма са цыі ўсё тут па дзя лі ла ся 
на но ва.

— Ро бім ця пер ін тэр нэт ную ста рон ку 
«Mi łoś ni cy Mok re go». Пры е дзе мой сяб
ра, які на гэ тым зна ец ца і зро бім та кую 
«бу ру маз гоў». Бу дзем з ад на го бо ку шу
каць та кіх лю дзей, якія змо гуць «за іс на
ваць», са сва і мі ўме лас ця мі і та лен та мі, 
па ра да мі.

Да до ма ну мар 24 па ды хо дзіць ма ла
дая па ра.

— А мы ў мі ну лым го дзе ба чы лі ся ў Це
ха ноў цы! На ша хат ка з Ша стал бы ла 
вы лу ча на, а яш чэ з Кат лоў дом так са ма 
ат ры маў вы лу чэн не

— Вось дык мы зра бі лі сюр прыз на
шай па ні войт! — смя ец ца гас па дар. — 
Наш сол тыс па я віў ся быў і ка жа мне: «Ці 
ты не су праць, што мы тваю ха ту за я ві лі 
да кон кур су?». За яў ляй. І пай шоў. О, тут 
ма лень кая кух ня і ка мор ка ў выг ля дзе 
лі та ры L. Мы ха це лі мець боль шую кух
ню, дык пе ра ра бі лі. Пе чы па кі ну лі. Ха та 
звон ку не вы гля дае на вя лі кую, унут ры 
— шэс ць дзя сят па ру мет раў, і на пад ст
рэш ку так са ма ёсць мес ца — дзе ці абя
ца лі гэ тым за няц ца. Вель мі доб ра грэе 
сця ноў ка. Скры ню для ся дзен ня зра бі лі 
пры цёп лай печ цы...

Наў кол ха ты бу я юць квет кі, зва ныя 
«кос мас».

— Іх не трэ ба са дзіць, яны са мі ра
стуць год за го дам, — ка жа спа да ры ня 
Мал га жа та. — У нас на кос мас ка жуць 
«вар ша вян ка». Мо жа, гэ та па том кі тых, 
што вы рош ч ва ла яш чэ Воль га Ні кі цюк? 
Яш чэ ра стуць у нас квет кі «дзі вач кі». 
Квіт не юць яны па поў д ні і та ды, ка лі хмар
на. Ка лі ін шыя квет кі за ту ля юць сук вец ці, 
яны ад к ры ва юц ца.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ
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«Рэд ка ка то рая вё ска свят куе дзень 
на дан ня наз вы, хут чэй за ўсё свят ку ец-
ца дзень пер шай пісь мо вай згад кі аб 
вёс цы», — між ін шым та кі мі сло ва мі, 
аў тар ства Да ра фея Фі ё ні ка, мож на 
аха рак та ры за ваць спе цы фі ку свя та, 
якое ад зна чы лі жы ха ры вё скі Ра ма наў-
ка (што на Ся мя тыч чы не). 18 ве рас ня 
гэ тае ся ло ўра чы ста ад с вят ка ва ла 103 
га ды з дня прыс ва ен ня яму наз вы. Гэ-
тае асаб лі вае свя та скла лі рэ лі гій ны 
і свец кі эле мен ты. Да на ла джан ня яго 
спры чы ні лі ся Му зей ма лой баць каў-
ш чы ны ў Сту дзі во дах, Пра ва слаў ная 
па ра фія св. апо ста лаў Пят ра і Паў ла 
ў Ся мя ты чах ды сол тыс Ра ма наў кі Іа ан-
на Вар дэц кая. 

Доб рую ат мас фе ру 103й га да ві ны 
на дан ня наз вы вёс цы Ра ма наў ка весціла 
ўжо са мое над вор’е — сон ца ў гэ ты дзень 
не шка да ва ла сва іх пра мя нёў ды цеп лы ні. 
Мес ца су стрэ чы саб ра ных дзе ля ад зна
чэн ня ўгод каў бы ло не вы пад ко вае: пры па
бу да ва най у 2013 го дзе, у со тую га да ві ну 
прыс ва ен ня наз вы Ра ма наў цы, кап ліч цы 
з іко най св. Спа са. Ме на ві та там прай шоў 
ма ле бен за мір нае і пас пя хо вае іс на ван
не вё скі і яе жы ха роў. Уз на чаль ваў яго 
на ста я цель Пет ра паў лаў ска га пры хо да 
ў Ся мя ты чах а. Ан д рэй Які мюк у сас лу жэн
ні ві кар ных а. Іа а на Аў к се цю ка і а. Ра фа ла 
Ваў ра ню ка, а так са ма ві кар на га пры хо да 
ў Пад бел лі а. Мар ка Які мю ка. У час про
па ве дзі а. Ан д рэй Які мюк звяр таў ся да 
аб ш чы ны бе ла ру скіх вер ні каў з абод вух 
ба коў мя жы. Пры га даў так са ма пе ры яд ІІ 
Рэ чы Пас па лі тай, ка лі пра ва слаў ныя вер
ні кі Бе ла сточ чы ны пры на ле жа лі да ад ной 
Гро дзен скай епар хіі.

Ся род пры бы лых на ўра чы стасць 
мож на бы ло прык ме ціць як ста рэй шых 
жы ха роў вё скі і яе вы хад цаў, так і мо ладзь 
— мяс цо вую, ды тую, якая маг чы ма што
дзень, жы ву чы ў го ра дзе, у гэ ты дзень 
вы ра шы ла су поль на са сва і мі баць ка мі ад
зна чыць га да ві ну іх ня га род на га ся ла.

— Не сум нен на, Ра ма наў ка гэ та мес ца, 
якое не дзе ліць, а аб’ яд ноў вае, — лі чыць 
сол тыс вё скі Іа ан на Вар дэц кая. — У на
шай вёс цы ёсць роз ныя сем’і: пра ва слаў
ныя, ка та ліц кія ды г.зв. ме ша ныя, дзе ў су
жон стве ёсць вер ні кі як ад ной, так і дру гой 
кан фе сіі. Трэ ба ў гэ тым мес цы ска заць, 
што прад стаў ні кі ўсіх ты паў сем’ яў жы вуць 
з са бою ў зго дзе, гэ та сво е а саб лі вае су
жыц цё. І што ці ка вае, ха пае тут і дзя цей, 
до ка зам ча му з’яў ля ец ца аў то бус, які іх да
во зіць у шко лу, ды ў якім ба га та гэ тых жа 
ма ла дых лю дзей. Спе цы фі кай вё скі з’яў ля
ец ца так са ма яе пра сто ра вая пла ні роў ка 
— у Ра ма наў цы ёсць пяць кан цоў ся ла.

— Ра ма наў ка гэ та ад мет ная вё ска, на 
што ўплы ва юць ха ця б аб ста ві ны, пад час 
якіх яна паў ста ва ла, — сцвяр джае за
сна валь нік Му зея ма лой баць каў ш чы ны 
Да ра фей Фі ё нік. — У па раў нан ні да ін шых 
вё сак Бе ла сточ чы ны Ра ма наў ка зас на ва
на ад нос на ня даў на, бо на пе ра ло ме ХІХ 
і ХХ ста год дзяў. Што так са ма ці ка вае, гэ
тае ся ло бы ло за се ле нае пе ра ся лен ца мі 
з роз ных вё сак Бе рас цей ска га, Бель ска га 
і Пру жан ска га па ве таў, якія пе ра е ха лі сю
ды больш за сто га доў та му. Лю дзі, якія 
сён ня тут жы вуць, гэ та ў мно гіх вы пад ках 
наш чад кі даў ніх зас на валь ні каў ро дам 
са зга да ных ра ё наў. Ра ма наў ка доў гі час 
не бы ла зін тэг ра ва ная. Як раз дзя ку ю чы 
та кім на го дам, як га да ві на на дан ня вёс цы 
наз вы, тая ж ін тэг ра цыя на сту пае. Ся ло, 
ра скі ну тае на ад лег лас ці 56 кі ла мет раў, 
ста но віц ца адзі най су поль нас цю. З са ма га 
па чат ку звы чаю свят ка ван ня спа да рож
ні ча лі спры яль ныя ат мас фер ныя ўмо вы, 
у час якіх да стат ко ва сон ца. На мой 
по гляд мож на гэ та лі чыць эфек там блас
лаў лен ня ся мя тыц ка га бі ску па Ге ор гія, які 
ў 2013 го дзе, у час свят ка ван ня со тай га
да ві ны на дан ня наз вы вёс цы, па лі чыў, што 
вар та, каб кож ная трэ цяя ня дзе ля ве рас ня 
бы ла свя там Ра ма наў кі.

— З са ма га па чат ку свят ка ван ня юбі
лею на шай вё скі мы што год тут су стра
ка ем ся. Не толь кі мы — лю дзі, якія тут 
жы вуць, або якія з’яў ля юц ца вы хад ца мі 
з Ра ма наў кі. Сю ды пры яз джа юць так са ма 
гос ці, якіх про ста ці ка віць тая асаб лі вая на
го да, для якой мы тут збі ра ем ся, — ка жа 
жы хар ка Яў ге нія Бо цюк. — Та кім чы нам 
ства ры ла ся тра ды цыя, да якой мы ста вім
ся сур’ ёз на і якую мы, жы ха ры Ра ма наў кі, 

пра цяг ва ем. У тую ж трэ цюю ня дзе лю 
ве рас ня ад чу ва ец ца ат мас фе ра вя лі ка га 
свя та: лю дзі з на ша га ся ла гля дзяць за 
па рад кам у кап ліч цы, ад бы ва юц ца пад рых
тоў кі ў на шай мяс цо вай свят лі цы, у якой 
збі ра ем ся пас ля ўра чы стас цей. Важ насць 
гэ та га свя та мож на ад чуць так са ма на 
ас но ве та го, як бу да ва ла ся на ша Спа саў
ская кап лі ца. Пры па бу до ве аб’ ек та ан га
жа ва ны бы лі лю дзі з на ша га ся ла. Яны 
ра зам ха це лі ства рыць неш та, што бу дзе 
на гад ваць нам аб га да ві не на дан ня наз вы 
вёс цы і бу дзе чым сь ці су поль ным. Сло вы 
па дзя кі кі ру ем у бок Да ра фея Фі ё ні ка, які 
вы сту піў іні цы я та рам па бу до вы на ша га сак
раль на га аб’ ек та.

— Я, праў ду ка жу чы, тут не жы ву ўжо 
ад 50ці га доў, бо пра жы ваю ў не да лё кіх 
Ся мя ты чах, але заў ж ды бу ду ад чу ваць 
ся бе жы ха рам Ра ма наў кі — ма ёй род най 
вё скі, — ка жа Іо сіф Пут ко. — Як раз тут 
я пе ра жыў пе ры яд свай го дзя цін ства і ма
ла дос ці.

— Ужо трэ ці раз за пар ма ем тую пры
ем ную на го ду су стрэц ца пры на шай пры
го жай кап ліч цы, — ка жа жы хар Ва сіль 
Бо цюк. — Пры ем на жыць у ся ле, якое пры
цяг вае не толь кі ка рэн ных жы ха роў і вы
хад цаў, але так са ма тых, якіх про ста ці ка
віць гі сто рыя ся ла ды са ма ўра чы стасць.

Пас ля за вяр шэн ня ма лі тоў най част кі 
свят ка ван няў пад кап лі цай св. Спа са боль
шая част ка пры сут ных па да ла ся ў на прам
ку мяс цо вай свят лі цы. Там плош ча пе рад 
аб’ ек там на поў ні ла ся людзь мі, ах вот ны мі 
па слу хаць гу кі род ных рыт маў. Уз га дан не 
«род нас ці» тут не вы пад ко вае, та му што 
пе рад гле да ча мі з Ра ма наў кі і ва ко ліц зап
рэ зен та ва лі ся бе ла ру скія ка лек ты вы з Бе
ла сточ чы ны і бе ла ру ска га Па лес ся. Ся род 
вы ка наў цаў бы лі «Хме леў скія ва ла цу гі» 
з Хме ле ва, што на Бе рас цей ш чы не:

— Кож ны раз, ка лі пры яз джа ем на 
Бе ла сточ чы ну, ад чу ва ем ся бе як быц цам 
мы пры е ха лі да моў. Зра зу ме ла, гэ та та му, 
што мы ба чым тут, гэ тым ра зам у Ра ма наў
цы, сва іх бра тоўбе ла ру саў, якія про ста 

жы вуць на дру гім ба ку мя жы, — ка жа сяб
ра ка лек ты ву Та ця на Гры цук. — На род ныя 
пес ні, якія мы тут прэ зен ту ем, па хо дзяць 
з на ша га Жа бін каў ска га ра ё на, але так са
ма тыя, якія спя ва юць у астат ніх част ках 
Бе рас цей ш чы ны. Ёсць тут яш чэ і тво ры, 
да якіх мы са мі на пі са лі сло вы. Агу лам вя лі
кая част ка пе сень ут ры ма ная ў су час ных 
аран жы роў ках. Прык лад ныя тво ры, якія 
мы пад рых та ва лі для жы ха роў Ра ма наў кі, 
гэ та «А ў Ма ру сі ха та на па мос це», «Па ка
ха ла дзе ду ся». Ёсць так са ма пес ня, якая 
са ты рыч ным чы нам ка мен туе сё лет нюю 
дэ на мі на цыю гро шай у Бе ла ру сі. Усе пес ні 
вы кон ва ем на па ле скай га вор цы, ха рак
тэр най на ша му ра ё ну.

Ся род му зыч ных вы ка наў цаў на сцэ не 
пе рад свят лі цай вы сту пі лі так са ма «Ма лан
ка» з Бель скаПад ляш ска га ды «Жэ мэр
ва» са Сту дзі во даў. Бы лі і мяс цо выя му зыч
ныя прад стаў ні цы — ка лек тыў «Амор фас» 
з Ся мя тыч:

— У мі ну лым го дзе та кі ве рас нё вы 
дзень пра во дзі ла я ў Ра ма наў цы, адз на
ча ю чы свя та вё скі з яе жы ха ра мі, бу ду чы 
про ста на зі раль ні цай гэ тай па дзеі. За раз 
ра зам з ка лек ты вам маю тую асаб лі вую на
го ду зап рэ зен та вац ца тут з му зыч на га бо
ку, — ка жа ма стац кая кі раў нік ка лек ты ву 
Га ле на Шчы гал. — На пэў на вы ступ у час 
та кой па дзеі як га да ві на на дан ня наз вы 
Ра ма наў цы ёсць важ ным, але ад на ча со ва 
му шу сцвер дзіць, што мы сур’ ёз на па ды
хо дзім да кож на га на ша га вы ступ лен ня. 
Мы вы кон ва лі бе ла ру скія фаль к лор ныя 
і су час ныя пес ні, ся род якіх і тая на сло вы 
вер ша Мі ры Лук шы «Ма лая ай чы на, пад
ляш скі наш край».

Пас ля за вяр шэн ня му зыч ных вы ступ
лен няў част ка пуб лі кі за ста ла ся ў мяс цо
вай свят лі цы, дзе ра зам з ка лек ты ва мі 
спа жы ва ла пад рых та ва ную мяс цо вы мі 
жы хар ка мі вя чэ ру. Асаб лі вая гас цін насць 
ра ма наў цаў су стрэ ла там так са ма гас цей 
зпаза вё скі — ніх то не вяр таў ся да моў 
га лод ным.

vТэкст і фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

За раз На раў чан ская гмі на на ліч вае 3 800 
жы ха роў. Най боль шая вё ска — На раў ка. 
У гмі не ёсць ін шыя да во лі вя лі кія вё скі: Се-
мя ноў ка, Ста рое Ляў ко ва, Но вае Ляў ко ва, 
Ску па ва, Мік ла шэ ва, Плян та, Тар но паль, 
Ле шу кі і Аль хоў ка ды мен шыя ад іх Ах ры-
мы, Сві на роі, Заб лот чы на, Ста чок, Ста рое 
Ма се ва, Гуш чэ ві на, Баб’я Га ра, Міх наў ка, 
Лес на, Но вая Лу ка, Яно ва, Но вае Ма се ва, 
Пад ляў ко ва, Груш кі, Га ра дзі ска, Па се кі і Ка пі-
тан ш чы на. У не ка то рых з іх лік жы ха роў па-
вя ліч ва ец ца, а ў ін шых змян ша ец ца. Хут чэй 
за ўсё тое дру гое. Сё ле та ў Но вым Ляў ко ве 
па мер лі тры муж чы ны ў ся рэд нім уз рос це. 
Ажа ніўся ўся го адзін ка ва  лер. Ён тут пра пі-
са ны і мае свой ка ва лак зям лі, які за га ра дзіў 
і на якім на ме ра ны па са дзіць лес, але жы ве 
і пра цуе ў Бе ла сто ку. Яго жон ка так са ма. Ад-
на па жы лая са мот ная ўда ва пра дае му ра ва-
ны дом у Но вым Ляў ко ве і ўжо пе ра е ха ла 
ў Бе ла сток, дзе бу дзе жыць-да жы ваць.

Ёсць і ап ты мі стыч ныя фак ты. Мож на доб-
ра, згод на і шчас лі ва жыць у па ры. У ве рас ні 
гэ та га го да дзе сяць пар ура чы ста свят ка ва ла 
50-год дзе шлюб на га жыц ця. З гэ тай на до ды 
ме да лі ад прэ зі дэн та РП ат ры ма лі Ян і Ма рыя 
Ада мо ві чы са Ску па ва, Яў ген і Ма рыя Хар ке-
ві чы ды Юрый і Ні на Кун цэ ві чы з Ле шу коў, Ян 
і Зо фія Ка лі ноў скія з На раў кі, Ва сіль і Ма рыя 
Мац ке ві чы з Ба ра вых, Эд вард і Яні на Ма лыш-
ка з Лес най, Ян і Ірэ на Скеп кі з Гуш чэ ві ны, Ян 
і Ірэ на Скеп кі з Се мя ноў кі, Ян і Ірэ на Спі коў-
скія з Заб ра доў ды Юзэф і Яд ві га Сват ко з Тар-
но па ля. Яны — узор для ма ла дых. Каб та кіх 
пар бы ло больш, менш бы ло б раз во даў.

Бы вае так, што, на пры клад, но ва ляў ко-
вец за рэ гіст ра ва ны ў Но вым Ляў ко ве, а пра-
жы вае ён у Но ві нах, або жы хар ка Но ва га Ляў-
ко ва ў сва ёй вёс цы рэд ка ка лі бы вае, бо яна 
па ста ян на вя дзе сель скую гас па дар ку на 
сва іх гек та рах на ка лё ніі ў Ста рым Ляў ко ве. 
Абедз ве гэ тыя асо бы ма юць свае да мы ў Но-
вым Ляў ко ве, але іх тут не ча кай, іх ня ма.

Ад на жан чы на пай ш ла на пен сію ў Бе ла сто-
ку і пры е ха ла на па ста ян нае жы хар ства ў баць-
коў скі дом і двор на ка лё ніі ў Но вым Ляў ко ве. 
Яна жы ве ме сяц-два і ча мусь ці не пра піс ва ец-
ца. Дзве асо бы ад 3-4 га доў жы вуць у Но вым 
Ляў ко ве, але яны яш чэ да гэ туль пра пі са ныя 
ў Гай наў цы. Ёсць та кі вы па дак: цэ лая сям’я 
пе ра е ха ла на па ста ян нае жы хар ства ў Но вае 
Ляў ко ва з Ах ры моў, тут ку пі лі са бе дом і зям-
лю, але не пе ра рэ гіст роў ва юц ца. Ча му гэ так 
за раз мож на? Едзь са бе ку ды хо чаш і жы ві са-
бе дзе хо чаш без пра пі скі.

А як па лі чыць ма ла дых і ў ся рэд ніх га дах 
жы ха роў у Но вым Ляў ко ве? Я, сол тыс гэ тае 
вё скі, маю з гэ тым не ма лы кло пат. Едуць яны 
ў по шу ках пра цы ў роз ныя еў ра пей скія кра і-
ны, між ін шым, у Бель гію, Гер ма нію, Шве цыю 
і Фін лян дыю. Хто вяр та ец ца ад туль, а хто 
не. А яны тут жа пра пі са ныя. Не ка то рыя па-
кі ну лі свае да мы, на ват ні чо га не ска заў шы 
су се дзям. Гэ так ро бяць пе ра важ на ра на асі-
ра це лыя ўжо да рос лыя дзе ці або ма ла дыя 
ўдо вы. Ат там, мо жа хут ка вяр ну ся. І гэ та не 
адзін кі. Лі чу, лі чу і да лі чыц ца цяж ка, коль кі 
жы ха роў у ця пе раш няй ма ёй вёс цы. Як не 
той, то нех та ін шы не дзе вы е хаў ды пра паў 
без вест кі і не вя до ма на коль кі ча су. Вось так 
ця пер дзе ец ца.

Кло пат 
з дэ маг ра фі яй

У Ду біц кай гмі не
За раз у Ду біц кай гмі не Гай наў ска га па-

ве та пра жы вае 1 630 ча ла век. У ёй 28 мяс-
цо вас цей. Да най боль шых вё сак на ле жаць 
Гра ба вец (на ліч вае больш жы ха роў, чым сь-
ці Ду бі чы-Цар коў ныя), Ягад ні кі, Та фі лаў цы, 
Ста ры Кор нін, Ка ры ці скі, Істок, Ча хі-Ар лян-
скія, Ві та ва, Вяр сток, Елян ка і Вой наў ка.

У гмі не шмат па жы лых лю дзей. Удоў знач-
на больш, чым сь ці ўдаў цоў. Сё ле та дзе вяць 
пар свят ка ва ла 50-год дзе шлюб на га су жыц-
ця. Ме да лі ад прэ зі дэн та РП ат ры ма лі Яў ге-
нія і Кан стан цін Чык ві ны ды На дзея і Ян Ге-
ра сі мю кі з Ча хоў-Ар лян скіх, Ні на і Мі ка лай 
Да ні лю кі з Гра баў ца, Ма рыя і Вік тар Чык ві-
ны, Ма рыя і Ан д рэй Яка ню кі, Ні на і Вік тар 
Ле а ню кі ды Ан на і Мі ка лай Пан фі лю кі — 
усе яны з Ду біч-Цар коў ных, Тац ця на і Мі ка-
лай Ма саль скія з Та фі лаў цаў ды Ма рыя і Ян 
Кэн дысь з Пя скаў. Усіх Юбі ля раў сар дэч на 
він шу ем. Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ра ма наў скі юбі лей
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Шпі таль нае 
хар ча ван не
«Хар ча ван не па цы ен таў з’яў ля ец ца ін-

тэг раль най част кай ля чэб на га пра цэ су», 
— кан ста туе за ступ нік гра ма дзян скіх 
пра воў Адам Бод нар. Шпі таль нае ме ню 
зат ры во жы ла ам буд с ме на, які ат ры маў 
шмат лі кія сіг на лы ад па цы ен таў з роз ных 
ба коў кра і ны. Звяр нуў ся ён да мі ніст ра 
зда роўя Кан стан ты Ра дзі ві ла з зак лі кам, 
каб су поль на з На цы я наль ным фон дам 
зда роўя па ці ка ві лі ся хар ча ван нем па цы-
ен таў. На дум ку за ступ ні ка лі хо му ме ню 
ві на ва та ах во та эка но міць срод кі на хар-
ча ван ні для па цы ен таў, па коль кі трэ ба 
яго фі нан са ваць у рам ках зак лю ча на га 
кан т рак та з НФЗ. За ступ нік гра ма дзян скіх 
пра воў пра па на ваў, каб пра ва на хар ча-
ван не, згод на са ста нам зда роўя, за пі саць 
у Кар ту пра воў па цы ен та. Дзе ля эка но міі 
баль ні цы аб мя жоў ва юць уз ро вень стаў кі 
хар ча ван ня для па цы ен таў, не пры ма юць 
на пра цу ды етэ ты каў, уво дзяць ін шыя аш-
чад ныя ра шэн ні. «Ра цы я на лі за цыя кош-
таў хар ча ван ня па цы ен таў не мо жа абаз-
на чаць по шу каў аш чад нас ці без га ран тыі 
на леж ных і бяс печ ных для зда роўя якас-
ных па ра мет раў» — кан ста туе Адам Бод-
нар. Як пі ша «Дзён нік за ход ні» ад 6 ве рас-
ня, дзён ныя стаў кі хар ча ван ня ў шпі та лях 
з’яў ля юц ца ні жэй шы мі (ад 4 да 10 зл.), 
чым у ту рэм ных уста но вах.

Спра вай шпі таль на га хар ча ван ня ці ка ві-
лі ся ін с пек та ры Вы шэй шай кан т роль най па-
ла ты (НІК). Ва ўсіх кан т ра ля ва ных баль ні цах 
ме ню рых та ва ла ся не сум лен на, та му што 
не га ран та ва ла яно на леж най па жыў най 
вар тас ці, так са ма ад па вед най до лі га род ні-
ны і фрук таў. У ды е це не ха па ла збож жа вых 
і ма лоч ных пра дук таў. Ужы ва лі ся ніз ка я кас-
ныя вян д лі ны. На дум ку аў та раў ра пар та 
Та ва ры ства па за кі шач на га і да кі шач на га 
хар ча ван ня, кож ны трэ ці па цы ент, які трап-
ляў на шпі та лі за цыю, быў не да стат ко ва 
кормлены па пры чы не хва ро бы, ад нак 70% 
па цы ен таў вы хо дзі ла пас ля ля чэн ня да моў 
з сім п то ма мі не да я дан ня.

Сё ле та я два ра зы шпі та лі за ваў ся ў баль-
ні цы ў Гай наў цы і раз у Бе ла сто ку — на ўра-
ла гіч ным ад дзя лен ні ва я вод ска га шпі та ля 
па ву лі цы Скла доў скай. Не ма гу прад’ яў-
ляць заў ваг на конт хар ча ван ня па цы ен таў. 
У гай наў скім шпі та лі я не ад чу ваў ся бе га-
лод ным, хоць кам па ньё ны па па ла це пак ры-
се да я да лі. Для іх, зна чыц ца, ежы не ха па ла. 
Пры клад з Гай наў кі — сне дан не: дзве лу сты 
хле ба, кавалак мас ла, два кавалкі плаў ле на-
га сыр ка, ка ва з ма ла ком; абед — круп нік, 
буль ба з гу ля шом, кам пот; вя чэ ра — ма лоч-
ны суп, це ста на драж джах. На ступ на га дня 
на сне дан не за мест плаў ле на га сы ра да ва-
лі са сі ску, тва рож нік, вэн джа ную мак рэль 
(скум б рыю), пор цыю вы са ка я кас най каў ба-
скі. І так упе ра меш ку. У абед ні час так са ма 
мя ня лі ся стра вы. Ап ра ча буль бы з гу ля шом 
да ва лі ва ра ны рыс з мяс ным ру ле там, са лат 
з ту ша най мар коў кай, буль бай і нож кай, 
ма ка ро ны са смя та най ды цук рам, яч ныя 
кру пы з гу ля шом і бу рач ка мі. Вя чэ ра бы ла 
лег кат раў ная: бу лач ка або це ста на драж-
джах, суп ма лоч ны або ма ка ро ны, плаў ле-
ны сы рок, ка ва з ма ла ком, аў сян ка. Ка ры ста-
ю чы ся та кой ды е тай я па чаў ад чу ваць ся бе 
лепш. Па мен шыў ся кры вя ны ціск. Та му, вяр-
нуў шы ся да моў, па чаў рых та ваць стра вы па 
шпі таль ным рэ цэп це. І вы нік ба чу ста ноў чы 
— скі нуў ліш нія кі лаг ра мы.

У ва я вод скім шпі та лі ў Бе ла сто ку ля жаў 
я ад но ча ты ры дні. Але за кі даў на конт хар-
ча ван ня па цы ен таў не ма гу прад’ яў ляць 
— ме ню бы ло раз на від нае, вы са ка я кас нае 
з улі кам све жай га род ні ны, фрук таў, ма лоч-
ных пра дук таў ды мяс ных страў. Пры клад 
ад на го дня: сне дан не — дзве лу сты хле ба, 
боль шая бу лач ка, кавалак мас ла, тры скры-
лі кі кан сер ва ва най кум пя чы ны, ка ва з ма ла-
ком; абед — суп з ма ка ро на мі, са лат са све-
жай га род ні ны (ка пу ста і мар коў ка), буль ба 
з пор цы яй ва ра на га мя са, кам пот; вя чэ ра 
— дзве лу сты хле ба, кавалачак мас ла, тва-
рог. Пры та кім ме ню па цы ент на бі рае сі лы 
ды хут чэй адоль вае хва ро бу. І мне шпі та лі-
за цыі ў Гай наў цы і ў Бе ла сто ку да лі ста ноў-
чы вы нік. І за гэ та пер са на лу зга да ных уста-
ноў пры но шу шчы рую па дзя ку.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

22 і 23 ве рас ня ад быў ся ў Бе ла сто ку 
ІІІ Ус ход ні гас па дар чы кан г рэс. Ус ход 
у наз ве ме ра пры ем ства аба зна чае і па-
ла су ўсход ніх ва я вод стваў Поль ш чы, 
і яе най б лі жэй шых ус ход ніх гас па дар-
чых пар т нё раў. Удзел у сё лет нім кан г рэ-
се пры ня лі поль скія па лі ты кі, ву чо ныя 
і гас па дар чыя дзе я чы ды прад стаў ні кі 
не ка то рых ус ход не еў ра пей скіх кра ін: 
Бе ла ру сі, Літ вы, Гру зіі і Мал до вы. І прад-
стаў ні кі да лё ка га Кі тая.

Увод ная част ка кан г рэ са ў яго пер шы 
дзень пра хо дзі ла ў це ні ло зун га „Нес па
кой ны по зірк на Ус ход”. Гэ ты нес па кой 
нак лі ка юць да чы нен ні з Ра сі яй, га лоў ным 
чы нам эка на міч ныя. Ха ця ў вы ступ лен нях 
пра моў цаў згад ва лі ся і ўза ем ныя не над та 
зруч ныя дзе ян ні. Для прык ла ду, лі тоў скі бок 
пак ры ты ка ваў Бе ла русь за Аст ра вец кую 
АЭС, якая бу ду ец ца паб лі зу лі тоў скай гра
ні цы і бе ла ру скі бок не пры мае зас ця рог 
су се дзяў ад нос на гэ тай ін ве сты цыі.

Стар шы ня бе ла ру скай Рэс пуб лі кан
скай кан фе дэ ра цыі прад п ры маль ні цтва 
Ула дзі мір Ка ра гін ад каз ваў: «Наш мі ністр 
за меж ных спраў Ула дзі мір Ма кей га то вы 
да раз моў па гэ тай тэ ме. І га лоў нае — гэ
ты пра ект па ві нен быць бяс печ ны. Мы 
ў Бе ла ру сі раз г ля да ем ся за энер ге тыч най 
не за леж нас цю ад Ра сіі. Нам трэ ба па ме
ры маг чы мас цей ад мо віц ца ад ра сій скіх 
га зу і наф ты, якія нам пра да юц ца па цэ нах 
вы шэй шых чым у Ра сіі. Ра сія быц цам наш 
ха ро шы брат, але не вы кон вае ра ней шых 
ін тэг ра цый ных да моў ле нас цей, ка лі бы лі 
абя цан ні, што цэ ны бу дуць ад ноль ка выя. 
Цэ ны на шых пра дук таў ук лю ча юць так са
ма энер ге тыч ны кам па нент, а ка лі ён у два 
ра зы да ра жэй шы чым на ра сій скім рын ку, 
та ды і на ша вы твор часць да ра жэй шая 
і не кан ку рэн т ная. І паў ста юць праб ле мы. 
Бе зу моў на, нас звяз вае энер ге ты ка і тут вя
лі кая ро ля біз не су і ўра даў дзе ля та го, каб 
ства рыць та кія энер ге тыч ныя схе мы, якія 
не ства ра лі б праб лем».

Не вы ка нан не пры ня тых Ра сі яй да га вор
ных аба вя за цель стваў пад к рэс ліў так са
ма прад стаў нік Гру зіі. У 2006 го дзе Ра сія 
прак тыч на ўвя ла эм бар га на гру зін скія 
пра дук ты: ві но і мі не раль ныя во ды. Гэ та 
быў удар па ра бот ні ках сель гас выт вор ча га 
сек та ра і Гру зіі да вя ло ся ды вер сі фі ка ваць 
іх эк с парт і шу каць но вых рын каў збы ту так 
у Еў ро пе, як і на Ус хо дзе. І ды вер сі фі ка цыя 
з’яў ля ец ца ла гіч ным вы ха дам, ка лі ма ец ца 
да чы нен не з Ра сі яй. Бо ка лі Ра сія бу дзе 
адзі ным пар т нё рам у ней кай га лі не біз не су, 
гэ та ўраз лі вая сі ту а цыя, ка лі Ра сія мо жа 
зак рыць до ступ да свай го рын ку; і ад ра зу 
ўзні ка юць праб ле мы. Ней кі чы ноў нік з Ра сіі 
мо жа аб’ я віць, што яму не пат рэб ныя гру зін
скія вы ра бы...

Поль скія па лі ты кі заў ва жы лі, што ўкра ін
скія ва ен ныя прад пры ем ствы не спы ні лі па
ста вак свай го ўзбра ен ня ў Ра сію, ня гле дзя
чы на зброй ны ўкра ін скара сій скі кан ф лікт, 
бо трэ ба бы ло б там спы ніць вы твор часць. 
Па лі ты кі ўзво дзяць бар’ е ры, а прад п ры
маль ні кі іх аб мі на юць. Яш чэ ня даў на га лоў
ны мі па стаў ш чы ка мі ра сій ска га ву га лю на 
Ук ра і ну бы лі поль скія прад п ры маль ні кі. Ад 
іза ля ва най Ра сіі дар ма спа дзя вац ца ней кіх 
ста ноў чых змен, та му ўсё ж та кі нель га 
па ры ваць біз не са вых су вя зей з Ра сі яй, бо 
гэ та та кі фун да мент, які ўплы вае на пры
ма ю чых ра шэн ні па лі ты каў, якія му сяць 
пры маць пад ува гу і эка на міч ныя рэ а ліі. Іза
ля ва ная Ра сія знач на больш не бяс печ ная 
ад тае, якая не ка то рыя эка на міч ныя су вя зі 
ўтрым лі вае. Пры кла дам, ня гле дзя чы на 
рэст рык цыі, наш ган даль з Ра сі яй ад бы ваў
ся па спя хо ва ў тых га лі нах, якіх рэст рык цыі 
не ахоп лі ва лі, але за тое зу сім аб ва ліў ся ган
даль з Ук ра і най, бе ру чы пад ува гу вы со кую 
фі нан са вую ры зы ку і вы со кі кошт стра хоў кі 
та го аб ме ну.

Гэ так са ма і спра ва ма ец ца з Мал до вай, 
якая па стаў ля ла шмат сва іх пра дук таў у Ра
сію, а эм бар га пры нес ла знач ны ўдар па 
эка но мі цы ме на ві та Мал до вы, бо, для прык
ла ду, за між мал доў ска га ці гру зін ска га ві на 
Ра сія за во зіць ві но з Паў д нё вай Аме ры кі 
і Аф ры кі.

Ка ра гін: «Я ха цеў бы, каб па лі ты кі, ка лі 
не мо гуць ра шыць ней кіх праб лем у па лі
тыч ным па рад ку, не пе рак лад ва лі гэ та га на 
біз нес. Лю быя па лі тыч ныя ра шэн ні ма юць 
эка на міч ныя пас ля доў нас ці. Я быў ня даў на 
на з’ез дзе ра сій скіх ар га ні за цый ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су. У за ле бы ло не каль кі 
ты сяч ча ла век. Яны пра сі лі Пу ці на, каб не 
зга джаў ся на ад ме ну сан к цый. Да гэ тай па
ры та ва ры, пра па на ва ныя ма лым і ся рэд нім 
біз не сам Ра сіі, не ме лі до сту пу ў та маш нія 
су пер мар ке ты. Алі гар хіч нака руп цый ныя 
струк ту ры Ра сіі не даз ва ля лі ма ло му біз
не су па стаў ляць свае пра дук ты і ма лыя 
ра сій скія фір мы не бы лі ў Ра сіі пат рэб ны мі. 
А ця пер вось зак ла дзе на там ты ся чы но вых 
са доў, сот кі но вых ферм. Па спры яў гэ та му 
і вык лі ка ны эм бар гам рост цэн пра дук таў 
на ра сій скім рын ку. Мы ве да ем, што за 
дватры га ды бе ла ру скі біз нес бу дзе сур’
ёз на прыг не ча ны, та му што ра сій скі біз нес 
на рош ч вае свой па тэн цы ял. Наш та ва ра а
ба рот з Ра сі яй скла дае 38% і столь кі ж з Еў
ро пай. Мы ўзбуй ні лі фі зіч ны аб’ ём па ста вак 
у Ра сію на 2%, а ат ры ма лі за гэ та на 30% 
менш гро шай; а гэ та та му, што аб ва лі ла
ся ра сій ская ва лю та. Мы пра цу ем больш, 
а ат рым лі ва ем менш. І вось Бе ла русь 
за раз на ма га ец ца ла дзіць біз не са выя кан
так ты і з Еў ро пай, і з Аме ры кай, а асаб лі ва 
з Поль ш чай, якая з’яў ля ец ца на шым най б
лі жэй шым су се дам ды за ад но біз не са вым 
на стаў ні кам».

Гэ так са ма і Гру зія, якая яш чэ не так даў
но амаль поў нас цю за ле жа ла ад па ста вак 
энер га нось бі таў з Ра сіі, за раз з гэ та га бо ку 
не за леж ная. А гэ та істот ная спра ва, бо даз
ва ляе не аг ля дац ца на ра сій скія кап ры зы, 
якія маг лі б пры вес ці кра і ну да энер ге тыч на
га ка лап су.

Ды вер сі фі ка цыя па ста вак энер га нось
бі таў так са ма сур’ ёз на па стаў ле на ў Поль
ш чы. Ка лі ідзе пра пры род ны газ, то ўжо 
прад ба ча на маг чы мая зме на на прам ку яго 
па ста вак: за між з Ус хо ду па да ваў ся б ён ва 
Ус ход нюю Поль ш чу з за ход ня га на прам ку: 
з га за пар тоў у Сві на уй с ці і Клай пе дзе. Гэ та 
ў пер с пек ты ве за кан чэн ня ак ту аль на га тэр
мі ну па ста вак ра сій ска га га зу ў Поль ш чу. 
Не аба зна чае гэ та ад мо вы ад рэн та бель
ных па ста вак з ус ход ня га на прам ку, толь кі 
іх ды вер сі фі ка цыю.

Ад ным з га лоў ных стрыж няў поль скай 
па лі ты кі з’яў ля ец ца сі лез скі ву галь, а больш 
да клад на — та маш ні элек та рат. Ме на ві та 
ўліч ва ю чы яго Поль ш ча тры ма ец ца да ра
гой і не над та эка ла гіч най вы твор час ці 
элек т ра э нер гіі з пры мя нен нем сі лез ска га 
ву га лю. Та му на ша кра і на ад мо ві ла ся ад 
су поль на га з Пры бал ты кай пра ек та пе ра бу
до вы АЭС у Іг на лі не. Са мой Літ ве ўтры ман
не гэ тай элек т ра стан цыі не рэн та бель нае 
і пры бал тый скія кра і ны ім пар ту юць на шмат 
тан ней шую элек т ра э нер гію са Шве цыі. 
Поль ш ча па бу да ва ла элек т ра лі нію ва Ук
ра і ну, ад нак яна не пра цуе з бо я зі пе рад 
па да чай тан най элек т ра э нер гіі з Хмяль
ніц кай АЭС, што ста ві ла б пад пы тан не 
рэн та бель насць зда бы чы ву га лю ў Сі ле зіі. 
Мож на ска заць, што за між су пра цоў ні цтва 
наг ля да ец ца ў на шай част цы Еў ро пы шмат 
энер ге тыч ных эга із маў.

Столь кі па рад кам агуль на га ўвя дзен
ня. Да лей шыя пра цы кан г рэ су пра хо дзі лі 
ў асоб ных па ра лель ных ды ску сій ных 
па нэ лях. Я ра шыў прыс лу хоў вац ца мер
ка ван ням спе цы я лі стаў па энер ге тыч най 
бяс пе цы Ус ход няй Поль ш чы, раз віц ці вы
ка ры стан ня тут жа аб наў ляль най энер гіі, 
пы тан ням раз віц ця мен шых га ра доў і раз
віц ці хар чо вай пра мыс ло вас ці ва Ус ход няй 
Поль ш чы.

У на шай част цы кра і ны раз бу доў ва ец

ца элек т ра стан цыя ў Аст ра лэн цы, ад нак 
ву галь да яе бу дзе за во зіц ца не са знач на 
блі жэй ша га і тан ней ша га люб лін ска га 
ба сей на, толь кі ме на ві та з сі лез ска га. У на
шым рэ гі ё не бу ду юц ца но выя элек т ра раз
мер ка валь ні ў Су ха во лі, Ксян жы не і Брань
ску, паў ста юць но выя лі ніі элек т ра пе ра дач. 
Мож на мер ка ваць, што на ша част ка кра і ны 
на дзей на за бяс пе ча на па стаў ка мі элек т ра
э нер гіі.

Ка лі ж спра ва ма ец ца з вы ка ры стан нем 
ад наў ляль най энер гіі, то яе кры ні цы, ап ра
ча эка ла гіч ных пе ра ваг, ма юць і не да хо пы. 
Для прык ла ду, вет ра выя фер мы раз ві ва
юць у нас поў ную моц толь кі на пра ця гу 
трохча ты рох дзён ця гам го да, іх пра ца 
вель мі не ста біль ная. Ця пер іх бу да ван не 
спы не на но вым за ко нам, які даз ва ляе стаў
ляць та кую ўста ноў ку толь кі ў не мен шай за 
пяць яе вы шынь ад лег лас ці ад на се ле ных 
пун к таў або ахоў ва ных тэ ры то рый. За раз 
у кра і не толь кі ка ля ча ты рох ад сот каў тэ ры
то рыі за да валь ня ла б гэ тыя пат ра ба ван ні, 
та му ў най б лі жэй шай бу ду чы ні, да ча су 
маг чы май на ве лі за цыі за ко наў, іх па бу до ва 
не прад бач ва ец ца. Фо та воль та выя ўста
ноў кі пра цу юць удзень, аку рат та ды, ка лі 
най боль шае гас па дар чае за пат ра ба ван не 
на энер гію. Да во лі ста біль ныя бі я га за выя 
ўста ноў кі, ад нак і яны ма юць свае хі бы, бо 
вы твор часць сы ра ві ны для іх мо жа пры вес
ці да не па жа да ных эка ла гіч ных пас ля доў
нас цей; да та го ж яны не вя лі кай ма гут нас ці. 
Ад наў ляль ная энер гія ў нас уво дзіц ца да во
лі няс ме ла ў па раў нан ні з кра і на мі За ха ду, 
на ша энер ге тыч ная струк ту ра за ган ная, 
на ша кра і на ў пе ра да ві ках еў ра са юз ных 
ат рут ні каў, вы кід ва ем у ася род дзе вя ліз ныя 
коль кас ці заб рудж ван няў, што пас ля пе
рак лад ва ец ца на якасць жыц ця і даў га веч
насць на ша га на сель ні цтва.

Бы лы се на тар з Пад кар пац ка га ва я вод
ства Ка зі меж Явор скі зап рэ зен та ваў сваю 
іні цы я ты ву ства рэн ня энер ге тыч ных кла ста
раў на па ра фі яль най ба зе, якія ме лі б ка
ры стац ца Бо жым блас ла вен т вам: вет рам, 
сон цам, бі я ма сай і ва дою. Лі да ра мі гэ тай 
іні цы я ты вы ме лі б быць ксян дзы, вой ты 
і прад п ры маль ні кі. Ужо ат ры ма ны да зво лы 
на дзей насць звыш сот кі та кіх ка а пе ра ты
ваў, а сам спа дар Явор скі прад бач вае ка ля 
паў ты ся чы ла ка лі за цый. Па куль што гэ та 
толь кі пры го жы план...

У нас, як і ў шы ро кім све це, на зі ра ец ца 
выс мок т ван не на сель ні цтва з не вя лі кіх мяс
цо вас цей у боль шыя ася род кі. Пра фе сар 
Пшэ мыс лаў Сля шын скі з Поль скай ака дэ
міі на вук згад ваў пра пат рэ бу но ва га раз г
ля ду ад мі ніст ра цый на га дзя лен ня кра і ны, 
бо мен шыя суб’ ек ты зда юц ца тра ціць сваю 
здоль насць быць тэ ры та ры яль ны мі цэн т ра
мі; мо ва бы ла пра па ве ты, але на пэў на гэ
тая праб ле ма кра нае і гмін ныя ася род кі.

У хо дзе дэ ба таў раз г ля да ла ся і дэ маг ра
фіч ная сі ту а цыя на шых га ра доў ся рэд ня га 
маш та бу, а кан к рэт на Бель скаПад ляш ска
га і Аў гу ста ва. Бельск стаў пе рад дэ маг ра
фіч ным бар’ е рам да лей ша га раз віц ця. Тут 
бес п ра цоўе ад нос на не вя лі кае, яно ка ля 
6%, та му ў го ра дзе скла да на бы ло б знай с
ці лю дзей для но вых ін ве сты цый. Як ад зна
чыў бур га містр го ра да Ярас лаў Ба роў скі, 
ся рэд няя зар пла та бяль ш чан вы шэй шая 
чым та кі ж па ка заль нік для Бе ла сто ка. І гэ
та, па ра дак саль на, пры му ша ла б но вых 
ін ве ста раў да боль шых вы дат каў, да пра па
на ван ня вы со кіх кан ку рэн т ных зар плат но
вым пра цаў ні кам, якіх трэ ба бы ло б зва біць 
з да гэ туль зай ма ных па сад. У Аў гу ста ве 
быц цам спра ва ма ец ца лепш, бо там бес п
ра цоўе на ўзроў ні 14%, але ка лі ах вот ныя 
ін ве ста ры ха це лі раз гар нуць там біз нес, не 
знай ш лі ах вот ных да пра цы. У Аў гу ста ве 
быў яш чэ адзін спе цы фіч ны ін ве сты цый ны 
бар’ ер — гэ та са на тор ны го рад, дзе аба
вяз ва юць ін ве сты цый ныя аб ме жа ван ні. Але 
ўда ло ся па дзя ліць го рад на тры квар та лы, 
па кі да ю чы са на тор ны ха рак тар за ад ным 
з іх, а ў апош ніх мож на раз ві ваць ін ве сты цыі.

Агуль ны трэнд у на шай част цы Поль ш
чы ўсё ж та кі дэ па пу ля цый ны. Ха ця апы тан
ні на сель ні цтва па ка за лі, што на ўсхо дзе 
на шай кра і ны лю дзі больш за да во ле ныя 
ўмо ва мі жыц ця чым на за хад ад нас. Тут 
ёсць куль тур ны ка пі тал. А на шы га ра ды, як 
Аў гу стаў ці Бельск — гэ та, так бы ло пад к
рэс ле на на кан фе рэн цыі, га ра ды з ідэ яй. 
І гэ та аб на дзей вае.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ
(пра цяг за ты дзень)

Нес па кой ны по зірк 

на Ус ход
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 40-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 9 
кастрычніка 2016 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

З ха ты ў ха ту во дзіць,
а са ма
не за хо дзіць.
Д.....

Ад каз на за гад ку № 37: ка пу ста.
Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку, 

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

    

«Апош нія свед кі» — спек-
такль, на ас но ве рэ пар та жаў 
Свят ла ны Алек сі е віч, які ад к-
ры вае гле да ча на звер скасць 
вай ны. Яго ге роі — дзе ці, якія 
пе ра жы лі вай ну. Пе рад ва чы ма 
пуб лі кі ўспы ха юць воб ра зы па-
жа раў, бяз лі тас ных за бой цаў 
у эле ган т ных фор мах, па ве ша-
ныя ка ты, якія на па мі на юць 
труп дзі ця ці. Дзе ці гля дзяць на 
гі бель вя до мых і бліз кіх лю дзей 
у ці хім ад чаі. Яны ра зу ме юць. 
Вай на за ста ві ла іх заў час на да-
рас ці, узяць ад каз насць за род-
ных.

Спек такль у рэ жы су ры Іа ан-
ны Троц па ста ві ла тэ ат раль ная 
гру па Гай наў ска га бе ла ру ска га 
му зея. У ро лі дзя цей вай ны ўва-
со бі лі ся Аня Бя ляў ская, На тал ля 
Вась ко, Яцак Друж ба, Маг да ле-
на Гаў ры люк, Іа ан на Ма рыт ка 
Асіп чук, Па вел Ку чын скі, Да мі ні-
ка Пуц. Ап ра ча складанага зме-
сту мо ладзь пад ня ла яш чэ адзін 
вык лік. Іх апо ве ды пра гу ча лі на 
пад ляш скіх га вор ках ад Бель-
ска і На раў кі. Апош няя спра ва 
па тра буе яш чэ мно га пра вак, 

«АПОШ НІЯ СВЕД КІ» ў Бе ла сто ку

але, ня гле дзя чы на моў ныя не да хо пы, ак цё рам-ама та рам шмат 
уда ло ся. Іх апо ве ды скла да юць адзін гар ма ніч ны пе ра каз, наб ры-
ня лы ў эмо цыі і воб ра зы зніш чэн ня. Між па а соб ны мі ўспа мі на мі 
пра бі ва ец ца да лі кат ны гук цым ба лаў, які су ці шае і ла го дзіць жор-
ст кую ат мас фе ру апо ве даў.

Спек такль «Апош нія свед кі» — най леп шы ўрок жыц ця для раз-
баў ле най, на іў най, паз баў ле най свя до мас ці зла мо ла дзі. Мы, дзя ку-
ю чы кам п’ ю тар ным гуль ням, пры вык лі па кі нуць гуль ню ў не бяс-
печ ны мо мант. Ва ен ныя гі сто рыі дзя цей да каз ва юць, што та ко га 
не бы вае. У ах вяр вай ны ня ма шан цаў на аба ро ну. Вы ра шае сля-
пы вы па дак. Гэ та так са ма пры зыў гу ма ні стыч ных каш тоў нас цей. 
У свят ле фа таль на га збро ду больш ві да воч ны дар жыц ця, ся мей-

ныя су вя зі і па чуц ці, зна чэн не 
сум лен ня.

Па ста ноў ка «Апош нія свед кі» 
бы ла па ка за на ва Уні вер сі тэц-
кім куль тур ным цэн т ры Уні вер-
сі тэ та ў Бе ла сто ку, 24 ве рас ня, 
у рам ках ІІІ Тэ ат раль на га фе-
сты ва лю «Одэ». Шмат лі кая пуб-
лі ка не шка да ва ла воп ле скаў, 
ра зу ме ла важ насць па дзеі і каш-
тоў насць пра цы гур т ка. Ап ра ча 
ска за на га, бы ла маг чы масць 
па зна ёміц ца з твор час цю Свят-
ла ны Алек сі е віч, бе ла ру скай 
лаў рэ ат кі Но бе леў скай прэ міі 
па лі та ра ту ры.

— Па чар зе гэ та трэ цяе вы ступ-
лен не, — за я ві ла на ша сяб роў ка 
На тал ля Вась ко з Гай наў ска га 
бе лі цэя, якая прад ста ві ла сваю 
ро лю на ха рак тэр най на раў чан-
скай га вор цы (пе ра клад зра бі ла 
Ган на Кан д ра цюк — на стаў ні ца 
з На раў кі). Най больш за па мя-
та ла ся вы ступ лен не ў Рай ску. 
Спек такль па ка за лі ў 74 га да ві ну 
зніш чэн ня фа шы ста мі Рай ска 16 
чэр ве ня 1942 го да. Лю дзі гля дзе-
лі іх п’е су і пла ка лі.

Зор ка, фо та ГК

Па ча ла ся во сень і ўбор ка ага род ні ны 
з па лёў і ага ро даў. Сё ле та ў не ка то рых 
зем ля ро баў яна да ла вя лі кі ўра джай. 
Пос пе ху да біў ся 15-га до вы Іры ней Бі рыц-
кі, унук Юрыя і Аляк сан д ры Ляш чын скіх 
з Но ва га Ляў ко ва. Ён вы рас ціў два гар бу-
зы: адзін ва жыць 104 кі лаг ра мы, дру гі 
— 64. За браў іх з ага ро да ў ня дзе лю, 
25 ве рас ня, бо ліс це прых ва ціў пры ма-
ра зак і яно зні я ка ве ла, па чар не ла. Баб ка 
і дзя ду ля тут жа за пра сі лі пры ехаць з фо-
та а па ра там свай го, бо но ва ляў коў ска га, 
шмат га до ва га ка рэс пан дэн та «Ні вы» 
(ён, як ка жуць, у іх пад ру кой). Ка лі ён 
прый шоў це шыў ся ўнук і яго ныя баць кі.

Ірэней ра ска заў нам пра сваю пер-

шую та кую ўда чу. Най перш ён па пра сіў 
у свай го доб ра га ка ле гі на сен ня вя лі кіх 
гар бу зоў At lan tic Giant, якія той да стае 
з да лё кай Ка на ды. Па са дзіў у ва зон чы-
ку, а пас ля ўжо ра са ду на г.зв. грунт. 
Гар бу зы па лі ваў ды зас ла няў ад га ра ча га 
лет ня га сон ца (зна хо дзі лі ся яны быц цам 
пад па лат кай), каб шкур ка хут ка не ста-
ла цвёр дай. І так вось прый ш ло ся кры ху 
заў час на за бі раць тыя не абы-якія пла-
ды. Каб не ра ніш нія пры ма раз кі ад ра зу 
пас ля 15 ве рас ня, гар бу зы яш чэ рас лі 
б. Аж но ціс нуц ца ў га ла ву та кія сло вы: 
«Эх, каб не ма ро зы і зі мой зац ві та лі б 
ро зы».

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Іры ней Бі рыц кі 
і яго гар бу зы

Гар буз у шэсць і паў пу да! 

Адлёт шпакоў
Згушчаюцца ў небе аблокі,
Абшары мяняюць аблічча,
А восень у вырай далёкі
Шпакоў і збірае, і кліча.
Збіраюцца птушкі павольна
Іх круг развітальны за кругам
Ізноў узнікае над полем,
Над рунню, 
Над выцвілым лугам.
За мора яны адлятаюць,
У смуную далеч-дарогу...
І доўга ад роднага краю
Шпакі
Адарвацца не могуць.

Іван Гурбан
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Мі ра ЛУК ША

Блаславёная ляшчына,
бо Хрыста накарміла.
А ляшчыны галіна
не адну крыніцу адкрыла.
Пад ляшчынай хавайся
ад маланкі-грому,
за пояс парастак заткні,
зло, змей, хмары адгоніш.
Гнуткі куст ляшчыны
з арэхамі-спарышамі
варожыць для дзяўчыны,
і для ўсіх нас з вамі,
пладавітасць і ўдачу.
Добрае будзе замужжа,
багатае, без плачу.
У вянчанне маладая 
за пазухай арэшак
ляшчыны трымае,
дык будзе цешыцца – 
гожых сынкоў нараджае.
Арэшак закоціць пад ложак,
хлопчыкаў будзе даволі,
здаровенькіх і прыгожых,
крэпкіх бы дубочак у полі.
Сарвеш і захаваеш
першую кветку з арэха,
купальскі скарб атрымаеш,
будзеш мець багацце і ўцеху.
Калі на Раство будзе вецер
ці на Каляды снежна, 
у арэхі багата ўлецці,
смакавіта будзе і ўежна.
Падкладзі арэх у насенне,
дай авечцы у Юр’еў дзень,
у Каляды рассып па хаціне, 
ды лепш не хавайся ў цень.

Ляшчына

Хто пахудзеў?
– Ездзіць на кані мая мама
– Каб скінуць крыху 
кілаграмаў.
– Памагло матулі гэта,
Калі не ёсць яно сакрэтам?

– І хоць пахудзець хацела,
Язда маме надаела.
Невядома мне як мама, 
Страціў конь сем кілаграмаў.

Спосаб на сон
Мама мужа лае
– Ты аб сынку не дбаеш.
Па тэлебачання жахах 
Ён умірае са страху.

– Сынка жахі трывожаць,
Ён уцякае ў ложак,
Цёплай коўдрай прыкрыты,
Спіць як быццам забіты.

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 № 36:
Усё, Лі, гос ці, наш, тур, гас па ды ня, пар кет, кос, ачаг, то, ба-

ян, ка рак. Спа га да, шар, скан, до, печ, ста так, цуд, га, лі рык, 
но та, па я сок.

Уз на га ро ды, аў та руч 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!

Галь ша ны — най п ры га жэй шая квет ка Літ вы

Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Хоць да на шых ча соў ад Галь шан ска га зам ка за ста лі ся ру і ны, ён пры цяг вае і да рыць нат х нен не. У Бе ла ру сі 
ня ма дру го га так ба га та га на ле ген ды і бы лі мес ца. Сам Ка рат ке віч прыс вя ціў Галь шан ска му зам ку ра ман.

Сла ва Галь шан звя за ная з ка ра леў скай ды на сты яй Яге ло наў. Ад сюль 
ро дам Са фія Галь шан ская, дру гая жон ка Ула дзіс ла ва Ягай лы, ма ці 

поль ска га і лі тоў ска-
га ка ра ля Ка зі мі ра. 
Так са ма з гэ та га ро да-
ва га гняз да вы во дзіць 
ка ран і бе ла ру ская ды 
ўкра ін ская свя тая Юлі-
ян а Галь шан ская.

У XVI ста год дзі 
ўлас ні кам Галь-

шан стаў Па вел Са-
пе га. Ён па бу да ваў 
ра скош ную рэ зі дэн-
цыю, якую лі чы лі нап-
ры га жэй шай квет кай 
Літ вы. Са пе га па бу да-
ваў ма на стыр фран цы скан цаў, пра які і сён ня хо дзяць та ем ныя ле ген ды. 
Ні бы та ад на са сцен ма на сты ра ўвесь час ва ру шы ла ся. І каб прыд баць ёй 
ста біль насць, бу даў ні кі пры нес лі ах вя ру — яны за му ра ва лі ў пры бу доў цы 
жы вую дзяў чы ну. З той па ры па ка лі до рах ма на сты ра кру жыць Бе лая Пан-
на...

Най п ры га жэй шая кра ска Літ вы бы ла раз бу ра на ў га ды Паў ноч най вай-
ны (1700-1721), ды ўжо не пад ня ла ся з ру ін. Мес ца ад нак ва біць і ўсё 

пры цяг вае па клон ні каў ста ра жыт нас ці і пры го ды. Ле там у Галь ша нах ад бы-
ва ец ца фе сты валь «Галь шан скі за мак». По бач аца ле лых сцен пра хо дзяць 
ры цар скія тур ні ры і гу чаць ся рэд не вя ко выя пес ні.

А мяс цо выя лю дзі апа вя да юць су сед скія бы лі, якія так ка ла рыт на за пі-
саў су час ны пісь мен нік, су пра цоў нік «Ні вы» Вік тар Са зо наў, на ро джа-

ны ў гэ тых жа сла ву тых Галь ша нах.                                                                (гак)

Жар ты Мі кол кі 
На стаў ні ца пы тае на ўро ку бі я ло-

гіі:
— Як вы, дзе ці, ду ма е це, птуш кі 

ма юць ро зум?
Мі кол ка цяг не ру ку і, ат ры маў шы 

да звол, ра дас на па ве дам ляе:
— Вя до ма, ма юць.
— Ну, ці ка ва, ска жы!
— Птуш кі ра зум ней шыя за дзя-

цей. Асаб лі ва пе ра лёт ныя, бо, як 
толь кі па чы на ец ца на ву чаль ны год, 
яны ад ля та юць у вы рай, а на лет нія 
ка ні ку лы вяр та юц ца.

Адрыян Данілюк спявае «Ой у полі, пры даліне»
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У
 гай наў скім ам фі тэ ат ры і пар ку, які 
яго ак ру жае, 4 ве рас ня гай наў скае 
ад дзя лен не Пра ва слаў на га бра
цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў суп

ра цы з бур га міст рам Гай наў кі ар га ні за ва
ла V Фэст зда роўя пад ло зун гам «У зда
ро вым це ле зда ро вы дух». Ста рэй шых 
гай на вян у ам фі тэ атр пры цяг ну лі пра па
но вы пра вер кі ста ну зда роўя, ма лод шых 
— за ці ка ві ла пра па ган да ван не зда ро ва га 
ла ду жыц ця. Са сцэ ны ам фі тэ ат ра, так як 
і пад час па пя рэд ніх фэ стаў зда роўя, плы лі 
бе ла ру скія пес ні ў вы ка нан ні на шых ка лек
ты ваў. Но вым эле мен там ме ра пры ем ства 
бы ла прэ зен та цыя не ап ра ца ва на га бе ла
ру ска га фаль к ло ру. Пад ве чар у пры го жа 
ад ра ман та ва ным ам фі тэ ат ры за поў ні лі ся 
амаль усе ся дзя чыя мес цы. Ра ней гай на
вя не і пры ез джыя пра вя ра лі стан зда роўя, 
ад да ва лі кроў, куп ля лі зда ро вае хар ча ван
не, су ве ні ры, у тым лі ку вы ра бы на род ных 
твор цаў.

Фэст зда роўя ад к ры лі Лю цы на Ру шук, 
стар шы ня ўпра вы гай наў ска га ад дзя лен ня 
Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя
фо дзія, ду хоў ны апя кун гай наў ска га ад
дзя лен ня бра цтва іе рэй Марк Юр чук і бур
га містр Гай наў кі Ежы Сі рак. Ай цец Марк 
Юр чук вы сту піў з дак ла дам, у якім за клі каў 
саб ра ных дбаць пра ду хоў нае і ця лес нае 
зда роўе ды пра на ва коль нае ася род дзе. 
Да зда ро ва га ла ду жыц ця, боль шай фі зіч
най ак тыў нас ці, спа жы ван ня зда ро ва га 
хар ча ван ня і пра вер кі ста ну зда роўя за клі
ка лі са сцэ ны шмат лі кія вы сту поў цы, між 
ін шым, вя ду чы ме ра пры ем ства, ура джэ
нец Гай наў кі і спе цы я ліст па ві зан тый скай 
му зы цы Мар цін Абій скі.

— Пад час сён няш ня га «Фэ сту зда
роўя» мы згод на на ша му ло зун гу «У зда
ро вым це ле зда ро вы дух» за ах воч ва ем да 
зда ро ва га ла ду жыц ця. Пра па ну ем жыц цё 
згод на з ду хоў ны мі за ко на мі, за ах воч ва ем 
да фі зіч най ак тыў нас ці. Сён няш ні фэст 
сар га ні за ва ны пры да па мо зе спон са раў, 
ся род якіх га лоў ны мі з’яў ля юц ца бур га
містр Гай наў кі Ежы Сі рак і Гай наў скі дом 
куль ту ры, гай наў скі ста ра ста Мі ра слаў Ра
ма нюк, Фаб ры ка мэб лі «Фор тэ» з Гай наў кі 
і ма га зін «У Мір ка», — ска за ла Лю цы на 
Ру шук, стар шы ня гай наў ска га ад дзя лен ня 
бра цтва.

— «Фэст зда роўя» — вель мі пат рэб нае 
для жы ха роў на ша га го ра да ме ра пры ем
ства, пад час яко га лю дзі ма юць маг чы
масць кры ху да ве дац ца аб ста не свай го 
зда роўя і як дбаць пра яго што дзень. Мож
на ку піць зда ро вае хар ча ван не, пры няць 
удзел у кон кур сах, спар тыў ных спа бор ні
цтвах і ад па чыць пры вы сту пах ка лек ты ваў 
на сцэ не, — ска заў бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак.

На суп раць ува хо ду ў ам фі тэ атр ста я лі 
па лат кі, у якіх мож на бы ло да ве дац ца на
конт зда ро ва га ла ду жыц ця. Мед сёст ры 
з Не пуб ліч на га прад пры ем ства ахо вы 
зда роўя «Гай мед» з Гай наў кі пра вя ра лі 
ціск кры ві і ўзро вень цук ру. Ме на ві та да іх 
выст ра і лі ся вя лі кія чэр гі ах вот ных да та кой 

V Фэст зда роўя 
«У зда ро вым це ле зда ро вы дух»

чат ку ўда ла зап рэ зен та ваў ён бе ла ру скія 
пес ні, а пас ля аб рад «Се на ко сы», пад рых
та ва ны тэ ат раль ным ін ст рук та рам БДК 
Аль ж бе тай Фі ё нік.

— Я ро дам з Гай наў кі і тут вы сту паю 
пе рад сва і мі зна ё мы мі. Пра па но вы сён няш

ня га «Фэ сту зда роўя» ці ка выя, — ска за ла 
ар га ні за цый ная кі раў нік «Ва сі лёч каў» Ні на 
Бя лец кая.

У кан цы «Фэ сту зда роўя», ра зам са 
стар шы нёй аб’ яд нан ня «Му зей ма лой ай
чы ны ў Сту дзі во дах» Да ра фе ем Фі ё ні кам, 
у гай наў скім ам фі тэ ат ры ці ка ва вы сту піў 
ка лек тыў «Жэ мэр ва» з аў тэн тыч ны мі пес
ня мі, у тым лі ку се на кос ны мі.

— За раз у «Жэ мэр вы» ста біль ны 
склад. Сён ня мы хо чам зап рэ зен та ваць 
роз ныя пес ні з на ша га вя лі ка га рэ пер ту а
ру, — ска за ла кі раў нік «Жэ мэр вы» Ан на 
Фі ё нік і пах ва лі ла ідэю «Фэ сту зда роўя» 
і пра па ган да ван не зда ро ва га ла ду жыц ця.

Я за ся ро дзіў ся на бель скіх ка лек ты вах 
як раз зза прэ зен та ван ня імі не ап ра ца ва
на га бе ла ру ска га фаль к ло ру, але бе ла ру
скі пе сен ны рэ пер ту ар уда ла прэ зен та ва лі 
так са ма гай наў скія ка лек ты вы, якіх вы сту
пі ла най больш.

— Нам важ на, каб як най лепш вы сту
піць пе рад сва ёй пуб лі кай. Спя ван не ў сва
ім го ра дзе да дат ко ва ма бі лі зуе, — ска за ла 
Алі на Не гя рэ віч, му зыч ны кі раў нік бе ла
ру ска га хо ру «Рэ ха пуш чы» Гай наў ска га 
до ма куль ту ры, які ці ка ва зап рэ зен та ваў ся 
пе рад гай на вя на мі.

З бе ла ру скі мі пес ня мі ўда ла вы сту пі лі 
так са ма ма ла ды гай наў скі ва каль наін ст
ру мен таль ны ка лек тыў «Да від Шым чук 
Банд» і ка лек тыў «Жа ва ран кі» з Мах на
та га. У Гай наў скім до ме куль ту ры, яко га 
ды рэк тар Рас ціс лаў Кун цэ віч так са ма 
пры быў у га рад скі ам фі тэ атр, ар га ні зу
юц ца му зыч ныя і тан ца валь ныя за нят кі, 
дзей ні ча юць шмат лі кія ка лек ты вы, част ка 
якіх зап рэ зен та ва ла ся пе рад га рад ской 
пуб лі кай. Уда ла спя ва лі са лі сты са Сту дыі 
пес ні ГДК, на род ныя тан цы зай маль на 
зап рэ зен та ваў ка лек тыў «Пе ра пёл ка», 
але ці ка ва вы сту пі ла так са ма гай наў ская 
мо ладзь з су час ны мі тан ца мі. Зай маль на 
вы сту пі лі вя лі кі ду ха вы ар кестр і ма жа рэт
кі, што дзей ні ча юць пры Дзяр жаў най па
жар най ахо ве ў Гай наў цы. Уда ла вы сту піў 
зас на ва ны ня даў на ў Бе ла сто ку ка лек тыў 
«Мік рон», спе ва кі яко га вы кон ва юць бе
ла ру скія, ук ра ін скія і ра сій скія пес ні. Ве ча
рам гай наў скую пуб лі ку ўда ла ра заг ра ваў 
вя до мы бе ла ру скі ка лек тыў «Ас» з Бе ла
сто ка.

За раз пра цаў ні кам роз ных уста ноў, якія 
на пра цы мно га ча су ся дзяць, пат рэб ная 
фі зіч ная ак тыў насць. У мі ну лым лю дзі па 
вё сках цяж ка пра ца ва лі фі зіч на ў по лі і на 
сва іх па над вор ках, а спеў на ла вач ках 
і пад час ся мей ных ура чы стас цей да ваў ім 
ра дасць і ад га няў на ра кан не на свой цяж кі 
лёс. Па трэ ба ду хоў на га ўда ска на лен ня, фі
зіч най ак тыў нас ці і ад па чын ку пры пес нях 
бы ла спа лу ча на пад час гай наў ска га «Фэ
сту зда роўя». Прад бач ва ец ца, што пра
па ган да ван не ло зун га «У зда ро вым це ле 
зда ро вы дух» і зда ро ва га ла ду жыц ця бу
дзе пра цяг вац ца гай наў скім ад дзя лен нем 
Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя
фо дзія пад час фэ стаў у на ступ ных га дах.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

пра вер кі. Перш за ўсё бы лі гэ та пен сі я не
ры. А ма ла дыя ў сваю чар гу ста я лі пе рад 
па лат кай, у якой мож на бы ло ад даць кроў 
для пат ра бу ю чых. Не пуб ліч нае прад пры
ем ства ахо вы зда роўя «Кі не ты ка» ў Гай
наў цы за ах воч ва ла ка ры стац ца рэ а бі лі та
цы ны мі пас лу га мі. Па каз ва лі ся спо са бы 
аказ ван ня пер шай да па мо гі, а ах вот ныя 
маг лі са мі па спра ба ваць рэ а ні ма ваць 
з вы ка ры стан нем ма не ке на і ат ры маць 
па ра ды ад ра таў ні коў. У не каль кіх мес цах 
мож на бы ло ку піць мёд, які вель мі ка рыс
ны для зда роўя. Пра да ваў ся, між ін шым, 
мёд з па се кі ар хі ман д ры та Гаў ры і ла, ра
зам з ду хоў най лі та ра ту рай і кру жэл ка мі 
з ду хоў ны мі пес ня мі. По бач пра да ва лі ся 
вы дан ні гай наў ска га пра ва слаў на га вы да
ве цтва «Брат чык», на пад ста ве якіх мо жа 
ву чыц ца ду хоў на му жыц цю і зна ё міц ца 
з жыц цём свя тых. Удзель ні кі Май старкла
саў па пра ца тэ ра піі ў Гай наў цы пра да ва лі 
іко ны і су ве ні ры, вы ка на ныя асо ба мі з аб
ме жа ван ня мі. Дзет кі ах вот на ад па чы ва лі 
ў га рад ку гуль няў для най ма лод шых, дзе 
ка ры стан не роз ны мі пра па но ва мі бы ло 
бяс п лат нае. Най ма лод шым трэ ба бы ло 
па ка заць свае спар тыў ныя ўме лас ці ў тур
ні ры па фут бо ле. Удзель ні кі фэ сту маг лі 
пры няць удзел у ла та рэі з гра шо вы мі ўзна
га ро да мі, спон са ра мі якіх бы лі гай наў скі 
ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк і яго жон ка 
Алі на. Ма га зін «У Мір ка» з Гай наў кі быў 
фун да та рам ве ла сі пе да — уз на га ро ды 
ў ла та рэі для дзе так ва ўзрос це ад 8 да 
11 га доў. За ці каў ле насць пуб лі кі вык лі ка лі 
ся мей ныя спа бор ні цтвы за ўзна га ро ду 
гай наў ска га бур га міст ра Ежы Сі ра ка і яго 
жон кі Га лі ны. Ка ман ды (муж, жон ка і ад но 
дзі ця) кі да лі ле кар скім мя чом на ад лег
ласць — вый г ра ла сям’я Аляк сей, Эды та 
і Бар таш Кот. Удзель ні кі Гай наў ска га спар
тыў на га клу ба дзю до «Зубр», якіх трэ ні руе 
Якуб Астап чук, па ка за лі роз ныя пры ё мы 
гэ та га ві ду спор ту і за ах воч ва лі зай мац ца 
ў гай наў скім клу бе дзю да і стаў. Чле ны 
Цэн т ра «Ket t le bell» з Бель скаПад ляш ска
га па ка за лі, як трэ ні ру юц ца з гі ра мі, каб 
маг чы па ды маць што раз ця жэй шыя прад
ме ты. Ад на час на збі ра лі яны ах вя ра ван ні 
для сяб роў кі цэн т ра Ма жан ны Вя чо рак 
на ля чэн не паз ва ноч ні ка, які паш ко дзі ла 

пад час трэ ні роў кі. Пе рад пуб лі кай прэ зен
та ва лі ся так са ма жан чы ны з фіт несклу ба 
з Гай наў кі.

Пад час фэ сту ўжо чар го вы раз быў 
ар га ні за ва ны кон курс на леп шую стра ву 
з ага род ні ны і фрук таў за ўзна га ро ду бур
га міст ра Гай наў кі. Пе ра маг ла Ірэ на Га ла
ва чык, якая пад рых та ва ла су ша ны ру лет 
з ага род ні ны і фрук таў. Дру гое мес ца за ня
ла Алі на Міш чук, якая вы ка на ла тры со у сы 
з ага род ні ны, а трэ цяе — Ева Жу ка віц кая 
за торт з фрук таў.

— За ці каў ле насць на шым кон кур сам 
упэў ні вае нас, што вар та ла дзіць яго 
ў на ступ ных га дах. Мы ацэнь ва лі стра вы 
з ага род ні ны і фрук таў, звяр та ю чы ўва гу 
на смак, ары гі наль насць стра вы і вы ка
ры стан не ў іх зда ро вых ін г рэ ды ен таў, 
— ска за ла Ма рыя Ляш чын ская, якая ра
зам з Іа ан най Кі ры люк бы лі ад каз ны мі за 
пра вя дзен не кон кур су.

Пад час фэ сту дзве на стаў ні цы за ах воч
ва лі баць коў за піс ваць дзе так у но ва ство
ра нае Не пуб ліч нае прад ш кол ле свсв. Кі
ры лы і Мя фо дзія, якое з па чат ку ве рас ня 
пра цуе ў бу дын ку Гай наў ска га бел лі цэя.

— Баць кі за пі са лі ў на ша прад ш кол ле 
5 дзе так, але мы раз ліч ва ем, што дой дуць 
яш чэ ін шыя да школь ні кі. У нас доб рыя ўмо
вы для пра цы з най ма лод шы мі, бо мо жам 
ка ры стац ца дву ма па ко я мі з асоб ным ува
хо дам і люст ра най за лай бел лі цэя. Бу дзем 
рэ а лі за ваць агуль ную пра гра му, як ва ўсіх 
ін шых прад ш кол лях, а да дат ко ва прад бач
ва ем му зыч ныя, тан ца валь ныя, ма стац кія, 
ку лі нар ныя і ін шыя за нят кі, а так са ма на
ву ку ан г лій скай мо ве. Пра дуг ледж ва ем, 
што ап ра ча за нят каў па пра ва слаў най 
рэ лі гіі пад час вя лі кіх свят ка ван няў бу дзем 
за во дзіць дзе так на ба га служ бы ў цар к ву, 
— ска за лі на стаў ні цы з Не пуб ліч на га прад
ш кол ля свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Гай наў
цы.

Стар шы ня гай наў ска га бра цтва Лю цы
на Ру шук да ба ві ла, што баць кі да школь ні
каў бу дуць мець яш чэ вы бар па між да дат
ко вым на ву чан нем дзе так у прад ш кол лі 
бе ла ру скай або ра сій скай мо вам.

Ад ным з га лоў ных ге ро яў, якія зап рэ
зен та ва лі ся на сцэ не, быў бе ла ру скі хор 
«Ва сі лёч кі» Бель ска га до ма куль ту ры. Спа

n На пры ро дзе ў га рад скім пар ку ад па чы ваў ка лек тыў «Жэ мэр ва», 
які пас ля вы сту піў з аў тэн тыч ны мі пес ня мі ў ам фі тэ ат ры

n Пад час фэ сту ад быў-
ся кон курс на леп шую 
стра ву з ага род ні ны 
і фрук таў 

n Мед сёст ры з Не пуб ліч на га прад пры ем ства ахо вы 
зда роўя «Гай мед» з Гай наў кі пра вя ра лі ціск кры ві 
і ўзро вень цук ру
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Р
ас ход ныя да ро гі ў Па да зе ра нах. 
Раз г ля да ю ся ў ка то рую па дац ца. 
Паб лі зу жан чы на прыг ля да ец ца 
май му раз да рож на му раз ла ду. 

Заб лу дзіў, ка жу, і не ве даю ў ка то рую да
ро гу па дац ца, каб у Луп лян ку да стац ца. 
А там, дзе Юзік жыў, па чы нае мне тлу ма
чыць, трэ ба па вяр нуць... Ка лі б я ве даў, 
дзе той Юзік жыў, то я ве даў бы і та маш нія 
да ро гі, якая ку ды. Ка ля ма ла чар ні ады хо
дзіць, па яс няе мне жан чы на, вось там не
да лё ка. Але **ёва тая да ро га, ас це ра гае. 
Ну, доб ра, а гэ тая, што ады хо дзіць про
ста? — ці каў лю ся. Яна ў Ба ху ры, і так са ма 
**ёва, ад каз вае. І ча го ж у тыя Ба ху ры 
пхац ца? — пап ра кае мя не. А ў Луп лян ку, 
да дае вы пад ко вая пра вад ніч ка, шчы рая 
да ра дас ці жы хар ка Па да зе ран, не над та 
ад сюль жа да лё ка. Ну то я ўжо пад да ю ся 
ма ёй па чат ко вай за ду ме і су бя сед ні чы най 
апош няй пад каз цы. Ад да ля ю ся і аг ля да ю
ся; жан чы на так са ма со чыць за ма ім мар
ш ру там, ма хае ру кою, па каз ва ю чы мне 
па трэб ны азі мут на Луп лян ку.

А ў ле се зноў рас ход ныя да ро гі, і ана
нім ныя яны. І са праў ды, згод на з да дзе
най ра ней ха рак та ры сты кай, нас ціл іх 
не ці ка вы — сам су хі пя сок. Кі ру ю ся ў тую 
больш ез джа лую. Да бі ва ю ся да гас цін ца, 
аб сы па най жві роў кі. Заг ля даю ў свае та
паг ра фіч ныя рэ сур сы. І ўсве дам ляю, што 
не ў на прам ку Луп лян кі, толь кі ў на прам ку 
Ля во не віч вы браў я шлях у ляс ных ла бі
рын тах. Ка лі так ста ла ся, то хай ужо так 
яно і бу дзе, згод на з во ляй ляс но га лё су.

Да ро га з ле су вы хо дзіць у по ле. І гэ тая 
поль ная ста но віц ца да во лі на тур лі вая. 
У прын цы пе на ёй дзёр на вы нас ціл, але 
кож ныя не каль кі мет раў у тым гу стым дзё
ра не аку рат ныя пя соч ні цы, быц цам у тыя 
мес цы зва ліў ся ней кі па ра шок з ад лег ла га 
кос ма су і вы це ра біў ад туль усё жы вое...

У Ля во не ві чах, на ву ліч най ла вач цы 
вель мі па жы лая жан чы на вя жа на прут ках 
шкар пэт ку. За ёю пад вой ная ха та, якая 
ўжо моц на пас ла бе ла і па чы нае хі ліц ца, 
бо ей ныя гас па да ры раз’ е ха лі ся па све це. 
А яна вый ш ла ў со неч нае над вор’е з ха ты, 
каб ха ця лю дзей якіх на ву лі цы па ба чыць. 
Бо ў Ля во не ві чах жы ве ўся го толь кі двац
цаць тры ду шы, у гэ тым лі ку шас цё ра 
дзя цей у дзвюх сем’ ях — па тры ў кож най. 
Быў ка лісь та кі час, ка лі ў Ля во не ві чах 
жы ло ка ля вась мі дзе ся ці гас па да роў. Ця
пер толь кі тра іх аб раб ляе сяктак зям лю. 
І адзін тры мае вя лі кі ста так ка роў, звыш 
сот кі штук, у тым лі ку шэс ць дзя сят шэсць 
дой ных, і ма лад няк. А я ці каў лю ся, ці ў даў
ні час, ка лі вё ска бы ла яш чэ люд ная, усе 
гас па да ры тры ма лі ра зам столь кі ка роў, 
коль кі ця пер адзін. Мо жа і не бы ло та ды 
столь кі да быт ку, за дум ва ец ца сім па тыч ная 
ба буль ка.

Заг ля даю ў Ад рын кі, на ста ян ку для пі ліг
ры му ю чай па ствы. Але бяз люд на там. По
бач ста ян кі ме ма ры ял са вец кім сал да там, 
што за гі ну лі там у час на ступ лен ня ў 1944 
го дзе. По бач драў ля на га кры жаал та ра 
дзяр жаў ныя сця гі ра ман скай, бал ц кіх і сла
вян скіх пост са вец кіх дзяр жаў. І Поль ш чы. 
Ня ма да і за кас пій скіх сця гоў, ха ця на 
пе ра лі ка вым стэн дзе проз віш чы бай цоў 
і з та маш ня га кан ца све ту.

З ля ска за Каў па ка мі вы бя га юць два 
са бач кі, спа чат ку няс ме лыя, а пас ля, ка лі 
па чу юць за са бою дух сва іх гас па да роў, 
на бі ра юц ца га ла сі стай ад ва гі. Па ра гас па
да роў, у па чат ко вым пен сій ным уз рос це, 
вы хо дзіць з ля ска, не су чы кры ху гры боў, 
у та кой коль кас ці, з якой мож на зва рыць 
грыб ны суп. Су па кой ва юць са бак і тыя 
са бач кі ўжо пры міль на лі чаць мя не сва ім. 
За во дзім гу тар ку і ў вы ні ку аказ ва ец ца, 
што свет вя лі кі, але не над та. Ад су раз моў
цаў да вед ва ю ся пра сваю вё ску та кое, 
пра што сам не ве даў. Аказ ва ец ца, што 
баць ка май го ляў коў ска га ад нак лас ні ка 
па хо дзіў ме на ві та з Каў па коў. І сам мой 
су раз моў ца ў свой ма лад няц кі час ча ста 
ў Ляў ко ве бы ваў.

А я ці каў лю ся ў іх тым, што па ба чыў 
у Бял ках: бу дын кам бы лой кра мы і па ляў
ні чым стэн дам на суп раць яго. Бу ды нак 
бя лоц кай кра мы ку піў ка мер сант з Бе ла
сто ка, там жы ве і ў тры га дзі ны но чы зры
ва ец ца са сну і рве ў Бе ла сток на пра цу. 

І пра па ляў ні чых пай ш ла гу тар ка. Мой 
су бя сед нік, які да пен сіі жыў у Бе ла сто ку, 
амаль сам не стаў па ляў ні чым. І ўжо ка лі 
меў амаль усё афор м ле нае, з апош ня га 
па ля ван ня пай шоў са бе звы чай на да ха ты. 
Бо якая ка рысць ад па ляў ні чых тра фе
яў? Мя са з дзі коў няс мач нае, ім на ват 
не маг чы ма за кус ваць га рэл ку. Быў ён 
раз спра ба ваў ха лад цу з дзі ка, то пас ля 
ця гам трох га доў ні я ка га ха лад цу больш 
і ў рот не браў. А з лі соў што? Фут ра? То ж 
ця пе раш нія эко ла гі мо гуць яго на ву лі цы 
здзер ці ці зніш чыць. Да та го ж фут ры ця
пер не пат рэб ныя, бо адыш лі ма роз ныя 
зі мы, ця пер зі мою хо піць і лёг кай воп рат кі. 
Ёсць свой лес, ле таш няя і сё лет няя бу ры 
шмат яго па ва лі лі. Але каб заб раць драў ні
ну са свай го ле су, то трэ ба пра сіць да зво
лу; драў ні на дар мо вая, але за да звол на 
вы ваз яе з улас на га ле су трэ ба пла ціць. 
Пры ем нень ка па раз маў ля лі, мае су бя сед
ні кі зап ра ша юць на ве даць іх. І не ча му дзі
ва вац ца — у Каў па ках зі ма ваць аста ец ца 
ўся го тры нац цаць душ. Пу ста ва та ў вёс цы, 

якая зда ец ца быць сха ва ная ад вон ка ва га 
све ту, ву лі ца там ву зень кая, бру ка ва ная, 
а да ро гі да яе з да гі ста рыч ным нас ці лам.

Вось та кою да ро гаю, дзе нас ціл з коп
на га пя ску, як з Па да зе ран у Ля во не ві чы, 
да бі ра ю ся ў на прам ку Под вар каў. З уз
гор ка заў ва жаю кап ліч ку Пя цен кі. Бы ваў 
я там ка ля мо гіль ні ка вай цар к вы, але не як 
кап ліч ку тую, пра якую так быў ка лісь ці ка
ва пі саў Дзядзь ка Квас — жы хар Ма лын кі 
Мі хась Кра соў скі — не ўда ло ся мне ра ней 
зво чыць. Вар та пры пом ніць тое, што пра 
на ша ле ген дар нае мі ну лае за пі саў да пыт лі
вы эт ног рафса ма вук з Ма лын кі...

„Ве да ем са Свя то га Пі сан ня аб усе ма гут
най мі ла сэр нас ці і жор ст кас ці Бо гаАй ца, 
Твар ца Зям лі і Не ба. Бо хто ж з нас не чуў 
аб су свет ным па то пе, ка лі раз г не ва ны 
БогАй цец, як ру дых мы шэй, па та піў усіх 
лю дзей, ап ра ча сям’і Ноя. За неш та паг не
ваў ся і на на шых прод каў, бо па слаў на іх 
па мо рак. Ка сі ла лю дзей смерць на па вал, 
не пас пя ва лі жы выя ха ваць па мер лых. І за
гі ну лі б усе лю дзі ад нас ла на га па мор ку, ка

лі б не за сту пі ла ся за імі свя тая Пя цен ка”.
Кім жа ж бы ла свя тая Пя цен ка? Сайт 

Між на род най сла вян скай пра ва вой ака
дэ міі так апіс вае яе: „Па ра ске ваПят ни ца 
(льня ни ца, Де ваПя тен ка) — жен ское бо
же ство, бо ги няпря ха, по да тель ни ца благ, 
пок ро ви тель ни ца пло до ро дия хри сти ан
ско го пе ри о да. Па ра ске ваПят ни ца пок
ро ви тель ству ет свя тым це леб ным источ
ни кам и ко лод цам; из вест ны „пят ниц кие 
род ни ки”. Она тре бу ет не у кос ни тель но го 
по ви но ве ния и зап ре ща ет ба бам ра бо тать 
в день, пос вя щен ный ей, — в пят ни цу. За 
на ру ше ние зап ре та она мо жет исты кать 
ви нов ную ку дель ной спи цей или да же 
прев ра тить ее в ля гуш ку. Бла го во лит так
же иг рам мо ло де жи с пес ня ми и тан ца ми. 
По яв ля ет ся в бе лых одеж дах и ох ра ня ет 
ко лод цы...”.

Дзядзь ка Квас: „Пад Под вар ка мі на 
вяр бу ля кры ні цы апус ці ла ся жа но чая по
стаць. Свя ці ла ся ся род но чы пра мя ні стым 
бля скам. Не ад важ ва лі ся пад вар ча не па
ды хо дзіць ноч чу да цу доў най з’я вы, але на 
сві тан ні ру шы лі. Па ды хо дзі лі ўсё блі жэй. 
І ўсё больш бляск мут неў. Ка лі па дыш лі 
зу сім бліз ка — знік. Але кры ніч ная ва дзі ца 
ад бі ва ла ся вя сёл ка вым свят лом. Ды толь кі 
да та го ча су, па куль адзін сас маг лы ча ла
век не чар п нуў яе жме няй, каб на піц ца. 
Гэ та га ча ла ве ка ўжо адоль ваў па мо рак. 
Хляб нуў шы ва дзі цы, па чуў ся ён зда ра вей
шым. Пры паў да кры ні цы. На піў шы ся, бы 
бо мак, ад ды хаў ся і вы гук нуў:

— Люд ко ве, то ж ва да жы ват вор ная, 
я зда ра вют кім зра біў ся!

І па ча лі ўсе піць цу доў ную ва дзі цу, па і лі 
ёю хво рых з бліз кіх і да лё кіх ва ко ліц. Усе 
хво рыя на па мо рак зда ра вют кі мі ста лі, 
а зда ро выя не зах ва рэ лі. І не толь кі ад 
па мор ку ра та ва ла кры ні ца Пя цен кі, але 
і ад усіх не ма чаў... Да чу ла ся пра цу доў ную 
ва ду ба га тая па ні з Вар ша вы (а мо і з Па
ры жа?), у якой зах ва рэў яе ўлю бё ны са
бач ка. Пры е ха ла гэ тая злю ка да Пя цен кі 
і вы ку па ла свай го пар шыў чы ка ў свя той 
ва дзе. І абар ва ла ся з та го ча су жы ват вор
насць кры ні цы, ва да ў ёй зра бі ла ся звы
чай най...”.

По бач кап лі цы вы ця кае кво лы ру ча ёк, 
а метр ад яго бе тон ны круг, у якім, як у ка
ло дзе жы, ва да, якую мож на за чар п нуць 
жме няй. У вяр хоўі ру чай ка па ка за ла ся 
зя лё ная жаб ка, як до каз праў дзі вас ці 
агуль най ле ген ды пра прын цы по васць Па
ра ске выПя цен кі...

Вяр та ю ся ў Под вар кі, спяр ша Тыль віц
кія. З бо ку Каў па коў, да заб лу даў скамі ха
лоў скай ша шы, ву лі ца ў гэ тай вёс цы вы
маш ча на ста рэнь кім бру кам, а ўжо ў бок 
Бе ла сто ка за лі та роў ным як стол ас фаль
там. Чар го выя Под вар кі, Вя лі кія і Ма лыя, 
так са ма вы маш ча ны ас фаль там, які па сту
по ва збаў ляе якасць і за Рах ва лаў кай ён 
ужо не над та роў ны. Па між Рах ва лаў кай 
і Кур’ я на мі ас фаль тоў ка тая кры жу ец ца 
ў ле се з ледзь заў важ най да ро гай гмін на
га ран гу...

Па ва роч ваю на ле ва, у бок Звяр коў, і за
раз па каз ва ец ца не вя ліч кая пра га лін ка, 
вы маш ча ная не вя лі кі мі круг ля ка мі, з вы со
кім кры жом і ін фар ма цый ным стэн дам. На 
кры жы ін фар ма цыя, што на тым мес цы 
бы лі ка лісь мо гіл кі, дзе быў па ха ва ны свя
ты Гаў ры іл Заб лу даў скі. На стэн дзе змя
стоў ная ін фар ма цыя пра яго і пра яго ныя 
астан кі. На ра дзіў ся ў 1684 го дзе ў Звяр
ках, за му ча ны ў 1690 го дзе ў Бе ла сто ку. 
У час эпі дэ міі ў 1720 го дзе ў на ва кол лі ўмі
ра ла шмат лю дзей. Ха ва ю чы ад на го з па
кой ні каў, да ла ко пы зак ра ну лі ма гі лу Гаў ры
і ла, дзе па ко і ла ся яго нест рух ле лае це ла. 
З гэ та га зда рэн ня па мор ка спы ні ла ся і лю
дзі выз да ра ве лі. Мош чы дзі цят ка Гаў ры і ла 
бы лі пе ра не се ны ў заб лу даў скі Ус пен скі 
ма на стыр, а ў 1755 го дзе ў Свя таТро іц кі 
ма на стыр у Слуцк. У 1820 го дзе пры лі ча ны 
ў лік свя тых. У 1930х га дах яго мош чы пе
ра нес лі ў му зей атэ із му ў Мін ску, у 1942 го
дзе ў мін скі Пра аб ра жэн скі са бор, у 1944 
го дзе ў гро дзен скую Пак роў скую цар к ву 
і 22 ве рас ня 1992 го да ў бе ла стоц кі Свя та
Мі ка ла еў скі са бор. Свя ты Гаў ры іл зра біў 
круг з Бе ла сто ка ў Бе ла сток...

І я зра біў круг з Бе ла сто ка ў Бе ла сток, 
на піў шы ся па да ро зе звы чай най ужо ва
дзі цы з Пя цен чы най кры ні цы. Па да ро гах 
ас фаль то вых, жві ро вых і... коп ных — ка лі 
апош нія так пры стой на наз ваць.

vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Па коп ных да ро гах

n Ал тар у Ад рын ках

n Кап лі ца ў Пя цен цы

n Кры жы ка ля Іван коў
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П е р ш ы  б е л а р у с к і  п р а ф е с а р  г е а г р а ф і і

Аркадзя Смолічаhttp://belarusianheroes.com 125 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі на цы я наль надзяр жаў ны дзе
яч БНР, ву чо ны ў га лі не эка но мі кі, сель скай 
гас па дар кі, ге ог раф, кар тог раф Ар кадзь 
Смо ліч на ра дзіў ся 29 ве рас ня 1891 г. у вёс
цы Ба цэ ві чы (Клі чаў скі ра ён). У 1905 г. скон
чыў Мен скую ду хоў ную се мі на рыю, по тым 
Но ваАлек сан д рый скі ін сты тут сель скай 
гас па дар кі і ле са вод ства ў Пу ла вах (Поль
ш ча), ву чыў ся ў Кі еў скім по лі тэх ніч ным ін
сты ту це. Да бе ла ру ска га ру ху да лу чыў ся 
ў 1910 г. яш чэ сту дэн там, стаў сяб рам Бе
ла ру скай са цы я лі стыч най гра ма ды, клу ба 
„Бе ла ру ская хат ка” ў Мен ску. У 1914 г. пі
саў у ча со пі сах „Ра ні ца” і „Лу чын ка”. З вяс
ны 1917 г. — адзін з дзей ных лі да раў БСГ 
у Мен ску, рэ дак тар яе дру ка ва на га ор га на 
— га зе ты „Гра ма да”, ак тыў на дру ка ваў ся 
сам.

У 1917 г. Смо ліч быў аб ра ны ў Бе ла ру скі 
На цы я наль ны Ка мі тэт. Ця гам 19171920 гг. 
удзель ні чаў прак тыч на ва ўсіх ак цы ях, 
звя за ных з выз на чэн нем лё су Бе ла ру сі. 
У снеж ні 1917 г. — удзель нік Усе бе ла ру
ска га з’ез да, які аб вяс ціў у Бе ла ру сі дэ ма
кра тыч нарэс пуб лі кан скі лад. Як рад ны 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі ён браў 
удзел у аб вяш чэн ні ак ту 25 Са ка ві ка. У пер
шым ура дзе (На род ным Сак ра та ры я це) 
БНР Смо ліч зай маў па са ду сак ра та ра ас
ве ты. Вы яз джаў з дып ла ма тыч най мі сі яй 
у Кі еў, Вар ша ву, Бер лін. У лі ста па дзеснеж
ні 1918 г. па да ру чэн ні ўра да БНР Ар кадзь 
Смо ліч быў у Грод не. Пас ля за хо пу Грод на 
поль скі мі вой ска мі пе ра е хаў у Віль ню. З ле
та 1919 г. — на мес нік стар шы ні ўра да Ан то
на Луц ке ві ча, ад на час на мі ністр сель скай 
гас па дар кі БНР. Пас ля за хо пу Бе ла ру сі 
са вец кі мі вой ска мі ле там 1920 г. Смо ліч пе
ра е хаў у Грод на, пэў ны час пра ца ваў аг ра
но мам.

У ве рас ні 1920 г. Ар кадзь Смо ліч пе ра
е хаў у Віль ню, дзе ўдзель ні чаў у ства рэн ні 

ТБШ, быў яго пер шым стар шы нёй. Ад на
час на пра ца ваў над пад руч ні кам па ге аг ра
фіі. У Віль ні ён вы даў „Ге ог ра фію Бе ла ру сі” 
— на ву ко вы твор і жы вы, пра нік нё ны апо
вед пра бе ла ру скую зям лю, яе пры ро ду, 
гас па дар ку і на род. Пра ца ат ры ма ла шы ро
кае гра мад скае прыз нан не, ста ла ся не за
мен най кры ні цай ра дзі маз наў ства.

У 19201922 гг. на ву ко вец пра цуе вык
лад чы кам Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі, 
чы тае ге аг ра фію на на стаў ніц кіх кур сах. 
У жніў ні 1922 г. урад БССР да зво ліў Смо лі
чу вяр нуц ца ў Менск і прыз на чыў яго за гад
чы кам пла на ваэка на міч на га ад дзе ла Нар
ка ма та зем ля роб ства БССР. З 1923 г. ён 
— да цэнт, пра фе сар і за гад чык ка фед ры 
ў БДУ і Ін бел куль це (з 1925 г. — на мес нік 
яго стар шы ні, кі раў нік сель ска гас па дар
чай сек цыі і ка мі сіі па ра я на ван ні БССР). 
Ар кадзь Смо ліч зра біў вя лі кі ўнё сак у пе
раў т ва рэн не Ін бел куль та ў Ака дэ мію на вук, 
быў ад ным з аў та раў яе пер ша га ста ту та. 
У 1927 г. Смо ліч стаў пер шым бе ла ру скім 
пра фе са рам ге аг ра фіі.

У 1930 г. Смо ліч у лі ку ста з ліш нім бе ла
ру скіх на ву коў цаў, гра мад скапа лі тыч ных 
дзе я чаў і пісь мен ні каў быў арыш та ва ны па 
сфаб ры ка ва най спра ве „Са ю зу выз ва лен
ня Бе ла ру сі”. У кра са ві ку 1931 г. па ста но вай 
ка ле гіі ОГ ПУ выс ла ны на 5 га доў у г. Оса 
(Пер м ская воб ласць, Ра сія), по тым у г. Ішым 
Цю мен скай воб лас ці. Пас ля за кан чэн ня 
тэр мі ну ад мі ніст ра цый най вы сыл кі ў 1935 г. 
ву чо ны жыў у Ішы ме, пра ца ваў у рай кал
гас са ю зе, вык ла даў ге аг ра фію ў жы вё ла га
доў чым тэх ні ку ме, чы таў лек цыі на кур сах 
уда ска на лен ня на стаў ні каў. У жніў ні 1935 г. 
выз ва ле ны. Ад нак у ноч з 17 на 18 чэр ве ня 
1937 г. зноў арыш та ва ны і неў за ба ве пры га
во ра ны да смя рот на га па ка ран ня. 17 чэр ве
ня 1938 г. рас ст ра ля ны ў Ом скай тур ме.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Спро бы саб раць на ад ным сай це рас по
ве ды пра вы дат ных дзе я чаў бы лі заў сё ды. 
Праў да, та кія сай ты не вы зна ча лі ся не чым 
нез вы чай ным — як пра ві ла яны змяш ча лі 
бі яг ра фію та го ці ін ша га дзе я ча, штось ці 
з яго дзей нас ці, ну і, пры на яў нас ці, фо
таз дым кі. Але, ма быць, та кі тры ві яль ны 
па ды ход за ста ец ца ў мі ну лым — апош няя 
спро ба ства рыць пар тал аб зна ка мі тых 
бе ла ру скіх по ста цях здзіў ляе сва ёй нез вы
чай нас цю.

Га вор ка ідзе пра сайт „Бе ла ру скія ге
роі”, які мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
https://be la ru sian he ro es.com. Сва ім выг ля
дам ён на гад вае да во лі па пу ляр ную ра сій
скую са цы яль ную сет ку „ВКон так те” (VK) 
і рас по ве ды аб вы дат ных пер са на жах вя
дуц ца ні бы та ад іх улас на га імя. „Ця пер мы 
вель мі шмат ча су ба вім у роз ных са цы яль
ных сет ках, праг ля да ем ста рон кі лю дзей, 
якія не вар тыя та го, каб на іх мар на ва лі 
час. Дык ча му б не пры свя ціць час лю дзям, 
якія вар тыя гэ та га? Уя віць ін фар ма цыю 
пра ге ро яў у ці ка вым выг ля дзе бы ло ад ной 
з мэт пра ек та, але ідэя зра біць гэ та ў выг ля
дзе са цы яль най сет кі з’я ві ла ся толь кі пад
час рас п ра цоў кі, спрад веч на мы пра гэ та 
зу сім не ду ма лі. Ча му VK? Усё про ста: ка ры
сталь ні кам бу дзе ін ту і тыў на зра зу ме ла як 
ка ры стац ца сай там, та му што VK яны ка ры
ста юц ца кож ны дзень”, — рас па вя да юць 
ула даль ні кі сай та на ста рон цы „Пра нас”. 
Вый с це на яе, як і на ін шыя руб ры кі сай та, 
мес ціц ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня.

На гэ тай жа ста рон цы ўла даль ні кі сай та 
тлу ма чаць мэ ту свай го пра ек та, яко му ўжо 
па ру га доў. „Мы ро бім гэ та не за гро шы, 
у нас ня ма ні я кіх па лі тыч ных мэт, мы про
ста ро бім тое, што нам па да ба ец ца. Нас 
ці ка вяць лю дзі, якія не про ста гар ла па ні лі 
на кож ным ку це «Жы ве Бе ла русь!», а рэ
аль на неш та ра бі лі для та го, каб Яна жы

ла. Мы мо жам па раў ноў ваць свой лёс з іх 
лё сам, па гля дзець, што ў на шым уз рос це 
яны ўжо шмат ча го да сяг ну лі, аль бо ні чо га 
не да сяг ну лі і ў іх усё яш чэ на пе ра дзе. Мы 
мо жам да ве дац ца, што ні ко лі не поз на змя
ніць сваё жыц цё, што маг чы ма па чаць усё 
спа чат ку. Кож ны з нас мо жа стаць ге ро ем 
не за леж на ад уз ро сту, по лу, ма тэ ры яль на
га ста но віш ча і фі зіч на га ста ну. Трэ ба пра
ца ваць і ду маць не толь кі пра ся бе, але 
і пра лю дзей. Як ка жуць: «Пра цуй піль на 
— і тут бу дзе Віль ня», — сцвяр джа юць аў
та ры пра ек та.

Ці ка ва, што свае проз віш чы яны ча
мусь ці не раск ры ва юць, за вык лю чэн нем 
та го, што на здым ку ад ной з аса бі стых 
ста ро нак мож на пра чы таць пра ней ка га 
Сіль вест ра Фяд ко ві ча — праг ра мі ста, які 
і з’яў ля ец ца аў та рам да дзе на га пра ек та.

На пер шай ста рон цы сай та, якая ад на
ча со ва слу жыць стуж кай на він ных па ве
дам лен няў, мес ціц ца кар та мес цаў на ра
джэн ня ге ро яў вір ту аль на га рас по ве ду. 
Вар та прыз наць, што пра ца, якую пра вя лі 
ўла даль ні кі пар та ла, бы ла да во лі вя лі кай 
— коль касць прад стаў ле ных ге ро яў ся гае 
56 асоб. Пры нам сі, так паз на ча на ў ад най
мен най руб ры цы. Там жа ідзе іх пе ра лік 
з пар т рэт ны мі фо таз дым ка мі і ка рот кім 
анон с ным паз на чэн нем сфе ры дзей нас ці 
кож на га.

Ула даль ні кі сай та на стой лі ва пра па ну
юць да лу чыц ца да іх пра цы. Пра пат рэ бу 
ў гэ тым вя дзец ца га вор ка на ста рон цы 
„Кан так ты”. А на ста рон цы „Сяб ры” мес
цяц ца ба нэ ры тых сай таў, з які мі „Бе ла ру
скія ге роі” ма юць пар т нёр скія ад но сі ны.

Для та го, хто хо ча стаць па ста ян ным 
ка ры сталь ні кам да дзе на га сай та, да ец ца 
маг чы масць за рэ гіст ра вац ца, зра біў шы гэ
та праз якуюне будзь са цы яль ную сет ку.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Лю боў у ра зу мен ні на ву коў цаў 
і ма ла дых лю дзей на роз ных мо вах, 
у роз ных куль ту рах і тра ды цы ях — гэ-
та тэ ма ды ску сіі, пры све ча най пы тан-
ню лю бо ві ў су час ным све це, якая 19 
ве рас ня прай ш ла ў Цэн т ры Люд ві ка 
Зам ен го фа ў Бе ла сто ку На су стрэ-
чы, ап ра ча са цы ё ла гаў, пры сут ні ча лі 
прад стаў ні кі роз ных рэ лі гій і ве ра выз-
нан няў Пад ляш ша. Штур ш ком для су-
поль най рэф лек сіі над скла да ны мі пы-
тан ня мі бы ла ар ты стыч ная вы стаў ка 
«Смерць лю бо ві», якая ме ла па спры-
яць між куль тур на му ды я ло гу.

Ды ску сія, якая прай ш ла ў Цэн т ры імя 
Люд ві ка За мен го фа, ты чы ла ся фор мы лю
бо ві ў су час ным све це — све це кан ф лік
таў, ба раць бы, вой наў, але перш за ўсё 
ста ві ла пы тан не аб фор му ка хан ня па між 
людзь мі роз ных ве ра выз нан няў, якія жы
вуць на тэ ры то рыі Пад ляш ша. Да ды ску сіі 
бы лі за про ша ны прад стаў ні кі роз ных рэ лі
гій і ве ра выз нан няў на ша га рэ гі ё на: ра бін 
Іе го шуа Эліс, імам Януш Алек сан д ро віч, 
кс. Ан д рэй Дэм б скі, ба цюш ка Ан д рэй Мі
ся юк, па стар Та маш Віг лаш.

Тая нез вы чай ная су стрэ ча ад бы ла ся 
дзя ку ю чы дзвюм ма стач кам. Мал га жа та 
Вру бэльКру чэн ка і Да мі ні ка Сер гей па
ста ві лі пе рад са бою пы тан не пра лю боў, 
ла дзя чы ў рам ках Фе сты ва лю «Ус ход 
куль ту ры» вы стаў ку ў Цэн т ры імя Люд ві
ка За мен го фа. Пер шая — ро дам з Бе ла
сто ка, дру гая — з Люб лі на. Абедз ве па

роз на му заз на лі жыц ця на па гра ніч чы. 
Пад рых та ва ная імі ін ста ля цыя мае пак
ры тыя над пі са мі сце ны. Гэ та па а соб ныя 
сло вы, якія вы каз ва юць лю боў, цы та ты 
з Біб ліі, То ры, Ка ра ну на пі са ныя на ча ты
рох мо вах: поль скай, араб скай, габ рэй
скай і ста ра жыт на цар коў нас ла вян скай. 
Гэ та мо вы, які мі ка ры ста юц ца мен шас ці, 
пра жы ва ю чыя на тэ ры то рыі Люб лін ш чы
ны і Бе ла сточ чы ны. У са мым цэн т ры ма
стац кай ін ста ля цыі ста іць не вя лі кі стол 
з дву ма крэс ла мі, які мае за ах во ціць да 

су поль най раз мо вы. Вы стаў ка са праў ды 
тра пі ла да гле да чоў, па коль кі ўда ло ся 
пры цяг нуць у ад но мес ца прад стаў ні коў 
вя лі кіх рэ лі гій.

— Ідэ яй на ша га пра ек та не бы ла 
са ма су стрэ ча, але пра ва ка цыя да ды
ску сіі, — ска за ла ма стач ка Мал га жа та 
Вру бэльКру чэн ка. — Спра ва ка ваць да 
рэф лек сіі, да та го, каб на хві лі ну зат ры
мац ца ў сён няш нім све це і су поль на аб
мер ка ваць тэ мы, так важ ныя для на ша га 
су поль на га іс на ван ня.

Та кім чы нам у пры сут нас ці пя ці ду хоў
ных і двух са цы ё ла гаў бы ла зак ра ну та 
тэ ма гар мо ніі. Як яе да сяг нуць, каб не да
пус ціць да рэ лі гій ных кан ф лік таў? У час 
ды ску сіі скла ла ся выс но ва, што клю чом 
з’яў ля ец ца зра зу мен не. На дум ку іма ма 
Яну ша Алек сан д ро ві ча, са май вя лі кай 
пе раш ко дай на шля ху да між рэ лі гій най 
гар мо ніі з’яў ля ец ца не ву цтва:

— Да ня даў ня га ча су доб ра зыч лі
васць да ін шых рэ лі гій ных тра ды цый бы
ла асаб лі ва важ ная, вя до ма ж, най больш 
у тых мес цах, дзе лю дзі роз ных рэ лі гій 
жы лі по бач. На сён няш ні дзень, скла да
ны, поў ны ўза е ма за леж нас ці свет пры
му шае нас прыз наць іс на ван не ін шых 
куль тур, ін шых эт ніч ных груп і прад стаў ні
коў ін шых рэ лі гій. Хо чам мы гэ та га ці не, 
але боль шасць з нас кож ны дзень су ты
ка ец ца з гэ тым ві дам ін шас ці. Даб ры ня 
ў ад но сі нах да ін шых тра ды цый ста ла 
спра вай ве лі зар най важ нас ці.

Ра бін Іе го шуа Эліс звяр нуў ува гу, што 
ў ды я ло гу з прад стаў ні ка мі ін шых рэ лі гій 
мы па він ны ўво дзіць у паў ся дзён нае жыц
цё на ву кі на шай улас най тра ды цыі:

— Ма ю чы свя до масць ка рыс ці, якія 
плы вуць з лю бо ві, спа чу ван ня і этыч най 
дыс цып лі ны, лёг ка ўспры няць каш тоў
нас ці ін шых на вук. Для та го, каб гэ та 
ад бы ло ся, мы па він ны ўсве дам ляць са бе 
спа чат ку, што прак ты ка рэ лі гіі знач на 
больш пат ра бу ю чая, чым паў та рэн не сло
ва «ве ру». Гэ та больш, чым на вед ван не 
сі на го гі, хра ма, цар к вы. Рэ лі гій ныя на ву кі 
ма юць ма ла ка рыс ці, ка лі яны не пра ні ка
юць у сэр ца, за ста ю чы ся толь кі на ўзроў

Ці ха пае ве рыць у лю боў?

n Злева: ра бін Іе го шуа Эліс, ба цюш ка Ан д рэй Мі ся юк, імам Януш Алек сан д ро віч, па стар Та маш Віг лаш, кс. Ан д рэй Дэм б скі.

працяг
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02.10 — 08.10

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) У ся мей ных у па чат ку тыд-
ня мо гуць рэз ка па вя лі чыц ца вы дат кі на дзя цей. 
Абы ходзь бо кам кра мы з дзі ця чы мі цац ка мі. 
Так са ма не леп шы час для куп лі па да рун ка для 
ка ха на га ча ла ве ка. Гро шай вы дат ку еш шмат, 
а ў вы ба ры ры зы ку еш па мы ліц ца. Не вар та ця-
пер аб мяр коў ваць фі нан са выя пы тан ні: гэ та мо-
жа стаць пад ста вай для кан ф лік ту. Се ра да — уда-
лы дзень для ўрэ гу ля ван ня лю бых па пя ро вых 
і юры дыч ных пы тан няў.

(21.04. — 21.05.) У па чат ку тыд ня ас ноў ныя 
праб ле мы мо гуць быць звя за ны з ад но сі на мі 
ў сям’і, хат ні мі кло па та мі. Пра во дзіць у гэ тыя 
дні ге не раль ную ўбор ку або ра монт вель мі 
не па жа да на. Аку рат ней абы ходзь ся бы та вой 
тэх ні кай, бо мо жа зла мац ца з-за пе ра па даў 
у элек т ра сет цы. Ся рэ дзі на і дру гая па ло ва тыд-
ня скла дуц ца спры яль на як для бя гу чых спраў, 
так і для ля чэб ных пра цэ дур.

(22.05. — 22.06.) На па чат ку тыд ня не пла нуй 
ні я кіх су стрэч і ска ра ці кан так ты з су се дзя мі, 
зна ё мы мі і сва я ка мі. За раз бу дзеш схіль ны да 
аг рэ сіў на га сты лю зно сін. На ват ка лі па ста ра-
еш ся быць пры стой ным і так тыч ным, бу дзеш 
га то вы ў лю бы мо мант сар вац ца ў ата ку. На ву-
чы ся стрым лі ваць свае па ры вы і не спя шай ся 
вы каз ваць уго лас свае дум кі. Ся рэ дзі на і дру-
гая па ло ва тыд ня прой дуць больш гар ма ніч на.

(23.06. — 23.07.) У па чат ку тыд ня трэ ба бу-
дзе шмат пра ца ваць, ад нак гро шай ад гэ та га 
наў рад ці ста не больш. Спа чат ку вы раў няй ба-
ланс па між да хо да мі і рас хо да мі. Не вык лю ча-
ны ма тэ ры яль ныя стра ты з-за па лом кі бы та вой 
тэх ні кі. Маг чы мая спрэч ка з-за гро шай. Па га ва-
ры са ста рэй шы мі сва я ка мі і спа кой на раз бя-
ры ся ў ад но сі нах, вы ра шы ўсе не па ра зу мен ні.

(24.07. — 23.08.) У па чат ку тыд ня лепш уст-
рым лі вац ца ад іні цы я тыў і стры маць свае ам бі-
цыі. Ча сам бы вае, што чым мац ней ча гось ці хо-
чац ца і чым больш на ма ган няў прык лад ва ец ца 
для гэ та га, тым да лей і не да ступ ней ста но віц ца 
за па вет ная мэ та. Па чаў шы да ма гац ца свай го, 
су тык неш ся з мно ствам пе раш код, асаб лі ва 
ў ад но сі нах з на чаль ствам. З се ра ды па су бо ту 
сі ту а цыя зме ніц ца да леп ша га.

(24.08. — 23.09.) У па чат ку тыд ня бу дзеш 
аб ме жа ва ны ў дзе ян нях з-за па гар шэн ня са ма-
ад чу ван ня. Ця пер не са мы спры яль ны час для 
сме лых іні цы я тыў. Спро ба знай с ці абы ход ныя, 
ча сам не за кон ныя шля хі мо жа пры вес ці да яш-
чэ боль шых неп ры ем нас цей. Пад т рым лі вай 
сваю рэ пу та цыю. З се ра ды да су бо ты ў тва ім 
рас па ра джэн ні мо гуць з’я віц ца гро шы. Пят ні ца 
і су бо та — ідэ аль ныя дні для куп лі юве лір ных уп-
ры го жан няў і мод най воп рат кі.

(24.09. — 23.10.) У па чат ку тыд ня ўнут ра на 
пры га туй ся бе да та го, што пра ста біль насць 
і спа кой па куль прый дзец ца за быц ца. Мо гуць 
ад быц ца неп рад ка заль ныя па дзеі, якія ў адзін 
мо мант па мя ня юць сі ту а цыю. Лепш уст ры мац-
ца ад ак тыў ных сяб роў скіх кан так таў. У пят ні цу 
і су бо ту тваё эстэ тыч нае чуц цё і такт бес па мыл-
ко ва па ка жуць, як бу да ваць ад но сі ны з ка ха-
ным ча ла ве кам.

(24.10. — 22.11.) Да вя дзец ца су тык нуц ца 
з ней кі мі вон ка вы мі пе раш ко да мі, якія не даз-
во ляць та бе дзей ні чаць са ма стой на. Хут чэй за 
ўсё, ста рэй шы сва як ці ка ха ны ча ла век схо ча 
паз ба віць ця бе іні цы я ты вы і вы ра шаць лю быя 
спра вы за ця бе. З се ра ды васт ры ня праб лем 
пой дзе на спад, аж да кан ца тыд ня на сту піць 
спры яль ны час. Пач ні дзей с ныя ме ры па ўма ца-
ван ні зда роўя.

(23.11. — 22.12.) Па ча так тыд ня да во лі бур-
ны. Пе рад та бою бу дзе ста яць за да ча па ра шэн-
ні мно ства пы тан няў. Твае сі лы не бяз меж ныя, 
ры зы ку еш боль шую част ку спраў так і па кі нуць 
не за вер ша ны мі. Пас п ра буй вы кон ваць не каль кі 
спраў у па ра лель ным рэ жы ме. Ад нак та кое рас-
пы лен не сіл наў рад ці зро біць эфект. З се ра ды 
да су бо ты пач нец ца больш ці ка вае і вя сё лае 
жыц цё.

(23.12. — 20.01.) У па чат ку тыд ня мо жа 
ўзнік нуць моц нае нап ру жан не ў ад но сі нах з ка-
ха ным ча ла ве кам. Уз моц няц ца сек су аль ныя 
пат рэ бы. Але твае жа дан ні мо гуць не су па даць 
з жа дан ня мі дру гой па ла він кі. З се ра ды шмат лі-
кія праб ле мы ўдас ца вы ра шыць мяк ка, змо жаш 
пе рак лю чыц ца на ін шыя тэ мы.

(21.01. — 19.02.) У Ва да ле яў у па ры ў па чат-
ку тыд ня мо жа ўзмац ніц ца нап ру жа насць у ся-
мей ных ад но сі нах. Пас п ра буй у па ня дзе лак і аў-
то рак уст ры мац ца ад лю бых вост рых раз моў 
з чле на мі сям’і. Тое ж са мае мо жа ад бы вац ца 
ў дзе ла вых ад но сі нах. З се ра ды нап ру жан не 
са мо са бой спа дзе, бу дуць ця бе больш ці ка віць 
ін шыя тэ мы.

(20.02. — 21.03.) У па чат ку тыд ня да вя дзец ца 
шмат пра ца ваць, ад нак бе ра жы сваё зда роўе, 
не пе ра нап руж вай ся. Твая пра ца мо жа быць 
спа лу ча на з мно ствам цяж кас цей, няў вя зак, пе-
раш код. У ім к нен ні хут чэй вы ра шыць усе спра-
вы, мо жаш ча ста да пу скаць па мыл кі і моц нае 
нап ру жан не бу дзе ад чу ваць твая нер во вая сі стэ-
ма. Му сіш ад па чыць! Вель мі на сы ча ныя зно сі ны 
з на ва коль ны мі, што так са ма за бя рэ ня ма ла сіл 
і ча су. Ра зум на бу дзе аб ме жа ваць кан так ты.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. ня мец кі ланд з Мюн хе нам, 2. зем ле ап ра цоў чая пры ла да ў выг ля дзе ра
мы з вер ты каль ны мі зу ба мі, 3. „егі пец кая” опе ра Вер дзі, 4. лай дак, гуль тай, 
5. год, ме сяц і дзень ней кай па дзеі, 6. зне ва жаль ная нас меш ка над не кім, 7. 
зма цоў вае аг лоб лі з ха му том, 8. тэ ат раль ная тан цоў ш чы ца, 9. вя лі кая па су дзі
на для вад кас цей, 10. на пры клад, Гор дзі еў, 11. ат ру та.

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

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

ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 37 ну ма ра
Лес, сум, указ, ява, яда, ясак.
Ра шэн не: Уся ка му свая сля за ед ка. Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага.

18 ве рас ня на пля цоў цы по бач до ма 
куль ту ры «Ка ле яж» у Ча ром се ад быў ся бе
ла ру скі на род ны фэст. Ар га ні за та рам бы
ло Бе ла ру скае гра мад скакуль тур нае та ва
ры ства, а су ар га ні за та ра мі — Гмін ны ася
ро дак куль ту ры і Гмін ная ўпра ва. І хоць да 
ка лян дар най во се ні за ста ва ла ся не каль кі 
дзён, на ту ра не па ску пі ла ся на цеп лы ню 
со неч ных пра ме няў. Ста я ла цу доў нае над
вор’е. Ад но пе ры стыя воб ла кі цянь ком час 
ад ча су зак ры ва лі яр кае со ней ка. Кан цэрт 
на аб вест ках быў наз на ча ны на 14 га дзін, 
але па чаў ся чвэрць га дзі ны паз ней. Ад к ры
лі фэст сак ра тар Гмін най уп ра вы Ма рыя 
Іва нюк і на мес нік стар шы ні Га лоў на га 
праў лен ня БГКТ Ва сіль Се гень. Ма рыя Іва
нюк ад імя вой та пры ві та ла гас цей, у тым 
лі ку стар шы ню ГП БГКТ Яна Сы чэў ска га, 
ды рэк та ра Гмін на га ася род ка куль ту ры 
Бар ба ру Ку зубСа ма сюк і ма стац кія ка лек
ты вы: «Ма лое ГДК» з Гай наў кі, «Ху тар» 
з Га рад ка, «Лай ланд» з Бе ла сто ка, «Рэ ха 
пуш чы» з Гай наў кі, «Ку ран ты» з Бель ска
Пад ляш ска га і «Кат рын ку» з Вы со ка га 
ў Бе ла ру сі.

— З го ра дам Вы со кае, — ска за ла 
сак ра тар Гмін най уп ра вы Ма рыя Іва нюк, 
— ад шас ці га доў суп ра цоў ні ча ем у рам ках 
па меж на га пра ек та «Па ляп шэн не тран с г ра
ніч най сі стэ мы ахо вы ася род дзя гмін Ча ром
ха і Вы со кае шля хам раз віц ця сан тэх ніч най 
ін ф раст рук ту ры». У вы ні ку рэ а лі за цыі пра
ек та Ча ром ха ат ры ма ла 8,2 км ка на лі за
цый най сет кі, а го рад Вы со кае — 17,7 км. 
Да ка на лі за цый най сет кі пад к лю чыц ца 551 
жы хар Ча ром хаў скай гмі ны і 2500 жы ха роў 
Вы со ка га. Гэ тым са мым па леп шац ца са цы
яль набы та выя ўмо вы жыц ця на сель ні цтва 
ў прыг ра ніч ных рэ гі ё нах.

Ва сіль Се гень, узяў шы сло ва, па дзя
ка ваў су ар га ні за та рам за за пра шэн не, 
за тым спас лаў ся на юбі лей ныя свят ка ван
ні 60год дзя БГКТ. На пом ніў, што пра цу 
Та ва ры ства ў рас паў сюдж ван ні на род най 
куль ту ры, а так са ма ў пад т рым лі ван ні на
цы я наль най то ес нас ці на леж на аца ні ла 
Мі ні стэр ства куль ту ры, прыс во іў шы ар га
ні за цыі ме даль Зас лу жа ны для куль ту ры 
«Glo ria Ar tis».

Па лач ку вя ду ча га пе ра ня ла Юлі та Сушч. 
Пер шы мі на сцэ ну вык лі ка ла «Ма лое ГДК» 
(ма стац кі кі раў нік Мар та Грэ дальІва нюк). 
Пас ля прэ зен та цыі гур та па чаў ся вы ступ. 
І па нес лі ся пес ні панад Ча ром хай, бе ла
ру скія, на род ныя: «Ку паль скі вя но чак», 
«Бе лы снег», «Ой раз ві вай ся ду бок», «Ма
мі на са роч ка». Гру па з шас ці ма ла дзень кіх 
пры га жунь у на род ных кас цю мах звон кі мі 
га ла са мі за ва ра жы ла пуб лі ку. Бур ныя воп
ле скі ат ры маў гурт за пес ню «Веч на жы ві 
Бе ла русь». Ды і пас ля кож най пес ні нес лі
ся бур ныя ап ла дыс мен ты.

Чар го вым вы сту піў «Лай ланд» Баг да на 
Астап чу ка з Бе ла сто ка. Гэ ты гурт не трэ ба 
бы ло рэ ка мен да ваць пуб лі цы. Не ад ной чы 
гас ця ваў ён на ча ром хаў скай сцэ не. Вы
сту паў на мі ну ла год нім бе ла ру скім фэс це. 
За раз зап рэ зен та ваў пяць пе сень: «За ла
тыя ху сты», «Дар ма Ясю хо дзіш», «Бе лая 
ка сы нач ка», «Вя не ру та» і «Цёш ча». Вы
ступ быў ус п ры ня ты бур ны мі ап ла дыс мен
та мі. Па коль кі кан цэрт па чы наў ся пры неш
мат лі кай аў ды то рыі, дык з кож най хві лі най 
пуб лі кі пры бы ва ла. Амаль усе ся дзя чыя 
мес цы пе рад сцэ най бы лі за ня ты. Мно гія 
пе ра но сі лі крэс лы і скры ва лі ся ад сон ца 
ў цянь ку пад сця ной клу ба. Ін шыя за ста
ва лі ся про ста за ага ро джай на тра ту а ры, 
пры ву лі цы. А кан цэрт пра даў жаў ся.

Ка пэ ла «Ху тар» з Га рад ка пад кі раў ні
цтвам Ге на дзя Шэ ме та ўпер шы ню за ві та ла 
ў Ча ром ху і сва ім вы сту пам па ка ры ла пуб
лі ку ба га тым і раз на стай ным рэ пер ту а рам. 
Му зы кан ты не толь кі ба дзё ра «рэ за лі ад 
ву ха па ву ха», але і спя ва лі. На асаб лі вую 
ўва гу зас лу гоў вае ду эт Іры ны і Яна Кар по
ві чаў (су жон ства). У іх вы ка нан ні пра гу ча лі 
пес ні «Бе ла ру сач ка», «Ты, за ла ты» (пес ня 
прыс ве ча на ка ва ле рам), «Ба ба Еў ка, дзед 
Та маш», «Грэш ны ка ва лак не ба» і «Поль
ка бе ла ру ская». Гэ ты ну мар най больш 
спа да баў ся пуб лі цы. На ава цый ныя «бі сы» 
ка лек тыў вы му ша ны быў вы сту піць двой чы. 
За пер шым ра зам вы ка наў «Поль ку», за 
дру гім — на раз ві тан не — «Ко нік ва ра ны”.

Вы ха ду на сцэ ну ча ка лі чар го выя ка
лек ты вы. Кож ны з гур тоў прэ зен та ваў 
пяць тво раў. «Рэ ха пуш чы» вы ка на ла 
«А ў са дзе рэ чань ка», «Што за ме сяц», 
«Зя зю ля ва раж біт ка», «Бя роз ка» і «Чар ка 
на па са шок». Муж чын скі хор «Ку ран ты» 
з Бель скаПад ляш ска га — «Будзь зда ро
вы гас па дар», «Мая ма лень кая Ай чы на», 
«Су ні цы», «Пад ма скоў ныя ве ча ра» і «Не 
вер ка ню ў да ро зе». Кі раў ні ком абод вух 
ка лек ты ваў з’яў ля ец ца Алі на Не гя рэ віч. 
З «Ку ран та мі» вы сту пі ла яна со ла з пес
няй «Пад ма скоў ныя ве ча ра». На ча ром хаў
скай сцэ не абод ва гур ты прэ зен та ва лі ся 
ра ней. За ба га ты рэ пер ту ар і май стэр скае 
вы ка нан не пе сень ар ты сты як ра ней, 
так як і за раз ат ры ма лі ад пуб лі кі «вя лі кія 
бра вы» і сло вы прыз нан ня. Гэ та ж са мае 
ты чыц ца і «Кат рын кі» з Вы со ка га пад 
кі раў ні цтвам Ла ры сы Лі зя кі ны. Вы ступ 
па чаў ся кам па зі цы яй тан ца валь най гру пы 
«Зя лё ная рош ча», за тым бы лі пес ні «Хлоп
цыры ба лоў цы», «Бе ла русь ча роў ная», 
«Зя зю ля ўсё куе», «Бы лі ў мя не ў ка мо ры 
гро шы», «Ма ру ся бу зі дай» (на поль скай 
мо ве) і за кон чыў ся раз ві таль най пес няй 
«Мы вам жа да ем». Ка лек тыў «Кат рын ка» 
не ад ной чы вы сту паў на ча ром хаў скіх ім п
рэ зах ды ў су сед ніх Кляш чэ лях. Заў ж ды 
су стра каў ся з сар дэч ным пры ё мам. Лі чу, 
што «Кат рын ка» з Вы со ка га не раз яш чэ 
бу дзе гас ця ваць на кан цэр тах у рам ках па
меж на га су пра цоў ні цтва.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

ні ін тэ лек ту. Ад на ча со ва сля пая ве ра, 
без глы бо ка га асэн са ван ня, якая не ру ха
ец ца ў паў ся дзён ным жыц ці, мае ма лое 
зна чэн не. Праў дзі вая рэ лі гій ная прак ты ка 
зак лю ча ец ца ў ін тэн сіў най пра цы над сап
раў д най ду хоў най ме та мар фо зай.

Ра бін ад на ча со ва пад к рэс ліў, што лю
боў да ін шых па чы на ец ца ў нас са міх. На 
яго дум ку, каб па ка хаць дру го га ча ла ве ка, 
спа чат ку трэ ба па ка хаць са мо га ся бе. Тая 
лю боў пра яў ля ец ца, між ін шым, у пра цы 
над са бою, вы кон ван ні сва іх аба вяз каў 
і жыц ця ў ад па вед нас ці з Бо жы мі за ко на мі.

Тэ му на коль кі важ ная рэ аль ная прак
ты ка, рас па ча тую ра бі нам, пра цяг нуў 
па стар Та маш Віг лаш. На яго дум ку, нез
да ро вае стаў лен не да ін шых — ад мет ных 
— гэ та вы нік не ву цтва. — Ма ла та го, што 
мы не ажыц цяў ля ем на вук сва ёй ве ры 
ў паў ся дзён ным жыц ці, але ма ем схіль
нас ці іх вы ка ры стоў ваць, каб тлу ма чыць 
эга і стыч ную па ста ву. Зда ра ец ца, што ста
вім ся да рэ лі гіі так, быц цам бы яна бы ла 
на шай улас нас цю, або ро бім з яе эты кет, 
які ад роз ні вае нас ад ін шых. Гэ та не з’яў
ля ец ца доб рым спо са бам. Та кім чы нам, 
за мест та го, каб ачыс ціц ца з ат ру ты сэр
ца і ро зу му на ву кай на шай рэ лі гіі, ат руч ва
ем яе гэ тым, што ў нас дрэн нае.

На дум ку док тар са цы я ло гіі Да ро ты Мі
ся юк, ме на ві та су стрэ чы прад стаў ні коў 
роз ных рэ лі гій ву чаць, што ня гле дзя чы 
на дак т ры наль ныя ад роз нен ні, кож ная 
да па ма гае на ву чыц ца і зра зу мець лю боў:

— Усе рэ лі гіі ву чаць лю бо ві, спа га ды, 
цяр п лі вас ці, па мяр коў нас ці, пра ба чэн ня 
і гэ так да лей. І са праў ды мо гуць рэ аль на 
да па маг чы ў раз віц ці гэ тых якас цей. Ак
ра мя та го, пры клад, які мы ат ры ма лі ад 
кож на га з зас на валь ні каў гэ тых рэ лі гій, 
яс на па каз вае, што кло пат пра ін шых 
і цнат лі вае жыц цё вя дзе да шчас ця. 
На ву ча ю чы, на да ва лі асаб лі вую ўва гу 
раз віц цю лю бо ві і спа га ды, а так са ма 
не аб ход нас ці ад мо віц ца ад эга і стыч ных 
жа дан няў. Кож ны з іх за клі каў нас пе
рат ва рыць сэр ца і ро зум. Не за леж на ад 
та го, ці з’яў ля ем ся ве ру ю чы мі людзь мі ці 
не, усе яны, бе зу моў на, зас лу гоў ва юць 
на шай най вы шэй шай па ша ны.

Кан фе рэн цыю мож на пад вес ці сло ва
мі ра бі на, які зноў ад нёс ся да пра цы над 
са мім са бою: «Ка лі мы лі чым ся бе рэ лі гій
ны мі людзь мі, але ня ма ў нас спа чу ван ня 
і дыс цып лі ны, як мо жам пат ра ба ваць гэ
та га ад ін шых?». На яго дум ку, па куль не 
па чы на ем сур’ ёз на прак ты ка ваць на ву кі 
на шай улас най рэ лі гіі, ніх то сур’ ёз на не 
бу дзе ста віц ца да нас. Прак ты ка аба зна
чае, між ін шым, да ван не доб ра га прык ла
ду шля хам пад т ры моў ван ня гар ма ніч ных 
ад но сін з ін шы мі рэ лі гій ны мі тра ды цы я мі. 
Та му ўсе ўдзель ні кі ды ску сіі ў Цэн т ры 
Люд ві ка За мен го фа жа да лі са бе, каб 
гэ та быў толь кі па ча так су поль ных, і так 
бліз кіх, між кан фе сій ных су стрэч.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

Кан цэрт 
з бе ла ру скай нот кай
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У па ле скай глы бін цы (56)У
 прып ры пяц кай Лю бя зі пра мо
ві ла пас ля доў насць ван д роў кі. 
Ад па чат ку мя не суп ра ва джа
ла ле ген да пра за топ ле ныя 
га ра ды і цэр к вы. Яны час ад 

ча су вы ны ра лі ся зпад ва ды ў выг ля дзе 
пры ві даў, гу каў ці ма тэ ры яль ных зна
хо дак як аму ле ты, іко ны, фраг мен ты 
драў ля ных суд наў, кры жы ці лі тур гіч ныя 
ке лі хі. Іх го лас у не пісь мен ным кра я ві дзе 
гры меў абар ва най дра май жыц ця, што 
не да ча каў шы пра ця гу ў рэ аль ным жыц ці 
па ся ля ла ся ў ін шым вы мя рэн ні, тобок 
дзесь ці ў мі фіч ным цар стве пад глы бо
кай ва дой, пад асоб ным, спра вяд лі вым 
не бам. Усе мае азё ры Сві цязь, Свя тое, 
Па ча еў скае, Іль б ле ха ва лі ў то нях час цін
кі за ла той сла вы.

Сця пан Ада ма віч Ала сюк, на стаў нік 
гі сто рыі з Лю ба шо ва, па поў ніў мае па да
рож ныя зда гад кі. Кож ны на род ства рае 
міф пра за ла ты век. Для Па лес ся гэ та 
ча сы Пін скаТу раў ска га кня ства, у якім 
знач ную ро лю сыг ра лі ві кін гі. Іх па на ван
не ад люст ра ва ла ся ў ле ген дах пра за ла
тыя га ра ды ды ў на зо вах прып ры пяц кіх 
се ліш чаў — Вэт лы, Лэ бэ ты, Но бель, Оль
б ле, Ні вель...

Ад ным з ва раж скіх цэн т раў Сця пан 
Ала сюк лі чыў вя до мы ў ХІ ста год дзі Лю
бязь. Га ра дзіш ча зна хо дзі ла ся на вост
ра велад дзі не, па ся род ве ліч на га во зе ра 
і вы кон ва ла ро лю ган д лё вай за ста вы 
на Пры пя ці. Ста ры на зоў се ліш ча — Лэ
бэ ты. Ста ра жы лы па сён няш ні дзень 
ка жуць што од Лэ бэ шо ва до Лэ бэ тов 
(з Лю ба шо ва ў Ле бязь) дзве га дзі ны да
ро гі. У якас ці прык ла ду, які меў да ка заць 
скан ды наў скія сля ды, на стаў нік на зваў 
яш чэ эн дэ міч нае проз віш ча, якое вы сту
пае ў пры пры пяц кіх сё лах. Гу чыць яно 
Шклё да.

У Лю бя зіЛэ бэ тах, ку ды я за ван д ра
ва ла пас ля тры вож на га блу кан ня па 
нез на ё мым ле се, ча ка ла мя не сап раў д
ная гі сто рыя пра за топ ле ную цар к ву. Да 
гэ тай па ры апо вед па да ва лі паў шэп там, 
у да ве ра ным кру зе. Ра сказ не вый шаў 
паза ме жы ся ла. Мне па шан ца ва ла 
больш чым трэ ба. З гі сто ры яй ся ла па
зна ёмі ла мяс цо вая на стаў ні ца На тал ля 
Шклё да, у пры ват нас ці ўнуч ка бе ла ру са 
з пад бе ла стоц кіх Па рос лаў. Усё, дзя ку ю
чы пад каз кам зыч лі вых лю дзей.

* * *
Най горш, ка лі заб лу дзіш ся ў бяз люд

ным мес цы. Па да ро зе ў Лю бязь я ра шы
ла на ве даць тур ба зу Пры пяц ка га на цы я
наль на га пар ку. Спа чат ку ўсё зда ва ла ся 
про стым. У Лю ба шо ве я се ла ў мар ш рут
ку ды пап ра сі ла ў ша фё ра, каб спы ніў ся 
ля ся дзі бы пар ку. Дзе сяць хві лін паз ней 
я бы ла на мес цы. Ну, прыб ліз на на мес
цы. У тур ба зу вя ла пяс ча ная да ро га праз 
лес. Ця гам апош ня га го да я бе зу пын на 
ду ма ла, каб па тра піць у гэ тае мес ца. 
Штось ці ва бі ла, пры цяг ва ла. І за раз, ка
лі з кож ным кро кам наб лі жа ла ся мэ та, 
я не ве да ла: це шыц ца мне, ці пла каць? 
Пе рад ва чы ма па ка за лі ся дзве вя ско выя 
ся дзі бы, аб рос лыя дзі кім ла ба дзен нем. 
Я па вяр ну ла на па на дво рак з аз доб най 
бра май. На стэн дзе пар ку кра са ва ла ся 
ба лот нае пта ства: чап лі, бус лы, ка нюк, 
ар ланбе лах вост. У глы бі па над вор ка 
ту лі ла ся драў ля ная хат ка з бла кіт ны мі 
вок на мі і праш к лё най ве ран дай. Усё на
во кал бы ло зак ры та. Ні дзе жы вой ду шы. 
Ну, хоць ты плач! Я пры се ла на тоў стай 
ла ве і ду ма ла, што ра біць, у які бок па
вяр нуць. Іс ці абыку ды, па няз ве да ным 
ле се, ры зы коў на. Як на злосць ус пом ні
лі ся ваў кі, пра якіх га ва ры лі цёт кі ў мар
ш рут цы. Апош нім ча сам у на ва коль ныя 
сё лы ста лі за бя гаць ваў кі ад Чар но бы ля. 
„Та кія ро стам у ця ля”, — да каз ва лі жан
чы ны. Ва бі ла іх пад ла, якое ся ля не вы кі
да лі ў лес і пры да рож ныя ра вы.

А там... што мае быць, то бу дзе. За
мест вяр нуц ца ў вя до мае мес ца, да зна ё
май да ро гі, я пай ш ла ле сам у паў ноч ным 
на прам ку. Ска заць, што нес лі ў той бок 
но гі, ма ла. Мяне цяг ну ла маг ні там. Дзвес
це мет раў да лей лес па цям неў. Пап раў
дзе гэ та быў ста ры, здзі чэ лы парк, які 
аца леў ад ся дзі бы Чар нец кіх. Тут жа 
ад к ры ла ся ву лач ка з па хі ле ны мі або ра мі 
з тоў стых ба ля саў. Да дрэ ва быў пры бі

ты ўка заль нік: Ву лі ца Двор ская.
На зоў ад нак збі ваў з пан та лы ку. Зруй

на ва ны бу ды нак два ра пас ля Пер шай 
су свет най вай ны быў рас п ра да дзе ны на 
цэг лы. За бу до вы, уз ве дзе ныя та ла кой 
у шас ці дзя ся тыя га ды ХХ ста год дзя, пры
на ле жа лі лю бяз ска му кал га су. Кож ны 
се ля нін ат ры маў за гад ра заб раць ад ну 
сця ну і ад даць на кал гас ныя або ры, 
аў чар ні, ку рат ні кі, ця лят ні кі і сві нар ні кі. 
За раз каст ру ба ты, на па ло ву рас цяг ну ты 
ком п лекс, па ло хаў сва ім няш час ным выг
ля дам. Страш ны двор — не ска жаш іна

чай. І гэ та ка нец жах лі вых ат рак цы ё наў. 
У мой бок ля це лі два дзі кія са ба кі, адзін 
ро стам у ця ля.

* * *
Я іш ла з дры жа чым сэр цам праз цём

ны лес і ўсё здзіў ля ла ся, што яш чэ іду. 
Маг чы ма, усе гэ тыя пры го ды бы лі на тое, 
каб пад рых та вац ца на суст рэ чу з цу дам.

Цём ны лес з дзі кі мі са ба ка мі мі нуў як 
каш мар ны сон. Не ча ка ная пе ра ме на 
ан ту ра жу і наст рою зда ва ла ся ма гіч най 

шту ко ві най. Быц цам хтось рас су нуў цём
ныя зас ло ны і пак лі каў у свет лы аб шар.

Я ту за ну ла ся бе ў ру ку, каб пра ве
рыць ці я яш чэ на зям лі.

Сла ва Бо гу — усё нар маль на.
Кон чыў ся лес і ад к ры ла ся па на ра ма 

на бла кіт нашэ рае во зе ра, якое цяг ну ла
ся за не бак рай. На ся рэ дзі не вы сі лі ся 
тры аст ра вы. На ад ным з іх ар хе о ла гі 
знай ш лі сля ды па ся лен няў эпо хі поз ня га 
па ле а лі ту. На ін шым за ха ваў ся на сып 
і фраг мен ты ча ста ко ла з шо ста га ста
год дзя на шай эры. Ве ра год на, там зна
хо дзіў ся ад на та ва ны ле та піс ца мі ў ХІ ста
год дзі град Ле беж (Лэ бэ ты), ган д лё вая 
за ста ва па ва дзя ным шля ху на Пры пя ці.

Ма быць, з вы сі во зе ра на па мі на ла 
са ляр ны аму лет, па вя за ны на бла кіт най 
стуж цы Пры пя ці, якая спа кой на пе рап
лы ва ла праз ва да ём. Што тут да даць? 
Я ад чу ва ла ся бе бяз меж на шчас лі вай. 
Пры го жасць мес ца аж но ба ле ла. Дзі кі 
са ба ка з’еў ужо кі ну ты мною бу тэр б
род і бег са бе збо ку. Дру гі, той ро стам 
у ця ля, сха піў на ля ту ша ка лад ку з ма іх 
пры па саў і па ва лок ся дзесь ці ў бок кал
гас ных бу дын каў.

Па бе лым, пяс ча ным пля жы, якім я да
бі ра ла ся да ся ла, га ня лі ся бе лаб ры сыя 
хлап чу кі. Спа ві ва ла іх дзі кая сва бо да і ра
дасць ад ку пан ня ў цёп лым, спа кой ным 
во зе ры. Ад уз бя рэж жа да но сіў ся пах 
квіт не ю ча га ча ба ру і сас но вай жы ві цы. 
Але гля дзець у той бок не над та ха це ла
ся, усё зза кал гас най ін дуст рыі, якая, 
быц цам каш мар ны пры від, цяг ну ла ся 
ўзбя рэж жам. Аб дзер тыя з цэг лы шкі ле
ты ця лят ні каў, ір жа вая ва да кач ка, ад руб
ле ныя пляш кі зпад га рэл кі і пеп сі, ста ры 
чо бат...

Урэш це, ся род вя ско вых за бу доў, 
на вы со кім бе ра зе па ка за ла ся цар к ва 
з бля ша ны мі ку па ла мі. Уз вя лі яе ў 1991 
го дзе на мес цы за топ ле на га хра ма. Як 
боль шасць па ле скіх па ра фій, пры на ле
жа ла Ма скоў ска му пат ры яр ха ту. На цар
коў ным пля цы я па ба чы ла на ма гіль ную 
плі ту з ка ме ню, заст раглую ў зям лі. Гэ та 
быў кан к рэт ны, ма тэ ры яль ны след ад да
ва ен най, ужо ле ген дар най бу доў лі, якой 
зніш чэн не спа ло ха ла на род.

Пак ру ча стай, пяс ча най ву лач кай 
я даб ра ла ся ў цэнтр ся ла. Там ча каў 
мя не но вы сюр прыз. Пе рад ва чы ма ста
яў шы коў ны бу ды нак га тэ лю з вя лі кім 
па тыо. Ву са ты ка зак на біл бор дзе зап
ра шаў у рэ ста ран на хат нія і не да ра гія 
абе ды.

На доб рую спра ву, ста яў ён дзе трэ ба 
і не па ві нен здзіў ляць. Як раз праз Лю
бязь ідзе між на род ная тра са з Ук ра і ны 
ў Бе ла русь, ад сюль двац цаць кі ла мет
раў у бе ла ру скі Іва наў, прас лаў ле ны 
мастаком На па ле о нам Ор дам і езу іц кім 
па кут ні кам Ба бо лем...

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n На возеры Любязь

n Караібскія матывы на Лябязкім пляжы

n Турбаза пад замком


