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Юрку БАЕНУ 60. Віншуем! è3

1918 - 2017

ДЗЕНЬ ВОЛІ!
Зварот да беларускага народу

Шаноўныя суродзічы, дарагія сябры 
беларусы! Ад імя Рады Беларускай Народ
най Рэспублікі віншую вас з нашым вялі
кім нацыянальным сьвятам! У гэты дзень, 
25 сакавіка 1918 г., пасьля доўгай няволі, 
калі вонкавы сьвет забыўся пра нашае 
існаваньне, народ наш заявіў, што хоча 
жыць у сваёй незалежнай дзяржаве. Да
вялося чакаць яшчэ больш як сем дзесяці
годзьдзяў, пакуль Беларусь сталася ўсімі 
прызнанай дзяржавай, але калі б не было 
ў сакавіку 1918 году людзей, якія моцна ве
рылі ў сваё права быць вольнымі на сваёй 
зямлі, — не здабылі б мы ў жніўні 1991га 
сваёй дзяржавы. Дарагія сябры, праз год, 
25 сакавіка 2018 г., мы адзначым 100га
довы юбілей абвяшчэньня незалежнасьці 
Беларускай Народнай Рэспублікі. У нар
мальнай дэмакратычнай краіне, дзяржава 
рыхтавалася б да вялікага сьвята — але 
цяпер, на жаль, настрой не сьвяточны. 
У гэтым 2017 годзе наш край ізноў апынуў
ся пад пагрозай быць зьняволеным тым 
самым захопнікам. Разьвіцьцё апошнім 
часам падзеяў вельмі трывожнае. Перад 
мілітарызацыяй нашай зямлі расейскімі 
базамі і манэўрамі з удзелам тысячаў ра
сейскіх вайскоўцаў, Беларусь успрымаец
ца Захадам верным саюзьнікам Масквы, 
і падзел паміж двума сьветамі пакідае нас 
штораз часьцей на баку варожай нам ім
пэрыі. У выпадку вайны наш народ ізноў 
зробіцца першай яе ахвярай. Зьвяртаюся 
сёньня да беларускага народу, у Беларусі 
і ўва ўсім сьвеце. Гэтак, як нашая гераічная 
моладзь, якая нядаўна бараніла Курапаты, 
скажыце ўсяму сьвету і прамаскоўскім хаў
русьнікам у Менску, што беларускі народ 
не зьбіраецца ізноў паміраць за чужыя ім
пэрыі, што край наш выбраў нэўтралітэт, 
калі ён меў магчымасьць выказаць сваю 
волю, і што ён быў уцягнуты ў варожую 
нам Эўразійскую зону, нягледзячы на гэ
тае жаданьне, выказанае ў Канстытуцыі. 
У гэты вельмі неспакойны час, калі кожная 
дзяржава мае свае ўласныя клопаты і ня 
мае часу прыслухоўвацца да чужых праб
лемаў, цяжка пераканаць тых, хто гэтага 
ня ведае, што мілітарныя базы на сваёй 
зямлі мы ўспрымаем — як пагрозу неза
лежнасьці нашай дзяржавы. Аднак пра гэ
та трэба гаварыць, трэба пісаць усім нам 
як індывідуальна, гэтак і калектыўна, ад 
імя беларускіх арганізацыяў, звароты да 
ўрадаў краінаў, дзе мы пражываем. Трэба 
рабіць усё магчымае, каб нас бачылі, каб 
нас чулі, каб ведалі, што народ наш ізноў 
пад пагрозай з боку суседа, злачынную не
бясьпеку якога сьвет нарэшце зразумеў. 
Трэба, каб лінія абароны Эўропы прахо
дзіла ня ўздоўж зяходняй мяжы Беларусі 
з Эўразьвязам, а ўздоўж мяжы ўсходняй 
— з Расеяй. Дарагія мае суродзічы на 
Бацькаўшчыне, трэба, каб вы таксама за
явілі сьвету, што вы ізноў быць калёніяй 
Масквы не зьбіраецеся. З сумам канста
тую, што трэба быць героем, каб у Белару
сі змагацца за волю нашай зямлі. З глыбі
ні сэрца віншую тых, хто гэта штодзённа 
робіць. Сьвет пра вашае змаганьне ведае. 
Воля і Незалежнасьць Беларусі, у першую 
чаргу — у вашых руках! Жыве Беларусь! 

Івонка Сурвілла, 
старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. 

Сакавік, 2017 г.

Уршуля Шубзда: — Падрыхтаваныя, 
каб адказаць на кожнае пытанне?

Лявон Тарасэвіч: — Давай.

— Пры Вашым дні нараджэння запы
таю, што думаеце наконт сувязі кры
ві, значыць паходжання, з гэтым чым 
займаецеся? Ці ўвогуле такая залеж
насць існуе? Бо напэўна ў нейкай сту
пені месца, людзі неяк фарміруюць 
чалавека.

— Праца мастака ёсць люстрам яго жыц
ця. Усё, што адбылося, усё, што мастак 
перажыў пазней, змяшчаецца ў яго пра
цах, калі ён з’яўляецца мастаком. Калі ча
лавек гляне на працы нейкага артыста, 
тады вельмі лёгка пазнаць яго жыццё.

— Цяпер больш часу праводзіце ў Вар
шаве. Як Вас успрымаюць там, а як на 
Падляшшы?

— Папершае, для мяне гэтага Падляш
ша няма. Для мяне наша Падляшша 
скончылася на Люблінскай уніі, калі нас 
проста падзялілі. І гэтае Падляшша нам 
застаецца па другой старане Буга, а мы 
жывем у якімсьці такім дзіўным творы, які 
ніколі не быў сабой: частка Падляшша, 
частка Сувальскай зямлі, яцвяжскай, 
частка Мазовіі з Ломжай за рэчкай, якая 
зусім чужая. Таму Жыгімонт Аўгуст жыў 
у Кнышыне, а не ў большай Ломжы, бо 
не меў з ёй духоўнай супольнасці.

— А Вы адчуваеце сувязь з сённяш
няю Беларуссю?

— Знаеш, Табе скажу, што я перш за 
ўсё не адчуваю сённяшняй Беларусі, 
якую штучна ад нас аддзяляе мяжа. Мы 
маем вельмі добры кантакт, калі ідзе пра 
людзей, якія займаюцца музыкай і маста
цтвам. І так папраўдзе, якая розніца, што 
Аляксей Карпюк жыў у Гародні, а ў часы 
дзяцінства гуляў з маім бацькам. І гэтая 

мяжа, якая аддзяляе Гародню і нас, так 
папраўдзе не існуе. Гэта адміністрацый
ныя межы, якія выдумваюць уладары 
дзяржавы, але калі ідзе пра культуру, 
то яна мае свае натуральныя граніцы, 
вядома, не назаўсёды. Яшчэ да Другой 
сусветнай вайны на захадзе Падляшша 
людзі гаварылі пабеларуску, сёння ўжо 
не гавораць. Тады, перад вайной, усе 
кругом Вільні гаварылі пабеларуску, ця
пер не гавораць. Таксама калі ідзе пра 
нямецкую мову, якая была ў Прусіі, якая 
была тут на заходніх частках Польшчы, 
у Познаньскім. І людзі з Берліна ездзілі 
туды адпачываць. Гэта ўсё зменлівае, не 
стаіць у месцы. І тая сённяшняя рэчаіс
насць, якая адбываецца, яна такая будзе 
толькі тады, калі будзе створана культу
ра. А гэта ці хутка пераставяць граніцы 
ў тую старану ці другую, гэта палітычная 
справа, якой часта доўгадоўга ніхто не 
заўважае.

— А Вы самі ў Варшаве часта карыста
ецеся беларускай мовай?

— Мова гэта медыум, дзякуючы якому ча
лавек дамаўляецца з другім чалавекам. 
Калі ведаю, што другая асоба зразумее, 
тады гавару пабеларуску. Ну, хіба што 
з сабакам з Валіл, калі ёсць у Варшаве, 
тады гавару пабеларуску.

— Ну, пытаюся таму, што Вы можаце 
дапамагчы пераломваць комплексы.

— Але гэта найлепш рабіць у месцы, 
у якім ты жывеш. Калі людзі прыязджа
юць да нас, да «Villi Sokrates» у Крынкі, 

Віншуем прафесара Лявона!

сабе гэта пераломваюць. Напрыклад, 
я ніколі не чуў, каб Мірэк Балка паскар
дзіўся, што чагось не разумее, хоча каб 
яму штосьці перакласці. Ён ёсць прысут
ны і мае настолькі культуры, што нават 
калі чагосьці не зразумее, то пазней яму 
дакажам. І хоча сюды прыязджаць. Усё 
тут на беларускай мове і яму гэта не пе
рашкаджае, а нашым часта так.

— А святкуеце сёння дзень нараджэн
ня па падляшскай традыцыі?

— Я не знаю чагосьці такога, каб было 
характэрнае для Падляшша і гэта адроз
нівала яго ад іншых месцаў свету, дзе б 
людзі адзначалі дзень нараджэння.

— Ну, мела я на думцы святкаванні, 
напрыклад з «духам пушчы».

— Гэта толькі медыум, якім карыстаюцца 
людзі і калі якога алкаголю патрабуюць. 
Я стаю, цяпер бачу мур — апошні, які 
застаўся ад варшаўскага гета, перада 
мною Павонзкі — найстарэйшы варшаў
скі могільнік, а будынак, з якога я вый
шаў, будавалі пры цару Аляксандру. Ну, 
але абуральным было б, каб на гэтым 
асфальце адчыніць «дух пушчы». Трэба 
яго шанаваць.

— Чаго Вам жадаць?

— Каб цешыцца кожным наступным 
днём.

— Таго Вам жадаем ад імя ўсёй рэдак
цыі! Дзякую за размову.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Аднаму з самых інтрыгуючых сучасных 
мастакоў, якога працы выстаўляліся ў самых 
прэстыжных галерэях свету, споўнілася 60 
гадоў. Лявон Тарасэвіч нарадзіўся ў 1957 
годзе ў Валілах, што побач Гарадка. Поўны 
творчага запалу, адкрывае для сябе ўсё 
новыя і новыя абліччы так старой і, здавалася 
б, ужо добра спазнанай дысцыпліны, якой 
з’яўляецца жывапіс. Падкрэсліваў сваё бела
рускае паходжанне і прымаў актыўны ўдзел у 
жыцці беларускай меншасці ў Польшчы. Адзін 
з суарганізатараў штогадовага беларускага 
фестывалю «Басовішча». Супрацоўнічаў з 
„Нівай”, адзін з заснавальнікаў „Гарадоцкіх 
навінаў”. Прафесар Лявон Тарасэвіч атры
маў пашпарт „Палітыкі” (2000), прэмію 
імя Яна Цыбіса (2000) і ўзнагароду Фонду 
Зофіі і Ежы Навасельскіх. У 2005 годзе ён 
быў узнагароджаны Міністрам культуры 
Сярэбраным медалём заслужанага для культу
ры Gloria Artis. У 2006 атрымаў гранпры Фонду 
культуры. У 2011 годзе ён стаў кавалерам 
Ордэна адраджэння Польшчы. Пры гэтым усім 
менавіта схацелася і хапіла энергіі каб з 2014 
года заняцца спадчынай Сакрата Яновіча  
і заснаваць Фонд Villa Sokrates.

n Прафесар Лявон 
Тарасэвіч з Маргарытай 
Дмітрук, мастачкай родам 
з Бельска-Падляшскага  
ў час яе выстаўкі ў Галерэі 
Крынкі
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Беларуская 
чаша Дзіравая

Конь для народа
— сакольская парода

Сваімі вачыма

дзяржава

У са ка ві ку заў сё ды з ці ка вас цю прыг ля
да ю ся адаб ра ным чле на мі жу ры на мі нан
там да ўзна га ро ды «Пад ляш ская мар ка 
го да», фі нан са ва най і пра ма ва най Мар
шал коў скай уп ра вай у Бе ла сто ку. Па вод ле 
ўла да роў ва я вод ства ўзна га ро джа ныя 
пра дук ты ма юць па ка заць тое, што са мае 
леп шае, ці ка вае, пер с пек тыў нае і пры тым 
на ша пад ляш скае. Да тры нац ца та га вы пу
ску кон кур су бы ло пры ня тых сто сем дзе
сят дзе вяць пра дук таў, з якіх да фі наль най 
част кі бы ла вы лу ча на толь кі двац цаць ад на 
пра па но ва ў ся мі ка тэ го ры ях: хар чо вы 
пра дукт, ужыт ко вы пра дукт, ін ве сты цыя, 
ад к рыц цё, па дзея, куль ту ра, гра мад ства. 
Кан чат ко выя вы ні кі га ла са ван ня жу ры і ін
тэр наў таў бу дуць вя до мы двац цаць сё ма га 
кра са ві ка. Зра зу ме ла, што ў та кой сі ту а цыі 
жу ры ме ла ня лёг кую заг ваз д ку ў са стаў лен
ні шортлі ста фі на лі стаў. У яе ра шэн нях аж 
над та ві да воч ная ка рэк т насць да пат рэ бы 
вы яў лен ня ў вы ні ках вы лу чэн ня ўсіх рэ гі

ё наў ва я вод ства. Ну і ві да воч ная да ні на 
сур’ ёз на му біз не су Пад ляш ша, які ўжо сам 
даў но вып ра ма ваў ся ў Еў ро пе і све це без 
спе цы яль най за ру кі мяс цо вых улад. Ад нак 
доб ра, што та кое прыз нан не ў рэ гі я наль
най па лі ты цы ім са мім так са ма не а бы я ка
вае. У кан цы гэ та яны да юць нам рэ аль ныя 
мес цы пра цы і зар пла ту, а не ма няць, што 
мы тут усе за жы вем, дзя ку ю чы чы ста му па
вет ру і ля сам, да якіх ува ход за ба ро не ны. 
Ад нак маё здзіў лен не эк ві ліб ры сты кай жу
ры вык лі каў са стаў на мі нан таў у ка тэ го рыі 
ад к рыц цё: Przys to so wa nie ma szy ny do 
szy cia dla osób z nie peł nos p raw noś cią koń-
czyn dol nych; Koń zim nok r wis ty w ty pie so-
kól skim; MA TIA — sztucz ne oko dla osób 
nie wi do mych.

Ка лі ў ка тэ го рыі «ад к рыц цё» по бач ся бе 
ста яць вы на ход ні цтвы не аб ход ныя траў ма
ва ным ін ва лід нас цю лю дзям і ўжо гі ста рыч
ная, пры го жая са коль ская па ро да ко ней, 
то та кое су па дзен не мож на раст лу ма чыць 

толь кі стом ле нас цю ка мі сіі. Усе ін шыя тлу
ма чэн ні бу дуць ус п ры мац ца як на іў ныя або 
як чор ны гу мар жу ры. Ад к рыц цё і ўзна га ро
джан не ха лад нак роў на га ка ня са коль скай 
па ро ды, якім здаў на сла віц ца са коль ска
га ра дзен ская пра сто ра па ўсім све це, 
па він на мець мес ца не ў гэ тай ка тэ го рыі. 
Хі ба, што, гля дзеў шы на пра дук ты ін шых 
там на мі нан таў, жу ры па лі чы ла ад к рыц цём 
маг чы масць вя дзен ня іпа тэ ра піі на гэ тых 
жа ка нях. На жаль, не вя до мае па куль мне 
асэн са ван не жу ры та ко га ра шэн ня.

Дзе ля поў най яс нас ці: я пад піс ва ю ся не 
толь кі абедз вю ма ру ка мі, але і на га мі не 
толь кі за на мі на ван не, але і пе ра мо гу са
коль ска га ка ня ў якас ці Пад ляш скай мар кі 
го да. На пэў на ад дам на яго го лас у ін тэр
нэт ным кон кур се. Конь быў най больш за
пат ра ба ва най і ша на ва най жы вё лай у мен
таль нас ці бе ла ру скіх ся лян. Не дзіў на, што 
і ў на шым на цы я наль ным гер бе Па го ня апы
нуў ся ме на ві та вер ш нікры цар на ка ні. Ну 

і ў гер бе Пад ляш ска га ва я вод ства і са мо га 
Бе ла сто ка ад Па го ні ні ку ды не дзе неш ся.

А ця пер не каль кі слоў аб гі сто рыі са
мой са коль скай па ро ды. Па чат кі сар га ні
за ва най ко не га доў лі на на шай тэ ры то рыі 
ся га юць па ло вы ХІХ ста год дзя. Уз ні к ла яна 
па іні цы я ты ве кон скай сек цыі Ві лен ска га 
зя мель на га та ва ры ства. Та ды ме на ві та на 
гас па дар чыя пат рэ бы ся лян па ча лі кры
жа ваць мяс цовых ка был з пры ве зе ны мі 
жа раб ца мі з За ход няй Еў ро пы, асаб лі ва 
з Брэ та ні і Ар дэ наў. Скры жа ва ныя та кім 
чы нам ко ні зда бы лі прыз нан не, а цэн т ра мі 
іх га доў лі ста лі ва ко лі цы Га род ні, Ін ду ры, 
Са кол кі і Дуб ро вы. Моц ная і тры ва лая 
па ро да, пры ста са ва ная да цяж кіх клі ма тыч
ных умоў мяс цо ва га лан д шаф ту і про ста га 
хар ча ван ня, знай ш ла прыз нан не не толь кі 
ў ся лян, але ста ла за пат ра ба ва най і ў га
рад скім тран с пар це, ра мон т ных і ар ты ле
рый скіх пад раз дзя лен нях ра сей скай ар міі. 
Су сед няя Пру сія з ах во тай куп ля ла ко ней 
та кой па ро ды. Та кія эка на міч ныя ім пуль сы 
спры я лі ко не га доў лі. З 1857 го да ў Га род ні 
ра сей скі мі ўла да мі ар га ні за ва лі ся па ста
ян ныя кон скія вы стаў кі і кір ма шы. Сла ва 
ко ней са коль скай па ро ды пай ш ла па ўсёй 
ім пе рыі і паза яе ме жы.

Дзя куй Бо гу і ад да нас ці ко не га доў цаў 
з Са коль ш чы ны і Дуб роў ш чы ны, ня гле
дзя чы на рэ ва лю цыі і вой ны, мы мо жам 
на да лей лю ба вац ца жы вой са коль скай па
ро дай, якая на да лей жыц ця ра дас на ўпры
гож вае кра я ві ды род най зям лі.

vЯў ген ВА ПА

Га род ня, зрэш ты як і ўся Бе ла русь, даў
но не ба чы ла та кіх ма са вых ву ліч ных пра тэ
стаў як за раз. Сла ву ты дэк рэт № 3 стаў не 
толь кі сім ва лам аб сур ду і поў на га не ра зу
мен ня ўла дай як жы вуць, ці дак лад ней ска
заць вы жы ва юць, бе ла ру сы, але і апош няй 
кроп ляй цяр пен ня, якая ўжо пе ра поў ні ла 
ча шу, праў да, толь кі з ад на го бо ку. Бе ла
ру ская ча ша цяр пен ня мае ня роў ныя краі 
(та кое яе ві зу аль нае ўяў лен не). Гэ та яе ўні
каль насць і ад роз нен не ад ін шых — то з ад
на го бо ку пе ра поў ніц ца, то з дру го га. А так 
каб праз усе краі ра зам, то яш чэ не.

Ула да гэ та зра зу ме ла пер шай і доў гія га
ды па спя хо ва вы ка ры стоў ва ла ня роў нас ці 
кра ёў бе ла ру скай ча шы цяр пен ня. То па ды
муць уго ру той бок, з яко га ўжо па пер ла, 
то ад дзь му ха юць сі лай ад ніз ка га краю ві но 
ад чаю. І доў гі час та кія ма ні пу ля цыі ў іх па
спя хо ва ат рым лі ва лі ся.

Ды і на гэ ты раз ні чо га но ва га ўла да 
не пры ду ма ла і пры дум ваць не ха це ла. 
А на вош та, ка лі ёсць даў но ап ра ба ва ныя 
спо са бы?

На па чат ку ха це лі пры пад няць той ніз кі 
бок, з яко га па лі ло ся. За ма ро зі лі дзе ян не 
са ма га вя до ма га ў све це дэк рэ та аж но да 
кан ца го да. Гэ та ж трэ ба, за ма ро зіць дзе
ян не ўжо дзе ю ча га дэк рэ та ні бы та дзе ля 
дап ра цоў кі і больш дак лад на га вы ву чэн ня. 
Маў ляў, ула да ду мае пра ўсіх, і пра дар ма
е даў так са ма, хоць і бы ло за яў ле на, што 
дар ма ед усё ж не зу сім са цы яль на пра віль
ная з’я ва.

Зрэш ты, та кія за явы не но выя. Ад гэ
тай ула ды мы чу лі, што і прад п ры маль нік 
неш та чу жа род нае, па доб нае на жу лі ка, 
якое па ра зі туе на зда ро вым це ле на шай 
цу даэка но мі кі. Ну вось дзя ку ю чы та кой па
лі ты цы пас пя хо выя прад п ры маль ні кі хут ка 
пе рат ва ры лі ся ў ні бы та „дар ма е даў”, якія 
па ста рой прад п ры маль ніц кай па мя ці, каб 
не ад вык лі, па він ны пла ціць па дат кі. Але не 
ат ры ма ла ся. У „дар ма е даў”, не ча ка на для 
ўла ды, ака за ла ся, што ёсць го нар і ча ла ве
чая год насць.

У та кой сі ту а цыі ў ход пай шоў даў но 
пра ве ра ны дру гі ва ры янт, які на зы ва ец ца 
сі ла вы ме тад. Пе ра поў не ную ча шу вы ра шы
лі нак рыць цяж кай крыш кай і з усяе сі лы 

ду шыць ёй уніз. Ба ла зе, для гэ та га ёсць 
усе не аб ход ныя пры ста са ван ні і доб ра пад
рых та ва ныя вы ка наў цы. І па нес ла ся.

Сот ні зат ры ма ных па ўсёй тэ ры то рыі 
кра і ны. Пра та ко лы, су ды, штра фы, арыш
ты, пры хо ды спец с луж боў цаў на пра цу да 
тых, у ка го яна па куль што ёсць, каб за дэк
ла ра ваць, што яе мо жа і не быць. Ну а тых, 
у ка го ўжо ня ма ні пра цы, ні за роб каў, так
са ма ёсць чым па па ло хаць — звы чай ным 
стра хам. Ме та даў і срод каў сі ла во га ці ску 
на не за да во ле ных жыц цём да стат ко ва, 
хоць вы гля дае гэ та не толь кі аб сур д на, але 
на ват смеш на. Як бы тыя лю дзі, якія ма юць 
пра цу і ня кеп скі за ро бак, прас ле ду юць і па
ло ха юць тых, хто гэ та га за роб ку не мае. 
І прас ле ду юць для та го, каб яны да лі ім 
гро шы і ні ў якім ра зе не вы каз ва лі свай го 
не за да валь нен ня.

Зрэш ты, па доб ны сцэ на рый праг на за
ваў ся вель мі лёг ка. Па доб ныя рэ жы мы як 
у Бе ла ру сі не лю бяць аб ця жар ваць ся бе 
ней кі мі но вы мі вы на ход ні цтва мі. Заў сё ды 
ёсць ста ры пра ве ра ны ме тад. Та му ад 
ула ды ніх то і не ча каў ні чо га ін ша га. Яна, 
ула да, на ват не ра зу мее пры чын та ко га 
ма са ва га абу рэн ня. Лю дзі, якія так доў га 
зна хо дзяц ца пры ўла дзе, на ту раль на, не 
мо гуць ве даць пра праб ле мы гра мад ства. 
Ме на ві та дзе ля гэ та га ў дэ ма кра тыч ных 
кра і нах і ўста наў лі ва юц ца мак сі маль ныя 
тэр мі ны, пас ля якіх і ба ла та вац ца нель га. 
Ча ла век, які дзе ся ці год дзя мі не хо дзіць па 
ву лі цах, не на вед вае кі на тэ ат раў, не за віт
вае ў гос ці да зна ё мых, не за хо дзіць у кра
му, каб ку піць хлеб, ма ла ко і га рэл ку, не 
мо жа ўя віць, што на ўсе гэ тыя дроб ныя ра
дас ці трэ ба цяж ка пра ца ваць. Та му і ба чым 
мы ў мно гіх вы со ка па стаў ле ных чы ноў ні каў 
шчы рае здзіў лен не, што бе ла ру сы абу ры
лі ся зза ней кай дро бя зі. Па ду ма еш, ней кіх 
па ру няш час ных сот няў до ла раў з ры ла! 
Што гэ та за гро шы та кія, што зза іх та кі шу
хер пад ня лі.

Па мя таю, як яны не маг лі зра зу мець, 
ча му абу ры лі ся ўкра ін цы, як у Яну ко ві ча 
знай ш лі за ла ты ба тон. Маў ляў, ну не па да
ба ец ца вам ба тон, бу дзем ра біць са свай го 
зо ла та пон чы кі ці плі ты ў выг ля дзе са ла. Ну 
што вы да ба то на пры ча пі лі ся!? Пра дукт як 
пра дукт!

І пра ча шу цяр пен ня яны так са ма ні чо га 
не ра зу ме юць. Пры нам сі пра тое, што як 
ду шыць на яе крыш кай уніз, то яна мо жа 
трэс нуць з усіх ба коў.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Сла ву ты дэк рэт № 3 Аляк сан д ра Лу ка
шэн кі — як дзір ка на ра сій скай да ро зе. 
У Ра сіі да рож ную ўха бі ну выз на чае нор ма. 
Ка лі яна не глы бей шая за 5 см, не даў жэй
шая за 60 см і не шы рэй шая за 15 см, яна 
не мо жа раз г ля дац ца як дзяр жаў ная... І як 
та кая не ква лі фі ку ец ца як дзі ра, не пад ля
гае ра мон ту. Яе не ўклю ча юць у спра ваз да
чы да рож най служ бы, і дзяр жаў ныя служ
бо выя асо бы, ад каз ныя за дзяр жаў ныя 
да ро гі, аб мі на юць гэ ты праб лем ны факт 
шы ро кім кру гом. Мо жа та му «ра сій ская да
ро га» мае так шмат дзіў ных па ва ро таў? Гле
дзя чы на іх заб лы та насць, ужо не вя до ма 
ад куль і ку ды ідзе Ра сія. У лю бым вы пад ку, 
да ро га гэ та да ро га, на ват ка лі вя ла ў ні ку
ды. Да рэ чы, гэ тая «ра сій ская» не менш пак
ру ча стая, чым «бе ла ру ская» або ў апош ні 
час «поль ская».

У Ра сіі кож ная вы бо і на з па ра мет ра мі 
мен шы мі чым зга да ныя ра ней, хоць яна 
зна хо дзіц ца на дзяр жаў най да ро зе, да 
дзяр жа вы не на ле жыць. Бе за пе ля цый на 
ўста наў ляе гэ та «нор ма дзі ры». Дзір ка 
не дзяр жаў ная, але не зна чыць пры ва ты
за ва ная. Бо ніх то да яе не прыз на ец ца. 
Та кім чы нам па за нар ма тыў ная вы бо і на на 
ра сій скіх да ро гах на бы ла зна чэн не дзір кі 
з гра мад скім ста ту сам. Звяр тае на ся бе 
ўва гу, але яна быц цам бы аб ст рак т ная. 
На ват ка лі хтось ці зза яе бу дзе мець шко
ду, але ж не ўсе ад ра зу ды ў той жа час. 
Гэ та ні чо га, што ўсе ка ры сталь ні кі да рог 
мо гуць быць па тэн цый ны мі ах вя ра мі та кіх 
вы бо ін. Але не ўсе ад ра зу! Не ўсё гра
мад ства, толь кі фі зіч ныя асо бы. І пры тым 
толь кі ўдзель ні кі да рож на га ру ху. У рэш це 
рэшт, з пун к ту гле джан ня мно ства «гра
мад ства», ка ры сталь ні кі або па тэн цый ныя 
ка ры сталь ні кі да рог толь кі пад м но ства. 
Ад но з мно гіх пад м но стваў уся го мно ства. 
Пры кла дам та ко га ін ша га пад м но ства мо
гуць быць пе шыя ту ры сты. Ці ама та ры па
рап ла наў. Хоць па за нар ма тыў ных дзі рак 
у да ро гах Ра сіі пры бы вае, што ста но віц ца 
гра мад скай праб ле май, але за тое мен шае 
тых уха бін, што ад па вя да юць умо вам для 
ра мон ту. Ра сій ская дзяр жа ва ў гэ тых ад
но сі нах да клад на вы кон вае свае аба вяз кі 
на конт гра мад ства і та кія дзір кі ла тае. 
Та му гра мад ства не па він на бур чэць на 
дзяр жа ву, а хут чэй кры тыч на зір нуць на 
ся бе. Хай яно са мо ла тае свае дзі ры, так 

як дзяр жа ва — дзяр жаў ныя. Гэ ты пры
клад па каз вае, што гра мад ства і дзяр жа ва 
ў Ра сіі гэ та два аў та ном ныя і не за леж ныя 
ар га ніз мы. Дзяр жа ва са бе, а гра мад ства... 
як са бе хо ча! Аб раб стве тут ня ма га вор кі. 
Та кім чы нам сва бо ды, якіх па тра буе гра
мад ства, дзяр жа ва за да валь няе. І на ват 
га ран туе. У Ра сіі дзяр жа ва, у рэш це рэшт, 
слу жыць гра мад ству, ха ця хут чэй больш 
слу жыць ця пе раш няй ула дзе. Ка лі гра мад
ства па ва жае нор мы, уста ноў ле ныя дзяр
жа вай, па ва жае і ўла ду. Лю быя дзе ян ні, 
пе ра вы ша ю чыя гэ тыя стан дар ты, ла гіч на 
— ан тыг ра мад скія і ан ты дзяр жаў ныя. Ла
тан не да рож ных дзі рак не ад па вя да ю чых 
нор ме бы ло б та кім чы нам так ан тыг ра мад
скім, як і ан ты дзяр жаў ным. Ула да кла по ціц
ца пра свае ўха бі ны.

Вяр та ю чы ся да прэ зі дэн ц ка га дэк рэ та 
№ 3 — мае ён ранг дзяр жаў на га за ко на. 
Але на ву лі цы мно гіх га ра доў Бе ла ру сі 
вый ш лі на тоў пы яго га ра чых пра ціў ні каў. 
Су праць на ме ру ўла ды гэ ты дзяр жаў ны 
акт з па рад ка вым ну ма рам 3 зва рух нуў 
гра мад ства. Гэ та не дзіў на, та му што ка лі 
ён па дзя ляе гра мад ства на нах леб ні каў 
і не нах леб ні каў, дар ма е даў і не дар ма е
даў, мае яно пра ва за пат ра ба ваць ад каз 
на аб сяг фун к цы я на ван ня дзяр жа вы 
і ўла ды, якая вы сту пае ад імя дзяр жа вы. 
Спра ва ў выз на чэн нях. Ці дзяр жа ва гэ та 
ўла да? Ці з’яў ля ец ца Аляк сандр Лу ка шэн
ка дзяр жа вай? Ме жы па між дзяр жа вай 
і гра мад ствам вы раз ныя і ўста ноў ле ныя 
па лі тыч най тра ды цы яй і зго дай боль шас
ці. Пры нам сі, у дэ ма кра тыч ных кра і нах. 
У аў та ры тар ных кра і нах, та кіх як Ра сія, Бе
ла русь і цяперашняя Поль ш ча, пра гэ тыя 
ме жы трэ ба на стой лі ва пы тац ца. І пат ра
ба ваць іх ша на ван ня. Ула да, як у вы пад ку 
трох зга да ных сла вян скіх кра ін, ім к нец ца 
да ўзур па цыі дзяр жа вы. Але дзяр жа ва гэ
та не Лу ка шэн ка, не Пу цін і не Ка чын скі. 
Яны з’яў ля юц ца про ста злы мі эма на цы я мі 
дзяр жа вы, якая па выз на чэн ні з’яў ля ец ца 
ўста но вай у пад па рад ка ван ні ўся му гра
мад ству. А ка лі яна пе ра вы шае сваё выз
на чэн не дзе ля вы га ды ці ін та рэ саў ак ту аль
най ула ды, ста но віц ца дзі ра вай.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Пры го ду з па э зі яй Юрый Ба е на па чаў 
яш чэ ў па чат ко вай шко ле. Па вод ле па э
та сур’ ёз ным дэ бю там мож на лі чыць яго 
верш «Ле та», які быў на дру ка ва ны ў «Зор
цы» ў руб ры цы «Вуч нёў ская твор часць». 
Быў та ды вы пуск ні ком шо ста га кла са па
чат ко вай шко лы ў Ду бя жы не.

— Гэ ты верш фак тыч на быў на дру ка
ва ны ле там. Пом ню, што ка лі ён з’я віў ся 
на ста рон ках «Зор кі», я быў про ста аша
лом ле ны гэ тай па дзе яй. І гэ та быў та кі 
моц ны штур шок да та го, каб да лей пі саць 
свае рад кі. Паз ней, ка лі я быў ужо вуч нем 
Бель ска га бел лі цэя, я дэ бю та ваў на лі та
ра тур най ста рон цы «Бе ла ве жы» ў «Ні ве». 
У ма ёй твор час ці моц на да па ма гаў мне 
та га час ны га лоў ны рэ дак тар «Ні вы» Ге
ор гій Вал ка выц кі. Бы ва ла, што да дзе ны 
ну мар лі та ра тур най ста рон кі быў прак тыч
на пад рых та ва ны, меў ужо іс ці да дру ку, 
але аказ ва ла ся што спа дар Ге ор гій зра біў 
у ім мес ца яш чэ і на мае тво ры. Мае вер
шы дру ка ва лі ся так са ма і ў аль ма на хах 
аб’ яд нан ня «Бе ла ве жа», «Бе ла ру скіх ка
лен да рах» вы да ва ных БГКТ. У ка лен да рах 
не ад ной чы з’яў ля лі ся і на да лей з’яў ля юц ца 
так са ма і мае пуб лі цы стыч ныя тэк сты.

На ды шоў і час на кніж ны дэ бют па э та 
ро дам з Мок ра га. У 1991 го дзе дзён нае 
свят ло ўба чыў збор нік «Лі сты бла кіт ных 
ус па мі наў». З та га час ных тво раў п ра бі ва
ец ца сво е а саб лі вая энер гія, пра га дзе ян
ня, перш за ўсё ха рак тэр ная ма ла до му 
па ка лен ню.

— Вы хад гэ та га збор ні ка я ўспры няў 
вель мі эма цый на. У гэ тых вер шах не сум
нен на ёсць мая ма ла досць, але ўжо не 
юнац касць. Яны выб ра ныя з ней кіх, на 
гэ ты час, апош ніх пят нац ца ці га доў май го 
жыц ця. Ка лі сён ня гля джу на тыя тво ры, 
сцвяр джаю, што я б іх кры ху пе рап ра ца
ваў, маг чы ма, што тое і зраб лю. Ад нак 
ня гле дзя чы на кры ху ін шае сён ня ўспры
ман не гэ та га пе ры я ду ма ёй твор час ці, ду
маю, што ў гэ тым жа збор ні ку ёсць пэў ныя 
мае, ска жам, ды я мен ты, якія па ка за лі мне, 
у якім на прам ку вар та мне іс ці. У мно гіх 
дум ках, пог ля дах та ды за пі са ных на па пе
ры я няз мен лі вы і пра цяг ваю гэ ты пра цэс 
да лей.

Ме на ві та ў «Лі стах бла кіт ных ус па мі
наў» уз нік нуў адзін з, да гэ тай па ры, га лоў
ных вер шаў Юр кі Ба е ны. Мож на ска заць, 
што «Па ве дам лен не аб пра паў шым» гэ та 
па э тыч ны ма ні фест па э та з Бель ш чы ны.

— Гэ та ра сказ пра ча ла ве ка, які вый
шаў з вё скі на Бе ла сточ чы не. Гэ та ана
нім ная асо ба, бо та кіх лю дзей у роз ных 
вё сках бы ло шмат, асаб лі ва ў 19801990я 
га ды, ха ця так са ма і ра ней. Ха ця ў вер шы 
ёсць га вор ка пра ад ну асо бу, мож на ска
заць, што гэ та ты чы ла ся спе цы фі кі па ка
лен ня, прад стаў ні кі яко га ча ста апу ска лі 
сваё род нае мес ца жы хар ства, каб пе ра
е хаць у боль шыя га ра ды, а за тым і за бы
ва лі сваю род ную мо ву, маг чы ма, што так
са ма імя і проз віш ча. Про ста ў га рад скіх 
аб ста ві нах яны да во лі хут ка асі мі ля ва лі ся, 
ад на ча со ва за бы ва ю чы пра свае ма ла дыя 
га ды, на ват і то ес насць.

Двац цаць га доў та му на зад
З ся ла Глу хое Ніж няе
Вый шаў ма ла ды муж чы на
I да гэ туль не вяр нуў ся. 
Трэ ба спа дзя вац ца, 
Што хва рэе стра тай па мя ці. 
Змя ніў імя і проз віш ча 
I на пэў на — мо ву. 

Ка лі хто-не будзь чуў аб ім, 
Ка лі хто-не будзь яго ба чыў 
Ці знае пра мес цап ра бы ван не, 
Про сім, каб за раз, не ад клад на 
Па ве да міў ста ро га баць ку, 
Які ча кае сы на. 
Як ця пер за вуць пра паў ша га? 
— Не ве да ем.
Здым ка з апі сан нем вы гля ду 
— Не ма ем.
Па даз ра вай це кож на га. 

Як лі чыць па эт, пас ля вы ха ду пер ша га 
збор ні ка ад к ры ла ся маг чы масць шы рэй
ша га кан так ту з чы та чом. Быў гэ та перш 
за ўсё кан такт з мо лад дзю, тую, якая вы ву
чае бе ла ру скую мо ву, най час цей кан так ты 
з чы та ча мі з Бель ш чы ны.

— Бы ва лі так са ма і су стрэ чы ў Бель скім 
до ме куль ту ры, дзе бы ла больш раз на
стай ная чы тац кая гру па. У 1990я га ды, 
ка лі бы ло яш чэ кры ху больш вя ско вых 
школ, так са ма ў та кіх мес цах пра во дзіў 
я су стрэ чы, на о гул з ма лод шым па ка лен
нем чы та чоў. За пом ні ла ся мне су стрэ ча 
ў Ду бя жы не. Мя не за пра сі ла ту ды та га час
ная на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Яў ге нія 
Та ран та. Пом ню, што быў гэ та сне жань 
і я ехаў у Ду бя жын на ро ва ры. Ад нак ат
мас фер ныя аб ста ві ны не бы лі ней кай пе
раш ко дай, я ехаў ту ды з ах во тай, про ста 
ха цеў пад тры маць спа да ры ню Яў ге нію 
ў ста ран нях за ці ка віць вуч няў вы ву чэн нем 
бе ла ру скай мо вы. Вель мі пры ем на ўспа мі
наю тую суст рэ чу, быў па зі тыў ны пры ём 
школь ні каў і на стаў ні каў. Да та го яш чэ ці
ка ва бы ло па бы ваць у шко ле, дзе не каль кі 
га доў ра ней я сам быў на стаў ні кам, ву чыў 
ге аг ра фіі.

На стаў ні цтва гэ та не адзі ная га лі на, 
якой зай маў ся ды зай ма ец ца Юрый Ба е на 
паза па э зі яй. Шмат га доў быў ён рад ным 
Га рад ской ра ды Бель скаПад ляш ска га, 
да гэ тай па ры займаец ца ён гра мад скай 
дзей нас цю, пры клад на ў Са ю зе поль ска
га на стаў ні цтва. Як лі чыць, раз на стай ная 
гра мад ская дзей насць спры яе па э тыч най 
твор час ці:

— Дзя ку ю чы роз ным ты пам дзей нас ці 
я маю кан такт з людзь мі, прыг ля да ю ся 
ім і, дзя ку ю чы та му, га ры зон ты твор час ці 
нам но га па шы ра юц ца та ды. Па эт па ві нен 
быць у роз ных ася род дзях, прыг ля дац ца 
з’я вам, пра цэ сам, а ў ас ноў ным лю дзям 
з роз ных ба коў. Та кім чы нам па эт з’яў ля ец
ца на зі раль ні кам, ён ба чыць штось ці звон
ку. Ні бы та звы чай ныя з’я вы для ча ла ве ка, 
які твор ча ні чым не зай ма ец ца, з’яў ля юц ца 
чым сь ці звы чай ным, про стым. Для ка гось
ці твор ча га тыя ж са мыя з’я вы мо гуць 
быць не чым скла да ным, але гэ так са ма 
і раз на стай ным, ба га тым. Па эт ад чу вае 
і ін ту і тыў на, ён не ка то рыя дум кі ад к лад вае 
на по тым і ка лі ён да іх урэш це вяр та ец ца, 
рап там яны з’яў ля юц ца для яго вель мі пат
рэб ны мі.

Як ка жа спа дар Юрый, га лоў ны сэнс 
па э зіі за ся родж ва ец ца на пе ра да ван ні 
на дзеі:

— На мой по гляд пісь мен нік, па эт, па
ві нен тры мац ца на дзеі, праў ды, спра вяд
лі вас ці ха ра ства — «ха ра ство вы ра туе 
свет». Зра зу ме ла што ёсць і тво ры з пе сі
мі стыч ным па сы лам, але я пры на ле жу да 
лю дзей, якія лі чаць, што не за леж на ад гэ
та га ж пе сі міз му, пе ра ва жаць па ві нен ап ты
мізм. Мо жа я сам звон ку ча сам выг ля даю 
на пе сі мі ста, але ў глы бі ні я ап ты міст. І гэ та 
як раз дае мне ім пульс для тва рэн ня. Пры
кла дам вер ша, у якім па ка за ны тыя ж ад

чуц ці, з’яў ля ец ца пер шы твор з май го трэ
ця га збор ні ка «Крык дзі кай ру жы» ад 2003 
го да. Я тут ка ры ста ю ся пэў ны мі воб ра за мі 
ру жы, эле мен там кра я ві ду, якім па ка ры
стаў ся пад час вы каз ван ня сва іх ду мак. Дзі
кая ру жа тут з’яў ля ец ца сім ва лам на шай 
свя до мас ці, сі ту а цыі, тая ру жа кры чыць бо 
ёй ба ліць сэр ца за на шу спад чы ну. Там 
прад стаў ле на ра ка, пя сок. Ра ка, якая плы
ве, сім ва лі зуе тут час, яна вы бі рае зпад 
ног пя сок — тое, што важ нае. Але ёсць 
і на дзей ная, кры ху ап ты мі стыч ная дру гая 
част ка гэ та га вер ша.Там га вор ка аб збі
ран ні та го, што яш чэ за ха ва ла ся, «збі раю 
аб лом кі па мя ці» — шу каю та го, што за
ха ва ла ся, «іду да род на га до му» і пра шу 
ру жу, каб яна бы ла ма ім свят лом, каб мне 
да па маг ла. Гэ та мож на ін тэр п рэ та ваць, 
што я быц цам не здаў ся, што ня гле дзя чы 
на ўсё, я ста ра ю ся іс ці да лей і вы бі раць 
тое што істот нае.

* * *
Край мой — крык дзі кай ру жы. 
Спад чы на — боль май го сэр ца.
Цём ная ра ка з па ка лен ня 

ў па ка лен не плы ве. 
Вы бі рае пя сок з-пад ног, пад мы вае бе раг. 
Час пра валь ва ец ца, 
зак ры вае бра мы бу ду чы ні. 
А лес — ма лад няк 
па ды хо дзіць к па ро гу. 
Свя тое і муд рае — ці хае, 
сха ва нае, пры ні жа нае. 
Адзі но цтва. 
Лёс та кі?... 
Ад кі даю ка мя ні 
з мі ну лых га доў. 
Ся род ру ін шу каю жы вых і мёр т вых, 
збі раю аб лом кі па мя ці. 
Праз ім г лу 
воб мац кам іду 
да род на га до му. 
Ру жа, ру жа, 
будзь свят лом 
у цём ных ка лі до рах дзён. 
Край мой — крык дзі кай ру жы. 
Спад чы на — боль май го сэр ца.

У сва ёй твор час ці па эт прыс вя чае 
рад кі так са ма Бе ла сточ чы не — род ным 
ста рон кам пад ляш скіх бе ла ру саў. На 
фо не цэ лай Зям лі гэ та не вя лі кі ра ён, але 
пап раў дзе шмат што ён у са бе змяш чае, 
— лі чыць Юрый Ба е на:

— Ужо са мая наз ва май го чац вёр та га 
збор ні ка — «Пад на шым не бам», пад каз
вае, што га вор ка ідзе тут пра нас, на ша 
на ва кол ле, наш свет. Нам мо жа і ча ста 
зда ец ца, што гэ ты наш свет ма лы, але так 
ён ад на ча со ва вя лі кі. Ён змяш чае ў са бе 
быц цам мно га спраў, у ім ві даць, як мы 
жы вем, што тут ад бы ва ец ца, як дзей ні ча
ем. Мо жа і на шы дум кі ся га юць шы рэй 
у свет, але ад на ча со ва дзей ні ча ем у мяс
цо вай пра сто ры, ска жам, быц цам па вод ле 
прын цы пу «ду май гла баль на, дзей ні чай 
ла каль на». Гэ ты збор нік па э зіі, як і ін шыя, 
я ў ас ноў ным ад ра сую чы та чу зсюль, з Бе
ла сточ чы ны, каб мы ра зам за ду ма лі ся над 
на шай баць каў ш чы най, ад куль мы ро дам. 
Што важ нае, я тут не ка ры ста ю ся ней кі мі 
кан к рэт ны мі наз ва мі, кож ны мо жа тут да пі
саць сваё род нае мес ца.

НА ГЭ ТАЙ ЗЯМ ЛІ 
На гэ тай зям лі 

прак ла лі шля хі 
дзя ды і пра дзе ды. 
На гэ тай зям лі 
па кі да ем сля ды 
сва ёй пры сут нас ці. 
На гэ тай зям лі 
пер шыя кро кі 
ста вяць но ва на ро джа ныя. 
Свя тое імя гэ тай зям лі, 
зо ла там і срэб рам пі са нае — 
Яно ў сэр цах на шых! 

Тэ му баць каў ш чы ны Юрый Ба е на ім к
нуў ся так са ма па ды маць так са ма ў на стаў
ні цтве. У 1997 го дзе, на ву ча ю чы ге аг ра фіі 
ў Ком п лек се школ імя Ярас ла ва Ка сты
цэ ві ча ў Бель ску, Юрый Ба е на пад рых
та ваў пра гра му на ву чан ня рэ гі я наль най 
ге аг ра фіі ў па чат ко вых шко лах ды лі цэ ях 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня. Гэ ты пра
ект зац вер дзі ла та га час нае Мі ні стэр ства 
на цы я наль най аду ка цыі. Ты чыў ся ён, між 
ін шым, ге аг ра фіі Бе ла сточ чы ны і Бе ла ру сі, 
міг ра цый ных пра цэ саў, якія пра хо дзі лі на 
гэ тых зем лях. Тую пра гра му Юрый Ба е на 
ім к нуў ся рэ а лі за ваць і на сва іх школь ных 
за нят ках.

Пры вя за насць да сва іх род ных ста ро
нак па этбе ла ве жац з Мок ра га ўспры мае 
як да чы нен ні да свай го пры хо да. Юрый Ба
е на з’яў ля ец ца сяб рам пры хад ской ра ды 
па ра фіі св. Ільі ў Пад бел лі.

— Я заў сё ды ду маў пра ве ру і цар к ву. 
Цар к ва ні ко лі не бы ла для мя не чу жым 
мес цам і я ні ко лі не ад кі даў пра ва слаў най 
ве ры, гэ та про ста спра ва, якой трэ ба тры
мац ца. У пры хад ской ра дзе я зна хо джу 
пер с пек ты ву дзе ян ня. Вя до ма, што там 
дзей ні чае мно га лю дзей ста рэй ша га па ка
лен ня, ды я так са ма не ма ла ды, але ўсё ж 
та кі ў мя не ёсць сі лы. Лі чу, што ў гэ тым на
прам ку трэ ба пра ца ваць і пі саць. Рэ лі гія, 
ве ра ад к ры ва юць свет, не заў сё ды бач ны. 
Тут доб рым пры кла дам з’яў ля ец ца іко на. 
Яна — ак но ў свет, яко га мы не ба чым ва
чы ма, а ду шою (па э зія — ся стра рэ лі гіі).

Тэ ма рэ лі гіі зак ра ну тая і ў апош нім, 
сё мым ужо яго збор ні ку «Во чы зя лё най 
ду шы». Кніж ка з’я ві ла ся нап ры кан цы 2016 
го да.

— Па шы рыў я тут па ра рэ лі гій ную тэ му. 
Мож на гэ та прык ме ціць, між ін шым, у кан
цы гэ та га збор ні ка. Ёсць там тво ры лі рыч
най про зы, для прык ла ду «Цар к ва ў Пад
бел лі». Уво гу ле, па э зію я ўспры маю як 
сяст ру рэ лі гіі. Так са ма ся род та кіх форм 
тво раў ёсць і «Лан ды ша вае по ле». Тут 
вя дзец ца га вор ка пра ве лі зар нае по ле лан
ды шаў, якія зна хо дзяц ца на ма сі ве Ба рок, 
якое зна хо дзіц ца як раз у ма іх ста рон ках, 
па між Мок рым, Каз ла мі і Пад бел лем. Ту ды 
я за хо джу кож ную вяс ною ў траў ні, каб па
гля дзець як тыя лан ды шы цві туць. У тво ры 
я вы каз ваю дум кі, якія прад стаў ля юць мае 
ім к нен ні да пры га жос ці, ідэ а лу. Вя до ма, 
гэ ты збор нік перш за ўсё за поў не ны вер
ша мі. Тут так са ма ад чу валь ная рэ лі гій ная 
тэ ма ты ка.

* * *
Ва чы ма зя лё най ду шы
ўдаль бя гу.
Най вы шэй па ды ма ю ся,
ка лі на ка ле нях стаю... 

* * *
Тым, хто шу каў дом у да ло нях
і акі ян у кро пель цы даж джу,
ад чы ні лі ся дзве ры — 
у бя скон цасць...

Па вод ле Юрыя Ба е ны па э зія ня се сва
бо ду. Гэ та мае істот нае зна чэн не, па коль кі 
бы вае, што су час ны лад жыц ця ды ім к нен
ні тую ж сва бо ду аб мя жоў ва юць:

— Ка лі паг ля дзім на сён няш ніх лю дзей, 
мо жам ня рэд ка прык ме ціць у іх ім к нен ні 
бу да ваць ней кую кар’ е ру, ха рак тэр ныя гэ
та му ча су гон кі. У та кіх аб ста ві нах ча ла век 
так пап раў дзе мо жа стаць ра бом. І бы ва
юць та кія вы пад кі. А па э зія тым ча сам вя
дзе ча ла ве ка ў сва бо ду, якую я на сам рэч 
ад чу ваю. Сён ня, пас ля дзей нас ці ў ро лі 
на стаў ні ка, рад на га, гра мад ска га дзе я ча, 
сцвяр джаю, што я — перш за ўсё па эт. 
Ка лі бы ва лі ў ма ім жыц ці ней кія няў да чы, 
або неш та не ат ры ма ла ся та кім чы нам, як 
я ча каў, па э зія мне заў ж ды да па ма га ла. 
Яна мой па ра ту нак...

vМа цей РА ЦІ НЕЎ СКІ

Я ўнут ры ап ты міст...
Юрыю Ба е ну — 60! Як раз столь кі га доў та му Бель-
ская зям ля ат ры ма ла бу ду ча га па э та, сяб ру Лі та ра-
тур на га аб’ яд нан ня «Бе ла ве жа». Яго рад кі з’я ві лі ся 
да клад на ў ся мі збор ні ках: Лі сты бла кіт ных ус па-
мі наў (1991), Ве чар над све там (1998), Крык дзі кай 
ру жы (2003), Пад на шым не бам (2007), Бе раг на дзеі 
(2009), Шка тул ка свят ла (2013) ды апош ні Во чы зя лё-
най ду шы (2016) — усе вы да дзе ныя лі таб’ яд нан нем 
«Бе ла ве жа». Юбі лей ныя аб ста ві ны ста лі доб рай на-
го дай для су стрэ чы з па э там і яго най твор час цю. 
Уз рост па зі тыў на паў п лы вае на яго пра гу тва рэн ня 
і дзе ян ня — па эт ро дам з Мок ра га па-ра ней ша му ак-
тыў ны ды не толь кі на па э тыч най ні ве. 
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Ад ме не ны 
вя ско выя схо ды
У Ар лян скай гмі не з па чат кам го да 

ад бы ва лі ся тра ды цый ныя вя ско выя схо-
ды, на якіх жы ха ры спа ты ка лі ся з вой-
там. Сё ле та спра вы ма юц ца інакш. На се-
сіі Гмін най ра ды 28 лю та га г.г. войт Пётр 
Сэль ве сюк за я віў:

— Як вам вя до ма, што год склі ка лі ся 
па вё сках схо ды, су стрэ чы на сель ні цтва 
з гмін ны мі ўла да мі. Шмат ця пер га во-
рыц ца пра двух тэр мі но васць кі раў ні коў 
са маў ра даў, але ў са праўд нас ці ніх то 
яш чэ не ба чыў ні вод на га за ка на даў ча-
га пра ек та ці ін шых да ку мен таў на гэ ты 
конт. У су вя зі з тым лю дзі пы та юць, што 
бу дзе да лей. А я не ў змо зе ад ка заць, 
што бу дзе да лей у гмі не, бо не вя до ма, 
ці бу ду я мог у 2018 го дзе быць кан ды да-
там на па са ду вой та, ці трэ ба бу дзе выб-
раць ін шае ра шэн не.

Не каль кі дзён та му меў я на го ду раз-
маў ляць з се на та рам ад ПіС, які ска заў, 
што ў чэр ве ні ад бу дзец ца агуль на поль скі 
з’езд дэ ле га таў ПіС і там бу дзе пры ня та 
кан чат ко вае ра шэн не ці бу дзе аб ме жа ван-
не тэр мі но вас ці кі раў ні коў са маў ра даў 
і з яко га мо ман ту бу дзе ўста ноў ле ны ад-
лік. У су вя зі з та кой сі ту а цы яй пра па ную, 
каб стры мац ца са схо да мі да ча су, ка лі 
выс вет ліц ца, што бу дзе з са маў ра да мі.

Га во рыц ца так са ма, што кан ды да таў 
на рад ных бу дзе даз во ле на вы бі раць 
толь кі з пар тый ных спі скаў, а не з улас-
ных вы бар чых ка мі тэ таў. Гэ та — з ад на го 
бо ку — зак ры ван не пе рад людзь мі фор т-
кі для вы лу чэн ня кан ды да тур, бо ж на пэў-
на кож ны мае ней кія сім па тыі ці ан ты па-
тыі. І вя до ма дзе ля ча го та кая за ду ма: каб 
выг наць з са маў ра даў лю дзей, якія не на-
ле жаць да ні вод най па лі тыч най пар тыі; 
та кіх, для прык ла ду, як я — я да ні я кай 
пар тыі не на ле жаў і не на ле жу.

У са мой Ор лі сход ду ма ем склі каць 
у са ка ві ку, бо не вы ра ша на пы тан не 
зме ны наз вы ву лі цы Чыр во най Ар міі. 
Гмін ная ра да мае вы ра шыць гэ тае пы-
тан не да 2 ве рас ня г.г.

Ка лі хто з сол ты саў лі чыць, што та-
кі сход па ві нен ад быц ца, то я ах вот ны 
пры ехаць. Ве даю, што па чую пы тан ні, 
на якія не зма гу ад ка заць.

16 са ка ві ка г.г. у Вар ша ве ад бу дзец ца 
су стрэ ча ўсіх вой таў, бур га міст раў і прэ зі-
дэн таў га ра доў. Та кой агуль на поль скай 
су стрэ чы яш чэ ні ко лі не бы ло. Ста вім за 
мэ ту па ка заць, што мы су праць зме нам 
і та ко му кі ра ван ню дзяр жа вай, дзе ад на 
асо ба га во рыць, а ўсе та му пад па рад коў-
ва юц ца і ба яц ца су пра ці віц ца. Ка лі хто 
мае ах во ту па е хаць са мною ў Вар ша ву 
— зап ра шаю.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Уха бі стая ма ста вая
За раз най больш уха бі стая ас фаль та-

вая ма ста вая ва я вод скай да ро гі № 687 на 
ад рэз ку з Но ва га Ляў ко ва ад скры жа ван-
ня ва я вод скай да ро гі з па вя то вай у Плян-
ту На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве-
та. Гэ ты ка ва лак да ро гі не за кон чы лі як 
след ра ман та ваць два га ды та му і ця пер 
ён най больш не бяс печ ны для да рож на-
га ру ху. Бы ло так: ад наў ля лі эта па мі па 
100 па 200 мет раў ды па кі ну лі і з’е ха лі. 
І ця пер не ка то рыя ва дзі це лі аў та ма шын 
ез дзяць як п’я ныя: то пра вым то ле вым 
бо кам ша шы, аб мі на ю чы глы бо кія вы бо-
і ны. А як мне ехаць на ро ва ры. У ім пак-
рыш ка не та кая шы ро кая як шы на ў са ма-
хо дзе. А пры хо дзіц ца ж ез дзіць.

14 са ка ві ка гэ та га го да ра бот ні кі да-
рож най служ бы па ста ві лі тут да рож ны 
па пе ра джаль ны знак «ін шая не бяс пе ка» 
— з ад ным аран жа вым трох ву голь ні кам 
з вык ліч ні кам ды на тым са мым слу пе 
«ня роў ная да ро га» — з дру гім трох ву-
голь ні кам з адзі ноч ным гар бом. Ці яны 
не ад роз ні ва юць уха бі ны ад гар ба? Якая 
вы бо і на мо жа быць гар бом. Мне не вя-
до ма, у чым тут спра ва. Каб «за ла таць» 
дзір кі ў ма ста вой яны не па ду ма лі. Не 
за бра лі з са бою гэ так зва най бі ту міч най 
ма сы. А шка да. Яна тут бе зад к лад на не аб-
ход ная.                                                              (яц)

П
ад ляш ская ва я вод ская ксён
ж ні ца імя Лу ка ша Гур ніц ка га, 
Мар шал коў ская ўпра ва Пад ляш
ска га ва я вод ства і Пра ва слаў ны 

фа та гра фіч ны сер віс «Or t h P ho to» ды 
Аса цы я цыя «Or t h net» за пра сі лі 17 са ка ві ка 
ў но вую ся дзі бу ва я вод скай біб лі я тэ кі па 
ву лі цы М. Скла доў скайКю ры (бы лая Уні
вер сі тэц кая біб лі я тэ ка імя Ежы Гед рой ца) 
на пра мо цыю трэ ця га вы дан ня аль бо ма 
«Ко ле ры Пра ва слаўя. Поль ш ча» ў спа лу
чэн ні з прэм’ е рай ані ма цыі Паў ла Іва ню ка 
«Пра ва слаўе ў Поль ш чы». За ла імя Ры
шар да Ка ча роў ска га за поў ні ла ся з бе ра
га мі пры хіль ні ка мі пра ва слаўя, ама та ра мі 
пры го жых здым каў, аў та ра мі выб ра ных 
фа таг ра фій якія апы ну лі ся ў ба га тым, вя лі
кім і вель мі пры го жым аль бо ме, а так са ма 
прад стаў ні ка мі гмін і ўста ноў, якія як даб
ра дзеі па са дзей ні ча лі вы дан ню гэ та га нез
вы чай на га су поль на га тво ра — га ра доў 
Бе ла сток, БельскПад ляш скі, Гай наў ка ды 
гмін БельскПад ляш скі, Га ра док, Мі ха ло
ва, Мель нік, На раў ка, Заб лу даў, а так са ма 
Мі ні стэр ства за меж ных спраў РП, Мі ні стэр
ства куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны 
РП ды Фон ду «Ды я лог на ро даў». Яго рэ
дак та ры — Ярас лаў Харкевіч, ка лек тыў 
«Or t h P ho to» і Аляк сандр Ва сылюк:

— Аль бом «Ко ле ры Пра ва слаўя. Поль
ш ча» гэ та прэ зен та цыя пры га жос ці і раз
на стай нас ці пра ва слаўя ў Поль ш чы, за хоп
ле най у аб’ ек ты вы фо та а па ра таў. Гэ та так
са ма дзе ля на па мі ну, што Пра ва слаў ная 
цар к ва ў гэ тым рэ гі ё не пры сут ні чае бес
пе ра пын на з дзя вя та га ста год дзя, а яго 
па чат кі на паў д нё вай уск ра і не Поль ш чы 
звя за ны з мі сі яй хрыс ці я ні за цыі свя тых 
бра тоў Кі ры лы і Мя фо дзія ды іх вуч няў.

Аль бом «Ко ле ры Пра ва слаўя. Поль
ш ча» пер ша па чат ко ва быў вы пуш ча ны 
ў 2011 го дзе Вар шаў скай пра ва слаў най 
міт ра по лі яй у суп ра цоў ні цтве з пар та лам 
www.or t h p ho to.net. Но вае, трэ цяе вы дан не 
ўзба га чае па пя рэд нія но вы мі фа таг ра фі я
мі. Усё гэ та з’яў ля ец ца вы дат ным па да рож
жам, якое рас па вя дае аб Пра ва слаў най 
цар к ве ў Поль ш чы. На 146 фо таз дым ках 
57 фа тог ра фаў па ка за на пра ва слаўе ба
ча нае праз аб’ ек тыў іх ніх фо та а па ра таў 
і іх нія во чы, але і сэр ца. Праз фа таг ра фію 
мож на ска заць шмат. Аў та ры фо таз дым
каў ро бяць гэ та з за па лам, за ся ро дзіў шы 
ўва гу на вы яў лен ні пры га жос ці сак раль на
га ма ста цтва і ду хоў нас ці Пра ва слаў най 
цар к вы ў Поль ш чы. Гэ ты за пал, гэ тая 
страсць ня лёг кая, па тра буе цяр пен ня, 
ад чу валь нас ці і так тоў нас ці. Дзя ку ю чы 
за па лу маг чы ма ўве ка ве чыць ка рот кія мо
ман ты гі сто рыі і за ха ваць іх прак тыч на да 
бя скон цас ці, хві лі ны ста но вяц ца даў га веч
ны мі, ста но вяц ца ўсту пам, прэ лю ды яй да 
больш глы бо ка га рэ лі гій на га і ду хоў на га 
асэн са ван ня.

У аль бо ме ўве ка ве ча ны кры жы, эле
мен ты лан д шаф ту і эле мен ты рэ лі гій най 
ар хі тэк ту ры, дэ та лі і ўпры га жэн ні хра маў, 
лі тур гіч нае аб ла чэн не, па ла ю чыя свеч кі, 
іко ны і фі мі ям. У кад рах улоў ле ны так са ма 
рэ лі гій ныя па дзеі — па лом ні цтвы, свя ты 
і аб ра ды. У кад рах ад чу ва ец ца глы бі ня 
ча ла ве чых пе ра жы ван няў, ат мас фе ра 
ма літ вы. У аль бо ме змеш ча ны так са ма 
фа та гра фіі мо ман таў, якія не мо гуць быць 

вып ра ба ва ныя на вед валь ні ка мі хра маў, 
якія за хо дзяць у іх толь кі як ту ры сты, та му 
што яны не апі са ны ў да вед ні ках, але ж 
мож на да іх «дак ра нуц ца» праз пас рэд ні
цтва аль бо ма. Прад стаў ле ны тут хра мы, 
ма на сты ры, ча ла ве чыя жэ сты і эмо цыі, 
якія ўзно сяць та го, хто ўзі ра ец ца ў гэ ты 
цуд, да ня бач на га. У тво рах ня ма вы лу чэн
ня та го, што ма тэ ры яль нае і ду хоў нае, 
і гэ ты па ды ход глы бо ка за ка дзі ра ва ны 
ў пра вас лаўі. Гар ма ніч на сыг ра ны хра мы, 
буд ныя і свя точ ныя дні, рэ лі гій ныя аб ра
ды, іе рар хі, ду ха вен ства і вер ні кі. Аль бом 
схі ляе нас ад чу ваць і ра зу мець, што Пра
ва слаў ная цар к ва ў Поль ш чы з’яў ля ец ца 
гі ста рыч ным кан к рэт ным ар га ніз мам, цес
на іс ну ю чым у пра сто ры і ча се, але ў той 
жа час спа лу ча ю чы не ба і зям лю, лю дзей 
і анё лаў, жы вых і мёр т вых, тое, што ство
ра нае і не ру кат вор нае. Па ся род знеш ніх 
фак таў яе гі ста рыч на га іс на ван ня фо таз
дым кі няс ме ла раск ры ва юць важ ней шы 
план. Знак кры жа, Свя тое Пі сан не, якое 
чы та ец ца пад час на ба жэн ства, прад ме ты 
куль ту, аб ла чэн ні, ла дан, па ла ю чыя свеч кі 
з’яў ля юц ца сім ва ла мі ў праў дзі вым сэн се 
гэ та га сло ва, ма тэ ры яль ны мі прык ме та мі 
пры сут нас ці ду хоў на га све ту. Сім ва лізм 
у пра вас лаўі больш чым прад стаў лен не 
на кі ра ва нае да па чуц цяў. Мае ён вык лі
каць у нас рэ аль насць ду хоў най на ту ры, 
рэ аль насць якая заў сё ды іс нуе ў Пра ва
слаў най цар к ве. Дзя ку ю чы вы ні кам прац 
аў та раў фа таг ра фій ма ец ца ўра жан не, 
што пра ва слаўе, хоць з’яў ля ец ца ня лёг кай 
тэ май, вель мі пры ця галь нае для ма ста цтва 
фа та гра фіі. Ка ля ро вай, за хап ляль най 
і не да кан ца вы ка за най ад на ча со ва. Гэ та 
толь кі зда ец ца, што па ка за ны ў аль бо ме 
фа та гра фіі ра сказ ва юць пра кры жы і му
ры, тум бы і пад мур кі. Яны ка жуць пра Бо га 
і лю дзей, ра сказ ва юць пра ко ле ры пра ва
слаўя.

Аль бом спа да рож ні чаў 26 вы ста вам 
пад та кім са мым за га лоў кам, якія па каз ва
лі ся ў 26 кра і нах, м.інш. у ся дзі бе Еў ра пар
ла мен та ў Бру се лі, у Бе ла ру сі, Бал га рыі, 
Гру зіі, Мал до ве, Ру мы ніі, Сер біі, Ук ра і не 
і Эфі о піі. У 2017 г., дзя ку ю чы да та цыі 

Мі ні стэр ства куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны РП, у рам ках пра гра мы «Пра
соў ван не поль скай куль ту ры за мя жой 
— Про ме са» і пры пад т рым цы дып ла ма
тыч ных уста ноў РП па ка жуць яе ў Літ ве, 
Ра сіі і Фін лян дыі, і трэ ба ве рыць, што гэ та 
не апош нія кра і ны, дзе ўба чаць на фо та 
поль скае пра ва слаўе. Ся род фа тог ра фаў, 
між ін шым, Кшы таф Вай ця хоў скі, Па вел 
Та дэй ка, Мі ра слаў Дміт рук, Ярас лаў Хар ке
віч, Ан на і Ан д рэй Мі се ю кі, Гра жы на Вой т
кув, Та маш Паск роб ка, Ка міль Цы ва нюк, 
Ма цей На ва коў скі, Аляк сандр Ва сі люк, 
Та маш Мас ціц кі, Ар тур Ле ан чук, Воль га 
Фаль коў ская, Іа ан на Гос цік, Та дэ вуш Жа
чэк, а. Мі хал Чык він, Лу каш Троц, Ра фал 
Сце па нюк, Ан д рэй Ха ры ла, Па вел Кры са, 
ся стра Ан ге лі на, Адам Фаль коў скі, Ад ры ян 
Ка зі мі рук, Та маш Гжэсь, Эва Звя жын ская, 
Марк Лях, Сла ва мір Кі ры люк, Мар та Лук
ша, Ян Астап ке віч, Мі хал Дзе вя тоў скі, Мі
ра слаў Чап ко віч, Пётр Ла зо вік, Ан д рэй Га
дзеў скі, Іа ан на Аля сюк, Та маш Бар т ні чук, 
Валь дэ мар Бзу ра, кс. Мар цін Хыль, Ан на 
Ду ні коў скаяДміт рук, Юзаф Клю ха, Лу каш 
Ка на нюк, Ар тур Кар пыш, Ан д рэй Ка на хо
віч, Адам Ма тыш чык, Мі ка лай Мэн д рыц кі, 
Мі ка лай Грыч, Ярас лаў Кач мар чык, Ян Ма
каль, але і так са ма аў та ры, якія ха ва юц ца 
пад псеў да ні ма мі, на пры клад «пар ты зан».

 OR T H P HO TO — асаб лі вае мес ца ў ін тэр нэ це, 
якое ства ра ец ца за ад но ама та ра мі, як і пра фе-
сій ны мі май ст ра мі фа та гра фіі. Аў та ры здым каў 
хо чуць па дзя ліц ца сва і мі тво ра мі, якія прад стаў ля-
юць кра су пра ва слаўя ва ўсім све це. Дзя ку ю чы фа-
таг ра фі ям, мо жам па бы ваць у мес цах, дзе мы ні ко-
лі не бы лі, а быў шы, ус пом ніць і па ба чыць на но ва, 
ад крыць іх ва чы ма ін шых лю дзей. У сер ві се ця пер 
зна хо дзіц ца больш за 85 ты сяч здым каў з амаль 
80 кра ін — ад Бра зі ліі да Кі тая, ад Сі бі ры да Уган-
ды. Сер віс на ліч вае 11 моў ных вер сій. OR T H P HO-
TO гэ та пра сто ра, у якой мо жам не толь кі це шыц-
ца фа таг ра фі я мі, але так са ма зна ё міц ца з куль ту-
рай і ар хі тэк ту рай роз ных кра ін све ту, ву чыц ца як 
най леп ша га фа таг ра фа ван ня і паз на ваць но вых 
сяб роў. Сер віс дзей ні чае на ас но ве ва лан цёр ства, 
фі нан су ец ца са срод каў Пра ва слаў най іні цы я ты вы 
«Or t h Net».                                                         (лук)

«Ко ле ры Пра ва слаўя Польшча» — трэ ці аль бом
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Мой дэбют
Маланкава нам сапраўды
Імчаць жыццёвыя гады.
Вось шэсцьдзесятгадовы тут
У „Ніве” творчы мой дэбют.

Толькі ж гадоў мая гаворка
Вялася з „Ніваю” і „Зоркай”.
Каб наш айчынны родны кут
Мог жыць у шчасці, без пакут.

У плённай ніваўскай прасторы
Твораў я аставіў мора.
Спрыяе лёс мне дабратлівы,
Далей сябрую з „Зоркай”, „Нівай”.

 24 сакавіка 2017 года

Сумаванне
У чатырохгадовым узросце
Упершыню я ўбачыў Сонца.
Свет, быццам райскай 
прыгажосці
Ачараваў мяне бясконца.

Я летуценнік таго свету,
Красы ягонай атрымальнік
Стаў адчуваць сябе паэтам,
Гэта быў дослед натуральны.

І многія збыліся мары.
Нязбытыя ў нябыт канулі.
І падышла чаргова старасць
І астаецца ўсё ў мінулым.

Беларуская 
Біблія
Доктар Францыск Скарына
Нам у спадчыне пакінуў
Паўтысячы гадоў назад
Бібліі святое словы
На беларускай роднай мове,
Свой дасканалы пераклад.

Не дайма, верныя людкове,
Памерці старажытнай мове
Так нішчанай штогод.
Мы, як народ, паверце,
Далёкія ад смерці,
Нам мроіцца ўзыход!

Рэдакцыя «Нівы» віншуе Спадара 
Віктара ШВЕДА з ягоным юбілеем, 
з 92ай гадавінай з дня нараджэння. 
Дзякуем Вам за тое, што Вы ёсць 
з намі ў кожным нумары нашага 
тыднёвіка. Многія леты!

У Крын ках ад с вят ка ва лі Між на род ны 
дзень жан чын. Свя та ака за ла ся на столь
кі важ ным мяс цо ва му на сель ні цтву, што 
прыс вя ці лі яму аж но два ме ра пры ем
ствы.

Пер шае ад бы ло ся ў апош ні кар на
валь ны, на дзель ны ве чар. У кас цё лах 
у той дзень па чы наў ся як раз ты дзень ан
ты ал ка голь ных ма літ ваў.

— Гэ та бы ло сап раў д нае па па дан не 
ў са мую сут насць, — пі ша ў сва ёй спра
ваз да чы ад на з ар га ні за та рак і ге ра інь 
свят ка ван няў Гра жы на Ба ра ноў ская. 
— Пуб лі ка як заў сё ды па спры я ла. Не бы
ло ні вод на га сва бод на га крэс ла.

Прый шлі не толь кі шмат лі кія жы ха ры 
Кры нак, але і гос ці з Шу дзя ла ва, Са кол кі 
а на ват Бе ла сто ка. У пер шых ра дах се лі, 
між ін шым, бур га містр Ялан та Гу да леў
ская і ві цэды рэк тар мяс цо вай шко лы 
Бар ба ра Ту рыч. Стар шы ня Гмін най ра ды 
ў Шу дзя ла ве Аль ж бе та Кен дысь на ват 
торт пры вез ла.

Па ча ло ся са спек так ля „Pięk na i Bes-
tia” ў вы ка нан ні вуч няў дру го га кла са 
крын скай гім на зіі.

— Ап ла дыс мен там не бы ло кан ца, 
— пі ша да лей спа да ры ня Гра жы на. — 
Вы маў лен не, сцэ ніч ны рух і вя лі кі та лент 
на шай мо ла дзі пе ра нес лі нас у цу доў ны, 
ка зач ны свет, у якім даб ро і лю боў заў сё
ды пе ра ма га юць. Сап раў д нае свя та для 
ду шы.

Пас ля на сцэ ну ўвай ш лі ак цё ры мяс
цо ва га ка ба рэ „На ла вач цы”. Гра жы на 
Ба ра ноў ская — яго лі дар ка ў гэ ты раз 
прад стаў ля ла шы коў ную, пры го жую, 
сла даст рас ную жан чы ну, якая ло віць не 
менш за яе пры го жых муж чын. За ча ра ва
ла пуб лі ку сва ім ма на ло гам і блі ску чым 
бра ка там дэ каль тэ. Пуб лі ка бе зу пын на 
заг лу ша ла яе гуч ны мі ап ла дыс мен та мі, 
так што бяд няж ка з цяж кас цю за вяр ша
ла па ча тыя фра зы.

А зноў яе ка ле га Мар цін рас па вя даў 
са сцэ ны пра жон ку, якая бе зу пын на 
кап ры зіць і та му за мя ніў яе на заў сё ды 
пас лух мя ную бу тэ леч ку.

У сцэн цы „Wię zien ne tan go” Бер нард 
стра ляў ша ра мі, у Бра я на ап ра ча жон кі 
бы ло яш чэ шэсць па лю боў ніц, Чар
лі здрадж ваў Гра жы не з яе сяст рой, 
а Алан Ліп шыц за ка хаў ся ў тоў ста га 
Ры ха.

А пас ля сол ты ска Ла пі чаў Лю цы на 
Юр ке віч на ду ма ла ся пад ку піць сва іх вы
бар ш чы каў бім б рам. У вы ні ку са ма ўпа ла 
пад стол ад праз мер най коль кас ці спа
жы та га трун ку. Ра зам з ёю — вы бар ш чы
цы Га ле на і Вац ла ва.

На ка нец вы сту пі лі крын скія „Ло та сы” 
з са ліст кай Ка мі ляй — дач кой спа да ры ні 
Гра жы ны. Спя ва ла і пуб лі ка.

Пра гра ма ака за ла ся на столь кі ба
га тай, што „За ран цы”, якая не каль кі 
тыд няў рых та ва ла ся да гэ та га свя та, 
у той ве чар мес ца на сцэ не па про сту не 
ха па ла.

Вы сту па лі яны ў су бо ту пас ля Дня 
жан чын. Па слу хаць іх прыш лі ў ас ноў
ным ма ту лі. Ад ным вык лю чэн нем бы ла 
спа да ры ня Да рош ка — су сед ка част кі 
за ра ніч ных спя ва чак. Яна на ват пра пус
ці ла цар коў ную спеў ку, каб пад тры маць 
спя ва ю чых дзяў чат. Ну і прый шоў дру гак
лас нік Адась Ян коў скі ра зам са сва ёй 
ма май. Яго ма ма га во рыць, што Адась 
за ча ра ва ны пес ня мі „За ран кі”. Звы чай на 
пад пя вае іх у школь най біб лі я тэ цы ў час 
не фар маль ных рэ пе ты цый ка лек ты ву.

Бы лі прыс вя чэн ні. Пер шае Аль ж бе це 
Ча рэм се за пра мень чы кі свят ла, якія до
рыць крын скім дзе цям. На пес ні „Ты жы
ві, мая ма ма” аў тар ства Змі це ра Вай цюш
ке ві ча саб ра ныя жан чы ны ўпер шы ню ў гі
сто рыі кан цэр таў „За ран кі” пап ла ка лі ся. 

Пры тым усе ад на ча со ва. Змі цер — здаў
на лю бі мы вы ка наў ца Та ні Ма ле шы і ме
на ві та яна на стой ва ла, каб прас пя ваць 
яго ную „Ма му”. А яш чэ пап ла ка лі ся яны 
на тра ды цый най, бе ла ру скай „Зя лё най 
віш ні”. На шчас це бы лі і вя сё лыя тан цы, 
у тым лі ку „Лы сы”. Спа да ры ні Аль ж бе це 
на столь кі спа да ба ла ся, што вы ра шы ла 
ў не да лё кай бу ду чы ні пра вес ці ў Крын
ках тан ца валь ныя май старкла сы з „За
ран кай”.

Пас ля кан цэр та ма лень кі сюр прыз ад 
даш коль ні ка — бра ці ка ад ной з удзель
ніц „За ран кі” Амэль кі Ку кіш. Да мік ра фо
на пра спя ваў ён на шу ка лы хан ку. Вель мі 
хо ча ў ка лек тыў, але што ска жа на гэ та 
ся стра....

Бы лі сло вы ўдзяч нас ці і са лод кія ўзна
га ро ды ўсім чле нам ка лек ты ву ад ма мы 
Улі і Пат ры цыі — Асі Ян ке віч. Спа да ры ня 
Эля так са ма не за бы ла пра ла сун кі.

Для та ко га кан цэр та вар та жыць.
vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Вя лі кім за іц каў лен нем ка ры стаў ся 
XIV Дэ кла ма тар скі кон курс ру скай па э зіі 
«Стра фы пад са ма ва рам», які 11 са ка
ві ка ад быў ся ў Ком п лек се звыш гім на зіч
ных школ № 2 у Сед ль цах. Удзель ні ча ла 
ў ім больш за 60 вуч няў. Ар га ні за та рам 
вы сту піў Са маў ра да вы цэнтр кан суль
та цыі і ўда ска наль ван ня на стаў ні каў. 
Як ска за ла Эва Яге ла, га лоў най мэ тай 
кон кур су бы ло не толь кі сты му ля ван не 
за ці каў ле нас ці вуч няў ру скай мо вай, але 
так са ма за ах воч ван не мо ла дзі да вы каз
ван ня сва ёй эк с п рэ сіі ды ін тэр п рэ та цыі 
па э тыч на га зме сту. Мал га жа та Аг неш ка 
Са віц кая ска за ла «Ні ве», што сё лет ні 
кон курс быў сво е а саб лі вы, та му што яго 
ўдзель ні кі маг лі па гля дзець вы ступ лен не 
ка лек ты ву на род на га тан ца «Кры ні чань
ка» Брэс ц ка га дзяр жаў на га аб лас но га 
цэн т ра ма ла дзёж най твор час ці. Пуб лі ка 
ме ла маг чы масць па зна ёміц ца з тан ца мі 
і пес ня мі не толь кі ру скі мі, але і бе ла ру
скі мі. Нес па дзя ван кай бы ло спан тан нае 
вы ка нан не ад на го з тво раў з удзе лам 
Яку ба Ля хоў ска га — лі цэ і ста з Са ка ло
ваПа дляш ска га.

Лаў рэ а ты вы лу ча лі ся ў трох уз ро ста
вых ка тэ го ры ях. Ся род вуч няў пад ста
во вых школ пе ра мож ца мі ста лі: І мес ца 
— Зу зан на Вру бель, ІІ — Мая Вру бель 
(абедз ве з ПШ № 1 у Бе лайПад ляш
скай), ІІІ — Маг да ле на Ма зу рак (ПШ 
у Віш ні цах), вы лу чэн ні — Маг да ле на 

Дра ган (ПШ у Віш ні цах), Кан стан цыя 
Пшаз дзец кая (ПШ у Жа ля хо ве), Алі вер 
Астой скі (ПШ у Сто куЛяц кім). Най леп
шыя вы ні кі ся род гім на зі стаў за ва я ва лі: 
І мес ца — Пат ры цыя Ня дзюл ка (Гмі на зія 
ў Да ма ні цахКа лё ніі), ІІ — Да мі нік Ла гунь 
(Гім на зія № 2 у Лу ка ве), ІІІ — Ка мі ля Вян
ц коў ская (Гім на зія ў Жаль ко веКа лё ніі), 
вы лу чэн ні — Мар цін Ца бай, Вік то рыя Са
до вяк (абое з Гім на зіі ў Да ма ні цахКа лё
ніі), Ан на Явор ская (Гім на зія ў Веж б не). 
Ся род вуч няў звыш гім на зіч ных школ са
мы мі леп шы мі ака за лі ся: І мес ца — Пат
рык Хме ляк (ІІ Агуль на а ду ка цый ны лі цэй 
у Сед ль цах), ІІ — Ка та жы на Кан д рац кая 
(І Агуль на а ду ка цый ны лі цэй у Са ка ло
веПад ляш скім), ІІІ — Юлія Га да ва нюк 
(Ком п лекс звыш гім на зіч ных школ № 2 
у Сед ль цах), вы лу чэн ні — Якуб Ля хоў скі 
(І Агуль на а ду ка цый ны лі цэй у Са ка ло ве
Пад ляш скім), Але на Ца бай (І Агуль на а ду
ка цый ны лі цэй у Сед ль цах). Усе ўдзель ні
кі кон кур су ат ры ма лі га на ро выя гра ма ты 
і па да рун кі.

Знач ны ўплыў на ацэн ку вуч няў ме лі 
бе ла ру сы, якія прак тыч на скла да лі па ло
ву жу ры. Вуч няў ацэнь ва лі др Люд мі ла 
Шы пя ле віч (Вар шаў скі ўні вер сі тэт, стар
шы ня Поль ска га та ва ры ства на стаў ні каў 
і вык лад чы каў ру скай мо вы), праф. Адам 
Боб рык (Пры ро даз наў чагу ма ні тар ны ўні
вер сі тэт у Сед ь л цах), Яна Яд лоў ская (Гім
на зія ў Да ма ні цахКа лё ніі), др Ва лян цін 

Ка за коў (на мес нік стар шы ні Поль скару
ска га куль тур наас вет на га та ва ры ства 
«Эр мі таж») ды Га лі на Іва но ва, Іры на Кут
сен і Ган на Ак сют чык з Брэс ц ка га цэн т
ра ма ла дзёж най твор час ці. Чле ны жу ры 
адзі на душ на ска за лі, што ўзро вень дэк
ла ма цыі быў вы со кі, а вуч ні ў твор чы спо
саб па ды хо дзі лі да ін тэр п рэ та цыі тво раў. 
Гос ці з Бе ла ру сі ўпер шы ню ўдзель ні ча лі 
ў кон кур се, але вы ка за лі спа дзя ван не, 
што бу дуць так са ма ўдзель ні ка мі чар
го вых ме ра пры ем стваў. «Для нас гэ та 
доб ры во пыт і та кі ж пры клад су пра цоў ні
цтва панад ме жа мі, якое ства рае клі мат 
шмат куль тур нас ці», — ска за ла Га лі на 
Іва но ва. Ган на Ак сю тычк у сваю чар гу 
пра па на ва ла пра вя дзен не кон кур су бе
ла ру скай па э зіі. Пра па но ва суст рэ ла ся 
з за ці каў лен нем, ад нак пэў най праб ле
май з’яў ля ец ца тое, што вуч няў бе ла ру
скай на цы я наль нас ці ў мяс цо вых шко лах 
ма ла і ніх то не ха дай ні чаў за на ву чан не 
бе ла ру скай мо ве ў якас ці род най. Тэ а
рэ тыч на гэ та бы ло б маг чы мае, па коль кі 
ў не ка то рых шко лах ву чац ца па трое 
і больш дзя цей бе ла ру скай на цы я наль
нас ці. У Сед ль цах пра во дзі лі ся ме ра пры
ем ствы, у хо дзе якіх прэ зен та ва ла ся 
бе ла ру скай куль ту ра. Ве ра год на, што 
і ў бу ду чы ні ў суп ра цоў ні цтве з Брэ стам 
удас ца сар га ні за ваць дэ кла ма тар скі кон
курс бе ла ру скай па э зіі.

vАдам БОБ РЫК

Ру скі кон курс з бе ла ру скім ак цэн там 

На Дзень жан чын
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 13-17

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 красавіка 2017 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

На па лян цы
пас ля цёп лай ноч кі
гля дзяць,
смя юц ца
сі нія воч кі.
П.......

Ад каз на за гад ку № 10-17: ха мяк.
Уз на га ро ды, но выя кніж кі Мі ры Лук шы «Гра жын-
ка і грак» з аў тог ра фам, вый г ра лі Габ ры е ля Ка лі-

шук з Бель ска-Пад ляш ска га, Ан на Кен дысь, Мат вей 
Зы скоў скі з КШ № 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

  
(У. Мац ве ен ка)

    

П а г о н я
Толькі ў сэрцы трывожным пачую

За краіну радзімую жах, – 

Успомню Вострую Браму святую

І ваякаў на грозных канях.

У белай пене праносяцца коні, – 

Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць...

Старадаўняй Літоўскай Пагоні

Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.

У бязмерную даль вы ляціце,

А за вамі, прад вамі – гады.

Вы за кім у пагоню спяшыце?

Дзе шляхі вашы йдуць і куды?

Мо яны, Беларусь, панясліся

За Тваімі дзяцьмі наўздагон,

Што забылі Цябе, адракліся,

Прадалі і аддалі ў палон?

Біце ў сэрцы іх – біце мячамі,

Не давайце чужынцамі быць!

Хай пачуюць як сэрца начамі

Аб радзімай старонцы баліць...

Маці родая, Маці-Краіна!

Не ўсцішыцца гэтакі боль...

Ты прабач, Ты прымі свайго сына,

За Цябе яму ўмерці дазволь!

Усё лятуць і лятуць тыя коні,

Срэбнай збруяй далёка грымяць...

Старадаўняй Літоўскай Пагоні 

Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.

Максім Багдановіч, 
1916 год

Ня даў на ў час раз мо вы з ад ной 
лаў рэ ат кай мы па чу лі та кія 

сло вы: Naj faj niej by ło na pi sać o ta-
kim sta rym her bie z ko niem...

Мо ва пра за да чу, якая да ты чы-
ла бе ла ру скай сім во лі кі — 

гер ба «Па го ня». Ме на ві та з та кім 
пы тан нем прый ш ло ся спра віц ца 
фі на лі стам прад мет на га кон кур су 
па бе ла ру скай мо ве ў па чат ко вых 
шко лах. За да ча не бы ла цяж кай, 
усе ве ды пра герб бы лі па да дзе ны 
ў вер шы. Нас ша кі ра ваў ад каз ву-
ча ні цы. Най перш та му, што для 
свя до мых бе ла ру саў герб «Па го-
ня», як і бел-чыр во на-бе лы сцяг 
не з’яў ля юц ца па мят кай гі сто рыі, 
толь кі веч на ма ла ды мі, ак ту аль ны-
мі і нат х няль ны мі сім ва ла мі. Праў-
да, герб з вы я вай ры ца ра на ка ні 
быў вя до мы ўжо ў ста ра жыт ныя 
ча сы, але та ды ён слу жыў па а соб-
ным га ра дам-кня ствам. Та кі герб, 
на пры клад, мае наш Браньск.

25 са ка ві ка 1918 го да бы ла 
аб веш ча на Бе ла ру ская На-

род ная Рэс пуб лі ка. З та го ча су 
«Па го ня» ста ла на цы я наль ным 

бе ла ру скім гер бам і сім ва лам не за-
леж нас ці дзяр жа вы. У ім за пі са ны 
ідэ а лы кра і ны — лю боў, вер насць, 
ад ва га і сва бо да.

Дзі ця чы ад каз лаў рэ ат кі шмат 
ска заў пра ад на год каў на шай 

ге ра і ні. Про ста, мы ма ла ве да ем 
пра сваю гі сто рыю, пра на цы я-
наль ную сім во лі ку. Не ў кож най 
сям’і га во раць пра 25-ае Са ка ві ка, 
пра герб, пра сцяг, пра гі сто рыю. 
У не ка то рых шко лах на стаў ні кі 
пра па ну юць гля дзець на не за леж-
ную сім во лі ку як на гі ста рыч ную 
з’я ву. Гэ та та му, што ў сён няш няй 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь ін шая ат ры-
бу ты ка. Але гэ та яш чэ ні чо га не 
зна чыць! Не за леж ніц кая сім во лі ка 
жы ве сва ім жыц цём і ніш то не 
прад каз вае, што яна згу біць зна-
чэн не або знік не. На ад ва рот, ня гле-
дзя чы на арыш ты і за ба ро ны, сім-
ва лы воль най Бе ла ру сі ма ты ву юць 
но выя па ка лен ні бе ла ру саў.

Нам, у сваю чар гу, трэ ба вы ву-
чаць гі сто рыю, ве даць імё ны 

пат ры ё таў, якія зма га лі ся за бе ла ру-
скую мо ву і на ша мес ца на зям лі. 

За год бу дзем ад зна чаць со тыя 
ўгод кі БНР і вар та па мя таць, што 
за ідэ а лы 25-га Са ка ві ка зма га ла ся 
шмат бе ла ру саў Пад ляш ша. Ся род 
іх трэ ба наз ваць проз віш чы Яў ге на 
Хляб цэ ві ча з Кле нік, Язэ па Ва рон кі 
з Куз ні цы-Бе ла стоц кай, Усе ва ла-
да Іг на тоў ска га з Та ка роў, Іва на 
Кра скоў ска га з Ду біч-Цар коў ных, 
Аляк сан д ра Гры коў ска га з Но ва га 
Кор ні на, Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча 
з Бель ска-Пад ляш ска га ці Мі ко лы 
Дзя мі да ва з Га рад ка. На жаль, у на-
шым ася род дзі, шы рэй вя до мы 
адзін Ярас лаў Ка сты цэ віч. Ад нак 
усе пе ра лі ча ныя імё ны зас лу гоў-
ва юць па ша ны і па мя ці. Яны бы лі 
не толь кі дзе я ча мі, але зна ка вы мі 
людзь мі сва ёй эпо хі і ка ла рыт ны мі 
ін ды ві да мі. Вар та, каб у та кім Га рад-
ку ці Ду бі чах-Цар коў ных па ду ма лі 
пра свой па на дво рак, каб пры га да-
лі імё ны на шых пат ры ё таў. Та кую 
ідэю ўжо ажыц цяў ля юць у бель-
скай «трой цы», дзе на ра джа ец ца 
тэ ат раль ны спек такль пра Ярас ла-
ва Ка сты цэ ві ча сла ву та га пат ро на 
шко лы.

ЗОР КА

Твор чыя пра па но вы пад зна кам «Па го  н і»
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Удумлівы 
Валодзя
Татульку пытаецца
Сыночак Валодзя:
— Што з людзьмі 

здараецца
Калі адыходзяць?

— Праху, пылу трошкі
Пасля іх застанецца.
— Было пад маім ложкам
Іх многа, мне здаецца.

Класікі
Вучняў сваіх
Настаўнік пытае:
- Пісьменнікаў якіх
Класікамі называем?

На пытанне ўміг
Адказала Бася:
— Пісменнікаў, якіх
Развучаем у класе.

Zdanie
Portal

Jak

Mediolan

Most

Majak

Bocian

Mag
Gęsi

Bójka

Miód

Gust

NilCzy ...

Ciocia

Krzak

Wszyscy
Nil

Ala

Anioł Alan

SzklarniaKuna

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 № 9-17:
Слых, фо та, клей, смай лік, сам, сноб, Ян, дух, кла ка. 

Суп, сук, кмен, ода, фей с бук, войт, імя, парк, нос.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Аляк-

сан д ра Куп тэль з Арэш ка ва, Дам’ ян Кар ні люк, 
На тал ля Мар ке віч з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-
Пад ляш скім, Мат вей Зы скоў скі, Аляк сан д ра 
Анісь ке віч з КШ № 1 у Гай наў цы,  Вік то рыя Га бец 
з Мі ха ло ва, Мая Та па лян ская, Оля Хі лі ма нюк, 
Та маш Ваў ра нюк з Нар вы, Аня Пар фя нюк з Но-
ва га Кор ні на. Він шу ем!

Сяр жук Со ка лаў-Во юш

Ры цар
Ры цар — сме лы ча ла век.
Ры цар — доб ры ча ла век.
Ча сам вой наў — ён ва яр,
Мір ным ча сам — гас па дар.

Ён заў сё ды нас ба ро ніць,
Ён заў ж ды на вы шы ні,
І та му наш герб — Па го ня —
Ры цар з ме чам на ка ні.

Мне яш чэ ня ма шас ці.
Я ста ра ю ся рас ці
Як хут чэй. І, ка жа ма ма,
Бу ду ры ца рам так са ма.

Скла да ец ца ўра жан не, што да 
школь на га ад бо ру дэ кла ма тар ска га 
кон кур су «Род нае сло ва» вуч ні ста вяц-
ца больш сур’ ёз на, чым на ват да цэн-
т раль на га аг ля ду. Вось та кі школь ны 
ад бор прай шоў у бель скай «трой цы». 
Вер шы дэ кла ма ва ла ка ля 70 вуч няў 
і трэ ба ска заць, што ніх то не вы гля даў 
на стом ле на га. Па коль кі ма лод шыя 
вы сту па лі з вя сё лы мі вер шы ка мі пра 
жы вёл ці смеш ныя школь ныя сі ту а цыі, 
з уз ро стам дэк ла ма та раў па вы шаў ся 
ўзвы ша ны змест выб ра ных тво раў. 
Тут вы ла маў ся толь кі Ілья Га па нюк 
з трэ ця га кла са, які вы браў верш Эдзі 
Аг няц вет «Зям ля з бла кіт ны мі ва ча мі». 
Трэ ба да даць, што Ілья спра ба ваў зраў-
няць свае маг чы мас ці з сяб рамі па гім-
на зіі вель мі эма цый най дэк ла ма цы яй. 
Мя не ўра зіў. Але не толь кі тое ўра зі-
ла. На амаль сем дзе сят вы сту поў цаў 
не паў та рыў ся ні во дзін верш. Так як 
я ўжо ска за ла, ма лод шыя вы бі ра лі дзі-
ця чых пісь мен ні каў, ста рэй шыя — кла-
сі каў бе ла ру скай лі та ра ту ры. Але, як 
ад зна чы ла ка мі сія, вя лі кае зна чэн не 
пры ацэн цы ме ла тое, ці дэ кла ма тар 
ра зу мее і ад чу вае выб ра ны са ма стой-
на, ці пры пад каз цы на стаў ні ка, твор. 
Я ў тым не сум ня ва ю ся. Раз маў ля ю чы 
на ка лі до ры з вуч ня мі трэ ця га кла са, 

«Трой ка» на пя цёр ку

па ста ві ла я ім ба наль нае пы тан не: «Ці 
мо жам па га ва рыць на бе ла ру скай мо-
ве?». У ад каз па чу ла гуч нае «Так!». 
Оля Сі ма нен ка да да ла: «Мой баць ка 
— бе ла рус, так што...». І для мя не 
ўжо ўсё бы ло яс на.

Вуч ні з «трой кі» дэк ла ма ва лі свае 
тво ры бес па мыл ко ва. Ну, мо жа чуй нае 
ву ха на стаў ні цы Ва лян ці ны Ба бу ле віч 
неш та прык ме ці ла, але звы чай ны слу-
хач на пэў на не. Та му вуч ні, ве да ю чы, 
што цяж ка ўра зіць ка мі сію про ста бес-
па мыл ко вым вы сту пам, шу ка лі ін шых 
спо са баў. Па вал Сэль ве сюк рас сак рэ-

ціў усім свой спо саб як «за ва я ваць» сэр-
цы чле наў кон кур с най ка мі сіі:

— Ста ра ю ся ска заць доб ра, але так-
са ма трэ ба мець ад па вед нае адзен не 
для дэк ла ма ван ня вер шаў, — ад зна-
чыў Па вал. — Я ўпэў не ны, што гэ та 
мне па маг ло.

Але на пэў на не толь кі Па вал так лі-
чыць. Я, як жан чы на, з зай з д рас цю гля-
дзе ла на пры го жыя блуз кі, спад ні цы 
і су кен кі дзяў чат. На пэў на бу дуць яны 
на ча ле ў ва я вод скім кон кур се. Най гор-
шае за імі.

Ур шу ля ШУБ З ДА

Бэрэшчук Клаўдзія Анхімюк Лаўра
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Саб ра ных пры ві та ла ды рэк тар Га рад
ской біб лі я тэ кі Ала Грыц, якая прад ста ві ла 
Мал га жа ту Цэт ру і звяр ну ла ўва гу на яе 
ба ка лаў р скую пра цу, прыс ве ча ную мяс
цо вым імё нам і проз віш чам. Ты дзень да 
спат кан ня за кон чыў ся «Ты дзень рэ гі я наль
най кні гі», пад час яко га ў па мяш кан нях 
гай наў скай біб лі я тэ кі бы лі ар га ні за ва ны 
вы ста вы кніг аб Гай наў цы і на ва кол лі, 
пра во дзі лі ся біб лі я тэч ныя ўро кі для вуч няў 
на тэ му кра яз наў чых кні жак. Ды рэк тар 
біб лі я тэ кі пра па на ва ла саб ра ным чы таць 
кра яз наў чыя кніж кі, якія бы лі раск ла дзе ны 
ў за ле на ста лах. У гэ тай жа за ле мож на 
бы ло па гля дзець вы ста ву алей ных кар цін 
Мі ко лы Яноў ска га са Ста ро га Бе ра зо ва. 
Ды рэк тар Ала Грыц за пра сі ла на ве даць 
біб лі я тэ ку 17 са ка ві ка, ка лі ме ла ад быц ца 
ад к рыц цё вы ста вы ма стац кіх прац Бар та
ша Шпа ко ві ча з Бе ла ве жы, які за раз па
спя хо ва зай ма ец ца ў Май стэр ні пра ца тэ
ра піі ў Гай наў цы і пе ра ма гае на кон кур сах.

— Збі ра ю чы ма тэ ры ял да сва ёй пра цы, 
я ў 2015 і 2016 га дах ка ры ста ла ся да дзе
ны мі з элек т рон ных клас ных жур на лаў 
Ком п лек су школ з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы. Дас ле да ва
ла імё ны і проз віш чы 377 вуч няў гэ тай шко
лы, на ро джа ных у 19972003 га дах. Ся род 
дас ле да ва ных мною вуч няў 85% са стаў ля лі 
жы ха ры Гай наў кі, а 15% вуч няў па хо дзі ла 
з вё сак і ін шых мяс цо вас цей. Свае дас ле
да ван ні я па раў на ла з ба га ты мі дас ле да ван
ня мі пра фе са ра Мі ха ла Са е ві ча, кі раў ні ка 
бе ла ру сі сты кі Уні вер сі тэ та МКС у Люб лі не, 

які ана лі за ваў імё ны і проз віш чы вуч няў 
Гай наў ска га бел лі цэя, што ву чы лі ся там 
у 19531993 га дах, на ро джа ных у 19341975 
га дах, — па ін фар ма ва ла Мал га жа та Цэт ра.

— Са мыя па пу ляр ныя дас ле да ва ныя 
мною імё ны бел гім на зі стаў і бел лі цэ і стаў 
гэ та Лу каш, Бар таш, Якуб, Ма тэ вуш, Адам, 
Да від і Па вел. У дас ле да ван нях пра фе са ра 
Мі ха ла Са е ві ча ат ры ма ла ся, што най час
цей вуч ні Гай наў ска га бел лі цэя ў 19531993 
га дах на зы ва лі ся Ян, Мі ко ла, Юры, Яў ген, 
Аляк сандр, Ва сіль, Ры гор і Вік тар (якіх 
па мян шаль ныя фор мы на вё сках гу ча лі 
Ва ня, Ко ля, Жор жык, Ге нік, Са ша або 
Шу ра, Ва ся, Гры ша і Ві ця, — А. М.). Ся род 
дас ле да ва ных мною 240 ву ча ніц бел гім на зіі 
і бел лі цэя, най час цей на зы ва лі ся яны На
тал ля, Маг да ле на, Аляк сан д ра і Пат ры цыя. 
Пад час дас ле да ван няў Мі ха ла Са е ві ча вы
свет лі ла ся, што ў 19341975 га дах бу ду чых 
ву ча ніц Гай наў ска га бел лі цэя най час цей 
на зы ва лі Ма рыя, Ірэ на, Ан на, Га лі на і Ва
лян ці на. Мно га на шых імён мае грэ ча скія, 
ста ра яў рэй скія і сла вян скія ка ра ні, — га ва
ры ла Мал га жа та Цэт ра. Ця пер ся род бел
лі цэ і стак і бел гім на зі стак яна не знай ш ла 
імён Ірэ на, Га лі на і Ва лян ці на, бы ла ад на 
Ма рыя і толь кі ў прык мет най коль кас ці ву
ча ні цы яш чэ на зы ва лі ся Ан на мі. Не бы ло 
ця пер так са ма імён Ні на, Та і са і Та ма ра, 
якіх у дас ле да ван ні пра фе са ра Са е ві ча бы
ло мно га.

— У вы пад ку дас ле да ва ных мною 
проз віш чаў най час цей су стра ка лі ся 
проз віш чы з кан чат кам ук, якія са ста ві лі 

аж но 35% усіх ана лі за ва ных мною проз
віш чаў вуч няў. Та кія проз віш чы ха рак
тэр ныя ўсход нім сла вя нам. Мно га бы ло 
так са ма проз віш чаў з кан чат ка мі скі або 
толь кі кі, чко або толь кі ко, а так са ма 
з кан чат ка мі овіч і эвіч. Пры ня ло ся мер
ка ваць, што проз віш чы з кан чат ка мі скі 
гэ та шля хец кія поль скія проз віш чы, але 
на ўсход ніх тэ ры то ры ях та кія проз віш
чы прыс вой ва лі ся звы чай ным ся ля нам, 
ка лі да наз вы мяс цо вас ці, дзе яны жы лі, 
да баў ляў ся кан ча так скі, на пры клад 
се ля нін Гра бо ва ат рым лі ваў проз віш ча 
Гра боў скі. Проз віш чы ства ра лі ся яш чэ 
ад ін шых та паг ра фіч ных на зваў, ад наз
ван няў прад ме таў, звя ры ны, пту шак, ад 
з’яў пры ро ды, ча ста так са ма ад імён, 
клі чак, ці пра фе сій, — тлу ма чы ла Мал га
жа та Цэт ра. Яна выс вет лі ла, што са мы мі 
ча сты мі проз віш ча мі ў бел лі цэі і бел гім на
зіі ця пер бы лі Дміт рук, Ра ма нюк, Ле а нюк, 
Іва нюк, Куп таль, Ляў чук, Мар ке віч, Се мя
нюк і Ці ха нюк. З дас ле да ван няў Мі ха ла 
Са е ві ча вы ні кае, што ў 19531993 га дах 
пе ра ва жа лі проз віш чы Ра ма нюк, Паў лю
чук, Ле а нюк, Ра ман чук, Мар ты нюк і Лу ка
шук. У абод вух дас ле да ван нях як ад ны 
з са мых рас паў сю джа ных паў та ра юц ца 
проз віш чы Ра ма нюк і Ле а нюк.

На спат кан не з Мал га жа тай Цэт рай 
прый шлі яе баць кі Ні на і Аляк сей Цэт ры. 
Быў пе ры яд, што дзяў ча так не на зы ва лі 
іме нем Ні на, але ад ней ка га ча су гэ тым 
іме нем, якое ата я сам лі ва ец ца з вя лі кай 
гру зін скай свя той Ні но, баць кі ста лі з ноў 

на зы ваць сва іх да чок. Мал га жа та Цэт ра 
ўдак лад ні ла, што ў мі ну лым у пра ва слаў
най тра ды цыі, пад бі ра ю чы імя для сва іх 
дзе так, звяр та лі ўва гу на імя свя то га, які на
ра дзіў ся ў прыб лі жа нам ча се. Пад бі ра лі ся 
так са ма імё ны для дзе так тых свя тых, да 
якіх асаб лі ва ма лі лі ся вер ні кі. На пры клад 
у Ста ра кор нін скім і су сед ніх пры хо дах 
дзяў ча так ча ста на зы ва лі іме нем Ан на па 
пры чы не асаб лі ва га ша на ван ня ў гэ тым 
рэ гі ё не свя той пра вед най Ан ны, ма ці Прас
вя той Ба га ро дзі цы, ча го до ка зам бы лі 
шмат люд ныя фэ сты ў Ста ра кор нін скай 
цар к ве ў дзень пра вед най Ан ны. У ма ёй 
ба бу лі Воль гі бы ла ся стра Ган на. Маю 
цёт ку на зы ва лі Анют кай, Аню тай. У гэ ты 
час Ан ны на зы ва лі так са ма Ган дзя мі (так 
на пры клад на зы ва юць цёт ку ма ёй жон кі) 
і Ган ка мі. У мя не бы лі сяб роў кі і два ю рад
ная ся стра, якіх на зы ва лі ўжо толь кі Аня мі 
і так мы з жон кай наз ва лі дач ку, за пі саў
шы яе афі цый на Ан на. Мно га на зы ва ных 
пароз на му Ан наў спа ты ка юц ца 7 жніў ня 
ў Ста рым Кор ні не на свят ка ван нях у го нар 
свя той пра вед най Ан ны. Тра ды цыя на зы
ваць дзяў ча так іме нем Ан на ў на ва кол лі 
сла ву та га Ста ро га Кор ні на, да яко га так са
ма на ле жыць Гай наў ка, яш чэ пра цяг ва ец
ца, што за фік са ва ла так са ма Мал га жа та 
Цэт ра ў сва ім дас ле да ван ні.

— Мая род ная вё ска гэ та Ру ду ты Ар
лян скай гмі ны, але род Цэт раў вы во дзіц
ца з Та па ркоў Кляш чэ леў скай гмі ны. Там 
на мо гіль ні ку па ха ва ны мой дзя ду ля. У Та
пар ках жы вуць яш чэ дзве сям’і Цэт раў, 
але яны не з’яў ля юц ца ма і мі сва я ка мі. Ма
быць, сем’і Цэт раў бы лі па род не ны ў ад
лег лым мі ну лым, — удак лад ніў Аляк сей 
Цэт ра.

Дас лед чы ца вы я ві ла ра дасць, што 
баць кі наз ва лі яе Мал га жа тай. Пад час су
стрэ чы па ка за ла яна, як мя ня юц ца імё ны 
на пра ця гу га доў. Абяз лю дзен не вё сак да
во дзіць да та го, што хут ка зні ка юць проз
віш чы і імё ны ў сё лах Гай наў ска га па ве та, 
якія ста год дзя мі пе ра да ва лі ся з па ка лен ня 
ў па ка лен не. Пры кла дам мо жа быць мая 
род ная вё ска Но вае Бе ра зо ва і мой род. 
У га ды май го дзя цін ства ў 10 да мах жы лі 
лю дзі з проз віш чам Ма роз, якое пас ля ста
ла хут ка зво дзіц ца. Жы лі та ды ў Бе ра зо ве 
ча ты ры муж чы ны, якія на зы ва лі ся Гры го
рый Ма роз. Ка лі пры хо дзіў ліст, на якім не 
быў па зна ча ны ну мар до ма, пры хо дзі ла ся 
та ды Ры го рам выс вят ляць да ка го прый
шоў гэ ты ліст. За раз у Бе ра зо ве толь кі ў 4 
да мах жы вуць яш чэ асо бы з проз віш чам 
Ма роз. Іме нем Гры го рый, як наз ва лі май го 
баць ку і му жоў сяс цёр ма ёй ма мы і май го 
баць кі, у вё сках ва кол Гай наў кі хлоп чы каў 
ужо не на зы ва юць.

Ды рэк тар Ала Грыц уру чы ла Мал га жа
це Цэт ры кніж ныя па да рун кі, між ін шым 
збор нік вер шаў пра ка хан не — плён 
біб лі я тэч на га кон кур су. Ды рэк тар за
чы та ла з гэ тай кніж кі зай маль ны верш 
пра ка хан не, які на пі са ла пры сут ная 
на спат кан ні Ве ра Ма сай ла, так са ма 
пе ра мож ца ніў скіх кон кур саў. Спа да ры
ня Ве ра, моц на ўзру ша ная па пры чы не 
пра чы тан ня яе вер ша, вы я ві ла за ці каў
ле насць дас ле да ва ны мі Мал га жа тай 
Цэт рай і пра фе са рам Мі ха лам Са е ві чам 
імё на мі і проз віш ча мі вы хад цаў з вё сак 
Гай наў ш чы ны і іх наш чад каў, да якіх на
ле жыць так са ма яна са ма. Імё ны Ве ра, 
Лю ба і На дзея, якія Пра ва слаў ная цар к
ва вы дзе лі ла ў ад но вя лі кае свят ка ван не, 
за мяш ча юць ця пер На тал ля, Маг да ле на, 
Аляк сан д ра і Пат ры цыя, пра што пі ша 
ў сва ім дас ле да ван ні Мал га жа та Цэт ра. 
За я ві ла яна, што за раз на вы бар імён для 
дзе так ча ста ма юць уп лыў мо да, а на ват 
іх нез вы чай насць. Ка неш не, част ка баць
коў звяр тае ўва гу перш за ўсё на імя свя
то га, які бу дзе апе ку ном у жыц ці дзі ця ці, 
а пас ля да рос ла га ча ла ве ка, а пры гэ тым 
і на ся мей ныя тра ды цыі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Самыя па пу ляр ныя імё ны і проз віш чы 

на Гай наў ш чы не 
Мал га жа та Цэт ра бы ла здоль най 
ву ча ні цай Гай наў ска га бел лі цэя, фі-
на ліст кай Алім пі я ды па бе ла ру скай 
мо ве. Пра цяг ва ла яна ву чо бу на 
ад дзя лен ні поль скай фі ла ло гіі Вар-
шаў ска га ўні вер сі тэ та і на пі са ла там 
ба ка лаў р скую пра цу на тэ му імён 
і проз віш чаў вуч няў Ком п лек су школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо вы ў Гай наў цы. У 2015 і 2016 га дах 
дас ле да ва ла яна пер са на ліі та дыш ніх 
бел лі цэ і стаў і бел гім на зі стаў у клас-
ных жур на лах. Пад час су стрэ чы, на-
ла джа най 14 са ка ві ка ў Га рад ской 
пуб ліч най біб лі я тэ цы імя Та дэ ву ша 
Ра ка вец ка га ў Гай наў цы, свае выс но-
вы Мал га жа та Цэт ра па раў на ла з ра-
ней шым дас ле да ван нем імён і проз-
віш чаў вуч няў Гай наў ска га бел лі цэя 
пра фе са ра Мі ха ла Са е ві ча, за гад чы-
ка бе ла ру сі сты кі Уні вер сі тэ та Ма рыі 
Кю ры-Скла доў скай у Люб лі не.

n Мал га жа та Цэт ра (зле ва) і ды рэк тар Га рад ской біб лі я тэ кі Ала Грыц



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА26.03.2017              № 1326.03.2017              № 13

Ня даў на ехаў я з Оль ш ты на 
ў Бе ла сток, на аў то бу се. У Аст-
ра лэн цы здзі віў мя не кас цёл 
з чыр во най цэг лы ары гі наль-
на га ды зай ну — са шмат лі кі мі 
ві зан тый скі мі ар хі тэк тур ны мі 
эле мен та мі. І ў ад лег лай ад 
Аст ра лэн кі Лом жы з акон аў-
то бу са па ка за ла ся як жа вя до-
мая „му раў ёў ка” з ла цін скі мі 
кры жа мі...

У пер шай па ло ве ХІХ ста год дзя ра сій
скія ва ен ныя стра тэ гі ра шы лі па бу да ваць 
на за ха дзе ім пе рыі сі стэ му крэ пас цей. 
Крэ пас ці гэ тыя бы лі звен ня мі аба рон ча га 
лан цу га, які ак ру жаў Ус ход нюю Пру сію 
з поў д ня і ўсхо ду па лі ніі Віс лы, Нар вы, 
Боб ры і Нё ма на. Га лоў ны мі звен ня мі гэ тай 
сі стэ мы бы лі Дэм б лін, Вар ша ва, Мод лін, 
Лом жа, Аса вец, Грод на, Коў на... Мен шы мі 
звен ня мі бы лі фар ты, ра скі да ныя па між га
лоў ны мі крэ пас ця мі. Адзін з та кіх фар тоў 
меў быць па бу да ва ны ў Аст ра лэн цы. Па ча
лі ся зям ныя пра цы, ад нак кры ху паз на ва
та, у кан цы ХІХ ста год дзя, ка лі ра сій скім ва
ен ным ве дам ствам стаў кі ра ваць ге не рал 
Ула дзі мір Су хам лі наў. Ён па лі чыў фар ты 
і крэ пас ці ўста рэ лы мі эле мен та мі ва ен най 
ін ф раст рук ту ры. Рас па ча тая ў Аст ра лэн
цы бу до ва бы ла спы не на. А ўжо ў хо дзе 
Пер шай су свет най вай ны ра сій ская ар мія, 
прыт рым лі ва ю чы ся дак т ры ны Су хам лі на
ва, па кі да ла без ба ёў ма гут ныя крэ пас ці 
і фар ты, ад сту па ю чы на ўсход.

У Аст ра лэн цы, ад нак, у цар скі час зна
хо дзіў ся вя лі кі вай ско вы гар ні зон, які, як 
мяр ку юць ад ны гі сто ры кі, меў прык ры ваць 
гра ні цу са зга да най Ус ход няй Пру сі яй і, 
як мяр ку юць дру гія, меў быць апор ным 
пун к там на вы па дак ней ка га поль ска га 
паў стан ня. Тут жа 26 мая 1831 го да ра зыг
ра ла ся ад на з най важ ней шых біт ваў Лі ста
па даў ска га паў стан ня; у 1847 го дзе быў 
там уз ве дзе ны абе ліск на па мяць пе ра мо гі 
ра сій скіх войск. На ўсход няй ак ра і не го ра
да, у Вай це ха ві цах, быў уз ве дзе ны ка зар
мен ны ком п лекс, бо ў гар ні зо не раз мяш ча
лі ся тры пал кі. Вой ска бы ло, та кім чы нам, 
у Аст ра лэн цы шмат, та му ў ка зар мен ным 
ком п лек се бы ла ўзве дзе на і цар к ва.

У ін фар ма цый най віт ры не пе рад хра
мам па ве дам ля ец ца, што ў 1888 го дзе 
цар скія ўла ды па бу да ва лі ў Аст ра лэн цы 
ка зар мы, а ў 1890 го дзе бы ла ўзве дзе на 
Пет раПаў лаў ская цар к ва. Ка лі ў 1915 
го дзе Аст ра лэн ку за ня лі нем цы, храм на 
ней кі час стаў пра тэ стан ц кім, а пас ля 
бу ды нак быў пры зна ча ны на склад. 26 
мая 1921 го да ў Аст ра лэн ку быў пе ра ве
дзе ны Зас лаў скі полк ула наў і пал коў нік 
Спі ры дон Кай шэў скі за га даў адап та ваць 
храм на гар ні зон ны ка та ліц кі кас цёл. У час 
Дру гой су свет най вай ны тут зноў быў вай
ско вы склад. З 1945 да 1975 го да храм пу
ста ваў, а пас ля зноў стаў мес цам куль ту. 
Пра пе ры яд 19391941 га доў ня ма згад кі. 
А вар та тут заў ва жыць, што ў той пе ры яд 
ня мец каса вец кая мя жа пра хо дзі ла па між 
Аст ра лэн кай і Вай це ха ві ца мі, якія сён ня 
з’яў ля юц ца квар та лам го ра да; у Вай це ха ві
цах, у та маш ніх вя лі кіх ка зар мах, ве ра год
на, раз мяш чаў ся са вец кі гар ні зон, та ды 
ка лі су сед няя Аст ра лэн ка апы ну ла ся пад 
ня мец кім па на ван нем. Які быў лёс та го гар
ні зо на — мож на толь кі зда гад вац ца...

Па бу да ва ныя сто двац цаць га доў та му 
ка зар мен ныя бу дын кі з чыр во най цэг лы 
мяс цо ва га вы ра бу, ма быць не ўсе, за ха ва
лі ся да сён ня. Цар к ва бы ла так са ма з чыр
во най цэг лы і яе му ры так са ма за ха ва лі ся. 
Храм прай шоў толь кі адап та цыю, прыш
чэп ку, та кую ж са мую, па сут нас ці, як 
і прыш чэп лі ван не са до вых дрэў — цар коў
ныя ку па лы бы лі „ссе ча ны” і на іх мес ца 
з’я ві лі ся ты по выя для кас цель на га бу даў
ні цтва „ча ран кі”. Да сю леш ніх за ступ ні каў 
хра ма — Пят ра і Паў ла — за сту піў свя ты 
Вай цех; кас цёл жа ў Вай це ха ві цах...

У тых жа Вай це ха ві цах, част ко ва на 
мес цы ка зар мен най тэ ры то рыі, у пас ля ва
ен ны час бы лі ўзве дзе ны два буй ныя прад
пры ем ствы: ком п лекс элек т ра стан цый ды 
фаб ры ка цэ лю ло зы; апош няя вы кі дае ў ат
мас фе ру не над та пры ем ны пах, ха ця, як 
мне суб’ ек тыў на зда ец ца, ён знач на менш 
да куч лі вы чым со рак га доў та му. А лю дзі 
там пра цу юць і жы вуць...

У Лом жы цар коў ныя спра вы ла дзі лі ся 
кры ху інакш. Лом жа ця гам гі сто рыі бы ла 
тра ды цый на ад мі ніст ра цый ным цэн т рам. 

Слоў нік Брок хаў за і Эф ра на: „Исто ри че
ски из вест ною Лом жа ста но вит ся толь ко 
с на ча ла XV в., ког да она при над ле жа ла 
кня зьям Ма зо вец ким; не ко то рые из них 
по дол гу жи ва ли в Лом же, пред се да тель
ство ва ли здесь в на род ных соб ра ни ях 
и чи ни ли суд и рас п ра ву. Под власт ью 
кня зей Ма зо вец ких Лом жа про жи ла 
свои луч шие дни. Ра скоп ки и слу чай ные 
на ход ки, сде лан ные в про дол же ние те
ку ще го сто ле тия, сви де тель ству ют об 
об шир ных раз ме рах и бо гат стве древ
ней Лом жи, ед ва ли усту пав шей тог да 
Вар ша ве. Она име ла 2 зам ка, 7 ко сте
лов, 3 ча сов ни, 2 ра ту ши; в од ной из них 
бы ли ба шен ные ча сы, над ко то ры ми на
хо дил ся щит с гер бом го ро да (бе гу щий 
олень), вы ко ван ный из чи сто го зо ло та; 
в ар се на ле хра ни лись бо е вые при па сы 
для всей Ма зо вии. Го род имел свой во
доп ро вод и был весь вы мо щен”. У 1867 
го дзе Лом жа ста ла цэн т рам но ва ство
ра най гу бер ні і сю ды ста лі пры бы ваць 
ра сій скія чы ноў ні кі. Га рад скі пар тал: „Po 

us ta no wie niu Łom ży mias tem gu ber nial-
nym, wy ty czo no Plac So bor ny (obec nie Pl. 
Ja na Paw ła II) i wy bu do wa no cer kiew (od 
1917  r. koś ciół ka to lic ki, w II Rzecz pos po li-
tej koś ciół gar ni zo no wy). Obok cer k wi miał 
swo ją sie dzi bę gu ber na tor łom żyń ski (obec-
nie Wyż sze Se mi na rium Du chow ne). Ów-
czes na naz wa uli cy to So bor no-Cer kiew na”. 
Ця пер гэ та ву лі ца Ген ры ка Сян ке ві ча...

Пры ход быў зас на ва ны ра ней; кні га 
„Za pom nia ne dzie dzic t wo” Ан та ні ны і Ры го
ра Сос наў: „Pa ra fi a pra wos ław na św. Trój cy 
pow s ta ła 21 ma ja 1834 ro ku. Mieś ci ła się 
w do mu pry wat nym Ży da No wi ny i li czy ła 
w 1863 r. 286 osób. W kil ka lat póź niej licz-
ba pa ra fi an wzros ła do 842 osób”. І да лей: 
„W 1873 r. po ło żo no ka mień wę giel ny pod 
bu do wę no wej mu ro wa nej so bor nej cer k wi 
św. Trój cy przy obec nym pla cu Sien kie wi cza. 
Wyś wię ce nia cer k wi zbu do wa nej w sty lu 
ek lek tycz nym z ceg ły, otyn ko wa nej, trój na wo-
wej, opat rzo nej na osi głów nej w dwie oś mio-
bocz ne wie że, do ko na no w 1877 r.”. Ця пер 
гэ та рэк та раль ны кас цёл Wnie bow zię cia 

Кры ху Ус хо ду на За ха дзе
Naj ś więt szej Ma ryi Pan ny. Ві кі пе дыя: „We 
wnęt rzu bu dyn ku za cho wa ła się po lich ro mia 
sta no wią ca w du żej mie rze naś la dow nic t wo 
tej zdo bią cej So bór Chrys tu sa Zba wi cie la 
w Mosk wie. W jed nej z wież cer k wi na ma lo-
wa ne zos ta ły pos ta cie ewan ge lis tów, po za 
tym w so bo rze znaj du ją się sce ny Zwias to-
wa nia, Na ro dzin Chrys tu sa, Nie sie nia Krzy-
ża, Chrztu Chrys tu sa i Zmar t wych w s ta nia 
Ła za rza”. Не ўда ло ся мне гэ та га па ба
чыць, ад но толь кі з сен цаў ві даць бы ло 
фрэ скі еван ге лі стаў у вет ра зях пад ба ра
ба нам, што над га лоў ным не фам хра ма, 
пад пі са ныя сты лі за ва най на даў ні ма нер 
ла цін кай.

У Лом жы яш чэ адзін сак раль ны аб’ ект, 
пе раш чэп ле ны з пра ва слаў на га ў ка та ліц
кі, гэ та мо гіл ка вая кап лі ца. Га рад скі пар
тал: „W 1910 r. wy bu do wa no kap li cę ne ok la-
sy cys tycz ną pw. Gro bu Pań skie go”. Ці гэ тае 
за ступ ні цтва бы ло з са мо га па чат ку — не 
ўда ло ся мне да ве дац ца. На конт мо гіл ка
вай кап лі цы на лом жын скіх мо гіл ках шмат 
не су па да ю чых з са бою ін фар ма цый, 
на пры клад, у зга да най кні зе „Za pom nia ne 
dzie dzic t wo” ёсць дзве да ты яе ўзвя дзен
ня: 1902 і 1910. Маг чы ма, што да тыч ныя 
яны роз ных аб’ ек таў — у ме жах лом жын
скіх мо гі лак ёсць не толь кі но вакла січ ная 
кап лі ца, ёсць і не вя лі кая ві зан тый ска га 
ды зай ну — ма быць та го ж са ма га ар хі тэк
та ра, што за ду маў аст ра лэн ц кую цар к ву 
— з чыр во най цэг лы, ёсць і больш су час
на га ды зай ну ма лень кая з ажур ны мі ме та
ліч ны мі сце на мі, за вер ша ная пра вас лаў
ным кры жам. Не дзі ва та ды, што мож на 
бы ло ў іх кры ху раз гу біц ца.

На ста рых лом жын скіх мо гіл ках ёсць 
кры ху на ма гіль ні каў з кі ры ліч ны мі эпі та
фі я мі — яны з цар ска га ча су. У іх лі ку 
і пад вой ныя эпі та фіі — той са мы змест на 
ра сій скай і поль скай мо вах. І шмат ары гі
наль ных на ма гіль ні каў. Га рад скі пар тал: 
„Ta po cho dzą ca z pier w szych lat XIX wie ku 
nek ro po lia łą czy w so bie trzy cmen ta rze: 
rzym sko ka to lic ki, ewan ge lic ko-aug s bur ski 
i pra wos ław ny. (...) Jest to je den z naj s tar-
szych cmen ta rzy w Pol s ce. Pow s tał oko ło 
1801 r., w ok re sie, kie dy Łom ża wcho dzi ła 
w skład «Re jen c ji Bia łos toc kiej» w Pru sach 
Wschod nich i by ła pod wła dzą pru ską w la-
tach 1794-1807. (...) Pow s tał nie co póź niej 
od Po wą zek, a wcześ niej od Pe re-La cha i se. 
(...) Ca ły świat po dzi wia Cmen tarz Po wąz-
kow sko-Ko mu nal ny w War sza wie — naj-
w s pa nial szy chy ba na zie mi. A jed nak... 
Cmen tarz Pa ra fi al no-Ko mu nal ny w Łom ży, 
choć nie kry je pro chów Os ca ra Wil de’a czy 
Ho no re de Bal za ca ani Re y mon ta czy Gał-
czyń skie go, zdu mie wa jed nak tak niez wyk łą 
ran gą war toś ci ar tys tycz nych, że na le ży pos-
ta wić go niez byt da le ko za Po wąz kow skim 
i pa ry ski mi”. А яна ж, гэ тая нез вы чай ная 
Лом жа, толь кі ў вась мі дзе ся ці кі ла мет рах 
ад Бе ла сто ка і — як па да ва лі даў ней шыя 
да вед ні кі — рас па ло жа ная на шля ху між 
Пе цяр бур гам і Вар ша вай.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

n Кас цёл св. Вай це ха ў Аст ра лэн цы

n Ко ліш няя Тро іц кая цар к ва ў Лом жы n Адзін з лом жын скіх на ма гіль ні каў
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Г а з е т а ,  я к а я  п а к і н у л а  я р к і  с л е д
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25 га доў з дня выдання

Гля джу я на су час ную Еў ро-
пу і страш на мне ро біц ца. 
Усё пе ра мя ша ла ся, пе рап-
ля ло ся, пе рак ры жа ва ла ся 
ў ёй. І сваю па лі ты ку яна па-
ча ла бу да ваць не на цвёр-
дым грун це, а на па ра док-
сах ней кіх.

І так Ра сія, як бы ёй не ха па ла сва іх ба
га цей шых зя мель, ні як не хо ча ад пус ціць 
ад ся бе Ук ра і ну, а Ук ра і на ні як не хо ча 
быць з Ра сі яй. Ві даць на це шы ла ся брац
кай друж бай з Ра сі яй і па ча ла шу каць 
ста рэй ша га бра та ў ін шым мес цы. Бо 
ўкра ін цы і бе ла ру сы без ста рэй ша га бра
та ані руш. Па між гэ ты мі са праў ды брац кі
мі на ро да мі па я ві ла ся прор ва, бяз дон не, 
злосць, ня на вісць і кры ва выя кан ф лік ты, 
якім кан ца і краю ўжо не ві даць. Ці не па
ра докс гэ та?!.

Ук ра і на хо ча стаць чле нам Еў ра са ю за. 
Але Еў ра са юз не хо ча Ук ра і ны, бо яна 
бед ная і неў па рад ка ва ная кра і на. А Еў ра
са юз лю біць толь кі ба га тых і ўпа рад ка ва
ных, каб не тра ціць на но вых са юз ні ках, 
а за ра біць...

Еў ра са юз не лю біць так са ма іс лам скіх 
іміг ран таў і ўсі мі сва і мі спо са ба мі хо ча 
ад га ра дзіц ца ад іх, а ты мі, якія ўжо апы
ну лі ся ў ёй, па дзя ліц ца з усі мі чле на мі 
Еў ра са ю за. З чым у сваю чар гу не ўсе 
чле ны зга джа юц ца, і іміг ран ты так са ма не 
зга джа юц ца.

І як тут не су дзі, але ўсёта кі ма ем тут 
да чы нен не з вя лі кай нес п ра вяд лі вас цю, 
свін ствам і гра хом з бо ку ЗША і Еў ра са ю
за. Аб чым ця пер сам прэ зі дэнт До нальд 
Трамп ад к ры та га во рыць... Бо эміг ран ты 
ста лі эміг ран та мі, бам жа мі не па ўлас ным 
ха цен ні і во лі, а зра бі лі іх та кі мі Злу ча ныя 
Шта ты Аме ры кі і Еў ра са юз са сва ім НА

ТА. І та ды яны ўсе бы лі на дзі ва згод ныя 
з са бой. Ці не па ра докс гэ та?!.

Іс лам скія ж іміг ран ты про ста на сі лу 
рвуц ца ў Еў ра са юз. Як бы быў ён ім зям
лёй абе та ва най, але еў ра са юз ных па рад
каў і еў ра са юз ні каў яны не лю бяць. Бо 
хоць Еў ра са юз і ба га ты, і та ле ран т ны, 
і дэ мак ра тыч ны, але не іс лам скі. Не вель
мі ўжо і хрыс ці ян скі. Мно гія яго жы ха ры 
вы рак лі ся ці ад мо ві лі ся ад свай го хрыс ці
ян ства — і рэ лі гій на ста лі про ста ні я кі мі. 
І ме на ві та гэ тая іх рэ лі гій ная абы я ка васць 
да ла на дзею рэ лі гій на чуй ным іс ла мі стам 
зра біць іх му суль ма на мі. Бо згод на іс лам
ска му па дзе лу све ту, усе кра і ны дзе ляц
ца на дзве гру пы: на ўжо іс лам скія кра і ны 
і на кра і ны, у якіх ідзе ба раць ба за іс лам...

Вель мі дзіў на і смеш на, што па лі ты
ку гэ тай іс ла мі за цыі па ча лі па ма гаць 
пра во дзіць ім Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі 
і Еў ра са юз са сва ім НА ТА. Спа чат ку раз
ва лі лі Югас ла вію і Сер бію, па дзя ліў шы 
іх на ма лень кія кра ін кі. Ства ры лі Ко са ва 
і ін шыя іс лам скія кра ін кі на Бал ка нах, 
ад к рыў шы гэ тым са мым шы ро ка ва ро ты 
ў Еў ро пу му суль ман скім на ро дам. За ста
ло ся толь кі наг наць іх з араб скіх кра ін 
у гэ тыя ва ро ты.

Бал кан ская аван ту ра бы ла пер шай пе
раст рой кай Еў ро пы пас ля вай ны і тэ стам 
на пра вер ку на род най рэ ак цыі, цяр п лі вас
ці на та кія пе ра ме ны. Вы нік ат ры маў ся 
ста ноў чы — на ро ды не толь кі не рэ а га ва
лі, але як бы і не заў ва жы лі Бал кан скай 

аван ту ры. Та кой ма са вай і на хаб най 
бы ла пра па ган да «за». Яна ця пер та кая, 
што і па кой ні каў мо жа пе ра ка наць. Бы лі, 
ка неш не, га ла сы і су праць, яны да каз ва
лі, што гэ тую жа бу прый дзец ца Еў ро пе 
доў га ес ці. Бы лі яны ад нак ма ла лі кія і ці
хія. Ці ж не па ра докс гэ та?!.

Зра біў шы «па ра дак» на Бал ка нах і не 
на пат каў шы на род на га суп ра ці ву, аме
ры кан скаяеў ра са юз наНА ТАў скі альянс 
па чаў ап ты мі стыч на на во дзіць «па рад кі» 
ў Іра ку, Аф га ні ста не, Лі віі, Сі рыі. Пад ты мі 
са мы мі ло зун га мі — ня сен ня дэ ма кра тыі 
не дэ мак ра тыч ным на ро дам і кра і нам. 
А ўслуж лі выя СМІ так мі ла від на ста ра лі ся 
па каз ваць усю гэ тую дэ мак ра ты за цыю не 
як кры ва вую аг рэ сію, а про ста бо гаў год
ную мі сію. Ці не па ра докс гэ та?!.

Прай ш ло ня ма ла ўжо ча су ад па чат
каў зга да най дэ ма кра ты за цыі, але яна 
так і не па я ві ла ся ў дэ мак ра ты за ва ных 
кра і нах. Па я ві лі ся ад но ма гі лы, ха ос, якім 
так са ма кан ца і краю ўжо не ві даць. Каб 
нейк вы жыць на ро дам гэ тых кра ін, прый
ш ло ся па кі даць род ныя мяс ці ны і ўця каць. 
І яны па бег лі. Су сед нія кра і ны іх не пры ня
лі, бо пэў ным сі лам яны бы лі па трэб ны ме
на ві та ў Еў ра са ю зе, Еў ро пе. Так па я ві лі ся 
іс лам скія іміг ран ты ў Еў ра са ю зе. Част ка 
іх про ста ад без вы ход нас ці, а част ка для 
вы ка нан ня злой мі сіі ў нас. На сту пі ла так 
бы мо віць ад ва рот ная сі ту а цыя да хіт рай 
за ду мы альян су — мы ме лі за нес ці ім 
сваю дэ ма кра тыю, а яны пры нес лі нам 
свой іс лам. На ша дэ ма кра тыя ні як не за
ха це ла пры жыц ца там, толь кі раз г не ва ла 
іх. А іх іс лам зу сім доб ра дае ра ды ў нас: 
лёг ка пры жы ва ец ца, ука ра ня ец ца і па шы

ра ец ца. Як гры бы пас ля даж джу ра стуць 
усё но выя мя чэ ці і зні ка юць з кра я ві ду на
шы хрыс ці ян скія хра мы, як бы пе ра ста лі 
яны быць нам па трэб ныя. У та кой Ан г ліі 
на пры клад — чы таю я — на ліч ва ец ца ўжо 
больш ты ся чы мя чэ цей і бу ду юц ца на ступ
ныя. Па доб на і ў ін шых кра і нах За ход няй 
Еў ро пы. І та кая тэн дэн цыя па шы ра ец ца 
на ўвесь Еў ра са юз і Еў ро пу. Ці ж гэ та не 
па ра докс?!.

Зна чыць, па чы нае збы вац ца даў но зна
нае ў нас пра ро цтва, па вод ле яко га Еў ро
пу ма юць на ся ліць му суль ман скія на ро ды 
— і Еў ро па ўжо ні ко лі не бу дзе та кой, як 
бы ла. Быць мо жа што гэ та і ёсць па ча так 
гэ та га на ся лен ня.

Ёсць яш чэ ад но пра ро цтва на гэ тую 
тэ му, уні вер саль нае, біб лей скае: «Якім су
дом вы су дзі це, та кім і вас су дзіць бу дуць. 
Якой мер кай вы ме ра е це, та кой і вам ад
ме ра юць...».

І на ша на род ная муд расць: «Чым ба ро
лі ся, на тое і са мі на па ро лі ся..».

Зна чыць, як тут ні кру ці, а ад каз ваць 
і за Бал кан скую аван ту ру, і за Ірак, Аф
га ні стан, Лі вію і Сі рыю прый дзец ца. За 
бе жан ства му суль ман скіх на ро даў, якое 
за лі ло і на да лей за лі вае ўсю Еў ро пу, ды 
тра гіч на гі не на бе жан скіх да ро гах, так
са ма ад па вя даць трэ ба... А ві на ва ты мі за 
ўсю гэ тую Гал го фу з’яў ля юц ца Злу ча ныя 
Шта ты Аме ры кі і ўра ды ўсіх кра ін Еў ра са
ю за, бо гэ та ж яны да лі зго ду на гэ тую аг
рэ сію і са мі лі та раль на ўдзель ні ча лі ў ёй. 
За гэ ты грэх мы ўсе ўжо пла цім і яш чэ 
доў га пла ціць бу дзем, пла ціць поў най мер
кай. Інакш ка жу чы — «жа бу ес ці...».

vВа сіль СА КОЎ СКІ

П а  р а  д о к с

Пер шы ну мар га ра дзен скай га зе ты „Па
го ня” вый шаў пры мер ка ва ны да Дня Во лі 
— 25 са ка ві ка 1992 г. Пер шым рэ дак та рам 
быў Сяр гей Аст раў цоў. З 1993 г. га зе та 
па ча ла вы хо дзіць рэ гу ляр на па пят ні цах 
з паз на каю „Рэ гі я наль ны аг ляд: Бе ла сток 
— Га род ня — Віль ня”. З лі ста па да 1993 г. 
но вым га лоў ным рэ дак та рам „Па го ні” стаў 
Мі ко ла Мар ке віч, жур на ліст і дэ пу тат ВС ХІІ 
склі кан ня ад БНФ.

У час пер шых прэ зі дэн ц кіх вы ба раў 
1994 г. „Па го ня” ак тыў на пад т рым лі ва ла 
Зя но на Пазь ня ка і вост ра кры ты ка ва ла 
Лу ка шэн ку. Пер шая і, хі ба адзі ная, з бе ла
ру скіх га зет змяс ці ла без бе лых плям ан ты
ка руп цый ны да клад та га час на га дэ пу та та 
Вяр хоў на га Са ве та Сяр гея Ан тон чы ка. Нак
лад вы дан ня вы рас да 10 ты сяч асоб ні каў. 
Га зе та дру ка ва ла ана нім ны пра цяг па э мы 
„Лу ка Му дзіш чаў” і выт рым кі са скан даль на
га ін тэр в’ю Лу ка шэн кі ня мец кай га зе це „Ган
дэль с б лат”, у якім ён пах ва ліў Гіт ле ра.

Улет ку 1996 г. нак лад га зе ты да сяг нуў 
14 ты сяч асоб ні каў. З па дза га лоў ка „за
ход не бе ла ру ская гра мад скапа лі тыч ная 
га зе та” бы ло вык лю ча на пер шае сло ва. 
З ле та 1997 г. га зе та вы хо дзі ла два ра зы 
на ты дзень. З 1998 г. вы да ваў ся да да так 
„Маю Пра ва”. З ле та 1999 г. „Па го ня” зноў 
па ча ла вы да вац ца раз на ты дзень, нак лад 
зні зіў ся да 7 ты сяч асоб ні каў. Га зе та дру
ка ва ла ар ты ку лы на па лі тыч ныя і гра мад
скаса цы яль ныя тэ мы, ас вят ля ла гас па дар
ку, куль тур нае, кан фе сій нае, спар то вае 
жыц цё рэ гі ё на. Знач ная част ка га зет най 
плош чы ад да ва ла ся гі ста рыч най праб ле ма
ты цы, кра яз наў чым до пі сам, ме му а рамус
па мі нам дзе я чаў бе ла ру ска га ру ху роз ных 
ча соў. Ста лы мі руб ры ка мі бы лі „Гра мад
ства”, „Па лі тыч ная сцэ на”, „Су меж жа” (га
зе та ўпер шы ню рэ гу ляр на зна ё мі ла га ра
дзен цаў з жыц цём і дзей нас цю бе ла ру саў 
Бе ла сточ чы ны), „Вай на і лю дзі”, „Лё сы”, 
„Наш ка лян дар”. Асоб нае мес ца зай ма лі 

над звы чай па пу ляр ныя, вост рыя па лі тыч
ныя ка ры ка ту ры Але ся Су ро ва га, не ка то
рыя сю жэ ты пры дум ва лі і жур на лі сты. Трэ
ба заў ва жыць, што ня гле дзя чы на вы раз ны 
рэ гі я на лізм, „Па го ня” рас паў сюдж ва ла ся 
па ўсёй Бе ла ру сі. У га зе це ста ла дру ка ва лі
ся та кія жур на лі сты і пуб лі цы сты як Змі цер 
Кі сель, Мі ха іл Кар не віч, Ге орг Аст роў скі, 
Юры Гу мя нюк, Вік тар Руд нік, Сяр гей Сноп, 
Ста ніс лаў Суд нік, Сяр гей Чыг рын, Але на Сі
не віч, дзе вяць га доў паш час ці ла дру ка вац
ца ў „Па го ні” і аў та ру гэ тых рад коў. По тым 
прый ш ла ма ла дая зме на — Па вал Ма жэй
ка, Ан д рэй Мя леш ка, Юлія Да раш ке віч, 
Юлія Коц кая...

Рэ дак цыя „Па го ні” мес ці ла ся па двух ас
ноў ных ад ра сах, якія ад па вя да лі двум пе ры
я дам вы дан ня. Ста лен не ад бы ва ла ся ў бу
дын ку па ву лі цы Да мі ні кан скай (ця пе раш ні 
дом па ву лі цы Са вец кая, 10). Тут су сед ні
ча лі і мно гія ін шыя бе ла ру скія ар га ні за цыі 
— „Баць каў ш чы на”, БНФ „Ад ра джэнь не”, 
ТБМ... По тым доў гі час рэ дак цыя пра ца ва
ла ў бу дын ку па ву лі цы Бры гід скай (Кар ла 
Мар к са, 11). За раз у абод вух гэ тых да мах 
раз мяс ці лі ся роз ныя ган д лё выя кра мы, якія 
на ства ра ла мяс цо вая на мен к ла ту ра. Хоць, 
ка лі ад бы ва ла ся апош няе вы ся лен не „Па го
ні”, га ва ры ла ся пра ава рый ны і ка таст ра фіч
ны стан бу дын ка.

12 лі ста па да 2001 г. га зе та спы ні ла іс на
ван не згод на ра шэн ню суд дзі Вы шэй ша га 
гас па дар ча га су да РБ Ва ле рыя Жан да ра ва. 
Га лоў ны рэ дак тар Мі ко ла Мар ке віч і жур на
ліст га зе ты Па вал Ма жэй ка бы лі за су джа ны 
за „пак лёп на прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла
русь з аб ві на ва чан нем яго ў здзяй с нен ні 
асаб лі ва цяж кіх зла чын стваў”.

Га зе та „Па го ня” за ста ла ся ле ген дар най 
га зе тай най ноў шай бе ла ру скай гі сто рыі, 
вы дан нем, якое па кі ну ла глы бо кі след у сэр
цах мно гіх жур на лі стаў, уп лы ва ла на све та
пог ляд ты сяч чы та чоў.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Па чы на ю чы ад са ка ві ка 2017 го да пры
сут насць бе ла ру скіх пісь мен ні каў у Су
свет ным па ву цін ні па вя лі чы ла ся. Пры чым 
па вя лі чы ла ся ад ра зу амаль на два дзя
сят кі асоб, якія ўва хо дзяць у Ма гі лёў скае 
аб лас ное ад дзя лен не Са ю за бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў. Ад гэ та га ме ся ца ў ін тэр
нэ це па чаў фун к цы я на ваць сайт гэ тай 
су пол кі, які ця пер мес ціц ца па ад ра се 
https://sbpmah.wix si te.com/sbpma hi lou.

Пер шым пра да ны сайт па ве да міў „го
ра ду і све ту” стар шы ня су пол кі Мі ко ла Яц
коў на сва ёй ста рон цы ў Fa ce bo ok. „Па
чаў пра ца ваць над сай там Ма гі лёў скай 
фі ліі Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў. Спа
дзя ю ся, што з ця гам ча су там усё бу дзе 
доб ра — ін фар ма тыў на, на сы ча на, ці ка
ва”, — на пі саў ён 16 са ка ві ка.

Ка лі за зір нуць на сайт, то, са праў ды, 
пер с пек ты вы ў яго праг ля да юц ца да во лі 
неб ла гія, ня гле дзя чы на тое, што пра цы 
ён яш чэ па тра буе шмат. На га лоў най 
ста рон цы, пер шае, што пе раш ка джае 
доб ра му ўспры няц цю, гэ та тое, што сайт 
не ад фар ма та ва ны — вы яў лен ню не ха
пае га ры зан таль най даў жы ні эк ра на. З
за гэ та га ка ры сталь нік бу дзе вы му ша ны 
ру хаць мыш кай уні зе кар цін кі, каб па ба
чыць, што зна хо дзіц ца па ба ках.

Усе вый с ці на руб ры кі мес цяц ца ўвер
се цэ ла га вы яў лен ня. На га лоў най зна
хо дзяц ца анон сы ар ты ку лаў і роз ных 
па ве дам лен няў. Прак тыч на ўсе яны аз
доб ле ны фо таз дым ка мі, і най боль шую 
ўва гу пры цяг вае ты зер, на якім мож на па
ба чыць раз на стай ныя вы я вы зна ка мі тых 
мес цаў і бу дын каў Ма гі лёў ш чы ны.

Дру гой у пе ра лі ку ідзе руб ры ка „Гі сто
рыя”. Пэў на, ула даль ні кі сай та збі ра юц ца 
на пі саць ней кі рас по вед пра з’яў лен не 
і ста наў лен не пісь мен ніц кай ар га ні за цыі 
ў рэ гі ё не. Ад нак па куль ні я кай ін фар ма
цыі там ня ма, што пап раў дзе да ра валь на, 

бо да на му сай ту яш чэ ня ма і ме ся ца ад 
мо ман ту з’яў лен ня.

За тое ў „На шай су пол цы” ўжо кож ны 
мо жа ўба чыць усіх ува хо дзя чых ту ды ма
гі лёў скіх пісь мен ні каў. Праў да, ней ка га 
жыц ця пі су ці рас по ве ду аб твор час ці па
куль ня ма ні для ад на го з іх, на ват для 
стар шы ні. Ве ра год на, з’яў лен не бі яг ра
фіч ных да ных пас п ры яе боль шай коль
кас ці ві зі таў на да ны сайт, бо дасць маг
чы масць вір ту аль на па зна ёміц ца з ма гі
лёў скі мі ама та ра мі пя ра.

Іду чая да лей руб ры ка „На ві ны і па дзеі” 
ўжо на поў не на ін фар ма цы яй на столь кі, 
што даз ва ляе ўпэў ніц ца ў тым, што су пол
ка жы ве і дзей ні чае. Так, пер шае па ве дам
лен не ты чыц ца прай шоў шай спра ваз дач
навы бар чай кан фе рэн цыі ар га ні за цыі, 
дзе ў вы ні ку га ла са ван ня Мі ко ла Яц коў 
быў пе ра аб ра ны на но вы тэр мін, а яго ны
мі на мес ні ка мі ста лі Мі хась Бу ла вац кі ды 
Сяр гей Ук ра ін ка.

Ад на знач на ста ноў чым ба чыц ца раз
мяш чэн не ў руб ры цы „На шы вы дан ні” 
ў фар ма це pdf двух вы дан няў, што вы хо
дзі лі пад эгі дай ма гі лёў скіх лі та ра та раў. 
Гэ та бю ле тэнь „Дняп роў ская стро ма”, 
што вы да ваў ся з мая 2012 го да па лі пень 
2013 год, і лі та ра тур нама стац кі аль ма
нах „Бра ма”, пер шы ну мар яко га да ту ец
ца 2013 го дам.

Пэў на, сво е а саб лі вым го на рам пісь
мен ніц кай су пол кі Ма гі лёў ш чы ны бу дзе 
руб ры ка біб лі я тэ ка, дзе, праў да па доб на, 
раз мес цяц ца элек т рон ныя вер сіі кні жак, 
да тыч ных мяс цо вых лі та ра та раў. Ад нак 
за раз яна пу стая, так са ма як і „Кан так ты 
і су вя зі”. Але пры жа дан ні ў са мым ні зе 
вы яў лен ня мож на па ба чыць ну мар тэ ле
фо на, ад рас элек т рон най пош ты і аба
нен ц кую скры ню, што на ле жаць пісь мен
ні кам.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ
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“Пагаворым пра паэзію і Айчыну” 

26.03 — 01.04

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Аб’яднанне АБ-БА сардэчна запрашае на 
Дыскусійны клуб АБ-БЫ 

ЗАПРАШЭННЕ

і сустрэчу з Андрэем СЦЕПАНЮКОМ – дырэктарам 
Беларускага ліцэя ў Бельску, аўтарам кнігі паэзіі 

«Распісаны квадрат». 
Бонус вечарыны: выступ гурта Баламуты

24.03.2017 (пятніца) 17.00 

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

рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
змяя, лі хі, ка вар ны ча ла век = 8 _ 11 _ 28 _ 5 _ 6 _ 7 _;
га рэл ка прып раў ле ная яд лоў ца вы мі яга да мі = 29 _ 30 _ 31 _ 35 _;
бу ды нак для жыл ля = 26 _ 27 _ 14 _;
адзін ка сі лы = 17 _ 18 _ 16 _ 15 _;
ка ла рад скі або май скі сяб ра бо жай ка роў кі = 21 _ 20 _ 19 _;
плён нае по ле = 22 _ 23 _ 24 _ 25 _;
зброя пі ка до ра = 33 _ 9 _ 32 _ 34 _;
аста так у дош цы ад зрэ за на га ба ка во га ства ла ў... бар су ка = 4 _ 3 _ 10 _;
жы хар цэн т раль най част кі Сі бі ры = 1 _ 2 _ 13 _ 12 _.

        (ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, 
бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ад каз на ад га дан ку з 10 ну ма ра
Дзень, Буг, яд ро, люль ка, Мі дас, столь, го ты ка, вол, 

ды ле ма, Ло еў, ку рат нік, ва лет.
Ра шэн не: Які снег у лю тым, столь кі ва ды ўлет ку.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бель

скаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

АБ’ЯВА
SPRZEDAM 

Citroen Jumper 
rok prod. 2006, diesel 2,8 

Pełna opcja.  Cena: 19 000 zł.
Kontakt :

(85) 655 14 73
696 887 040Склеп з культурай Аб’яднання АБ-БА вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.
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Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 25-27.03. нат х няль ныя зна ём-
ствы. 28-30.03. зра зу ме еш, што ма еш ра біць. 
Кра са і ха рыз ма. Маг чы мая кры зіс ная сі ту а цыя 
ў фір ме ці на рын ку пра цы, ча ка юць ця бе ня лёг-
кія ра шэн ні. Доб рыя ін фар ма цыі пра фі нан сы, 
не паш ка ду еш са бе пры ем нас цей, але ж ма еш 
за што, дык ня ма ча го са бе шка да ваць. Спра цуе 
ды е та-цуд ці доб ры крэм. Жан чы ны ня хай зой-
дуць да ле ка ра.
(21.04. — 21.05.) Мо жаш шмат. У па чуц цях дай 
яш чэ адзін шанц. Ка лі ма еш дзя цей, не тры май іх 
на па вад ку, даз воль жыць ім па-свой му, а ка лі хо-
чуць па кі нуць гняз до — ня хай ля цяць, да дуць са-
бе ра ды. На пра цы зад бай аб праз ры стыя пра-
ві лы і доб рую ка му ні ка цыю, і з шэ фам, і з суп ра-
цоў ні ка мі. Ад па чы вай, вы сы пай ся, да чы тай кні гі, 
шпа цы руй, змя ні ка ву на мі не рал ку.
(22.05. — 22.06.) Не сум ня вай ся. Уда ла па а фар-
м ляй спра вы ва ўста но вах. Сін г лы раз ва ру шац-
ца — па я віц ца хтось ці ўраж ва ю чы, на фан та зі ях 
не кон чыц ца. Не бой ся за бліз кіх, усё ў іх бу дзе 
ў па рад ку, зай мі ся сва і мі спра ва мі. На пра цы 
піль нуй ся, ліш не не рас с лаб ляй ся. Мо жаш знай-
с ці да дат ко вы пры бы так. Прыс лу хай ся да свай-
го ар га ніз ма, пра а на лі зуй свой спо саб жыц ця, 
змя ні на вы кі, і ня мог лас ці кон чац ца.
(23.06. — 23.07.) Маг ло б быць лепш, але не 
бу дзе бла га; ні чо га не прыс пеш вай. Ня кеп ская 
фор ма. У па ры вар та па раз маў ляць, ра та ваць 
важ нае і сар дэч нае. На ра бо це ўдак лад ні свае 
мэ ты і ра бі сваё, не азі рай ся. 28.03. ат ры ма еш 
шанц, каб па ка зац ца пры кі ра ван ні важ ным пра-
ек там; доб ра пап ра цуй, бо та кі шанц мо жа не 
паў та рыц ца. Уз га доў вай у са бе па зі тыў нае стаў-
лен не. Цеш ся дроб ны мі пры ем нас ця мі. Ап ра-
най ся цёп ла.
(24.07. — 23.08.) Ад но віш ста рыя сяб роў ствы 
і кан так ты. Твае пры ё мы бу дуць трап ныя і пры-
ня суць кан к рэт ныя ка рыс ці. Вар та зап ла на ваць 
ней кую су поль ную ра ман тыч ную па ез д ку, мо-
жа, шлюб, ста ран не за дзі цят ка; зор кі вам спры-
я юць. Шы ку ец ца ім п рэ за, фай ная па ез д ка, не 
пра ва ронь. Шанц вель мі пры быт ко вых за нят каў 
ат ры ма еш пас ля 28.03., фай ная, менш фар маль-
ная ат мас фе ра на пра цы. Ка ша лёк поў ны, але 
ў кра му ха дзі з ма лым ко шы кам.
(24.08. — 23.09.) Шчас лі выя вы пад кі. Але не-
па гас лыя кан ф лік ты мо гуць тлец ца. Ста рай ся 
не кры ты ка ваць. 28-30.03. вель мі спры яль ныя 
ака ліч нас ці. Мо жаш знай с ці па ста ян ную пра цу 
(асаб лі ва ка лі на ра дзіў ся ты ў трэ цяй дэ ка дзе). 
Гро шы бу дуць, толь кі што трэ ба бу дзе зап ла ціць 
ней кія ра хун кі ці па дат кі. Па ці каў ся на ту раль ны-
мі ме та да мі ля чэн ня, асаб лі ва зёл ка мі.
(24.09. — 23.10.) Дзей ні чай спа кой на. 26-
27.03. вель мі ўда лыя па ез д кі. Ха ця 26-28.03. 
бліз кія мо гуць збун та вац ца су праць тва іх пла-
наў. 26-27.03. мо жаш за ка хац ца з пер ша га паг-
ля ду. Мо гуць пса вац ца пры ла ды, па мо жа та бе 
па ла дзіць іх хтось ці са сва я коў. Бу дзеш мець 
шчас це да гро шай, якія прый дуць са мі (маг чы-
мы вый г рыш). Ды хай на поў ныя гру дзі.
(24.10. — 22.11.) Спра віш ся з роз ным вык лі ка-
мі. На строй ня кеп скі. Дбай аб ад но сі ны з ка ха-
най асо бай, сар га ні зуй ра ман тыч ную вя чэ ру... 
Да га во рыш ся са сва я ка мі, з які мі даў но вы 
«дзер лі ка тоў». На пра цы мо жа быць ней кі кры-
зіс, дру гі бок мо жа ад мо віц ца ад пла наў, мо гуць 
быць скла да нас ці ў фар маль нас цях. Піль нуй ся 
ад страт, доб ра за чы няй дзве ры, тры май на во-
ку ка ша лёк. Пе ра ма жы ля но ту, зай мі ся фіз куль ту-
рай, неў за ба ве вы ні кі бу дуць від ныя. Еж вя чэ ру 
най паз ней на 3 га дзі ны да сну.
(23.11. — 22.12.) Уда чы, на го ды для ка рыс ных 
змен. У па чуц цях рэ а гуй на сіг на лы. Не кі руй ся 
по гля да мі ася род дзя, толь кі сва ім сэр цам. Маг-
чы мае да лё кае па да рож жа. Гро шы бу дуць, але 
ін ве стуй іх з тол кам. Вы ходзь на со ней ка, ву чы ся 
тан ца ваць. 28-30.03. пра вя дзі ад к лад ва ную раз-
мо ву — бу дзе доб ра!
(23.12. — 20.01.) Суст ра кай ся з мі лы мі та бе 
людзь мі, а так са ма з рэ аль ны мі (вя до мы мі з се-
ці ва). Ад к ры юц ца шы ро ка но выя га ры зон ты. 
Хоць кры ху змя ні гар дэ роб, заў с мі ха еш ся, 
гля нуў шы ў лю стэр ка. Не шка дуй пры ту ляц ца. 
Больш чым пра ца для гро шай за хо піць ця бе пра-
ца для ідэі; бу дзеш мець столь кі, што на ват па дзе-
ліш ся. Прыс вя чай час це лу. Пас ля а пе ра цый ныя 
ра ны мо гуць за жы ваць даў жэй.
(21.01. — 19.02.) Мо жаш за ра біць больш, доб-
раў па рад ка ваць сваё ата чэн не. 25-27.03. раз ва-
ру шыш пар т нё ра. 28.03. ці ка выя вест кі. Мо жаш 
зап ра сіць у жыц цё сім па тыч ную асо бу. Фар ту-
на пры та бе, ча кае ця бе но вая па са да, Ва да лей 
з дру гой дэ ка ды мо жа стаць сва ім шэ фам. Не 
вы да вай гро шай без тол ку. Ва ру шы ся, тан цуй, 
бе гай.
(20.02. — 21.03.) Твой спа кой не а цэн ны. 25-
29.03. бу дзеш поў ны сі лы і са маў пэў не нас ці. 
Доб рая фор ма. Не бой ся за га ва рыць да чу жых. 
Вар та да вуч вац ца, з’ез дзіць на ней кія кур сы. Аш-
ча джай, куп ляй на ба за ры, бу дзеш ба га цей шы 
і зда ра вей шы. Ва ру шы ся, на маў ляй да фіз за рад-
кі бліз кіх, але звяр тай ува гу на кап ры зы над вор’я, 
не пра сту дзі ся.

ЗАПРАШАЕМ
 на святкаванні ў Беластоку

25.03.2017 (субота)  
1500 Кафэ „Zmiana Klimatu” 

вул. Ва р шаўская, 6. 

У праграме м.інш: даклад 
прафесара Алега Латышонка

і прэзентацыя кніжкі 
«Гісторыя беларусаў Падляшша» 

і дакументальнага кіно. 
   

Запрашаюць: 
Радыё Рацыя,«Ніва», Беларускі 
саюз, Беларускае гістарычнае 

таварыства, АБ-БА, БАС.

Запрашаем на
канцэрт Зміцера 
Вайцюшкевіча
23.03.2017 (чацвер)  
2000 Кафэ „Zmiana 
Klimatu” 
вул. Ва р шаўская, 6.
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У па ле скай глы бін цы (78)

С
ця пан Ада ма віч Ала сюк як ніх то 
пра нік тай ны род на га Па лес ся. 
Ка лі бя рэ сло ва, усе на во кал 
ціх нуць, ча ка юць, што ска жа. 
А ён, бы лы на стаў нік гі сто рыі, 

ужо з пер ша га ска за пры коў вае ўсю ўва
гу, бу дзіць ці ка васць.

— Я та кі, зад ры па ны, па ля шук, — ка
жа пра ся бе, — вы рас ся род ву жоў і га
дзюк, на ху та ры, ся род дзі кай пры ро ды...

Ма ла хто з яго су ро дзі чаў да зво ліць 
са бе на та кі кры тыч ны, свой скі па ча так. 
Су стра ка ем ся ў цэн т ры Лю ба шо ва, у ся
дзі бе Пры пяц ка га пар ку. Двац цаць хві лін 
ра ней паз ва ніў яму Ві таль Ве рам чук 
з пар ку і за пра сіў на раз мо ву.

— У нас гос ця, яна ці ка віц ца ва шы мі 
ві кін га мі, — ска заў Ві таль.

Сця пан Ала сюк ад ра зу кі нуў пра цу 
ў ага ро дзе, сеў на ро вар і праз не каль кі 
хві лін быў ужо на мес цы. Усе яго до сле ды 
пра ва ра гаў па куль лю ба шоў цы ўспры
ма юць з не да ве рам, хоць ба чаць у гэ тым 
зда ро вы сэнс. Узяць хоць бы та кі Лю ба
шоў. Ніх то не ве дае ад куль пай шоў на зоў 
го ра да. Праў да, па вод ле афі цый най ле ген
ды вы во дзяць яе ад ся лян кі Лю бы, у якую 
за ка хаў ся поль скі пан. Той пан, ча ста 
ўця каў з два ра і та ды ад ны служ кі пы та лі: 
— А дзе ж наш пан? На гэ та дру гія служ кі 
ад каз ва лі: — Пай шоў да Лю бы! Як раз ад 
гу каў гэ тых слоў, на пе ра стаў ле ных ад за
ду да пе ра ду, ні бы та і пай шоў Лю ба шоў.

— Гэ ты го рад па ча лі на зы ваць Лю
ба шоў толь кі пас ля 1939 го да, — ка жа 
Сця пан Ала сюк. — Ра ней пры па ля ках 
іс на ваў як Лю бе шув, ад нак у на ро дзе, 
аж но па ка нец ХІХ ст., ка за лі Лэ бэ шов. 
У яго ас но ву ляг ло імя Лэ бэш, яко га ня
ма ва Ук ра і не. Гэ та скан ды наў скае імя. 
Ві да воч на ві кін гі збу да ва лі тут, на вы со
кім бе ра гу Ста хо да ста ян ку, ды наз ва лі 
яе ў го нар свай го га лоў на га ва я ра, — вы
во дзіць на стаў нік.

Ле ген да пра „Лю бу і па на” нік не ў кан
ф ран та цыі з мяс цо вым эт на сам. Да 1939 
го да Лю ба шоў на ся ля лі яў рэі (за 70 ад сот
каў) і па ля кі (за 20 ад сот каў), а мяс цо вых 
бы ло тут як на ля кар ства, не каль кі ад сот
каў...

* * *
— Сля ды ві кін гаў най больш ві да

воч ныя над Пры пяц цю, — пра даў жае 
Сця пан Ала сюк, — та му за ха ва лі ся ўро
чыш чы Лэ бэ то во і Гэ лен. Да лей, ка лі іс ці 
па ра цэ, з плын ню, там бу дуць Но бэль 
і Ні вель. Усе гэ тыя мес цы ўзя лі свой на
зоў ад скан ды наў скіх ці нар ман скіх імён. 
Ці гэ та бы лі па сёл кі, га ра ды ці про ста 
ста ян кі, дзе ві кін гі ад па чы ва лі і ла дзі лі 
лод кі, па паў ня лі за пас яды? Цяж ка ска
заць. Ніх то не дас ле да ваў гэ та га ма ты ву, 
ня ма так са ма за пі саў у хро ні ках, ле та пі
сах, ру нах. Ад нак, увесь час на бе ра гах 
рэк лю дзі зна хо дзяць ма не ты, вы бі тыя 
ў Скан ды на віі. І яны па зна ча ны на ХIVХV 
ста год дзі. У школь ным му зеі ёсць на ват 
ма не та з 1524 го да. Пра што гэ та свед
чыць? Пра тое, што скан ды на вы ка ры ста
лі ся шля хам па Пры пя ці яш чэ доў гадоў
га пас ля эпо хі ві кін гаў...

Як раз бы ла на го да, каб спы таць пра 
Оль б ле — Іль б ле ля Ка ме няКа шыр ска
га. Гэ тыя вё скі (сён ня пе рай ме на ва ныя 
на Груд кі і Асіў цы) ту зем цы па сён няш ні 
дзень на зы ва юць Лэб скай зям лёй. Мяс
цо выя ак ты віст кі і спя вач кі з До ма куль ту
ры сва ім выг ля дам на па мі на лі дат ча нак, 
а ад на з іх зай ма ла ся ры бал кай. Апош
няя рэч уз бу джа ла сен са цыю. Для па ле
шу коў ры бал ка — вы ключ на муж чын скі 
за ня так. Ёсць на ват па вер’е, што ў ноч 
пе рад ры бал кай муж чы на па ві нен за ха
ваць сек су аль ную стры ма насць. А ра ні
цай, ка лі не дай Бог у да ро зе на во зе ра 
ён уба чыць жан чы ну, аба вяз ко ва трэ ба 
вяр нуц ца да моў. Та кая су стрэ ча пра ро
чыць па ра зу ў лоў лі па поў най пра гра ме.

— Я з ва мі згод ны, — ка жа Сця пан 
Ала сюк, — ва ра гі кан т ра ля ва лі не толь кі 
шлях па Пры пяц ці, але і ўсе яе пры то кі 
з поў д ня: Ста ход, Цыр, Тур’ю... Спа чат
ку, па куль не знай ш лі да ро гі, яны шу ка лі 
ка ра цей ша га шля ху ў Ца раг рад. У той 
час, ка лі не бы ло пра сто ра ва га ўяў лен ня 
і кар таў, зда ва ла ся што кож ны па ва рот 
на поў дзень мо жа хоць кры ху наб лі зіць 
у Ві зан тыю. І яны па вяр та лі ў пры то кі 
і плы лі аж но да кры ніц...

Ніх то ра ней да ві кін гаў не ру хаў ся з та
кой лёг кас цю пад плынь ра кі. Праб ле му 
ў мно гім вы ра ша ла но вая ма дэль лод кі, 
а так са ма неў тай ма ва ная пра га ад к рыц
ця но вых шля хоў і за ва ё ваў. Ча сам ас
во е ныя га ра ды і но выя ста ян кі на ся ля лі 
асад ні ка мі са Скан ды на віі. Ка меньКа
шыр скі, ся рэд не вя ко вы па лі тыч наган д
лё вы цэнтр, рас па ло жа ны на ра цэ Цыр, 
па тра ба ваў ві кін гаў. Яны слу жы лі дру
жын ні ка мі на зам ку ў кня зя. Спе цы яль на 
дзе ля іх бы лі зас на ва ныя на суп раць лег
лых бе ра гах во зе ра ад най мен ныя сё лы 
Оль б ле — Іль б ле (падац ку: яб лык). На 
мес цы я па чу ла ле ген ду пра за топ ле ную 
ў во зе ры цар к ву.

* * *
Сця пан Ала сюк пра па на ваў яш чэ па

на зі раць за выг ля дам прып ры пяц кіх па ле
шу коў. На пер шы по гляд яны ні чым не ад
роз ні ва лі ся ад жы ха роў Пад ляш ша. Але 
ў па ход цы ад чу ва ла ся ней кая лоў касць, 
спрыт. Цяж ка так са ма бы ло згле дзець 
таў сту ноў, раз лез лых тэль бу хаў. Усе дзе
ці зда ва лі ся бе лаб ры сы мі блан дзі на мі.

— У нас мно га ры жых і свет ла ва ло сых 
з сі ні мі ва чы ма, — ка жа Сця пан Ала сюк, 
— і менш чым ва Ук ра і не чор на ва ло сых 
і цём на во кіх. Гэ та па каз вае, што мы не 
прый шлі са стэ паў, а толь кі з поў на чы Еў
ро пы.

Мой су бя сед нік ус па мі нае яш чэ нез вы
чай ную ма біль насць мяс цо вых хлап цоў.

— За раз, ка лі ня ма ў кра і не за ра бот
каў, яны раз’ е ха лі ся па ўсім све це. Зда
ец ца, ня ма та ко га аст раў ка на Ці хім акі я
не, каб там не нат к нуц ца на лю ба шоў ца. 
Ма быць і гэ тая ры са да ста ла ся нам па 
ві кін гах!

Праў да, шмат нес ла вян скіх прык мет 
мож на вы лу чыць па мо ве.

— Мы, па ле шу кі, больш па хо дзім 
ад яц вя гаў, — ро біць ага вор ку Сця пан 
Ала сюк, — яны бы лі пе ра се ле ны на Пры
пяць з па меж жаў Поль ш чы, Бе ла ру сі 
і Літ вы Да ні лам Га ліц кім. Іх уп лыў ві да
воч ны па сён няш ні дзень у мо ве. Вось 
у прып ры пяц кіх га вор ках ня ма лі та ры я, 
ста рыя па сён няш ні дзень ка жуць пра 
ся бе е (е пі шоў до лі су). Так са ма дзе яс
ло вы ма юць ха рак тэр ны кан ча так -со: е 
нап ра цо ваў со, е нап ра цо ва ла со...

Так са ма яц вяж скім моў ным рэ лік там 
мой су бя сед нік лі чыць сло ва мо лож’ ей, 
гэ так над Пры пяц цю на зы ва юць дру гі па
кос се на, ата ву.

Жы ха ры прып ры пяц ка га Па лес ся да 
ня даў на лі чы лі ся са мым кан сер ва тыў
ным і зак ры тым на сель ні цтвам Еў ро пы. 
Ідэя дзяр жа вы і на цыі ча ста зво дзі ла ся 
да род на га ся ла. Ідэя іх ра дзі мы змяш ча
ец ца ў сло ве „до ма”. До ма — гэ та ад на
ча со ва ха та, род нае ся ло, лес, рэч ка, ба

ло та, сло вам усё тое, што пры на ле жыць 
зо не ся ла.

Бе ру чы пад ува гу край ні се па ра тызм 
ту зем цаў, Сця пан Ала сюк не ўмеў па яс
ніць та го фе но ме на як у рэш це рэшт змя
ша лі ся з са бой сла вя не, ва ра гі і яц вя гі. 
У ХІХ ста год дзі ўсе лі чы лі ся бе ту зем ца
мі, а на пы тан не пра на цы я наль ную пры
на леж насць за яў ля лі:

— Я пра ва слаў ны, а не ту рак! 

* * *
Мне ад нак ха це ла ся звяр нуц ца да 

сі вых, та ем ных вя коў, та му спы та ла 
ў Сця па на Ада ма ві ча пра дах рыс ці ян скія 
па вер’і. Мой су бя сед нік дэ та лё ва пра нік 
гэ тую тэ му. Па чаў з па мі наль на га аб ра
ду:

— У час вай ны прый шлі сю ды ву гор
цы і част ка іх сал дат за гі ну ла. Іх па ха ва лі 
і па ста ві лі на ма гі лах бя ро за выя кры жы. 
То на шы лю дзі не ра зу ме лі: як гэ та маг
чы ма?! У нас па па кой ні ку ста вяць ду
бо вы крыж. І гэ ты звы чай за ха ваў ся па 
сён няш ні дзень, — апа вя дае Сця пан Ала
сюк. — Ён з тых ча соў, ка лі на шы прод кі 
пак ла ня лі ся ду бам. Яны па лі лі це лы па
мер лых, а пас ля іш лі на ка піш ча, дзе рас
лі ду бы і ха ва лі прах пад ка ра ня мі ду ба.

Мой су бя сед нік, як сам шмат ра зоў 
ад зна чыў, на ра дзіў ся за Пры пяц цю 
(з пер с пек ты вы Лю ба шо ва па ле вым, 
„бе ла ру скім” ба ку ра кі) у ляш чы на вым 
уро чыш чы Сэ лі сок. Яго ба бу ля, на род
ная ле кар ка, да па ма га ла ле ка ваць 
хво рых на эпі леп сію дзя цей. Сі лу і моц 
да ры ла пры ро да. Яна бы ла на стаў ні цай 
жыц ця, свой скім уні вер сі тэ там, ам бу ла то
ры яй і ля кар няй. Дзед вы хо дзіў ра ні цай 
на па на дво рак і га ва рыў, якое бу дзе над
вор’е. Або гля дзеў на сон ца і ве даў якая 
га дзі на.

— Мы, па ле шу кі, ко ліш нія па клон ні кі 
бо га Сон ца, — ка жа на стаў нік. — Яш чэ 
сён ня фран то ны да моў у нас аз даб ля
юць вы я вай сон ца. Як ка лісь бу да ва лі ха
ту, як пра ві ла, сце раг лі, каб по куць, той 
свя ты кут з іко на мі, быў на кі ра ва ны на 
поў дзень. Як доб рыя хрыс ці я не па ле шу кі 
гля дзе лі на сон ца і пра сі лі да па мо гі. А як 
хто аб рыд, раз з ла ваў, кі да лі ў яго бок 
прак лён: Коб тэ бэ пэ рун уда рыў! 

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


