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Ч
аму можна навучыцца ад ста
рэйшага пакалення ў свеце, 
які змяняецца хутчэй, чым 
калінебудзь? На гэтае пытан

не можна знайсці розныя адказы. Без 
сумнення лягчэй будзе тым, якія пры
малі ўдзел у першым выпуску мера
прыемства «Абрады і традыцыі Гара
доцкай зямлі». 12 траўня глядзельная 
зала Гміннага цэнтра культуры ў Га
радку была запоўнена да апошняга 
месца не толькі старэйшымі асобамі 
— носьбітамі лакальнай культуры, 
але перш за ўсё яе пераймальнікамі, 
якія маглі навучыцца аўтэнтычнасці, 
а той часта не хапае ў дамінуючай 
культуры.

12 траўня на падмостках сцэны Гміннага 
цэнтра культуры можна было пабачыць ак
цёраўаматараў у сцэнках, якія перш за ўсё 
наблізілі гледачам мясцовую, гарадоцкую 
культуру. Не без хваляванняў дырэктар 
ГЦК Юрка Астапчук два месяцы раней 
пачаў арганізаваць новае культурнае мера
прыемства.

— У нас вельмі шмат калектываў, якія 
робяць велізарную работу дзеля развіцця 
культуры ў нашай гміне, — адзначыў Юр
ка Астапчук. — Узнікла такая думка, каб 
наладзіць абрадны фестываль. Пайшла 
інфармацыя, што чакаем заявак... Не ведаў 
я ці знойдзецца дастатковая колькасць 
удзельнікаў. На пачатку было цяжка: з’яві
ліся тры групы, потым пяць... Але ўрэшце 
рэшт на сцэне запрэзентавалася нямала, 
бо аж сем груп.

Сярод выканаўцаў былі дзеці, моладзь 
і дарослыя жыхары Гарадоцкай гміны. Ме
навіта ў такім парадку групы прэзентава
ліся на сцэне. Першымі выступілі вучні Па
чатковай школы ў Гарадку з пастаноўкай 
«Масленіца». Дзеці на сцэну выйшлі апра
нутыя ў даўнюю вопратку. Мелі таксама 
рэквізіты, без якіх, відавочна, цяжка сабе 
ўявіць гэтае свята на Гарадоцкай зямлі: блі
ны, ласункі і ... «Ніва». Дзяцей рыхтавала 
настаўніца Тамара Бялькевіч, якая адзна
чыла, што вучні ахвотна гуляюць у тэатр.

— Такія заняткі павінны адбывацца 
прынамсі раз на тыдзень, — адзначыла 
настаўніца. — Дзеці вучацца пры гэтым 
роднай мове, знаёмяцца з тонкасцямі 
публічных выступленняў. Такога тыпу ме
рапрыемствы ладзіць БГКТ і мы штогод 
прымалі ў іх удзел. Цяпер трэба было б 

ездзіць ажно ў Гайнаўку. Таму цешымся, 
што ў нас адбываецца такога роду мера
прыемства. Файна, спадзяюся, што «Аб
рады і звычаі Гарадоцкай зямлі» стануць 
цыклічнай імпрэзай.

Дзякуючы разнастайным выступлен
ням гледачы маглі ўбачыць народныя, 
каляровыя касцюмы — гэтыя святочныя 
і будзённыя, а таксама абсталяванне даў
нейшых вясковых дамоў. Публічнасць мела 
магчымасць азнаёміцца, ці проста ўспом
ніць старыя абрадныя песні, прыпеўкі, якія 
сёння проста не ў кожнай хаце спяваюць. 
Спектаклі ўвялі гледачоў у інтымны свет 
гарадчан, свет сапраўдны, аўтэнтычны 
і прываблівы.

Напэўна кожны з гледачоў звярнуў увагу 
на свабоду і натуральнасць ігры акцёраў, 
што на сцэне з’яўляецца самым важным. 
Таксама цешыць, што сярод выканаўцаў 
была моладзь і дзеці, якія хочуць узяць на 
сябе адказнасць за культываванне мясцо
вых традыцый. На сцэне можна было так
сама пабачыць вучняў Пачатковай школы 
ў Залуках са спектаклем «Вечаркі», а так
сама гімназістаў з Гарадка ў пастаноўцы 
«Свята Юрыя». Вучняў да выступлення пад
рыхтавалі настаўніцы Альжбета Раманчук 
і Ева Паплаўская.

Малодшыя групы рыхтавалі настаўні
цы, але старэйшыя ўжо не патрабавалі 
нагляду. Самі былі акцёрамі, рэжысёрамі 
і сцэнарыстамі сваіх спектакляў. Кусочак 
свайго мясцовага «Велікоднага снедання» 
раскрыў калектыў «Каліна» з Залук. На пы
танне скуль дыялогі Галіна Парфянюк ад
казала: «З галавы!». Сапраўды, большасць 
гледачоў напэўна некаторыя абрады, вера
ванні, убачаныя на сцэне, ведаюць са сваіх 
дамоў, са свайго досведу.

— Мне семдзесят восем гадоў. У Залу
ках я нарадзілася і выгадавалася, — сказа
ла «Ніве» пасля выступлення спадарыня 
Галіна Парфянюк. — Усе гэтыя абрады, 
звычаі — проста з хаты. Малодшыя ўдзель
ніцы калектыву вучыліся з картак, а для 
мяне было найлягчэй. Ну, проста так як 
у хаце мы размаўлялі і на сцэне!

Гурток вясковых гаспадынь «Але бабкі» 
таксама не былі горшыя. Гледачам у час 
іхняга спектакля «Адведкі» ў галовах напэў
на ад захаплення з’явілася думка: «Але баб
кі!». Магічныя жаночыя замовы ці калыхан
кі, паказаныя імі на сцэне, усведамлялі, што 
нованароджанае дзіця апрача хрышчэння 

патрабавала перш за ўсё «прыняцця» сваі
мі людзьмі — аднавяскоўцамі і сям’ёй.

Думаю, што таксама блізкі ўсім быў 
спектакль калектыву «Асенні ліст», які па
казаў «Выправунак да шлюбу». Здаецца, 
што беларусы Падляшша ў найбольшай 
ступені захоўваюць шлюбную абраднасць. 
І так, была сапраўдная маладуха ў сапраў
днай вясельнай белай сукні, з караваем 
і жаніхом. Яшчэ доўга пасля выступленняў 
жанчыны дапытваліся ў «маладой», скуль 
узяла такую сукенку!

На завяршэнне вечарыны госці пагля
дзелі спектакль калектыву «Расспяваны Га
радок» пад загалоўкам «У вясковай хаце». 
Група паказала тут праблемы, справы і тур
боты, якімі жывуць жанчыны Гарадоцкай 
гміны. Вядома, калі сустракаюцца адны жан
чыны, абавязкова гаворка ідзе перш за ўсё 
пра тых, якія адсутнічаюць за супольным 
сталом. І гэта характэрнае не толькі жан
чынам у Гарадоцкай гміне. Акцёркі проста 
селі за супольны стол і вялі свабодную раз
мову. Менавіта стол быў тым элементам, які 
спалучаў усе спектаклі. Стол прадстаўляе 
сабою шырокае сацыяльнакультурнае зна
чэнне. Гэта сімвал і адначасова рэальная 
форма супольнасці хатняга агменю, працы, 
святкаванняў і гульні.

Гарадчане — унікальныя людзі рэгіёна. 
Самі найчасцей сабе гэта ўсведамляюць, 
калі пакідаюць сваю гміну. Магчыма таму 
з новай сілай ладзяцца тут такія мерапры
емствы, як «Абрады і звычаі Гарадоцкай 
зямлі», бо вярнуўся цяперашні дырэктар 
ГЦК Юрка Астапчук. Як сам падкрэслівае, 
гэта не было б магчымым, калі б не яркія 
людзі, якія ствараюць настрой і атмасферу 
мерапрыемстваў. Дэмакратычнае галаса
ванне, якое адбылося пасля фестывалю, 
высветліла, што праз год зноў сустрэнемся 
на «Абрадах і звычаях Гарадоцкай зямлі». 
Раю ўдзельнічаць перш за ўсё таму, што гэ
та класны ўрок аўтэнтычнасці. Менавіта аў
тэнтычнасць — вельмі каштоўная ў нашай 
індывідуалістычнай культуры рыса. Таму, 
шукаючы крыніц, варта звярнуцца да тра
дыцыйнай культуры, якую некаторыя лічаць 
безрэфлексіўнай, горшай... Гарадоцкая 
культура перш за ўсё індывідуалістычная, 
бо абшчынная. Прыгожая — бо, нібыта, 
брыдкая, нямодная. Яна сапраўдная, бо 
гэта тэатр, у якім сціраюцца межы паміж 
публікай, сцэнай і кулуарамі.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

XX 
Агульнапольскі 

конкурс 
беларускай 

паэзіі і прозы
Рэдакцыя „Нівы” і Беларускі саюз 

Рэспублікі Польшча аб’яўляюць XX 
Агульнапольскі конкурс беларускай 
паэзіі і прозы. У конкурсе будуць раз

глядацца працы грамадзян 
Польшчы на беларускай мове.

ПрынцыПы ўдзельніцтва

1. Конкурс праводзіцца ў дзвюх 
узроставых групах:

— I група: дзеці і моладзь пачат
ковых школ і гімназій,

— II група: астатнія ўдзельнікі (вы
ключна аўтары, якія не з’яўляюцца чле
намі літаратурных творчых саюзаў).

2. У рамках груп конкурс право
дзіцца ў дзвюх катэгорыях: паэзіі 
і прозы.

3. Конкурсныя працы, набраныя 
на камп’ютары або разборлівы рука
піс у двух экземплярах (паэтычныя 
творы — 35 вершаў, іншыя літаратур
ныя формы — аб’ёмам да 22 старо
нак стандартнага машынапісу) трэба 
падпісаць крыптанімам, пазначыць 
нумарам узроставай групы і паслаць 
на адрас: Redakcja „Niwy”, ul. Zamenho
fa 27, 15959 Białystok 2, skr. poczt. 84 з 
прыпіскай на канверце: XX  Ogólnopol
ski Konkurs Poezji i Prozy Białoruskiej.

4. Прозвішча, імя і дакладны ад
рас аўтара дасланых конкурсных 
прац трэба памясціць у асобным 
заклееным канверце, падпісаным 
звонку такім нумарам групы і крып
танімам, як і конкурсныя працы.

5. На конкурс трэба дасылаць тво
ры, якія дагэтуль нідзе не друкавалі
ся і не ўзнагароджваліся на іншых 
конкурсах.

6. Арганізатары не вяртаюць дас
ланых твораў.

тэрміны

1. Тэрмін дасылання да 31 кастры
чніка 2017 г. (вырашае дата паштова
га штампа).

2. Вынікі конкурсу будуць аб’яў
лены ў лістападзе 2017 г.

3. Уручэнне ўзнагарод адбудзец
ца на адмысловай сустрэчы. Аб 
тэрміне мерапрыемства лаўрэаты 
і астатнія ўдзельнікі конкурсу бу
дуць паінфармаваны і запрошаны 
прыняць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фінансавай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў  

і адміністрацыі.

Аўтэнтычнасць у Гарадку
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Еўрабачанне Прашу прабачэння

Сваімі вачыма

і еўрадуманне ў Чытача

Вітава запісала і памятае

Ня ма та го зло га, каб не вый ш ла на 
доб рае, — га во рыць ад на з на род ных, 
муд ра ге лі стых пры ка зак. Ці про ста мо жа 
гэ та толь кі выт лу ма чэн не ўлас най ці гра
мад скай ду рас ці, аба пер тай на сво е а саб
лі вым мен та лі тэ це кож на га на ро да. Як 
бы гэ та не бы ло, але і та кое зда ра ец ца 
ў на шым жыц ці.

Пі шу чы ты дзень ра ней пра ка му ні ка
цый ныя кло па ты май го род на га ста рон
ня, а ме на ві та пра праб ле му як даб рац ца 
на род ную ла вач ку, як заў сё ды пры 
на го дзе з’я ві лі ся но выя дум кі і сі ту а цый
ныя роз ду мы ды ўспа мі ны. Ван д ру ю чы 
пеш шу праз су сед нюю вё ску Ві та ва, 
ста раў ся я пры га даць імё ны, проз віш чы 
і мя нуш кі тых ві таў лян, ся дзі бы і ла вач кі 
якіх мі наў я ў сва ёй, лю бі май ро лі пад
ляш ска га ван д роў ні ка. І ў па мя ці, як 
не со рам на, што раз больш пра бе лаў. 
Спра ву ўзгад ваю та му, што з дру го га па 

чац вёр ты клас ха дзіў я пеш шу ў Ві та ва 
ў па чат ко вую шко лу. От, тры кі ла мет ры 
ў адзін бок і тры кі ла мет ры на зад з ран
цам поў ным кні жак. Для дзя цей і баць коў 
быў гэ та не ма лы вык лік, ка лі ўлі чыць 
та дыш нія са праў ды доў гія, ма роз ныя 
зі мы з за ве я мі ці за цяж ныя во сень скія 
даж джы. Хо лад, сцю жа і пра мок лая да 
ніт кі воп рат ка не бы лі для нас на ві ной. 
Бы ло гэ та так са ма по ле і для спа кус 
і ўся го ро ду фан та зій, пры пі са ных школь
на му ўзро сту, асаб лі ва вяс но валет няй 
па рою. У пэў ны мо мант, на пры клад, мы 
з дзвю ма сяб роў ка мі ў па ло ве да ро гі 
зы хо дзі лі ў ві таў скую хва і ну, дзе ў яме, 
у якой лес ні кі тры ма лі са джан цы сас ны 
і бя ро зы, мы са бе ля жа лі, чы та лі кніж кі 
і ма ры лі. На зад вяр та лі ся па гуд ках цяг ні
коў, што ез дзі лі па мар ш ру це Гай наў ка 
— Ча ром ха. Па па лі ся пас ля двух дзён, 
ка лі за не па ко е ная на стаў ні ца пры е ха ла 
за пы тац ца, ча му баць кі пе ра ста лі нас 
вы праў ляць у шко лу. Ой, да ста ла ся та ды 
нам. З сён няш ня га пун к ту гле джан ня, то 
ніх то нас пэў на з ха ты не вы пра віў бы 

на паў к ро ку ў та кую да ро гу. Але пяць
дзя сят ці со рак га доў та му на зад лю дзі 
фун к цы я на ва лі ў ін шай рэ аль нас ці, 
інакш ста ві лі ся да аба вяз ку пра цы і на ву
кі сва іх дзя цей. Та кім чы нам, дзя ку ю чы 
сва ім вуч нёў скім ван д роў кам і та му, што 
ў Ві та ве пра ца ва ла му ра ва ная кра ма, 
у якой мы ра бі лі па куп кі, па зна ёміў ся 
я да во лі да клад на з ві таў скі мі сем’ я мі і іх 
мя нуш ка мі. Ну і ту ды мы так са ма ха дзі лі 
ка ля да ваць, што бы ло не менш важ ным 
пры зна ём ствах на доў гія га ды. Ка лі нас 
з пя та га па вось мы клас пе ра вя лі ў па
чат ко вую шко лу ў Арэш ка ва, якая бы ла 
ўжо сем кі ла мет раў ад род на га до му, то 
тран с пар т ныя праб ле мы вык лі ка лі ў на
шых баць коў ужо сап раў д нае хва ля ван
не. Але праз гэ тую зме ну маё зна ём ства 
з проз віш ча мі і імё на мі жы ха роў Гай наў
ш чы ны рас цяг ну ла ся і на Арэш ка ва, і на 
Па сеч ні кіВя лі кія.

Ад нак ад лег ласць ча су і, на жаль, рэд
кае на вед ван не род ных мяс цо вас цей, 
у ня дзель нае пас ля а бе дзен нае вяр тан не 
вык лі ка лі ў мя не со рам за сваё бяс па мя

цтва. Іду чы праз вё ску, на ра дзі ла ся ў мя
не дум ка, каб, на пры клад, ка ля кож най 
ла вач кі, але за пло там па ста віць ін фар
ма цый ную дош ку пра род, які там пра жы
ваў і яго ны лёс на фо не ад ной фа та гра
фіі. Та кі да ку мент клас на быў зроб ле ны 
га да мі та му Паў лам Грэ сем у вёс цы 
Ме ляш кі Га ра доц кай гмі ны. Пры га даю, 
што Па вал Грэсь зра біў вя лі ка фар ма
тныя здым кі жы ха рам кож на га до му і фа
та гра фіі па ве сіў на іх пло це. Ця пер, ка лі 
па раў наць тыя вы я вы з сён няш нім днём, 
роз ні ца ў ся мей ствах і ўлас ні ках мо жа 
быць не ве ра год най. Та ды як жа важ на, 
каб гмін ныя шко лы, да мы куль ту ры ці біб
лі я тэ кі сваю ак тыў насць і ад мет насць вы
бу доў ва лі не толь кі вы ключ на на па мя ці 
аб «кух ні крэ со вай». На ша мі нуў ш чы на 
на шмат ба га цей шая і не раск ры тая са мі
мі на мі — бяз дум ны мі ся мей ні ка мі.

Але ме на ві та для Ві та ва паш час ці ла. 
Ка лі вяр нуў ся я ў Бе ла сток, па чаў ад ра зу 
гар таць аль бомда вед нік гі сто ры какра яз
наў ца Іа ан ны Корх, ура джэн кі і жы хар кі 
Ві та ва, пра ей ную ма лую Ай чы ну. Мне вяр
та ла ся па мяць, а зроб ле нае спа да ры няй 
Іа ан най вы дан не гля дзе ла ся мне про ста 
цу дам. Дзя кую яш чэ раз. Па ста ра ла ся яна 
ме на ві та ў фор ме фа таг ра фіч най да ку
мен та цыі саб раць жыц цё вя ско вых сем’ яў 
у двац ца тым ста год дзі пад ад ну вок лад ку. 
Усё ста ран на апі са нае і ад рэ да га ва нае. Та
му ві таў ля не ўвай ш лі не толь кі ў ня бес ную 
веч ную па мяць, але і так са ма ў бе ла ру
скую гі ста рыч ную. vЯў ген ВА ПА

Што га до вы 
кон курс 
пес ні „Еў ра
ба чан не” для 
звы чай ных тэ

лег ле да чоў скла да ец ца з дзвюх га лоў ных 
ча стак. Пер шая част ка — гэ та вы сту пы 
кан кур сан таў. Дру гая част ка, не менш за
хап ляль нае шоў, гэ та пра цэс га ла са ван ня 
і вы стаў лен ня ба лаў на цы я наль ны мі жу ры 
і са мы мі тэ лег ле да ча мі.

Част ка пер шая хоць і за баў ляль ная, 
але ме на ві та там тэ лег ле да чы хо чуць 
уба чыць і аца ніць вы ключ на для ся бе прад
стаў ні ка сва ёй кра і ны, а так са ма па раў
наць яго вы ступ з ін шы мі. Ну і выз на чыц ца, 
зноў жа для ся бе, хто на гэ ты раз быў 
леп шым. Пры гэ тым боль шасць гле да чоў 
не асаб лі ва спа дзя ец ца, што леп шы на 
іх дум ку вы ка наў ца ста не пе ра мож цам. 
Гэ та, маў ляў, усё ў мі ну лым, у тых ча сах, 
ка лі „АВ ВА” за паль ва ла аў ды то рыю не 
толь кі на кон кур се, але і да, і пас ля яго. За
раз, ні бы та, усё паін ша му. Та му і про ста 
па тэ ле фа на ваць, каб ад даць свой го лас 
вы ра ша ец ца да лё ка не кож ны з тых, хто 
з за мі ран нем сэр ца пры лі пае да эк ра на 
тэ ле ві за ра і не мо жа адар вац ца ад яго да 
са ма га скан чэн ня пе ра да чы.

У дру гой жа част цы, знач на больш чым 
у пер шай, у гуль ню ўсту пае яе вя лі касць 
ін т ры га. І зы хо дзіць яна зноў жа з та го ж пе
ра ка нан ня, што вый г рае той, за ка го пра га
ла су юць, і пра га ла су юць не толь кі за яго та
лент і вы ступ, але і яш чэ па цэ лым шэ ра гу 
сім па тый і пры я ры тэ таў, якія з ця пе раш нім 
вы ка нан нем і ўво гу ле з му зы кай звя за ныя 
да во лі ўмоў на.

Усе, пры кла дам, заў ва жы лі та кую за ка
на мер насць, што су се дзі ста ра юц ца хоць 
ад ным ба лам пад тры маць су се дзяў. Скан
ды на вы скан ды на ваў, пры бал ты пры бал
таў і гэ так да лей. Пры ўмо ве, што гэ тыя 
су се дзі на сён няш ні мо мант не ва ю юць 
між са бой.

Бе ла русь афі цый на ні з кім не ва юе. 
У да да так яе прад стаў ні кі ад ны з ням но гіх, 
хто вы кон ваў сваю кам па зі цыю на род най 
мо ве. І та му яе шан цы ат ры маць ба лы ад су
се дзяў, пры та кім доб рым вы ка нан ні, бы лі 
тэ а рэ тыч на вель мі вы со кі мі. Але гэ та толь кі 
тэ а рэ тыч на. На прак ты цы яны моц на рас ча
ра ва лі бе ла ру скіх ама та раў кон кур су.

— Ты ўяў ля еш, поль скае і лі тоў скае на
цы я наль ныя жу ры нам не па ста ві лі ані вод

на га ба ла, — паз ва ніў мне зна ё мы ад ра зу 
пас ля кон кур су. — На ша жу ры па ля кам 
хоць ней кія ба лы па ста ві ла.

— Мо жа ім на ша пес ня зу сім не спа да ба
ла ся, — ад каз ваю ўжо сон ны, бо не вель мі 
ці каў лю ся „Еў ра ба чан нем”, а на той мо мант 
і не па даз ра ваў, што бу ду пі саць пра гэ та.

— Як яна мо жа не спа да бац ца су се
дзям, — зас п ра чаў ся са мной зна ё мы, які 
ў да да так ёсць яш чэ і му зы кам. Та му з яго 
ар гу мен та мі зу сім не лі чыц ца бы ло б зня ва
гай. — Су се дзі па тэ ры то рыі ма юць па доб
ную му зыч ную куль ту ру і ад па вед на па доб
ныя му зыч ныя гу сты і пры я ры тэ ты. І ка лі 
ўкра ін цам на ша пес ня спа да ба ла ся больш 
за ўсе ін шыя, бо ўкра ін скае на цы я наль нае 
жу ры па ста ві ла бе ла ру сам вы шэй шы бал, 
то як ін шым су се дзям яна маг ла не спа да
бац ца зу сім?

— Хі ба ма еш кры ху ра цыю, — па чаў пра
сы пац ца я, бо ста ла ці ка ва. — А што там 
з ба ла мі ад тэ лег ле да чоў?

— Тут сі ту а цыя ад ва рот ная, — уз дых нуў 
му зы ка. — І па ля кі, і лі тоў цы, і ла ты шы, 
я ўжо не ка жу пра ўкра ін цаў, усе нас пад т
ры ма лі. Хто мац ней, хто сла бей, але ўсе.

— Дык ча го так уз ды ха еш?
— Бо ў гэ тым га ла са ван ні на шы тэ лег ле

да чы не да лі ім ба лаў. І тут вель мі дзіў на як 
та кое маг ло ат ры мац ца. У га ла ве не ўклад
ва ец ца. Мяр куй сам. У Поль ш чы жы ве ба
га та бе ла ру саў. Зра зу ме ла, што мно гія з іх 
пра га ла су юць як гра ма дзя не Поль ш чы за 
Бе ла русь. Вось та бе і на шы ба лы тэ лег ле
да чоў з Поль ш чы. Але ж і ў Бе ла ру сі жы ве 
ня ма ла па ля каў. Кар ту па ля ка ат ры ма ла 
без ліч лю дзей. А за вы ка наў ца з Поль ш чы 
не бы ло ка му пра га ла са ваць з тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

— У нас заў сё ды праб ле мы з ма тэ ма
ты кай, ка лі да хо дзіць да пад лі ку га ла соў, 
— смя ю ся я. — Рас па вя дзі лепш пра Ук ра і
ну. Ты ка заў, што яны Бе ла русь пад т ры ма лі 
больш за ўсіх.

— Яны то так, — яш чэ глы бей уз дых нуў 
му зы ка і го лас яго стаў яш чэ больш сум ны. 
— За тое бе ла ру скае на цы я наль нае жу ры 
не ад дзя чы ла іх пасу сед ску ані вод ным ба
лам. Ну то на на ступ ны год і ад іх ня га жу ры 
мы ат ры ма ем ду лю. Праў да, на шы тэ лег ле
да чы адзін бал усё ж Ук ра і не да лі. Хоць, ка лі 
па гля дзець як па каз ва юць па дзеі на Ук ра і не 
на шы агі та цый ныя тэ ле ка на лы, то і гэ ты бал 
не ча га вар ты. Яго як мі ні мум за дзе сяць трэ
ба лі чыць. vВік тар СА ЗО НАЎ

І дур ны, і ра зум ны спаз нае. Са мо га 
ся бе і ся бе ў Рэ ча іс нас ці. Так у ду хоў ным 
вы мя рэн ні, як і ў фі зіч ным. Аб ме жа ван не 
ёсць толь кі ў паз на валь ным га ры зон це, 
які выз на чае кож ны са бе. Больш ці менш 
мэ та на кі ра ва на. Для ўсіх паз на ю чых 
ро зу маў рэ аль насць з’яў ля ец ца свай го 
ро ду га ла ва лом кай, паз ла мі, мно ствам 
ха а тыч на рас се я ных эле мен таў ня яс на га 
зме сту. Яны спа лу ча юц ца ў са бе су мяш
чаль нас цю ча ла ве чых па во дзін, цык лам 
што дзён ных паў та рэн няў, па да бен ствам 
сы хо дзя ча га ча су. Але ж і раз дзя ля юць 
сва ім па да бен ствам і ўзнаў ляль нас цю. 
Толь кі скла дзе ныя ў цэ ласць па каз ва юц ца 
маг чы май ідэ яй цэ лас ці. Та кой ідэ яй цэ лас
ці з’яў ля ец ца сам ча ла век. Вы я віў шы, што 
з’яў ля ец ца істо тай, якая паз нае, ад чу вае 
пер шае аза рэн не. Гэ та ма ты вуе яго да яш
чэ боль шай пра цы. На жаль, кан чат ко вы 
вы нік ша кі руе. Ка лі мае ён апі рыш ча ў Ве
ры, у кан чат ко вых выс но вах ён пы та ец ца 
пра га ры зонт сва ім Ве даў. Ка лі ў Ве дах, 
пы та ец ца, ча му Ве ра яго пад вя ла. Ве ды, 
у ды на міч ным ас пек це па шы рэн ня або 
паг лыб лен ня са ма свя до мас ці, з’яў ля юц ца 
раз бу раль ны мі. Раз бу раль ны мі ў тым сэн
се, што ад к ры ва юць шлях пы тан няў без 
кан ца. Нез дар ма ж адзін з хрыс ці ян скіх 
мі сты каў га ва рыў, што ве ды з’яў ля юц ца 
во ра гам ве ры. Яны, на мой по гляд, ста но
вяц ца ім та ды, ка лі пат ра бу юць ад ка заў. 
Ін шы мі сло ва мі, ве ды ўсё штур ха юць на
пе рад, не вы кон ва ю чы на леж ным чы нам 
уз ня тых са бою пы тан няў. Ве ра за гад вае, 
каб мы да іх дак ра на лі ся. Ве ды гэ та ім пэт, 
ім пульс. Ве ра гэ та спы нен не — але не кан
сер ва тызм, цем ра шаль ства, пры мі ты візм. 
У пэў ным сэн се, ве ра ляг чэй шая чым ве
дан не — яна па тра буе няз гас най ду хоў най 
нап ру жа нас ці. Ве ды — па ста ян най пас ля
доў нас ці, ар гу мен таў, па рад ку, ло гі кі, якая 
не блу кае. І са ма кан т ро лю ро зу му. Та кім 
чы нам, ма ем на суп раць ся бе ду хоў насць, 
не шу ка ю чую лю бой ца ной сва іх улас ных 
выз на чэн няў, і ве ды, якія, дзя ку ю чы выз на
чэн ням, па шы ра юц ца да бя скон цас ці. У гэ
тым сэн се ве ра ляг чэй шая, яна па чы на ец
ца ад Бя скон цас ці і спаз нае рэ аль насць 
ва ўсім, ня гле дзя чы на ля жаў шыя пе рад 
ёю це ні. Ве ды не мо гуць іх іг на ра ваць, 
та му што яны яш чэ толь кі ім к нуц ца да Бя
скон цас ці. Ра на ці поз на, ве ра і ве ды та кім 

чы нам ста нуць на суп раць ся бе. І аль бо 
бу дуць іг на ра ваць адзін ад на го, або прыз
на юць сваю ўза ем ную су пя рэч насць. Ка лі 
вы ка заць зда гад ку, што і ад на, і дру гая каг
ні тыў ная кан цэп цыя з’яў ля ец ца мэ та на кі
ра ва най — гэ та зна чыць, мае сваё сэн соў
нае аб г рун та ван не — мож на ад ва жыц ца 
на пы тан не: коль кі Ве даў у Ве ры, а Ве ры 
ў Ве дах? Што ж, я ве даю, што гэ та да 
кры ві шчы рае пы тан не. Ну дык што, што 
на іў нае? Пра цяг ваю ве рыць у на іў насць 
дзі ця ці, якім я ёсць ад на ра джэн ня. На ват 
ва ўзрос це 58 га доў.

Усё тое, на чым да гэ та га ча су аба пі раў 
я свой све та пог ляд, абяр ну ла ся ў ру і ны. 
Я пе ра хо джу сур’ ёз ны кры зіс. І ў ро зу ме, 
і ў ду ху. Сэн сы, упэў не насць у іх, пе ра
ка нан не, мае па пя рэд нія ве ды — пад 
ця жа рам пы тан няў лег лі ў ру і нах. Тое ж 
са мае зда ры ла ся з ма ёй ве рай у... Ве ру. 
Ма быць, мне ўдас ца ад на віць стра ча ны 
свет сэн саў. Мо жа... Мая ін ту і цыя пад каз
вае, ад нак, што да вя дзец ца па чы наць 
з ас ноў. Няў жо так рэ кан ст ру я ва ны свет 
зноў ад к рые ўвесь Сэнс? На жаль, са мо 
па няц це сэн су або яго ад сут нас ці з’яў
ля ец ца ад ной з клю ча вых се ман тыч ных 
гуль няў. Гэ ты мі гуль ня мі, як га ла ва лом ка мі 
з паз лаў, ча ла век сам ства рае са бе ра бо
ту. Хі ба не для та го, каб яго моз гу не бы ло 
сум на? Я не зна хо джу та ко га па няц ця, 
якое ўпар та шу каю, і якое выз на ча ла б 
са мо ся бе, як Сэнс Да ска на лы. Ха ця яно, 
ма быць — толь кі пра цяг нуць ру ку. Мо жа, 
про ста трэ ба спы ніц ца на ім г нен не... Мы 
Рэ аль насць ад люст роў ва ем у ро зу ме праз 
па няц ці, якія за ма цоў ва ем не сум нен ны мі 
фун к цы я мі спаз нан ня. Ра цы я наль на га ве
дан ня. Ці ка ва, што ў моз гу спаз нан не праз 
Ве ру ся дзіць у ім як шыш ка па доб ная за ло
за. Але на ват мі ні маль нае кут няе зру шэн
не вя до мых зна чэн няў, ін шы роз ны пун к ты 
гле джан ня, ін шая пер с пек ты ва, на да юць 
ім но вую якасць. Або пры чын навы ні ко вай 
якас ці — ра цы я наль ную. Або той, што ба
чыць усё скрозь — ду хоў ную. Ад нак у кож
ным з гэ тых вы пад каў во пыт губ лян ня сэн
су ша кі руе і ад гэ та га ста но віц ца страш на. 
Я ў жа ху. Пра шу пра ба чэн ня ў Чы та ча.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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— Но ва вы да дзе ная кніж ка «На ша мо
ва» вык лі кае ўзру шэн ні, ус па мі ны з дзя
цін ства і спа лу ча ныя з гэ тым эмо цыі. Ця
пер рас це за ці каў ле насць на шай мо вай 
ся род уну каў лю дзей, якія пер ся лі лі ся 
з вё сак у га ра ды. Прэ зен та ва ная сён ня 
кніж ка гэ та ўда лая пра па но ва для ма ла
дых лю дзей, якія па ча лі ці ка віц ца на шы мі 
пес ня мі, аб ра да мі і зна чэн нем даў ніх 
слоў, — ска за ла ды рэк тар Га рад ской 
біб лі я тэ кі ў Гай наў цы Ала Грыц і за пра
сі ла пе рад пуб лі ку док тар Ан ну Ні кі цюк, 
якая зай ма ла ся ка рэк ту рай кніж кі.

— Ка лі я ат ры ма ла ма тэ ры я лы кніж кі 
«На ша мо ва» для ка рэк ту ры, спа чат ку 
па ду ма ла, што трэ ба зра біць тран ск рып
цыю апі са ных слоў, каб іх пісь мо вы за піс 
быў цал кам згод ны з іх вы маў лен нем і на
дру ка ва ць усё згод на з на ву ко вы мі стан
дар та мі. Ад нак пас ля па ду ма ла, што гэ та 
не на ву ко вая пра ца, а сло вы за пі са ныя 
іх збі раль ні ка мі мож на на дру ка ва ць так, 
як пад рых та ва лі іх Мі ра слаў Аў к сян цюк 
і Мі ра слаў Хі лі ма нюк. Га лоў ная вар тасць 
но ва вы да дзе най кніж кі не ў на ву ко вым 
да ку мен та ван ні на шай мо вы, але ў тым, 
каб праз тлу ма чэн не зна чэн ня па а соб
ных на зваў пры лад пра цы, вы ра баў, а так
са ма слоў да тыч ных аб ра даў за ці ка віць 
ма ла дое па ка лен не на шай мо вай, — ска
за ла мо ва вед док тар Ан на Ні кі цюк.

— Ідэя на пі сан ня кніж кі «На ша мо ва» 
паў ста ла спан тан на, ка лі мы з Мі рас ла вам 
Аў к сен цю ком бы лі на се мі на ры, прыс ве
ча ным ту ры стыч ным ат рак цы ё нам. Там 
тра пі ла нам у ру кі лі стоў ка з Ма ла поль ш
чы, з якой мы да ве да лі ся, што да лё ка да 
нас ка ры ста юц ца сло вам «ro gul ka», якое 
аба зна чае тое ж са мае, што на ша «ро гуль
ка», ку сок га лін кі з ра ста пы ра ны мі ад рост
ка мі, якой мя лі буль бу і ра бі лі з яе «тоў ка ні
цю». Гэ тая «ро гуль ка» ста ла ін с пі ра цы яй 
для збо ру на зваў ста рых вя ско вых вы ра
баў і апі сан ня вя ско вых аб ра даў. Ста лі 
мы за піс ваць сло вы пры роз ных на го дах, 
на ват на аб рыў ках га зет, каб пас ля до ма 
пра а на лі за ваць іх і апі саць. У кан цы кніж
кі па кі да ем пу стыя ста рон кі, каб чы та чы 
маг лі за піс ваць там чар го выя ды я лек т ныя 
сло вы, — ска заў Мі ра слаў Хі лі ма нюк і па
ка заў ра гуль ку, вы ка на ную спе цы яль на на 
суст рэ чу ў біб лі я тэ цы.

У кніж цы апі са ны так са ма роз ныя за
нят кі і ўся ля кія ін шыя сло вы, перш за ўсё 
тыя, у якіх ці ка вае зна чэн не. Мі ра слаў Хі
лі ма нюк гэ та вя до мы ў Гай наў цы ма стак. 
Ён вы ка наў ілюст ра цыі для кніж кі, а на 
вок лад цы кра су ец ца рэп ра дук цыя яго най 
кар ці ны з вя ско вым кра я ві дам.

— Мы з сяб рам Мір кам Хі лі ма ню ком 
збі ра лі ста рыя прад ме ты і па ду ма лі, што 
мо жам апі саць іх. Кніж ка ства ра ла ся ка
ля двух га доў. Мы за піс ва лі сло вы без 
тран с лі та ра цыі, але так, каб бы лі яны зра
зу ме лы мі для роз ных чы та чоў, бо на шай 
за ду май не бы ло ства рыць чар го вы слоў
нік мяс цо вай га вор кі. Ка лі чы та чам на шай 

кніж кі з’я вяц ца ўспа мі ны з дзя цін ства, мы 
бу дзем ра ды. Ёсць за ду ма, каб вы даць 
яш чэ вя ско выя пес ні, якія спя ва лі ся пры 
роз ных на го дах. Мы ўжо па ча лі збі раць 
пе сен ны рэ пер ту ар, — за я віў Мі ра слаў 
Аў к сен цюк.

— У Гай наў цы што раз рад чэй чу ем 
сваю мо ву. Кніж ка мо жа за ах во ціць, каб 
больш раз маў ляць пасвой му, — за я ві ла 
ды рэк тар Ком п лек су школ № 3 у Гай наў
цы Ба жэ на Мар ке віч.

— Ка лі я ўзя ла кніж ку ў ру кі, ад ра зу 
ўспом ні ла дзя цін ства і сло вы «опо ло нік», 
ці «про сты ня». Ка лі мы бы лі ма лень кі мі 
дзет ка мі, раз маў ля лі толь кі на га вор цы, 
а ў шко ле ву чы лі ся поль скай мо ве. Ка лі 
я за е ха ла да сва я коў у Эль б ланг, аб ра
да ва ла ся, што ба чу там «со ба ку». Ад нак 
да ве да ла ся, што гэ та «pies», — ска за ла 
на стаў ні ца Ком п лек су школ № 3 у Гай наў
цы Гра жы на Паў лю чук.

Ус пом ні ла ся мне та ды сяб роў ка з па
чат ко вай шко лы, якая на пы тан не на стаў
ні цы, як на зы ва ец ца са ба ка з «Эле мен та
ра», ад ка за ла «воўк», за мест «Ас».

— Я ра да, што боль шасць слоў у кніж
цы за пі са на бы ла ў Ла сін скім пры хо дзе, 
ад куль я ро дам. Ка лі я ву чы ла ў Па чат ко
вай шко ле ў Ла сін цы, дзет кі на пе ра пын
ках раз маў ля лі пасвой му. Ка лі зак ры лі ся 
на шы не вя лі кія шко лы і вуч няў з вё сак 
ста лі зво зіць у вя лі кія гмін ныя шко лы, яны 
там ста лі ўжо га ва рыць на поль скай мо
ве. Кніж ка «На ша мо ва» з’яў ля ец ца доб
рым штур ш ком для мо ла дзі, каб больш 
за ці ка віц ца на шай мо вай, — ска за ла 
пабе ла ру ску стар шы ня гай наў ска га ад
дзя лен ня Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі
ры лы і Мя фо дзія Лю цы на Ру шук і за ах воч
ва ла тых, якія га ва ры лі пад час спат кан ня 
на поль скай мо ве, раз маў ляць пасвой му.

Кніж ка «На ша мо ва» так са ма ў ін шых 
саб ра ных вык лі ка ла ўспа мі ны з ча соў, 
ка лі яны паў сюд на ка ры ста лі ся мат чы най 
мо вай. За фік са ва ныя ў кніж цы «паль ну
ці», ці «пэ рэ пы ні ці» свед чаць аб род нас ці 
ды я лек ту Ла сін ска га пры хо да з бе ла
ру скай лі та ра тур най мо вай. Аг неш ка 
Ан д ра юк з хо ру Свя таТро іц ка га са бо ра 
ў Гай наў цы і за ад но ка лек ты ву «Гар
монь» з Ла сін кі прас пя ва ла пес ню, з якой 
у Ла сін цы ад бы ва ла ся вя сель нае «ўспа

ма ган не» і ат ры ма ла ў па да рун ку кніж ку 
«На ша мо ва».

У вы дан ні «На ша мо ва» апі са ны так са
ма аб ра ды і тра ды цыі.

— Доб ра бы ло б звяр нуць ува гу так са
ма на га вор ку з цвёр дым вы маў лен нем, 
ха ця б за пі саць яе ад ба буль, якія яе да
ска на ла ве да юць, каб асаб лі вас ці на шых 
га во рак бы лі за пі са ны ў ары гі на ле, — за
я віў Ян Хом чук, дзе яч Аб’ яд нан ня «Му зей 
і ася ро дак бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў
цы», ро дам з Істо ка.

Бы вае, што га вор ка аб ры ва ец ца на 
апош нім па на двор ку вё скі, а не каль кі 
со цень мет раў да лей, на ху та ры ін ша га 
ся ла, раз маў ля юць ужо на ін шай га вор
цы. На пры клад вё скі Мах на тае і Ста рое 
Бе ра зо ва прак тыч на спа лу ча ны з са бой. 
Ад нак вы маў лен не ў Мах на тым больш 
цвёр дае і больш наб лі жа нае да мо вы бе
ла ру скіх па ле шу коў, чым у Ста рым Бе ра
зо ве. Ад нак гэ тыя сё лы на ле жаць да двух 
пры хо даў — Ста ра кор нін ска га і Но ва бе
ра зоў ска га і ў гэ тых двух па ра фі яль ных 
ася род ках вы маў лен не роз ніц ца прыб ліз
на так, як у Мах на тым і Ста рым Бе ра зо ве. 
У мі ну лым пры хад скія цэр к вы бы лі мес
цам, дзе збі ра лі ся лю дзі з роз ных, на ват 
ад дал ных ад ся бе сёл і ча ста ста ра лі ся 
га ва рыць на мо ве наб лі жа най да мо вы 
ін шых вер ні каў па ра фіі. Ка неш не, вё скі 
пе ра хо дзі лі з ад на го пры хо да да ін ша га 
і бы ва лі вык лю чэн ні. Ка лі Арэш ка ва на
ле жа ла да Ду бін ска га пры хо да, жы ха ры 
гэ тай пуш чан скай вё скі не на ву чы лі ся 
га ва рыць так як жы ха ры вё сак Ду бін скай 
па ра фіі. Ба гац це га во рак Гай наў ш чы ны 
гэ та яе ко зыр, які вар та да ку мен та ваць 
не толь кі шля хам аў ды ё за пі су, але і ў пісь
мо вым выг ля дзе. Вы дан не кніж кі «На ша 
мо ва» пра па ган дуе ідэю за хоў ван ня на
шых ба га тых бе ла ру скіх га во рак.

— Зна чэн не слоў з та кім са мым вы маў
лен нем мо жа роз ніц ца за леж на ад та го, 
на якой га вор цы яны вы маў ля юц ца. Зда
ры ла ся, што жан чы на ска за ла мне «я за
бы ла ся». Я ёй га ва ру, як ты «за бы ла ся», 
ка лі ста іш тут жы вая. Мо жа ты «за бу ла
ся»? — ска заў муж чы на з пуб лі кі.

Для не са ры ен та ва ных пат лу ма чу, што, 
на пры клад, у Чы жах сло ва «за бы ла ся» 
аба зна чае «za pom nia ła», а «za bi ła się» 

— «за бі ла ся». У Ду бі чахЦар коў ных сло
ва «за бы ла ся» аба зна чае «za bi ła się», 
а «за бу ла ся» — «za pom nia ła». Пад час 
спат кан ня па я ві ла ся пы тан не, ці кніж ка 
спры чы ніц ца, што дзе ці ста нуць раз маў
ляць на на шай мо ве.

— Пі шу чы гэ тую кніж ку не бы ло ў нас 
за ду маў, каб яна стры ма ла пра цэ сы, якія 
ты чац ца ма ла до га па ка лен ня. Ад нак мы 
ха це лі за ці ка віць ма ла дых асоб на шай 
мо вай. Ста рэй шыя асо бы мо гуць знай с ці 
ў кніж цы так са ма сло вы, якіх зна чэн ня 
ра ней не ве да лі або сло вы, які мі даў но 
не ка ры ста лі ся. Я раю баць кам, якія ста
нуць улас ні ка мі на шай кніж кі, пак лас ці 
яе на мес цы, ку ды пры хо дзяць дзе ці і па
ба чыць, ці яны са мі па ці ка вяц ца кніж кай 
з за га лоў кам «На ша мо ва», — ска заў Мі
ра слаў Аў к сян цюк.

— Кніж ка «На ша мо ва» ці ка вая для 
нас, асоб, што ха дзі лі яш чэ на «по ку дзел
ле», якое тут апі са нае. Яна мо жа за ці ка
віць так са ма і мо ладзь, — за я ві ла Ма рыя 
Бал т ра мюк, у мі ну лым на стаў ні ца поль
скай мо вы ў Гай наў цы.

З прыз нан нем пра но вае вы дан не 
вы каз ва лі ся так са ма бы лы ды рэк тар 
Па чат ко вай шко лы № 5 у Гай наў цы Ля
вон Куль ва ноў скі, на мес нік ды рэк та ра 
Ком п лек су пра фе сій ных школ у Гай наў
цы Юры Ха ры то нюк і ін шая на стаў ні ца 
поль скай мо вы. Вы дат ная боль шасць 
апі са ных у кніж цы слоў бы ла доб ра вя
до мая для мно гіх удзель ні каў пра мо цыі, 
але мож на бы ло знай с ці так са ма сло вы, 
на пры клад, з га лі ны ры ба лоў ства або бу
да ван ня драў ля ных да моў, якіх зна чэн ня 
скла да на бы ло да ду мац ца, ка лі прод кі 
не зай ма лі ся гэ ты мі за нят ка мі. У кан цы 
су стрэ чы пе рад саб ра ны мі вы сту піў гай
наў скі ма стак і му зык Пётр Га ган, які пад 
гу кі гі та ры пра спя ваў пес ні на бе ла ру
скай, ра сій скай і ўкра ін скай мо вах. Мі ра
слаў Аў к сян цюк ар га ні за ваў мі нікон курс 
на тлу ма чэн не зна чэн ня слоў да тыч ных 
бе ла ру скіх аб ра даў. Пас ля аў та ры кніж
кі «На ша мо ва» ат ры ма лі па да рун кі ад 
ды рэк тар біб лі я тэ кі Алы Грыц. За пра сі лі 
яны ча ста вац ца, між ін шым, мяс цо вы мі 
стра ва мі ды пад піс ва лі сваё но вае вы
дан не.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

На ша мо ва

Мі ра слаў Аў к сян цюк 
і Мі ра слаў Хі лі ма нюк 

з Гай наў кі збі ра юць даў-
нія пры ла ды пра цы, по-

суд і ін шыя прад ме ты, які-
мі што дзень ка ры ста лі ся 

на шы прод кі. За піс ва лі 
яны наз вы ўсіх руч ных 

вы ра баў перш за ўсё на 
ды я лек це Ла сін ска га 

пры хо да, але так са ма на 
ін шых га вор ках Гай наў-

ш чы ны. Гэ тая за ці каў ле-
насць ста ла для іх ін с пі ра-
цы яй, каб вы даць кніж ку 
«На ша мо ва», у якой по-

бач на зваў прад ме таў по-
бы ту апіс ва юц ца так са ма 
на шы тра ды цыі і аб ра ды. 

Пра мо цыя кніж кі ад бы-
ла ся ў маі 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.

 Зле ва ды рэк тар біб лі я тэ кі Ала Грыц, 
док тар Ан на Ні кі цюк, Мі ра слаў Хі лі ма нюк 

і Мі ра слаў Аў к сян цюк



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 28.05.2017              № 2228.05.2017              № 22

— А дзе лю дзі?! Дзе дзе лі ся лю дзі?! 
— пы та ец ца Ма рыя Ку ла коў ская, уба
чыў шы пу стую за лу Крын ска га до ма 
куль ту ры. На ва ло кан не з «За ран кай», 
якое ад бы ло ся ў су бо ту 29 кра са ві ка, 
пры вя ла яе дач ка Ан на. Яна так са ма 
здзі ві ла ся ад сут нас цю пуб лі кі. Спа да ры
ні Ма рыі цяж ка ўжо ха дзіць, яна амаль 
ні куды не вы хо дзіць з ха ты, та му яе пры
сут насць на на шым ме ра пры ем стве 
лі чу вя лі кім го на рам.

І я за ду ма ла ся над сло ва мі спа да ры
ні Ма рыі. Вя до ма, што ў Крын ках жы
вуць лю дзі, іх тут на ват больш за дзве 
ты ся чы. Але што гэ та за лю дзі, якія 
са ро ме юц ца і не хо чуць ве даць са міх 
ся бе.

Ка лі на са мым па чат ку жмень цы 
саб ра ных прад стаў ля ла я спа да ры ню 
Ма рыю — маю на стаў ні цу бе ла ру ска га 
фаль к ло ру, яна рас п ла ка ла ся, а за
раз по тым і я. Столь кі га доў ста ра ю ся 
не як пад трым лі ваць на шы тра ды цыі, 
куль ту ру і ні як мне гэ та не ат рым лі ва ец
ца. Ну, про ста ву шы па да юць. Сум на 
ста ла так са ма і вы сту па ю чым дзет кам. 
Столь кі ж рых та ва лі ся, з та кой ах во тай. 
Ма лая Ба ся толь кі што да лу чы ла ся да 
ка лек ты ву, а ўсе пес ні вы ву чы ла, да 
та го на ву ча ла яш чэ і ўсіх сяб ро вак са 
свай го кла са. Ад нак лас ні цы так са ма 
вель мі ха це лі прый с ці і ра зам з «За ран

кай» пас пя ваць, стан ца ваць. Што ж, не 
бы ло ка му іх туды пры вес ці. Не бы ло 
пе рад кім вы сту паць. На ша ва ло кан
не не за ці ка ві ла ні баць коў, ні род ных 
ба буль. Ба бу лі слу ха юць нас толь кі па 
фей с бу ку. Пры тым па сто ра зоў адзін 
і той жа кан цэрт. Ві да воч на со рам не 
даз ва ляе прый с ці і пад тры маць уну чат 
у рэ аль нас ці. Што ж гэ та за лю дзі жы
вуць у Крын ках!

— Ка лі не ша ну ем са міх ся бе і нас 
ніх то не бу дзе ша на ваць, — ас це ра га
ла я, вы ці ра ю чы слё зы. Ледзь змаг ла 
саб раць сі лы, каб не як па чаць і за вяр
шыць гэ ту ве лі код ную, але над та сум
ную суст рэ чу. Зда ва ла ся, што ўсёта кі 
Хры стос не ўваск рэс у мяс цо вых. Мяс
цо выя ў кас цё ле і цар к ве про ста Яго па
ха ва лі ў Вя лі кую пят ні цу і на гэ тым усё 
за кон чы ла ся.

А мо жа над Крын ка мі ві сіць ней кі 
жы доў скі прак лён, які не даз ва ляе нам 
свят ка ваць сап раў д ную Пас ху. Не даз
ва ляе аб няць друг дру га, уз ра да вац ца.

На шу пра гра му па ча ла я з доў гай 
ве лі код най пес ні, якую ся ля не спя ва лі 
для па на дзе дзі ца «Як Пан Езус Хры
стос Сын Бо жы». Яна на столь кі доў гая, 
што я ра шы ла пап ро сту яе пра чы таць. 
За пі саў яе Адольф Чэр ны — пер шы 
пе рак лад чык вер шаў Яку ба Ко ла са 
на чэш скую мо ву. Са ма пес ня вы во

„Мой баць ка быў ад ным з пра цаў ні коў, якія дзя жу ры лі 26 
кра са ві ка 1986 го да. У той дзень, да клад на ў 1 га дзі ну 23 
мі ну ты і 40 хві лін кам бі на цыя фак та раў вык лі ка ла вы бух чац
вёр та га рэ ак та ра. Па куль што гэ та са мая вя лі кая ядзер ная 
ка таст ро фа ў гі сто рыі ча ла ве цтва. 50 МЦ ядзер на га па лі ва 
выз ва лі ла ся ў ат мас фе ру да вы шы ні 2 км, што ад па вя дае дзя
сят кам бом баў з Гі ра сі мы. Гэ та вык лі ка ла ра ды е ак тыў ныя даж
джы ў ды я па зо не больш за 2000 км ад эпі цэн т ра. Іх уз дзе ян не 
пры кме ці лі ў двац ца ці кра і нах на аб ша ры больш за 160 000 
квад рат ных кі ла мет раў” (да да так да кніж кі „Czar no byl. Stre fa”, 
au tor: Fran cis co Sanchez, ry sun ki: Na ta cha Bus tos, wy daw nic t wo: 
Cen t ra la — Mąd re Ko mik sy, Poz nań 2015).

Чор набе лыя ры сун кі моц на ўплы ва юць на ўсе па чуц ці. 
Дождж, які, зда ец ца, па дае на ця бе, хо лад, які ма ро зіць, кож
ную ры су ад чу ва ец ца це лам і ду шой. Ко мікс „Чар но быль. Зо
на” за ку пі ла я на апош нім бе ла стоц кім Фе сты ва лі ма стац кай 
кніж кі для дзя цей на пры лаў ку вы да ве цтва „Cen t ra la — Mąd re 
ko mik sy”. Пра да ва ла яго жан чы на з па го ле най да ну ля га ла вой 
у чор най, цяж кай воп рат цы. Не менш цяж кім з’яў ля ец ца змест 

Пас ля ўваск рэ сен ня Ісус Хры стос 
яш чэ со рак дзён з’яў ляў ся вуч

нем і га ва рыў ім пра Цар ства Бо жае. 
Па ка заў ся Ён звыш пя ці стам вуч ням 
і, саб раў шы іх на га ры не па да лёк Га лі
лей ска га мо ра, за га даў ім: «Ідзі це, на
ву чы це ўсе на ро ды, хрыс ця чы іх у імя 
Ай ца, і Сы на, і Свя то га Ду ха, ву ча чы іх 
вы кон ваць усё, што Я за па ве даў вам; 
і вось, Я з ва мі ва ўсе дні да скан чэн ня 
ве ку» (Мф. 28:1920).

Наб лі жа ла ся яў рэй скае свя та Пя
ці дзя сят ні цы і адзі нац цаць вуч няў 

Ісу са вяр ну лі ся з Га лі леі ў Іе ру са лім. 
У са ра ка вы дзень пас ля ўваск рэ сен ня 
саб ра лі ся яны ў ад ным до ме і там з’я
віў ся ім Ісус, які ска заў: «Іду чы па ўсім 
све це пра па ве дуй це Еван гел ле ўся му 
ства рэн ню. Хто ўве руе і ах рыс ціц ца, 
той спа сё ны бу дзе; а хто не ўве руе, 
асу джа ны бу дзе (Марк, 16:1516). Ісус 
за га даў ім не па кі даць Іе ру са лі ма і ча
каць абя ца на га Ай цом са шэс ця Свя
то га Ду ха. Вуч ні спы та лі ў Яго: «Ці не 
ў ця пе раш ні час, Гос па дзе, ад наў ля еш 
Ты цар ства Із ра і лю?». І ў ад каз па чу лі: 
«Не ва ша спра ва ве даць час або тэр
мін, які Ай цец уста на віў сва ёй ула дай, 
але вы ат ры ма е це моц, ка лі сы дзе на 
вас Дух Свя ты і бу дзе це Мне свед ка мі 
ў Іе ру са лі ме, і ва ўсёй Іу дзеі і Са ма рыі, 
і на ват да краю зям лі» (Дзе ян ні, 1:58).

Пас ля гэ тай гу тар кі з вуч ня мі Ісус 
Хры стос пад няў ся пе рад іх ва

чы ма ў не ба. Воб ла ка зас ла ні ла Яго 
і стаў Ён ня бач ным. Та кім чы нам Гас
подзь і Зба ві цель наш уз нёс ся сва ёй 
ча ла веч нас цю на не ба і сеў пра ва руч 
Бо га, Ай ца Свай го. Вуч ні пак ла ні лі ся 
і, ка лі ўзі ра лі ся на не ба ў ча кан ні Яго
на га вяр тан ня, не ча ка на пе рад імі з’я
ві лі ся два му жы ў бе лым адзен ні. Бы лі 
гэ та анё лы, якія звяр ну лі ся да вуч няў 
са сло ва мі: «Гэ ты Ісус, што ўзнёс ся ад 
вас на не ба, прый дзе та кім са мым чы
нам, якім і ба чы лі вы, ка лі Ён узы хо дзіў 
на не ба» (Дзе ян ні, 1:11). Вяр нуў шы ся 
з Еле он скай га ры ў Іе ру са лім апо ста
лы саб ра лі ся ў свят лі цы, дзе ма лі лі ся 
і ча ка лі да роў Свя то га Ду ха. Бы лі з імі 
не ка то рыя жан чы ны і Ма рыя, ма ці Хры
ста, са сва і мі род ны мі. У гэ тых днях, мо
ля чы ся, апо ста лы вы бра лі з лі ку ін шых 
вуч няў шля хам жа раб’ ёў кі, два нац ца та
га апо ста ла, Мат фея, на мес ца за гі нуў
ша га здрад ні ка Іу ды.

Узы шоў шы на не ба Ісус Хры стос ня
бач на пры сут ні чае ся род ве ру ю чых 

у Яго. Прый дзе Ён на зям лю бач ным 
спо са бам, каб су дзіць жы вых і па мер
лых, якіх уваск рэ сіць. Пас ля гэ та га 
пач нец ца веч нае жыц цё, якое для бо
га ба яз ных лю дзей бу дзе на поў не на 
ра дас цю, а для ня ве ру ю чых — веч ным 
асу джэн нем.

У Біб ліі Цар к ва ча ста па раў ноў ва
ец ца з до мам, у якім Ісус Хры стос 

на зы ва ец ца пак ла дзе ным Бо гам кра е
ву голь ным ка ме нем. Мы па він ны быць 
ты мі ка мя ня мі, якія кла дуц ца ў грунт, 
у гра мад скасць. Бог — ства раль нік, 
бу даў нік — хо ча нас учы ніць жы вы мі 
чле на мі Сва ёй Цар к вы, каб мы маг лі 
ра дас на іс ці наз на ча най Ім да ро гай, ад
чу ва ю чы бяс пе ку ў Яго мі ла сэр нас ці. 
Аста вай ма ся вер ны мі на шай Свя той 
Пра ва слаў най Цар к ве, якая ву чыць 
нас Сло ву Бо жа му. Уся ля кая ча ла ве
чая пыш насць пра мі нае бы тая тра ва, 
якая вя не. Але Сло ва Гас под няе тры
вае веч на.

Уз ня сен не Гас под няе (Ушэс це) на
ша га Ісу са Хры ста ад зна ча ец ца 

Пра ва слаў най цар к вою як ад но з лі
ку вя лі кіх свят ка ван няў, на са ра ка вы 
дзень пас ля пер ша га дня Пас хі (сё ле
та 25 мая).

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Уз ня сен не 
Гас под няе

Ва ло кан не на пу сты ні
дзіц ца яш чэ з пе ры я ду цар коў най уніі. 
Яна змяш чае га да вы цыкл свя таў з іх 
даў но за бы ты мі бе ла ру скі мі наз ва мі. 
Прад стаў лен не свя таў спа лу ча нае з апі
сан нем па ля вых прац і ін шых воб ра заў 
з жыц ця про стых лю дзей. У сваю чар гу 
дзет кі вы ка на лі рэ лі гій ныя тво ры по
сту ні яц ка га пе ры я ду. Ма ма са ліст кі Ігі 
Юза фо віч здзіў ля ла ся, ка лі і якім чы нам 
яе дач ка змаг ла вы ву чыць так доў гую 
пес ню, пры тым «пару ску».

— «Ха дзіў Хры стос сам па зям ле» 
— гэ та най больш па пу ляр ная ве лі код
ная ме ло дыя, — прад стаў ляю пес ню Ігі. 
— У та кім ва ры ян це вы сту па ла і поль
ская пес ня «Вэ со лы нам дзень дзісь 
на стаў», а на ват ве лі код ныя пес ні пра 
сі ро чую до лю.

Пас ля пе рай ш лі мы да больш вя
сё лых «Па ваў» і «Ка на пе лек», каб 
за вяр шыць зу сім вя сё лым кра ка вя кам. 
Гэ ты та нец па ка за лі мы ўпер шы ню. Так 
пе рай ма лі ся, што Іга вы пад ко ва вы бі ла 
бу бен з рук буб на ча, а Та ня, тан цу ю чы, 
упа ла на пад ло гу. Дзя куй Бо гу, не як 
паз бі ра лі ся. Ды рэк тар Крын ска га до ма 
куль ту ры Аль ж бе та Ча рэм ха па ча ста
ва ла ўсіх ла сун ка мі, якія спа жы ва лі, 
слу ха ю чы ў вы ка нан ні Ма рыі Ку ла коў
скай ве лі код ныя вер шы з яе род ных 
Кру шы нян.
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Чар но быль. Зо на
гэ тай кніж кі. Іс па нец Фран ці ска Сан чэс вель мі ста раў ся, каб 
у сцэ на рыі ко мік са бы ло як най менш жа ху і гон кі за сен са цы
яй. Але жа ху там са праў ды шмат — на кож най ста рон цы, на 
кож ным, без вык лю чэн ня, ры сун ку. Ад па чат ку да кан ца кніж
ка тры мае чы та ча ў нап ру жан ні. Нап руж вае ці шы ня, ча сам 
глу хая, ча сам крык лі вая. Сум нае сцвяр джэн не Зоі Да ні лаў ны 
змеш ча на ў якас ці ўступ на га сло ва: „(...) у жыц ці са мыя жах лі
выя рэ чы пра хо дзяць спа кой на і на ту раль на”. Ба лю ча су ты ка
ем ся з ува саб лен нем, імё на мі і тва ра мі гэ тай тра ге дыі: ба бай 
Га ляй, дзе дам Лё нем, ма ла дым Ва ло дзем, яго жон кай Ан най, 
дзяць мі Юрам і Та няй — тры ма па ка лен ня мі па цяр пе лай ся м’і. 
По бач гэ тай кніж кі не маг чы ма прай с ці абы я ка ва. Усе мы лі чым
ся па цяр пе лы мі: мая ся стра, на ро джа ная лі та раль на два тыд ні 
пас ля вы бу ху, якая з дзя цін ства хва рэе шчы та па доб най за ло
зай, мой хрыш чо ны баць ка, які не да ча каў ста рас ці, з’е дзе ны 
ра кам, я, спа жы ва ю чая ра ды е ак тыў ную ага род ні ну з улас на га 
ага ро да. Ад чу ваю ся бе бяс сіль най і па сіў най. Не ма гу пе ра пы
ніць па бу до вы ядзер най элек т ра стан цыі ў не да лё кім Аст раў
цы. Не вяр ну жыц ця род на му мне па ку дзе лі Па лес сю. Як гэ та 
маг чы ма зніш чыць та кое ба гац це зу сім бе зад каз на? Як гэ та 
маг чы ма тры маць лю дзей, быц цам жы вё лу, без ні я кай ін фар ма
цыі ця гам 36 га дзін пас ля вы бу ху, па кі нуць іх па мі раць, а пас ля 
ашу каць, пат лу ма чыў шы, што эва ку і ру юць іх толь кі ча со ва? 
Як гэ та маг чы ма, што зем ля кі з ін шых рэ гі ё наў Бе ла ру сі за чы
ня лі дзве ры сва іх хат пе рад рэ пат ры ян та мі з зо ны, быц цам мы 
пе рад сі рый ца мі? Як гэ та ўсё маг чы ма? Ці мож на не рас х ва ля
вац ца лё сам со цень ты сяч ма ла дых лік ві да та раўге ро яў, дзе ці 
якіх сён ня хва рэ юць на ўся ля кія не вы леч ныя хва ро бы, аль бо 
до ляй не каль кіх со цень вяр нуў шых ся зза не да хо пу хле ба і па 
пры чы не ту гі па род най ха це дзя ду ляў і ба буль? А што бу дзе 
з хва рэ ю чы мі дрэ ва мі, звя ры най, гры ба мі, яга да мі?

Аў тар ко мік са звяр нуў ува гу перш за ўсё на Пры пяць 
— го радпры від і яго крык лі вую ці шы ню. Да вы бу ху ён быў 
на се ле ны 47 ты ся ча мі ча ла век, у ас ноў ным ма ла дых лю дзей 
— пра цаў ні коў чар но быль скай элек т ра стан цыі. І яш чэ ка ру
сель, якую пла на ва лі здаць у ка ры стан не на пер ша май скія 
свят ка ван ні. Пу сту юць пры пяц кія шко лы, кі на тэ ат ры, ква тэ ры. 
Ча ка юць вяр тан не жыц ця. Ма быць не да ча ка юц ца. У ся рэ дзі не 
сар ка фа га, ату ля ю ча га чац вёр ты рэ ак тар, зна хо дзіц ца ядзер
нае па лі ва, якое за ста нец ца ра ды е ак тыў ным ця гам чар го вых 
100 000 га доў.

Пак лон да зям лі на ле жыц ца су аў тар цы ко мік су — ма стач цы 
На та шы Бу стас. У яе пра цы бач ны ве лі зар ная ан га жа ва насць 
і спе ласць як вы нік су стрэ чы з над та скла да най, траў ма тыч най 
тэ май.

Кніж ку тры маю ў школь най біб лі я тэ цы. Ха чу, каб пра чы та ла 
яе як най больш ма ла дых лю дзей. Ду маю так са ма пра ўвя дзен
не ў ка лян дар біб лі я тэч ных па дзей важ най да ты, 26 кра са ві ка, 
дня вы бу ху на чар но быль скай атам най элек т ра стан цыі.

vІа ан на ЧА БАН
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У  чац вер, 11 траў ня, у Бе рас ці ад бы ло-
ся чар го вае па ся джэн не пад ка мі сіі 
па спра вах між рэ гі я наль най суп ра цы 

Поль ска-бе ла ру скай мі жу ра да вай ка ар-
ды на цый най ка мі сіі па спра вах тран с па-
меж най суп ра цы. З бе ла ру ска га бо ку на 
на ра дзе стар шы ня ваў на мес нік стар шы ні 
Бе рас цей ска га аб л вы кан ка ма Ан д рэй Клец 
і з поль ска га — мар ша лак Пад ляш ска га 
ва я вод ства Ежы Ляш чын скі. Мар ша лак 
пад к рэс ліў, што, ня гле дзя чы на шмат лі кія 
ін ве сты цыі, якія ўжо скон чы лі ся, да рож-
ная ін ф раст рук ту ра, якая злу чае поль скую 
тэ ры то рыю з бе ла ру скай, па-ра ней ша му 
не да па са ва ная да ру ху. Най важ ней шы мі 
пры я ры тэ та мі Пад ляш ска га ва я вод ства да-
тыч на ін ф раст рук ту ры ў блі жэй шыя га ды 
мар ша лак на зваў бу даў ні цтва да дат ко ва га 
мо ста праз ра ку Свіс лач, ма дэр ні за цыю 
па меж ных пе ра хо даў Куз ні ца-Бруз гі і Баб-
роў ні кі-Бе ра ста ві ца, па ляп шэн не тран с па-
меж най да рож най ін ф раст рук ту ры за кошт 
раз бу до вы да ро гі Тар но паль-Се мя ноў ка, 
ад наў лен не чы гу нач на га ру ху па між стан цы-
я мі Ча ром ха і Вы со ка лі тоўск, ад наў лен не 
чы гу нач на га спа лу чэн ня Бе ла сток-Га род ня, 
а так са ма за пуск між на род на га чы гу нач-
на га спа лу чэн ня Га род ня-Кра каў (праз 
Куз ні цу, Бе ла сток, Вар ша ву), бу даў ні цтва 
ла гі стыч ных цэн т раў у ра ё не па меж ных 
пе ра хо даў Куз ні ца-Бруз гі і Баб роў ні кі-Бе-
ра ста ві ца. Су поль ным пос пе хам Ежы Ляш-
чын скі на зваў ад ме ну ві за ва га рэ жы му для 
за меж ных на вед валь ні каў Аў гу стоў ска га ка-
на ла, а так са ма па шы рэн не ста ту су па меж-
на га пе ра хо да Ру даў ка-Ляс ная з вод на га на 
пе ша ход ны, з маг чы мас цю вы ка ры стан ня 
ро ва раў. Мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод-
ства спа дзя ец ца, што ў блі жэй шы час 
і Бе рас цей ская воб ласць ста не да ступ ная 
ў бяз ві за вым рэ жы ме, а бяз ві за вая зо на 
ў Га ра дзен скай воб лас ці бу дзе рас паў сюдж-
вац ца на між на род ны чы гу нач ны пе ра езд 
Куз ні ца-Га род ня і Га ра дзен скі аэ ра порт. Пе-
рад пад ка мі сі яй вы сту пі ла Га лі на Гра бар чук 
— кі раў нік поль ска га бо ку сак ра та ры я та 
тран с па меж на га са ю за „Еў ра рэ гі ён Буг”. 
Яна агу чы ла ін фар ма цыю, якая ты чыц ца 
дзей нас ці аб’ яд нан ня. Чаль цы пад ка мі сіі 
па лі чы лі вель мі важ ным да лей шае раз віц цё 
прыг ра ніч най суп ра цы ў га лі не ту рыз му, 
куль тур най спад чы ны, сель скай гас па дар кі, 
прад п ры маль ні цтва і аба ро ны на ва коль на га 
ася род дзя. З гэ тай мэ тай ча ты ры рэ гі ё ны-
пар т нё ры су мес на рас п ра ца ва лі стра тэ гію 
прыг ра ніч най суп ра цы Люб лін ска га ва я вод-
ства, Львоў скай і Ва лын скай аб лас цей ды 
Бе рас цей скай воб лас ці на 2014-2020 га ды. 
Гэ ты да ку мент выз на чае мэ ты і нап рам кі 
раз віц ця тран с па меж най суп ра цы і мае па-
спры яць эфек тыў на му вы ка ры стан ню срод-
каў з тран с па меж най пра гра мы „Поль ш ча 
— Бе ла русь — Ук ра і на 2014-2020”. Чаль цы 
пад ка мі сіі бы лі пра ін фар ма ва ны аб вы ні ках 
увя дзен ня бяз ві за ва га рэ жы му на тэ ры то-
рыі Бе ла веж скай пуш чы і на Аў гу стоў скім 
ка на ле, а так са ма пер с пек ты вах бяз ві за ва га 
рэ жы му на тэ ры то рыі Бе рас цей скай воб лас-
ці. Пад час су стрэ чы Поль ш ча пад т ры ма ла 
іні цы я ты ву бе ла ру ска га бо ку, якая ме ла на 
мэ це змя нен не ві за ва га рэ жы му для ін ша-
зем цаў, у тым лі ку гра ма дзян Еў ра пей ска га 
Са ю за, якія жа да юць на ве даць Бе рас цей-
скую воб ласць. Так са ма пад ка мі сія па чу ла 
ін фар ма цыю пра раз віц цё эка на міч най суп-
ра цы прыг ра ніч ных рэ гі ё наў, аб мер ка ва ла 
маг чы мас ці і ва ры ян ты ат ры ман ня фі нан са-
ван ня для раз віц ця гэ та га кі рун ку суп ра цы. 
У час су стрэ чы быў аб мер ка ва ны і фар мат 
ар га ні за цыі да лей шых су стрэч з удзе лам 
эк с пер таў з роз ных сфер суп ра цы. На ступ нае 
па ся джэн не пад ка мі сіі прой дзе на поль скім 
ба ку. Так са ма бы ло пры ня та ра шэн не рэ ка-
мен да ваць пад ка мі сіі па спра вах па меж ных 
пе ра хо даў і ін ф раст рук ту ры вып ра ца ваць 
адзі ную па зі цыю па пы тан ні ўвя дзен ня ро-
вар на га ру ху на аў та ма біль ным па меж ным 
пе ра хо дзе Пяш чат ка і Да ма ча ва, па ляп шэн не 
ста ну ма стоў праз За ход ні Буг на па меж ных 
пе ра хо дах Вар шаў скі мост і Да ма ча ва, ад наў-
лен не чы гу нач ных спа лу чэн няў па мар ш ру це 
Бе рас це-Вы со ка лі тоўск-Ча ром ха і ад к рыц цё 
па меж на га пе ра хо да Вла да ва-Та ма шоў ка 
і Ліп ш ча ны-Са фі е ва.

Тран с па меж ная суп ра ца 
Бе ла ру сі і Поль ш чы: 
рэ аль насць і пер с пек ты вы 

„Ні ву” рэ дак цый ны ка лек
тыў вы дае ўжо 60 га доў. Гэ та 
ас ноў ны на пра мак пра цы 
рэ дак цыі, але не адзі ны. 
З 1992 г. рэ дак цыя пад вы да
вец кім шыль дам „Праг рам най 
ра ды” вы дае так са ма кніж кі. 
Спі сак кніж ных вы дан няў 
— да во лі доў гі і на ліч вае 50 
за га лоў каў. Ся род іх ёсць 
збор ні кі вер шаў вя до мых 
бе ла ру скіх па э таў Бе ла сточ
чы ны — На дзеі Ар ты мо віч, 
Мі ры Лук шы, Вік та ра Шве да, 
пра за іч най твор час ці Сак ра та 
Яно ві ча і Мі ры Лук шы, фе лье
то наў Юр кі Ге ні ю ша, Ян кі Це
лу шэц ка га, Мі ха ся Кра соў ска
га (Дзядзь кі Ква са) і не каль кі 
збор ні каў, якія ад люст роў ва
юць жур на ліс ц кую дзей насць 
Ган ны Кан д ра цюк.

Пра гі сто рыю ў кніж ных 
вы дан нях „Ні вы” ра сказ ва юць 
збор ні кі ўспа мі наў, саб ра ныя 
жур на лі ста мі ад звы чай ных 
жы ха роў Бе ла сточ чы ны і пад
рых та ва ныя бе ла ру скі мі дзе
я ча мі, якія сваё ба чан не мі ну
ла га, як свед кі гі сто рыі, па жа
да лі па кі нуць ма лод ша му па
ка лен ню. Зна чэн не гэ тых вы дан няў ужо 
да цэнь ва ец ца пра фе сій ны мі гі сто ры ка мі. 
Не ўсё мож на знай с ці ў да ку мен тах, якія 
най час цей з’яў ля юц ца пра дук там пра цы 
чы ноў ні каў, па лі цы ян таў, кан фі дэн таў. 
Там рэ ча іс насць прад стаў ле ная ад на ба
ко ва. Зу сім інакш ба чы лі яе аў та ры пуб лі
ка ва ных „Ні вай” ус па мі наў.

Пер шы збор нік ус па мі наў Ка сту ся 
Сі да ро ві ча, Юсты на Пра ка по ві ча, Ян кі 
Жа мой ці на і Вік та ра Яр мал ко ві
ча пад су поль ным за га лоў кам 
Лёс ад на го па ка лен ня па ка заў
ся ў 1996 г. Аў та ры, гэ та лю дзі 
з роз ных кут коў За ход няй Бе
ла ру сі. Ра ска за лі яны пра сваё 
ба чан не між ва ен най рэ аль нас ці 
Поль ш чы, Бе ла ру сі пад са вец
кай і ня мец кай ула дай. Гля дзе лі 
яны на гі ста рыч ныя па дзеі як 
свя до мыя чле ны бе ла ру скай 
на цы я наль най су поль нас ці і з та
кой па зі цыі ацэнь ва лі па ля каў, 
са ве таў, нем цаў. Кніж ка гэ та не
аб ме жа ва ная кры ні ца ве даў для 
дас лед чы каў на вей шай гі сто рыі 
бе ла ру саў. На яе змест да рэ чы 
не раз ужо спа сы ла лі ся аў та ры 
на ву ко вых рас п ра цо вак.

Па доб ны ха рак тар ма юць так
са ма ўспа мі ны пер ша га рэ дак та
ра „Ні вы” Ге ор гія Вал ка выц ка га 
У ка мен ным кру зе, вы да дзе
ныя ў 2000 г., у якіх ра ска заў ён 
пра сваю ссыл ку на пры му со
вую пра цу ў Пру сію, ці Вік та ра 
Шве да З Мо ра ў го рад (2015) 
пра кла січ ную да ро гу кар’ ер на
га ро сту бе ла ру скіх ся лян пры 
На род най Поль ш чы.

У 2000 го дзе па ка заў ся збор
нік ус па мі наў пад за га лоў кам 
Бе жан ства 1915 го да. Рых та ваў ся ён рэ
дак цый ным ка лек ты вам не каль кі га доў. 
У апош ні мо мант уда ло ся за пі саць не пас
рэд ных удзель ні каў вя лі кай ван д роў кі бе
ла ру саў Бе ла сточ чы ны ў час Пер шай су
свет най вай ны. Бы ва ла так, што не каль кі 
тыд няў пас ля раз мо вы з жур на лі стам 
„Ні вы” аў тар ус па мі наў ады хо дзіў з імі 
ў веч насць. Збор нік без асаб лі вай рэк
ла мы вель мі хут ка ра зы шоў ся ся род бе
ла ру саў Бе ла сточ чы ны. Па ру дзя сят каў 
асоб ні каў тра пі ла ў Бе ла русь. На Бе ла
сточ чы не лю дзі чы та лі кніж ку і зна хо дзі лі 
там вест кі, пра якія чу лі ад сва іх баць коў, 
дзя доў, але ні ко лі не прыс вя ча лі гэ та му 

ўва гі. Тэ ма па ча ла вяр тац ца ў гра мад скі 
аба рот, ка лі пра дзя доў і пра дзе даў ста лі 
пы таць уну кі і праў ну кі.

Між ін шым на ас но ве гэ тых ус па мі наў 
Анэ та Пры ма ка, унуч ка бе жан цаў, ства
ры ла зна ка мі ты воб раз лё су жы ха роў за
ход няй Бе ла ру сі ў выг ля дзе рэ пар та жу 
Bieżeństwo 1915. Za pom nia ni uchodźcy. 
Збор нік „Ні вы” вык лі каў вя лі кую за ці каў
ле насць у Бе ла ру сі, дзе ў гі ста ры яг ра фіі 
тэ ма бе жан ства зу сім ад сут ні ча ла. У Мін

ску рых ту ец ца пе ра клад для ра сей ска га 
вы да ве цтва. У мі ну лым, юбі лей ным, го
дзе па ка за ла ся дру гое вы дан не Бе жан-
ства 1915 го да.

Свя до масць, што ады хо дзіць па ка лен
не, якое па мя та ла між ва ен ны час, пад ш
тур х ну ла рэ дак цыю да збо ру ўспа мі наў 
жы ха роў Бе ла сточ чы ны пра пе ры яд 
са на цыі. У пра цу, ап ра ча жур на лі стаў 
і ка рэс пан дэн таў „Ні вы” ан га жа ва лі ся 
вуч ні лі цэ яў і сту дэн ты, што пра бы ва лі 
на гі ста рыч ным лет ні ку на Гай наў ш чы не. 
Дзе ля аб ляг чэн ня пра цы бы ла на ват пад
рых та ва на спе цы яль ная ан ке та, але яе 
вы ка ры стан не ат ры ма ла ся да во лі мі зэр

ным. Па жы лых лю дзей, ка лі пы та лі 
пра іх ма ла досць, тыя га ва ры лі пра 
ўсё, што па мя та лі, не а ба вяз ко ва 
пра тое, што пат рэб нае для та ко га 
збор ні ка. Рэ дак та ру Ві та лю Лу бу 
прый ш ло ся шмат нап ра ца вац ца, 
каб вы лу чыць раз дзе лы пра эка на
міч нае, гра мад скае, ін тэ лек ту аль
нае, па лі тыч нае і рэ лі гій нае жыц цё. 
Ат ры ма ла ся ба га тая кры ні ца ве даў 
пра жыц цё бе ла ру саў Бе ла сточ чы
ны пас ля вяр тан ня з бе жан ства да 
па чат ку Дру гой су свет най вай ны 
пад за га лоў кам У но вай ай чы не. 

Ад чу ва ла ся та ды ў рэ дак цыі, 
што аба вяз ко ва па трэб ны чар го вы 
збор нік ус па мі наў пра пе ры яд вай
ны. Тэ ма бы ла жы вая. На вё сках 
лю дзі шмат га ва ры лі пра нем цаў, 
пар ты зан, вя лі кую ад ва гу і край
нюю нік чэм насць. На зак лік рэ
дак цыі ад гук ну лі ся чы та чы „Ні вы”. 
Шмат хто дас лаў свае ўспа мі ны. 
Але ас ноў ную пра цу, як і ра ней, 
вы ка на лі жур на лі сты і ка рэс пан дэн
ты. Аляк сандр Вяр біц кі пры кож най 
па ез д цы ў гмі ну пры во зіў з са бой 
ма тэ ры ял у кніж ку. Пра ду ма ныя 
і аб г рун та ва ныя ўспа мі ны дас ла лі 
Вік тар Швед, Дзміт ры Ша ты ло віч 
і Але на Ані шэў ская. Кніж ка, аза га

лоў ле ная Па ка лен не вай ны, па ка за ла ся 
ў 2003 г. Мі ну ла 10 га доў і я сам, пі шу чы 
ма наг ра фію пра ня мец кую аку па цыю 
Бе ла ру сі, па не каль кі раз пра чыт ваў кож
ную ста рон ку гэ та га збор ні ка.

Апош ні збор нік ус па мі наў пры све ча
ны быў пас ля ва ен ным га дам на Бе ла
сточ чы не. Пас ля кож най вай ны ўзні кае 
на дзея на леп шую бу ду чы ню. Але на 
Бе ла сточ чы не вай на не за кон чы ла ся 

ў 1944 г. Не ка то рым асо бам пас ля
ва ен ны пе ры яд за па мя таў ся горш, 
чым ня мец кая аку па цыя. Шмат хто 
пат ра ціў та ды са мых бліз кіх чле наў 
сям’і. Та му ў збор ні ка за га ло вак 
Час тры во гі і на дзеі. Боль шасць 
зме сту зай мае тэ ма са мых жор ст кіх 
за бой стваў жы ха роў За ле ша наў, 
За няў, Па то кі, Ста цэ віч, Сту дзя нак, 
Ві лю коў, фур ма ноў. У кніж цы змеш
ча на так са ма поў ная ін фар ма цыя 
пра вы ні кі дас ле да ван ня пра ку ро ра 
Бе ла стоц ка га ад дзя лен ня Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці, які ў аб г рун
та ван ні на пі саў, што па цы фі ка цыі 
бе ла ру скіх вё сак ме лі прык ме ты 
ге на цы ду па на цы я наль ных і рэ
лі гій ных пры чы нах. Вель мі цяж ка 
раз маў ляць з людзь мі, якія ў дзя цін
стве пат ра ці лі сва іх баць коў, ча сам 
бы лі свед ка мі іх за бой ства, а сён ня 
па ста ян на вы му ша ны слу хаць, які мі 
вя лі кі мі ге ро я мі бы лі за бой цы. Кніж
ка мае вя лі кую да ку мен таль ную 
каш тоў насць.

Гі ста рыч ная лі та ра ту ра гэ та 
так са ма Дзён ні кі Сак ра та Яно ві ча 
вы да дзе ныя „Ні вай” у 1997 г. У іх 
па ка за ны час вя лі кіх па лі тыч ных 
пе раў т ва рэн няў кан ца 1980х і па
чат ку 1990х га доў, аў тар якіх быў 
ак тыў ным удзель ні кам.

Усе ўспа мі ны ма юць да ку мен таль ны 
ха рак тар. Яны не заў сё ды ад люст роў ва
юць тую рэ ча іс насць, якая з’яў ля ец ца 
прад ме там апо ве ду, але перш за ўсё 
ўспа мі ны га во раць пра аў та раў як прад
стаў ні коў эпо хі і пра іх эмо цыі. Ні во дзін 
да ку мент з пя чат кай чы ноў ні ка не дае 
маг чы мас ці ад чуць ат мас фе ру мі ну ла га 
ча су, так як сло вы не пас рэд ных удзель ні
каў яко гане будзь гра мад ска га пра цэ су.

vЯў ген МІ РА НО ВІЧ

(да клад быў пра чы та ны ў час юбі лею 
60-год дзя «Ні вы», 26 лі ста па да 2016 г.)

Гі сто рыя ў кніж ных вы дан нях 

рэ дак цыі „Ні вы”

racyja.com
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    Станіслаў Шушкевіч

Кветка-сон зачаравала
Усе дубы, бярозы ў лесе.
Нібы сну было ім мала,
Калі плыў па небе месяц.
Ён свяціў. Спускалі вецце
Ліпы, вольхі, елкі, хвоі...
А цяпер жа сонца свеціць,
Ды яны ў нямым спакоі.
Над крыніцай спіць каліна,
І асіна спіць старая,
І сагнутая ляшчына,
І вярба, як нежывая.
Салаўя не зачаруе,
Бо спявае калыханку,
І зязюля не кукуе, 
Бо заснулі сёння зранку.
Кветка-сон зачаравала
Майскім ранкам лес зялёны,
На палянцы, на прагалы
Пахілілі дрэвы кроны.

Кветка-сон 
у сонным лесе

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 22-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 11 чэрвеня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Доб ра знае кож ны з вас:
Рэ кар д с мен я ў сты лі «брас»,
Але неш та ме да лі
Да мя не не дап лы лі.
Ж...

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 18-17: ро вар. 
Уз на га ро ды, бе лару скія кніж кі, вый г ра-

лі Мі хал Та па лян скі з Нар вы, Вік тар Лінк 
з КШ № 1 у Гай наў цы, Вік то рыя Ан ты пюк 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Не ка то рыя га во раць: «Ча ла век без тра ды цыі, гэ-
та дрэ ва без ка ра нёў». Вя до ма, не заў сё ды ма-

ем ах во ту гля дзець і ўслу хоў вац ца ў аб ра ды на шых 
дзя доў і ў па доб на га ты пу муд рас ці. Не ка то рыя з іх 
зда юц ца быць не ак ту аль ны мі. Ін шых не ўспры ма ем 
усур’ ёз. Усё-та кі 12 траў ня амаль трох га дзін нае ме-
ра пры ем ства ў Га рад ку бы ло прыс ве ча на «Аб ра дам 
і тра ды цы ям Га ра доц кай зям лі». Ся род вы ка наў цаў 
бы лі вуч ні па чат ко вых школ і гім на зіі. Тры га дзі ны 
— доў га! На ват най больш не ці ка выя за нят кі мож на 
пра цяр пець — гэ та ж толь кі 45 хві лін. Ад нак з аб рад-
на га ме ра пры ем ства ў Гмін ным цэн т ры куль ту ры ніх-
то не вый шаў стом ле ны. Ста рэй шыя жы ха ры гмі ны 
да ка за лі, што з тра ды цы яй мож на зна ё міц ца ў вя сё-
лай ат мас фе ры, з гу ма рам. Ме на ві та яны, нось бі ты 
тра ды цый най куль ту ры, з ці ка вас цю прыг ля да лі ся вы-
сту пам сва іх ма ла дзень кіх пе рай маль ні каў тра ды цыі.

Вуч ні Па чат ко вай шко лы ў Га рад ку па ка за лі спек-
такль «Мас ле ні ца». Пас ля вы сту пу ўда ло ся мне 

па раз маў ляць з ак цёр ка мі: Вік то ры яй Бяль ке віч, 
якой вель мі па ды хо дзі ла ба бу лі на хуст ка, Эміль кай 
Дэ рынг і Ні ко ляй Гры ка. Дзяў чын кі не ме лі мно га ча-

су для пад рых тоў кі, ад нак сыш лі са сцэ ны за да во ле-
ныя сва ім вы ступ лен нем. Вік то рыя вы кон ва ла ад ну 
з га лоў ных ро ляў, ха ця бе ла ру скую мо ву па ча ла вы-
ву чаць толь кі з 4 кла са: «Люб лю спя ваць бе ла ру скія 
пес ні. Я з пер ша га кла са спя ваю ў гур це «Каз ка». 
Вя до ма, за нят кі па бе ла ру скай мо ве не та кія лёг кія, 
але це шу ся, што ма гу больш яе паз наць».

Вуч ні Не пуб ліч най па чат ко вай шко лы ў За лу ках 
па ка за лі спек такль «Ве чар кі», у якім спа лу чы лі 

даў ней шыя гуль ні з су час ны мі вя чор ка мі, якія ве да-
юць са шко лы. За тое гім на зі сты з Га рад ка па ка за лі 
спек такль пра важ нае свя та — «Свя та Юрыя».

Ужо вя до ма, што праз год зноў ад бу дзец ца та ко га 
ты пу ме ра пры ем ства. За стаў ся круг лень кі год, 

на пра ця гу яко га вар та прыг ля дац ца даў ней шым 
аб ра дам, якія ў Га ра доц кай гмі не ўвесь час жы выя! 
Та ды ле пей мож на пад рых та вац ца да ро лі. Зрэш ты, 
вы ка наў цы ат ры ма лі га ра чыя ап ла дыс мен ты, шмат 
кам п лі мен таў і... пэў ную па пу ляр насць. Вось, дру ку-
ем зды мак, які я абя ца ла Ні ко лі Гры ка дас лаць у рэ-
дак цыю «Зор кі».

 Тэкст і фота Уля ШУБЗДА

Н� ��� �� ��� ��� �� ���?     

Дыяна ЮРЧУК
КШ № 3 у Гайнаўцы

Мары
Кожны аб чымсь марыць.
Адзін хоча быць лекарам,
другі настаўнікам, 
 трэці лётчыкам.
Я хачу быць акцёркай.
Дабіцца славы на ўвесь свет.
Думаю – удасца!
Дзіцячыя мары 
 здзяйсняюцца часта.

Малгажата САДОЎСКАЯ
Шымкі, КШ у Міхалове 

Дасягнуць 
дасканаласць
Я стараюся глядзець на дабро і зло,
Даю ўсё ад сябе.
Але магу астацца адна.
Іншыя гавораць мне як жыць.
Таму ўцякаю хутчэй.
Але калі холадна і цёмна,
Я ведаю, што я ўцякла задалёка.
Хачу даваць ад сябе ўсё.
Але гэтага не хапае.
Тады я чую, што падаю
І чакаю дапамогі, але яе няма.
Тады зноў падымаюся,
Сама іду ўгару,
Каб упасці яшчэ ніжэй.
Трымаю рукі ўверх.
Тады я цалкам слабая.
Цяпер я падаю ўніз.
Я ведаю, што там мяне чакае...
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох 
тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна
га ро ды.

ад каз на кры жа ван ку № 18-17:
Ак ра са, лі мон, яс лі, Оля, пін г він, шар фа, Аня, сле да

пыт. Ды, шанс, выд ра, ліфт, ка лі на, два, мо ва, Сто лін, 
ты, ня ня.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі,вый г ра лі ма рыя Кар-
дзю ке віч, дам’ ян Кар ні люк, вік то рыя Гаць, іа ан на 
ні кі цюк з КШ з ДНБМ № 3 у Бель скуПад ляш скім, ма-
рыя ці ха нюк, зо ся ва ра нец кая, ма цей Кен дысь 
з КШ № 3 у Гай наў цы, на тал ля ма лі шэў ская, аня 
вісь неў ская з Шу дзя ла ва, ма цей зы скоў скі, ма ры-
юш ра дзец кі з КШ № 1 у Гай наў цы.

Він шу ем!

Якуб ГО ЛЕЦ
Гім на зія свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Па ля вая 
да ро га
Ча ста ез джу па ля вой да ро гай
І ба чу, як змя ня ец ца пры ро да.
Зі мой сум ныя дрэ вы
 адзі но ка ста яць у по лі.
Вяс ной усё зе ля нее на во кал,
Цві туць квет кі. Ле там за ла тыя
ка ла сы збож жа кра су юц ца.
Во сен ню ка ля ро выя лі сты
кру жац ца па све це,
Ля жаць на зям лі.
І так мі на юць дні, ме ся цы і га ды...

Кот!
Яш чэ не так даў но ён 
 быў ма лень кім
пу шы стым ка ця нём.
Ця пер ён ужо не ма лень кі!
Ён заў сё ды ві тае мя не, ка лі я
пры яз джаю на ве даць 
 ба бу лю з дзя ду лем.
Ён усіх ка хае, 
 ён заў сё ды з на мі.
Ця пер гэ та ўжо вя лі кі бел-кот!
Але для мя не 
 ён заў ж ды ма лень кі ко цік.

З гэ та га ну ма ра па чы на ем цыкл «Раск ве-
цім гі сто рыю Бе ла ру сі». Па чы на ем з «Дах-
рыс ці ян скай Бе ла ру сі». Ра зам з тэк стам пра-
па ну ем вам ма ля ван ку (якую мо жа це па боль-
шыць на ксе рак се). Ідэя і ўзо ры ма ля ва нак 

бы лі пры ду ма ны ў Мін ску, у рам ках аду ка цый най кам па ніі «Будзь ма бе ла ру са мі». Да вай це і мы ад п ра вім ся 
ў ка ля ро вае па да рож жа ў глыб гі сто рыі на шай ду хо вай куль ту ры і спад чы ны.

Ста ра жыт ныя ба гі і хрыс ці ян ства
Даў ней лю дзі ве ры лі ў па ган скіх 

ба гоў. Кож ны з іх ува саб ляў роз ныя 
сі лы пры ро ды, з’я вы і жыц цё выя 
спра вы. Для іх ла дзі лі аб ра ды і ста-
ві лі пом ні кі — сто ды. У 988 го дзе Бе-
ла русь пры ня ла хрыс ці ян ства, але 
да гэ туль у нас свят ку юць Ку пал ле 
і Ка ля ды — ста ра жыт ныя свя ты ў го-
нар сон ца. Так са ма не пас лух мя ных 
дзе так па ло ха юць ру сал кай або 
зю зяй. Гэ тыя пер са на жы ча ста вы-
сту па юць у вер шах пра ле та і зі му. 
По ста ці са ста ра жыт на га пан тэ о ну 
ча ста ма юць ін шае зна чэн не, на пры-
клад, «пан» ці «пя рун», але яны звяр-
та юц ца да ста ра жыт най мі фа ло гіі.

А вы са мі мо жа це наз ваць су час-
ныя свя ты, якія ўжо ў дах рыс ці ян скія 
ча сы ад зна ча лі на шы прод кі?  (гак)

Га лоў ны ге рой Ян ка ў та кім уз рос-
це, ка лі яш чэ дзе ці не пас пе лі пар-

ваць ня бач ную су вязь з пры ро дай. 
Ён ча ста ба чыць і чуе тое, ча го не мо-
гуць па чуць да рос лыя. Хла пец інакш 
ра зу мее жы вёл і пту шак ды раз маў-
ляе з імі на сва ёй мо ве.

І вось ад ной чы наш га рад скі Ян ка 
прач нуў ся ў вёс цы, у хат цы ба бу лі 

і дзя ду лі. Усё тут для яго но вае, за-
гад ка вае. Але ж і тут жы вуць сяб ры! 
Наш ге рой паз нае свет пад кі рун кам 
ка та Шмур дзі ка, су стра кае жы вёл 
і пту шак, пад с лу хоў вае іх раз мо вы. 
Вось у хля ве зна ё міц ца з сім па тыч ны-
мі Яш кам, Тош кам і Зо рач кай. Хто 
яны? Ча му ў іх та кія цёп лыя імё ны? 
Якія ў іх спра вы? Хо ча це ве даць як 
спра ча юц ца ку рач кі? Як яны дзю бай 
вы ра ша юць нас пе лыя праб ле мы? 
Ды ча му яны бя гуць за да па мо гай да 
пеў ня Пе ці, бяс с п рэч на га гас па да ра 
па над вор ка? Па доб ных пы тан няў 
мож на па ста віць без ліч...

А ад ка зы і пэў ныя пад каз кі пра чы-
та е це ў ка ля ро вай кні зе Мі ха ся 

Зі зю ка, пад сяб роў скім за га лоў кам 
«Ян ка, Шмур дзік, Бух мат ка ды ін-
шыя».

Гэ тая кніж ная пра па но ва ад к рые 
во чы на на ва коль ны свет і на 

тай ны пры ро ды. Чы тач шмат да ве-
да ец ца не толь кі пра жыц цё хат ніх 
жы вёл. Ён па зна ёміц ца з ляс ны мі 
жы ха ра мі, да ве да ец ца як па тра піць 
на Ку ды кі ну га ру ды зра зу мее, ча му 
ма ла ко бе лае, а не зя лё нае. Сло вам, 
усіх, хто возь ме ў ру кі гэ тую кніж ку, 
ча ка юць нез вы чай ныя пры го ды.

Гэ та так са ма най леп шая трэ ні роў-
ка ў чы тан ні бе ла ру ска га тэк сту. 

Кніж ка «Ян ка, Шмур дзік, Бух мат ка 
ды ін шыя» вель мі склад на на пі са ная, 
з жы вы мі ды я ло га мі, яе лёг ка чы таць.

Гэ та чар го вы па да ру нак Са ю за бе-
ла ру скіх пісь мен ні каў, які мож на 

вый г раць у кон кур сах «Зор кі».
(гак)

Кос мас і фан та зіі бе ла ру ска га дзі ця ці

    
Юлія МОНАХ
Новая Воля, КШ у Міхалове 

Вясна
Ідзе вясна,
Ранняя вясна.
Каля крыніцы кветкі ўжо 
бачу.
Маё каханне канчаецца.
Добра, што вясна 
пачынаецца!

Да ра гія, сяб ры!

Zbocze
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*  *  *
вэс на
сту каю лі тэ ры на ком пу тэ ро ві
ру кі чысь цют кі бэз зэмл іэ і му зэ лю ов
нэ бом плы вут жу равл іэ
тыі са мы і нэ тыі са мы

Ка тя — крав чы ха
Ка тя — крав чы ха
об шы ва ла нас
а нам ка за лось
што так і трэ ба

ні бы ла ску ю ой зро бі лі
за шы тём прыш лі
і по шы тэ на са ді лі

а во на м і э ра ла і пры мі ра ла
коб ру ом нэнь ко заг ну ті нэр у ом нэ
то як сьв і эч кою вспых нэш
пуд к ла да мі пле чы про сто ва ла
на нэп ро сты до ро гі
і на вэть пэ тэль ка удо сто і лась
коб гу зі ком дэнь зам к ну ті

а во на
бы з родн іэ крав ця Бу ла та
— но нэ т у оль ко пін джак пэ рэ шы ва ла...

тэ пэр
як ко сті пуд кры жом
а на нэ бі ду ша
еі блю зоч кі з фаль ба ноч ка мі
на праз нік Пас хі
і спуд ніц іэ з зак лад кою на шчась це
в стар цум до мі
дай Бо жэ пры го ді лісь
бо на шмат кі — то як

*  *  *
на шых до рос лых ді ті
нэ по ра ужэ учы ті
мі ну ло ся ко лі за руч ку вэ лі
мо жэ кое-што
і нэ ле пі зна ют чым бат ь кі
але зна ют по-сво ё му
а ду ша бо літ — ка жэ ма ті
як так з скрай нось ці в край носьць
за бі га ют ча сом гна ны
остэ рэ жу — ду мае
мо жэ як раз на с і э ты раз
і ру кі згор тае
від но штось ко лісь про пу сті ла
но в тлу мо ві про хо жых
нэ осу діт іх сэр це
і нэ зум і эе мі ну ті

*  *  *
м у ой нэ до пі са ны верш
твоя нэ дось пі э ва на пі эсь ня
об раз нэ до ма лё ва ны
вып ра вы бэз нас по ру но зо ло тое
едын кі шку оль ных тэ стув
ро бо та і бэз ро бо та
вся по лі тыч на тов кот ня
што так ум зах ва туе
і сэр це ко ло тіт
нэ лю бов для лю бяш чых
до слю оз обід нэ сло во за ла ску
і на вэть як на халь но доп чут
нас до рос лых
— якая ірун да
пэ рэд лі цом стра да ній ді тя та

ма ло ля та 
ідэ в роз га ро ві дня
з ду шою на роз паш ку
нэ бу ольш ві эч на
оно по ка да лей ле туш ча стры ла

а якая упэв ня на
в вы ён т ко вось ці свою ой
— аж шчым по сэр ці

а зна юш ча якая
як бы ро зу мы вс іэ з’і э ла
хоч зна ній еі чуть што в жмі энь ці
(а тыі што поз на лі
— до зэм лі э по хі лі лісь
по ку ор но пок ло ні лісь)

дасьць ра ды
бэз ні чы еі ра ды
са ма знае роз бэ рэць ця са ма
і од еі — вэк

по ка у стрась цей на служ бі
і на зы вае то сво бо дою

*  *  *
моя ста росьць твоя
од г ры бае прош лэ
бы в вы о ра ных рад ках
зо ло та шу ка ла
нэ кар ті ны ма люе
ху чы эй пуз ля мі тро хі вжэ по гу бя ны мі
ла тае дзю ра вы об раз кі:

гну ой на віл ках
і нап ру жа ны жы лы
як ёго рвут
а пі хер ыэ на ру ках кров лёю на бі га ют

ко са што вы мі тае за гу он жы та
— ро са то вы сох ла
а пу от очы за лі вае

міш кі з кар тох ля мі на ву оз
і міш кі з збу о жом
за ру кі хва та лісь коб вкі ну ті
і так — то рук до ты ка лісь
в твэр ды дэнь

шчэ кар тін ка з жу рав ля мі:
я в нэ бо шыю тяг ну
ма ма згор бя на над рад ка мі
і очы нэ пуд нэ сэ
зда ра лісь по ран кі для ро бо ты пэ рэд сон цём
ко лі так пос па ті со ло дэнь ко
(от хоч бы так:
нэ бо за тяг ло
а збу о жэ су хое в мыд лях на по лі)

но і ла воч кі
дэ мо ло досьць бэз вся кеі за бо ты
іг ра ла поч ті до ра ня

ну і
хрэ бэт што за н у оч про хо дів
а но гі знов б і эг лі
в сьв і эт шы ро кі
умы глу бо кі ко лу па ті
вся кеі вся чы ны дот к ну тісь
ох як ін те рэс но бы ло

і Руз д ва і Вэ лі код ня жда лі
пра та лі пэк лі
і ду шою рос лі

усэ спі ша ла всэ вбі гом
хоч ча су ду жо б у ольш бы ло
чым тэ пэр оста ло
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Зноў ад п раў ля ю ся ў да ро гу, каб 
па ба чыць, як змя ня ец ца на ша на
ва кол ле. Ка ля шу „по ез дам”, зна
чыць ад Бе ла сто ка да Бель ска 

не рэй ка вым, але звы чай ным аў то бу сам. 
На чы гу нач най лі ніі між Бе ла сто кам і Бель
скам ужо па сут нас ці ад быў ся знос ста рых 
рэ ек, ад бы ва ец ца зме на пад сып кі, а ка ля 
Арэ ха віч і Бель ска ўжо ля жаць но выя рэй
кі. Ка лі ве рыць пер с пек тыў на му раск ла ду 
ру ху цяг ні коў, то ўжо ка ля 10 лі пе ня па 
аб ноў ле най чы гун цы ма юць зноў па е хаць 
цяг ні кі.

Скла да на па раў ноў ваць тэм пы чы гу нач
на га бу даў ні цтва — ця пе раш нія, ка лі пра цу 
вы кон ва юць га лоў ным чы нам ма гут ныя 
ма шы ны, з ко ліш ні мі, ка лі ра бо ту вы кон ва
лі ча ла ве чыя і кон скія мыш цы. Бе рас цей
скаГра еў скую чы гун ку, чац вёр тай част кай 
якой з’яў ля ец ца ад рэ зак між Бель скам 
і Бе ла сто кам, бу да ва лі два з па ло вай га ды 
— з 1870 па 1873 год; пер шы по езд па ехаў 
8 жніў ня, а афі цый нае ад к рыц цё чы гун кі ад
бы ло ся 15 ве рас ня 1873 го да; аб наў лен не 
ця пе раш няй чац вяр ці ны прад ба ча на на ча
ты ры ме ся цы. Па Бе рас цей скаГра еў скай 
лі ніі кур сі ра ва ла 44 па ра во зы, 29 па са жыр
скіх і 735 та вар ных ва го наў, пра ца ва ла 
амаль ты ся чу дзвес це ча ла век пер са на лу. 
Коль касць та вар ных ва го наў не здзіў ляе 
— чы гун ка ме ла вы во зіць та ва ры з кан ты
нен таль най глы бін кі ў на прам ку ка ра ле вец
ка га пор та, каб та вар ад п ра віць у шы ро кі 
свет. Лі нію да апош няй вай ны скла да лі два 
пу ці; пас ля вай ны адзін пуць быў зня ты. 
Лі нія па між Бе ла сто кам і Ча ром хай апош ні 
істот ны ра монт прай ш ла 45 га доў та му.

Тут ёсць і яш чэ ад на па ра лель — па ра
лель на да даў няй Бе рас цей скаГра еў скай 
чы гун кі ў ме жах сён няш ня га Бе ла сто ка 
за раз бу ду ец ца Тра са не за леж нас ці — ра
бо та мае доў жыц ца ка ля двух га доў; но вая 
бе ла стоц кая ма гіст раль мае пра коў з вац ца 
пад усі мі да сю леш ні мі ву лі ца мі і пад тры ма 
чы гу нач ны мі лі ні я мі: з Бе ла сто ка ў на прам
ку Бель ска, Вар ша вы і Эл ка.

Пер шая пе ра сад ка ў Бель ску — са „звы
чай на га” аў то бу са на рэй ка вы, дру гая ў Ча
ром се — з „рэ гі я наль на га” на „ма за вец кі” 
по езд. Бі ле ты трэ ба ку піць у кан дук та ра, 
які не ўспя вае за да во ліць усіх жа да ю чых 
па са жы раў да пры пын ку Ба ра ві кі; зран ку 
чы гу нач ная ка са ў Ча ром се не пра цуе. Гэ
тым ка ры ста юц ца па са жы ры, якія аку рат 
у Ба ра ві кі едуць — яны не „ўспя ва юць” 
ку піць бі лет і пра яз джа юць зай цам. Ням но
гень ка іх, але з’я ва ўсё ж та кі ці ка вая.

З чы гу нач на га пры пын ку Ба ра ві кі кі ру ю
ся ў бок Вуль кіНу рэц кай. Ко ліш няя па ля
вая да ро га за раз аб рас ла ле сам, рух на 
ёй мі зэр ны, але ж пе рад Вуль кай грэй дар 
крыш ку ас вя жае яе жві ро вы нас ціл. Упер
шы ню ішоў я гэ тай да ро гай ка ля двац ца ці 
га доў та му і пер шы мі ў вёс цы па ба чыў 
муж чын; ця пер пер шы мі па ка за лі ся жан чы
ны, якія і пац вер дзі лі мне, што ця пер яны 
скла да юць боль шасць у Вуль цыНу рэц кай. 
У вёс цы пра жы вае яш чэ звыш сот кі душ, 
у школь ным уз рос це ўся го трое дзе так...

А муж чы нам то і не ча га аста вац ца ў вёс
цы. Вось у Вуль цыНу рэц кай тыя муж чы ны, 
якія аста лі ся на баць коў ш чы не, да жы ва
юць са мот на свой неп ра цяг лы век. Ня даў
на вось вы ве лі ад на го з іх ра зам з яго най 
ма ці. Адзін рас п ра даў усе па кі ну тыя баць
кам ма шы ны, бу дын кі, по ле і лес... Два 
га ды та му пе ра ста ла пра ца ваць у вёс цы 
кра ма, ця пер пры яз джае толь кі ма біль ная. 
На маю заў ва гу, што ця пер скла да на тут 
ку піць га рэл ку, чую ў ад каз, што з гэ тым 
та ва рам „кра ма” ў кож най дру гой ха це. 
П’юць дэ на ту рат, „за кус ва ю чы” яго ва дою, 
якая для гэ тай мэ ты леп шая ад аран жа
ду... На пы тан не пра кал гас ныя бу дын кі за 
вё скай чую ў ад каз, што шмат цэг лы з іх 
вя скоў цы ска ры ста лі дзе ля вы мош ч ван ня 
па над вор каў.

У Вуль цыНу рэц кай не каль кі ву ліц і на іх 
скры жа ван нях, як на ўся ля кіх рас ход ных 
да ро гах, па не каль кі абя рэж ных кры жоў. 
Ка ля пер ша га з іх два муж чы ны, ві даць, 
вый ш лі раз г ля нуц ца з кім бы мож на аб мя
няц ца ней кі мі вест ка мі, да ка го адаз вац ца 
ней кім сло вам, бо до ма ня ма да ка го... Аста
лі ся на баць коў ш чы не з на дзе яй зла дзіць 
тут ней кае жыц цё, але не ат ры ма ла ся. Іх 
лёс прад ка заль ны ў маш та бе бя гу ча га дня, 
і прад ка заль ны ў да лей шым маш та бе...

У па чат ку 1950х га доў бы ла па бу да ва
на ў Вуль цыНу рэц кай шко ла з ча тыр ма 

клас ны мі за ла мі, бы ла па бу да ва на кра ма 
і па жар нае дэ по. За гэ тую ак тыў насць 
та дыш нія гмін ныя ўла ды абя ца лі вёс цы 
ра ды ёп ры ём нік... У 1954 го дзе за вя за ла ся 
ў Вуль цыНу рэц кай ка а пе ра тыў ная гас па
дар ка; на ро дзі нам но вай фор мы гас па да
ран ня суп ра ва джа ла заў зя тае кла са вае 
зма ган не. „Га зе та Бе ла стоц кая”: „No we 
ro dzi ło się tu w tru dzie i os t rej wal ce kla so wej. 
Ku ła cy pi sa li pod s tęp ne skar gi na or ga ni za-
to rów spół dziel ni a tak że i na po zos ta łych 
chło pów, któ rzy pod pi sa li trak tat spół dziel czy. 
Na pad li też na głów ne go or ga ni za to ra zes po-
ło wej gos po dar ki i po waż nie go po bi li”. З пры
хо дам Га мул ка вай ад лі гі ў 1956 го дзе тое 
зма ган не аб васт ры ла ся, ста вя чы за мэ ту 
поў ную рэ кан кі сту ра ней ша га па рад ку і лік
ві да цыю гра мад ска га но ваў вя дзен ня. На 
да па мо гу кал га су пры яз джа лі прад стаў ні кі 
па вя то ва га ка мі тэ та з Ся мя тыч. У кал га се 
бы ла ўжо або ра з ча тыр нац цац цю конь мі, 
шас нац цац цю шту ка мі буй най ра га тай жы
вё лы, трыц цац цю дзвю ма свін ня мі.

У 1981 го дзе Вуль куНу рэц кую на ве даў 
у хо дзе сва іх кра яз наў чых ван д ро вак Мі
ко ла Гай дук. Пра кал гас пі саў ён ням но га: 
„Част ка во лен цаў аб’ яд на ла ся ў сель ска
гас па дар чы ка лек тыў, іх жыц цё і пра ца 
грун тоў на пе ра мя ні лі ся, а сён ня гэ тая ка
лек тыў ная гас па дар ка на ле жыць да пе ра
да вых на Бе ла сточ чы не”. Мне ўпер шы ню 
па шан ца ва ла па бы ваць у Вуль цыНу рэц
кай на схі ле 1990х га доў. Ад аг ра мад на га 
кал гас на га ком п лек су аста лі ся та ды ад но 
бой кія ру і ны, якія з кож ным ма ім на ступ
ным іх на вед ван нем па сту по ва тра цяць тую 

ба я ві тасць. За раз на рэш т ках ад ной з ко
ліш ніх брам таб ліч ка з ін фар ма цы яй, што 
там пры ват ная ўлас насць, на якую ўва ход 
за ба ро не ны. А гас па да рыць там ад но Час. 
Кал гас крыш ку як ча ла век — на ра джаў ся 
ў бо лях, а па мі рае ў за быц ці...

Ме ла вё ска свой зор ны час ме на ві та 
та ды, ка лі ў не да лё кім на ва кол лі прак лад
ва лі ся чы гу нач ныя лі ніі. Мі ко ла Гай дук: 
„З па ра тун кам прый ш ла тэх ні ка, а дак
лад ней — чы гу нач ная лі нія, што ў кан цы 
ХІХ ст. па ча лі прак лад ваць з Ба ра на віч 
у Сед ль цы. Ту тэй шыя лю дзі вы кон ва лі са
мыя цяж кія зем ля ныя ра бо ты. Пры га да ем, 
што ўсё та ды ра бі ла ся без ані я кіх ма шын 
— са ма туж най тач кай ды ся лян скім ваз ком 
з не аб ка ва ны мі ко ла мі на драў ля ных во
сях. Але кры ва вым ма за лём зда бы ты грош 
не пра е лі на бул ках ды не зна сі лі мод ны мі 
су кен ка мі ці кас цю ма мі. За за роб ле нае 
во лен цы пры ку пі лі зям лі ў фаль вар ку, які 
як раз у той час рас п ра да ваў ся. Во лен цы, 
як усе та дыш нія бе ла ру скія ся ля не, зям лю 
ўва жа лі са май вя лі кай каш тоў нас цю...”.

Па да ю ся ў бок Зу ба чоў. Да ро га шы ро
кая, але не аб ка па ная, яе нас ці лам з’яў ля ец
ца га лоў ным чы нам пя сок. Ва кол да ро гі ад
нос на ма ла ды сас но вы лес. У той лес што 
ней кі час ады хо дзяць аку рат на аб ка па ныя 
ка лісь да ро гі... Ма быць, у час кал гас на га 
ўзды му бы лі ту ды прак ла дзе ны пер с пек
тыў ныя шля хі, які мі праг рэ сіў ная кал гас ная 
сель ска гас па дар чая тэх ні ка ме ла ка ля сіць 
на па лі...

У Зу ба чах так са ма быў кал гас, але ад 
яго аста ло ся нам но га менш чым у Вуль

цыНу рэц кай: па сут нас ці бу ды нак ней кай 
кан то ры, на да ху якой вы рас кар лі ка вы ля
сок. Двац цаць га доў та му бы ла там кра ма; 
за раз яе бу ды накба рак пу стуе. За тое не 
пе ра стае здзіў ляць та маш няя Пак роў ская 
цар к ва, па бу да ва ная ў 1895 го дзе, якая 
да во лі ча ста аб наў ля ец ца — за раз на ёй 
се раб ры стая бля ха...

У Баб роў цы, вёс цы, якая ад ным кан цом 
па ды хо дзіць да Зу ба чоў, а дру гім упі ра ец ца 
ў дзяр жаў ную гра ні цу, не быў я ба дай з дзе
сяць га доў. А ка лі там быў, то мя не ўра зі ла 
вя лі кая выш ка з бе ла ру ска га бо ку, быц цам 
заг ля да ю чая це раз гра ні цу на поль скі бок, 
у Баб роў ку ме на ві та. Ці ка ва мне бы ло па
ба чыць, як спра ва ма ец ца там ця пер. Уг ля
даў ся я, уг ля даў ся, на ват вый шаў за вё ску, 
але тае ша кі ру ю чае выш кі так і не зво чыў. 
Спы таў я пра яе шпа цы ру ю ча га се ля ні на, 
але той ад ка заў цал кам эніг ма тыч на, што 
яна мо жа і ёсць, а мо жа яе і ня ма. Ну, што 
ж, жы ву чы са ма по бач гра ні цы нель га 
за над та да вя раць вон ка вым лю дзям і рас
сак рэч ваць мяс цо выя тай ны. За вё скай 
пас ві ла ся адзі но кая ка роў ка і па ці ка віў ся я, 
ці яна не мо жа ад п ра віц ца на дру гі бок гра
ні цы; ад каз быў та кі, што гра ні ца шчыль на 
за га ро джа на.

Мі ко ла Гай дук у сва ім „Кра яз наў чым 
слоў ні ку” так пі саў у 1978 го дзе пра Баб
роў ку: „Наз ва вё скі і прап лы ва ю ча га ка ля 
яе ру чая Боб рів ка па каз вае, што ка лісь ці 
тут бы лі баб ро выя жа рэм’і і, ві даць, жы лі 
баб роў ні кі”. Баб ры по бач Баб роў кі не звя
лі ся і сён ня. Вось па гэ тай ра чул цы, за раз 
за вё скай, ссе ча ныя баб ра мі вер бы, ад но 
зап ру ды рас цяг ну тыя людзь мі, бо ка лі б 
не гэ та, то тая ра чул ка за лі ла б се на жа ці, 
якія тут яш чэ аку рат на ап ра цоў ва юц ца. Да
рэ чы, баб ры па ся лі лі ся і ў ма ла дым ле се, 
што вы рас між Вуль кайНу рэц кай і Зу ба
ча мі, пра во дзя чы там рэ кан кі сту больш 
пер ша быт най пры ро ды, не ка лі зас во е най 
ча ла ве чым „кры ва вым ма за лём”...

Вяр та ю ся по ез дам з Ча ром хі ў Гай наў
ку. Зна чыць не вя ліч кім рэй ка вым аў то
бу сам, па па бу да ва най у пер шых га дах 
мі ну ла га ста год дзя лі ніі з Сед ль цаў у Ваў
ка выск, Лі ду і да лей на поў нач, па якой 
мож на бы ло так са ма, як згад ваў Мі ко ла 
Гай дук, за е хаць і ў Ба ра на ві чы. Ва го нам 
бяз лі тас на ка ло ціць, уво дзя чы да во лі жва
вы ды скам форт. Гэ та не тое, што ко ліш нія 
па ра во зы, за які мі ва го ны ба дзё ра пад рыг
ва лі, рву чы ся на пе рад — бы ла яз да са 
ста ноў чым ад рэ на лі нам. А ця пе раш нія са
мыя но выя цяг ні кі па су час ных ма гіст ра лях 
ня суц ца мяк ка, быц цам ка зач ны ля ту чы 
ды ван. Мо жа так бу дзе і на аб наў ля най бы
лой Бе рас цей скаГра еў скай чы гун цы...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Ка ля 
Вуль кі-Ну рэц кай

 Цар к ва ў Зу ба чах

 Кры жы на ву лі цы Вуль кі-Ну рэц кай
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Міколы Дзямідава
50 га доў з дня смерці

Г е р о й  а н т ы с а в е ц к а г а  с у п р а ц і в у

Ле тась у Бай нэ це з’я віў ся но вы лі та ра
тур ны сайт, прыз ва ны, па ўсім ві даць, апіс
ваць па дзеі ў бе ла ру скім кніж ным све це. 
Яго ўла даль нік — На цы я наль ны ін сты тут 
аду ка цыі Мі ні стэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі. 
Там, пэў на, і на ра дзі ла ся ад па вед ная наз
ва но ва га сай та — „Кні гас вет”. Па чы нан
не ад на знач на вель мі доб рае і яго бы ло б 
вар та ўся ляк ві таць, ка лі б не мно ства 
не да хо паў, якія ўзнік лі та му, што ін та рэс 
да „Кні гас ве ту” ў яго ства раль ні каў і ўла
даль ні каў не над та вы со кі.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік на бя рэ на 
сва ім кам п’ ю та ры ад рас сай та ў ін тэр нэ
це http://knі gas vet.adu.by, то па тра піць 
на да во лі сціп лую, але ў той жа час ін т ры
гу ю чую ін фар ма цы яй ста рон ку. За ін т ры
га ваць яна, ка неш не, мо жа толь кі та го, 
хто са праў ды за ці каў ле ны чы тан нем і ад
соч вае хоць час ад ча су на ві ны бе ла ру
ска га лі та ра тур на га жыц ця. „Ства ра ем 
кніж ны су свет ра зам!” — зак лі ка юць на
вед валь ні каў сай та яго ўла даль ні кі. Ад нак 
та кі зак лік па да ец ца кры ху заў час ным, бо 
на ват да дзе ная ін тэр нэтба чы на яш чэ па
тра буе знач ных на ма ган няў для да вя дзен
ня да зруч на га ка ры стан ня.

На га лоў най ста рон цы сай та змеш
ча на стуж ка на він ных па ве дам лен няў. 
Па коль кі да ве дац ца пра сайт у руб ры цы 
„Пра пар тал”, вый с це на якую мес ціц ца 
ўні зе цэ ла га вы яў лен ня не маг чы ма, бо „та
кой ста рон кі не іс нуе”, яго гі сто рыю спра
бу еш ад со чыць ме на ві та па на ві нах. Але 
гэ та не так про ста. Клік нуў шы на апош
нюю, гэ та зна чыць вось мую, ста рон ку, 
мы мо жам толь кі па ба чыць анонс на він
на га па ве дам лен ня, „раз гар нуць” які ўжо 
не маг чы ма. Так са ма не маг чы ма ад туль 
пе рай с ці і на ін шыя ста рон кі на він ных па
ве дам лен няў, бо спа сыл кі не пра цу юць. 

Та му, каб вяр нуц ца на зад, пры хо дзіц ца 
клі каць на вый с це да га лоў най ста рон кі.

Большменш ці ка вай му сіць быць ста
рон ка „Чы та чам”. Але там нас су стра кае 
сказ: „У гэ тай ка тэ го рыі ня ма ма тэ ры я
лаў”, і паз на чэн не: „Пад ка тэ го рыі”. Та кія 
ака ліч нас ці свед чаць аб тым, што сайт 
па тра буе дап ра цоў кі, пры чым не ад к лад
най, ка лі ўлі чыць, што іс нуе ён больш за 
паў го да. Што ж ты чыц ца пад ка тэ го рый 
руб ры кі „Чы та чам”, то іх да во лі мно га. 
„Лі та ра тур ныя на він кі”, „Біб лі я тэч ны на ві
га тар (ана та цыі да тво раў)”, „Лі та ра тур ны 
аг ляд”, „Артсу стрэ чы (ме ра пры ем ствы)”, 
„Лі та ра тур ная віт ры на (анон сы лі та ра
тур ных тво раў)”, „Сва бод ны мік ра фон”, 
„Кніж ны ка ра ван”, „Кніж ны ма ра фон”, „Лі
та ра тур ная па на ра ма” і „Ма ла вя до мыя лі
та ра тур ныя фак ты” зак лі ка ны паз на ё міць 
чы та чоў з апош ні мі па дзе я мі і пра цэ са мі 
бе ла ру ска га кніж на га жыц ця. Ад нак тут 
зноў не ўсё так про ста — апош нія тэк сты 
да ту юц ца лю тым, і гэ та на ват не зва жа ю
чы на тое, што ў кож най пад руб ры цы не 
вель мі мно га па ве дам лен няў.

У руб ры цы „Аў та рам” най больш ці ка
вым па да юц ца тыя пад руб ры кі, якія змяш
ча юць улас на тво ры пісь мен ні каў. Асаб лі
ва выз на ча юц ца тыя, што на пі са ны ма ла
ды мі дэ бю тан та мі.

А вось руб ры ка „Вы даў цам” пу стая 
і не вя до ма з якой мэ тай бы ла ство ра на. 
Зда ец ца, што пе рад тым, як паз на чаць 
руб ры ку, ства раль ні кам вар та бы ло б па
ду маць, што ж яны там апуб лі ку юць, бо 
ад сут насць ма тэ ры я лаў на той ці ін шай 
ста рон цы знач на змян шае пры ця галь
насць цэ ла га сай та. Аб гэ тым свед чыць 
і ста рон ка „Фо рум”, якой, як і руб ры кі 
„Пра пар тал”, не іс нуе.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Бе ла ру скі вай ско вы і гра мад скапа лі тыч
ны дзе яч Мі ко ла Дзя мі даў на ра дзіў ся ў мяс
цо вас ці Га ра док на Бе ла сточ чы не 10 снеж
ня 1888 г. Быў сы нам Ста ніс ла ва Кат на роў
ска га і Аляк сан д ры з Ка лі ноў скіх, а проз віш
ча меў па дру гім му жу ма ці. Яго дзед з бо ку 
ма ці, Аляк сандр Ка лі ноў скі — род ны брат 
Ка сту ся Ка лі ноў ска га.

У 1905 г. за кон чыў на стаў ніц кую се мі на
рыю ў Свіс ла чы. У 1907 г. па сту піў як воль
ны слу хач на вя чэр нія кур сы на гі ста рыч
нафі ла ла гіч ным фа куль тэ це Вар шаў ска га 
ўні вер сі тэ та. Пас ля пра ца ваў у кан цы ля рыі 
служ бы ру ху Уп ра вы Пры віс лян скай чы гун
кі. У 1911 г. пры зна ча ны кі раў ні ком шко лы 
чы гун кі ў Бе ла сто ку.

З 1914 г. на ва ен най служ бе ў цар скай 
ар міі. 1 лю та га 1917 г. за кон чыў Пер шую 
Паў лаў скую вай ско вую шко лу. Удзель ні чаў 
у каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, быў на ваг рад
скім ак ру го вым ка мі са рам. З са ка ві ка да 
лі ста па да 1918 г. у ня мец кім па ло не. Ар га ні
за ваў бе ла ру скія ат ра ды ў Віль ні. 1 снеж ня 
1918 г. быў на кі ра ва ны як па руч нік у Лі тоў
скае мі ні стэр ства аба ро ны. З 20 снеж ня 
1918 г. да 1 чэр ве ня 1919 г. быў ка мен дан
там Га род ні. Арыш та ва ны поль скі мі ўла да
мі, ся дзеў у Коў не, быў ін тэр на ва ны ў ла гер 
у Бе ла сток. У 1919 г. увай шоў у склад Бе ла
ру скай вай ско вай ка мі сіі ў Віль ні.

У 1920 г. у на ва кол лях Бе ла сто ка ства
рыў ба та льён з 400 ча ла век і да лу чыў ся да 
ар міі Ста ніс ла ва Бу лакБа ла хо ві ча. Гэ ты 
ба та льён меў на ўзбра ен ні 2 па ля выя гар
ма ты і 4 ку ля мё ты, яго ўдзель ні кі па хо дзі лі 
пе ра важ на з Бе ла сточ чы ны. У скла дзе 
пя хот на га пал ка ў лі ста па дзе вёў за ця тыя 
баі за Ка лін ка ві чы, удзель ні чаў у ба ях над 
Пры пяц цю. Пас ля ад ступ лен ня ар міі Бу
лакБа ла хо ві ча на кан т ра ля ва ную па ля ка мі 
тэ ры то рыю пра цяг ваў зма ган не аж да сту
дзе ня 1921 г., пас ля ча го ады шоў на поль

скі бок фрон ту, па ехаў пра сіць пад трым кі 
ў Вар ша ву, але быў ін тэр на ва ны. Ба та льён 
Мі ко лы Дзя мі да ва быў апош нім бе ла ру скім 
ат ра дам, які ў ад кры тым баі суп ра ціў ляў ся 
са вец кім вой скам.

У 19211922 гг. быў на стаў ні кам у Га рад
ку, по тым жыў у Лат віі. У 1940 г. быў арыш
та ва ны і да 1941 г. зня во ле ны ў Маск ве на 
Лу бян цы, по тым выз ва ле ны. У 19411944 гг. 
— ін с пек тар школь ні цтва ў Лат віі і Бе ла ру
сі. Ней кі час быў у Дзвін ску, по тым увай шоў 
у склад Бе ла ру ска га на цы я наль на га ка мі тэ
та ў Ры зе. Паз ней стаў вык лад чы кам у ба та
льё не Бе ла ру скай кра ё вай аба ро ны.

Быў ад ным з іні цы я та раў са бо ру Бе ла ру
скай Аў та ке фаль най Пра ва слаў най Цар к
вы ў Кан стан цы ў 1948 го дзе і ад наў лен ня 
БАПЦ пас ля ады хо ду Бе ла ру ска га епі ска па
та да За меж най Ру скай Пра ва слаў най Цар к
вы. У 1950 г. Мі ко ла Дзя мі даў вы е хаў у ЗША 
і на па чат ку па ся ліў ся ў шта це Мі чы ган, але 
неў за ба ве пе ра е хаў у Чы ка га. Мі ко ла Дзя
мі даў вёў бе ла ру скія ра ды ё пе ра да чы, быў 
ак тыў ным дзе я чам Згур та ван ня бе ла ру саў 
шта та Ілі нойс. Шчы ра сяб ра ваў з Язэ пам 
Ва рон кам і Але сем Зма га ром. Быў ся род 
зас на валь ні каў бе ла ру скай пра ва слаў най 
па ра фіі ў Чы ка га і пер шым рэ ген там яе хо
ру. Паз ней, ад нак, Мі ко ла Дзя мі даў да лу чыў
ся да бе ла ру скай уні яц кай па ра фіі Хры ста 
Збаў цы ў Чы ка га і быў ад ным з най больш 
ак тыў ных па ра фі ян.

Апош нія га ды свай го жыц ця пра вёў 
у Лан сін гу, дзе па мёр у бед нас ці 23 траў ня 
1967 г. у ве ку 78 га доў. Быў па ха ва ны грэ ка
ка та ліц кім свя та ром на мо гіл ках у Чы ка га.

У сён няш няй Бе ла ру сі афі цый ная гі ста
ры яг ра фія за моў ч вае асо бу Мі ко лы Дзя мі
да ва. Най больш пра яго на пі саў гі сто рык 
Алег Ла ты шо нак у кні зе „Bia ło ru skie for maс-
je woj sko we 1917-1923” (Бе ла сток 1995).
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

http://knigasvet.adu.by

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (5)М
аё зна ём ства з Ку ра ша вам 
па ча ло ся 4 лі ста па да 1962 
го да. У гэ ты дзень вер ні кі 
пры хад ской цар к вы св. Ан то

нія Пя чэр ска га ма лі лі ся ў хра ме пе рад 
іко най Ка зан скай Бо жай Ма ці. Ся ло 
вя лі кае. Бы ла тут му ра ва ная ГСаў ская 
пра дук то вапра мыс ло вая кра ма, Сель
ска гас па дар чы гур ток, Гур ток вя ско вых 
гас па дынь. Пра ца ваў пункт скуп кі ага
род ні ны «Ві та мі на». Свят лі цы не бы ло, 
так са ма як і элек т ра то ку. Кі на се ан сы 
ла дзі лі мы ў школь най за ле. Па коль кі 
ў Ку ра ша ве пры хо дзі ла шмат пуб лі кі, не
ад ной чы панад наз на ча ную нор му, дык 
кі на пе ра соў ка за яз джа ла сю ды што ме
сяц. Ша фёр з кі на ме ха ні кам ме лі ў ся ле 
«сва іх» гас па да роў. Пер шы за хо дзіў да 
Яна Ма сай лы, дру гі — да Ян кі Паў лю чу
ка. Гэ та яны пра па на ва лі не за ста вац ца 
на нач лег у Ка ме ні, толь кі пас ля се ан саў 
пе ра е хаць у Ку ра ша ва. Я не пя рэ чыў. 
Ма шы ну па ста ві лі по бач шко лы. З за лы 
да хо дзі лі гу кі му зы кі. Баць коў скі ка мі тэт 
ар га ні за ваў школь ную за ба ву. На шы спа
да рож ні кі за бра лі ве ла сі пе ды. Вый ш лі 
з ма шы ны. Неў за ба ве зай шоў кі раў нік 
шко лы Ана толь Швед. «Ці не маг лі б вы 
пус ціць у ход аг рэ гат і даць свят ло ў шко
лу?» — за пы таў. Ша фёр з кі на ме ха ні кам 
па га дзі лі ся. Я не пя рэ чыў. У за ле, дзе 
гу ля лі за ба ву, за мі га це ла элек т ра лям
пач ка. У ма шы ну вяр ну лі ся ка ва ле ры 
з Ка ме ня, якіх мы пад во зі лі. Кож ны з іх 
па ста віў на стол бу тэль ку (паў та рач ку) 
на пою. «Чы сты спірт... сем дзе сят гра
ду саў», — за я ві лі. Ме ха нік па чаў рых
та ваць за ку ску. Са сва ёй «спі жар ні» 

вы няў хлеб і каў ба ску, бан ку свін скай ту шон кі. Рых та ва ла ся вя чэр няя 
вы піў ка. Не пас пе лі пе ра ку ліць па кі ліш ку «ба ры шу» (за пад воз ку), як 
звон ку па чуў ся ап’ я не лы го лас: «За бі рай свят ло, бо паб’ю аг рэ гат!». 
Го лас быў ра шу чы, пат ра ба валь ны. За но сі ла ся на скан дал. А на гэ та 
я не мог да зво ліць. Ска заў ша фё ру спы ніць аг рэ гат і сха ваць яго ў ма
шы ну. За ба ва да лей пра цяг ва ла ся пры га зоў ках. У ма шы не за ста лі ся 
хлоп цы з Ка ме ня. Ша фёр з кі на ме ха ні кам пра даў жа лі з імі па ча сту нак. 
Зап ра ша лі мя не. Я ад ка заў ся. Не ве даў я, што са бой прад стаў ляе «70
гра дус ны на пой» і з якой кры ні цы ён па хо дзіў. Пас ля мне вы я ві лі, што 
гэ тае спір т ное пры мя ня ец ца ў пун к тах скуп кі ма ла ка для аб с ле да ван ня 
кіс ла ты ма лоч най сы ра ві ны.

На ступ на га ран ку кі на ме ха нік па даў ся да Ян кі Паў лю чу ка, ся дзі ба 
яко га ме жа ва ла са шко лай. Мы з ша фё рам па да лі ся на вё ску да Яна 
Ма сай лы. Наш гас па дар быў вет лі вым і га вар кім. Жон ка Ма ры ся вы хо
дзі ла з Істо ка, што ка ля Ві та ва. Ме лі яны двое дзе так школь на га ўзро
сту. Ма лод шая Ва ля ву чы ла ся ў чац вёр тым (як не па мы ля ю ся) кла се, 
а ста рэй шы Ян ка ў пя тым. Быў яш чэ дзя ду ля Па вел. Вель мі сім па тыч ны 
ста рэ ча. Ха дзіў з куль кай. У час на ша га паз ней ша га зна ём ства мно га 
ра сказ ваў пра мі ну лае. Ад ной чы я зра біў яму па та ем на, ся дзеў ша му 
пры ву лі цы на ла вач цы, зды мак. Ка лі па ка заў яму фо та, дзя ду ля вель мі 
смя яў ся. Быў за да во ле ны і за ха ваў зды мак на па мяць.

Пас ля сне дан ня мы пай ш лі ў шко лу. На стаў ні кі ар га ні за ва лі ра ніш
нік. А на ад вя чор ку дэ ман ст ра ва лі вя чэр нія кі на се ан сы для да рос лых. 
З пер ша га дня на ла дзіў я ў Ку ра ша ве ста ноў чыя кан так ты з мяс цо вы мі 
ка ва ле ра мі: Рос ці кам, вя ско вым му зы кан там, Ва сем Ні ка ла ю ком, бух гал
та рам сель ска гас па дар ча га гур т ка, Ва сем Мат ве ю ком, што пра ца ваў 
у ку ра шаў скай «Ві та мі не» ды ін шы мі. Ку ра шаў ская ка ва лер ка лі чы ла ся 
друж най кам па ні яй. На та кіх мож на бы ло раз ліч ваць у лю бых аб ста ві
нах. Аб тым я пе ра ка наў ся ў паз ней шым ча се. Але аб гэ тым ужо ў чар го
вым до пі се.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК Тадэвуш Міхаліс, кіроўца кінаперасоўкі перад школай у Камені, 60-я гады. 

Фота Уладзіміра Сідарука
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Ут ры ма еш свае зда бы тыя 
па зі цыі. Але 27-31.05. зор кі фун ду юць та бе пе-
раш ко ды, спаз нен ні і фруст ра цыю. Ста ран на 
скла дзі план дзе ян няў на на ступ ны ты дзень, ні-
чо га не ўпус ці, і та ды бу дзе та бе за бяс пе ча ны 
пос пех. Вы яў ляй у спра вах больш гнут кас ці, 
ідзі на кам п ра мі сы, і так да мо жаш ся сва ёй мэ-
ты. У па ня дзе лак па ста рай ся не мець зно сін 
з ма лаз на ё мы мі людзь мі.
(21.04. — 21.05.) 30-31.05. па спя хо ва вы ка ры-
ста еш свае ве ды і ін фар ма цыі. Хтось ці пас п ра-
буе вы ка ры стоў ваць ця бе ў сва іх мэ тах. Гэ та 
та бе асаб лі вай шко ды не пры ня се, але ін шыя 
лю дзі аба вяз ко ва апы нуц ца ў мі ну се. Ста рай ся 
тры маць язык за зу ба мі, не вы да вай сак рэ таў 
і та ям ніц. Пра цу ю чы над но вы мі пра ек та мі, 
не да вай на ва коль ным зра зу мець іх сут насці, 
інакш сёй-той вы ра шыць іх у ця бе «за па зы-
чыць».
(22.05. — 22.06.) 27-31.05. бу дзеш пры му ша-
ны да аб ме жа ван няў, на якія не ма еш ах во ты. 
У гэ ты пе ры яд вя лі кая ве ра год насць па тра піць 
у ней кую двух сэн соў ную сі ту а цыю або ў паст-
ку аль бо про ста за цяц ца ў ліф це. Час асаб лі-
ва спры яль ны для тых, хто за ня ты ма ста цтвам 
і твор час цю: іх ча ка юць пос пех і сла ва. Біз нес-
ме наў ча кае ча со вае за ціш ша.
(23.06. — 23.07.) 27-29.05. шан цы на ад к ры-
тыя раз мо вы і ды я лог, мно га ім п рэз, па ез дак. 
Энер гія Су све ту пад т ры мае твае пла ны па зме-
не ла ду жыц ця. Зра бі свя до мы вы бар — паз-
баў ся ад не пат рэб ных рэ чаў і спы ні зно сі ны 
з ха а тыч ны мі людзь мі. У мет ро ці цяг ні ку ў па ня-
дзе лак не са дзі ся ў пер шы ва гон.
(24.07. — 23.08.) Ад к ры ва юц ца но выя маг чы-
мас ці. Твае да хо ды пач нуць па вя ліч вац ца, ат-
ры ма еш пе ра ва гу над ін шы мі. Ча ка юць ця бе 
гра мад скія і дзе ла выя су стрэ чы, за ся родзь ся 
на да ход ных спра вах і ме ра пры ем ствах. Тры-
май ся ў ба ку ад эма цый ных кан ф лік таў.
(24.08. — 23.09.) 30-31.05. мо жаш зра біць 
доб ры ўжы так са сва іх ве даў. 28.05. вель мі 
тры май ся пра віл і за ко наў. Ка лі паў ста не якая-
не будзь скла да ная сі ту а цыя або праб ле ма, 
пус ці ўсё на са ма цёк і ні чо га не па чы най: усё 
вы ра шыц ца са мо. Вар та тро хі стры маць свой 
го нар — дэ ман ст ра цыя згод лі вас ці ча сам мо жа 
пры нес ці вы га ду.
(24.09. — 23.10.) Да 30.05. не дай ся бе спра ва-
ка ваць пра ціў ні кам. Пла ну ю чы ка ні ку лы, пры мі 
пад ува гу зу сім ін шы від свай го ад па чын ку. Ця-
пер трэ ба бу дзе вы ра шыць па ру кан ф лік таў. 
Маг чы мыя не ка то рыя зме ны, звя за ныя з тва ім 
фі нан са вым і са цы яль ным ста но віш чам. Ня-
дрэн на бы ло б па са чыць за сва ім зда роў ем: 
мо жаш стаць лёг кай зда бы чай для ін фек цый-
ных зах вор ван няў.
(24.10. — 22.11.) 28-29.05. доб ры клі мат для 
не га цы я цый. 28-30.05. ча кае ця бе важ ная раз-
мо ва з кі раў ні цтвам. 30-31.05. вый г ра еш па я-
ды нак на ар гу мен ты. У тва ім жыц ці ад бу дзец ца 
неш та но вае, не звы чай нае, ней кая ін т ры га. Вы-
я віц ца ў та бе здоль насць пры цяг ваць тое, што 
за хо чаш. Усе жа дан ні па він ны здзей с ніц ца! 
Мо жаш па ка ры стац ца вя сё лай ма гі яй. Вазь мі 
ка ва лак моц най бе лай вя роў кі дзвю ма ру ка мі 
за кан цы. Па цяг ні яе ў роз ныя ба кі з усіх сіл, уяў-
ля ю чы, што энер гія твай го жа дан ня ўлі ва ец ца 
ў вя роў ку. Пас ля аб ма тай вя роў ку ва кол свеч-
кі. Свеч ку пад па лі і дай ёй пра га рэць да кан ца.
(23.11. — 22.12.) Твой на строй бу дзе не вель-
мі сур’ ёз ным, і гэ та мо жа вык лі каць раз д раж-
нен не ў лю дзей з ад сут нас цю па чуц ця гу ма ру. 
Вя лі кая ве ра год насць буй ных па мы лак, зроб-
ле ных пад уп лы вам эмо цый і па чуц цяў, як тва іх 
улас ных, так і чы іх сь ці. Пра я ві ро зум і не ідзі на 
пад ста ве толь кі ім г нен на га за па лу і жа дан няў.
(23.12. — 20.01.) У маі пра вя дзеш важ ныя ме-
ра пры ем ствы, афор міш важ ныя спра вы ва 
ўста но вах і на пра цы, бу дзеш мець пад трым ку. 
Ха ця 28-30.05. мо жа не ха піць та бе цяр п лі вас-
ці. Зной дзе ная ў гэ ты пе ры яд за меж ная ма не та 
пры ня се та бе пос пех ва ўсіх спра вах. Час рэ а-
лі за ваць ста рыя пла ны. Лю бое су пра цоў ні цтва 
вель мі вы гад нае. Рых туй ся да но вых су стрэч 
і ра ма наў. Вар та дзей ні чаць ак тыў на і ра шу ча, 
ма еш шан цы за я віць пра ся бе і прык мет на пра-
су нуц ца ў кар’ е ры.
(21.01. — 19.02.) 28-30.05 бу дзеш пры му ша-
ны ад бі вац ца ад ка гось ці вель мі кеп ска га. Рап-
тоў ныя зме ны ў тва ім жыц ці мо гуць скон чыц ца 
вя лі кі мі стра та мі. Мо жаш вы дат ка ваць мар на 
або стра ціць знач ную су му гро шай. Ад моў ся 
ад сум ніў ных здзе лак і ад к ла дзі буй ныя па куп-
кі. Будзь ас ця рож ны, пад ні ма ю чы ся па кру той 
лес ві цы, асаб лі ва ў па ня дзе лак.
(20.02. — 21.03.) 28-29.05. зас ноў вай су пол-
кі, на ладж вай но выя ад но сі ны. Будзь вель мі 
ас ця рож ны на ву лі цы. Мо жаш ат ры маць ней-
кую іл жы вую ін фар ма цыю. Не вер та му, ча го 
не ба чыў на свае ўлас ныя во чы, не пад піс вай 
неп ра чы та ных да ку мен таў і не спа дзя вай ся на 
за пэў ні ван ні на ват доб рых сяб роў. Прыг ледзь-
ся як след да зда роўя свай го і бліз кіх. Пі мно га 
чы стай ва ды.

1. Ге ор гій, у 195355 га дах стар шы ня Са ве та мі ніст раў 
СССР (19021988), 2. са вец кая ка лек тыў ная фер ма, 3. са ма
хо ды, фур ман кі, ка раб лі, са ма лё ты, цяг ні кі, ля ту чыя ды ва ны..., 
4. стан рай ска га за да валь нен ня (ke if), 5. важ ны зуб дра пеж ні
ка, 6. ня до ля, 7. лёс, 8. го рад на паў д нё вым за ха дзе Ма ро ка, 
9. Адам, поль скі па эт з На ваг рад чы ны, 10. ан тывяс на.

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

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

цыю пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га
ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 19 ну ма ра
Аа зіс, абед, біт, ву ха, га лоп, рунь, ры ба, 

рэ ха, сук вец це, тын, чут ка.
Ра шэн не: Каб на агур ках не бы ло пу стац ве ту, 
трэ ба са дзіць іх уве ча ры.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з БельскаПад ляшскага і Лявону 
Федаруку з Рыбал.

Які ды яг наз?
У се ра ду, 17 снеж ня 2014 го да па ехаў я ў Бе ла сток, каб вы ку піць іль гот

ныя пра ез ды чы гу нач ным тран с пар там для пен сі я не раў ды ўзяць «Ні ву» 
з ка лен да ром у рэ дак цыі для рас паў сюдж ван ня. Спра вы афор міў тэр мі
но ва, та му ад п ра віў ся на чы гу нач ны вак зал. Цяг нік у Ча ром ху на 15:52 не 
быў пад стаў ле ны ў пе ро ны (пад ста ві лі яго на 15 мі нут пе рад ад’ ез дам). 
Ча ка ю чы на пе ро не больш за паў га дзі ны пад ад кры тым не бам пра сту дзіў 
но гі. 19 снеж ня ад чуў моц нае амяр ц вен не ле вай на гі. Боль па чы наў ся ад 
вя лі ка га паль ца, за тым вып ра мень ваў на шчы ка лат ку. На ступ на га дня (20 
снеж ня) на сту піў па ра ліч ле вай на гі. Вык лі каў я хут кую да па мо гу. Па аб с
ле да ван ні ме дык за я віў: ішы яс або трам боз. Зра бі лі абяз боль ва ю чы ўкол. 
«Ка лі ўкол не па дзей ні чае, дык тэ ле фа нуй це ў Гай наў скую баль ні цу, каб 
ле кар пры пі саў ан ты бі ё тык». Два чар го выя дні пры маў я абяз боль ва ю чыя 
ля кар ствы «ке толь» і «оль фен». Ад 22 снеж ня 2014 го да за ста ваў ся пад 
апе кай ся мей на га ле ка ра. Пры піс ва лі роз ныя прэ па ра ты ад за па лен ня су
ста ваў. Не па ма га ла. Два ра зы кан суль та ваў ся з ар та пе да мі ў Гай наў цы. 
Да лі зра біць аб с ле да ван ні — уль т ра гу ка вое, за тым Доп ле ра. Вы нік ста
ноў чы. Аб с ле да ван ні не вы ка за лі вя ноз най змяр ц ве лас ці. Спе цы я лі сты 
кан ста та ва лі: «Боль бя рэц ца ад паз ва ноч ні ка. На гэ та ня ма ля кар ства». 
Два га ды цяр п лю боль, сці ска ю чы зу бы. Ледзь ру ха ю ся пры да па мо зе 
двух мы ліц. 22 са ка ві ка г.г. браў кан суль та цыю ў Бе ла стоц кай ар та пе дыч
най клі ні цы. Ар та пед прад’ я віў зра біць прас вят лен не ле вай (ба лю чай) 
на гі і паз ва ноч ні ка. Вы нік па ка заў шмат су стаў наю дэ ге не ра цыю су ста
ваў і паз ва ноч ні ка. Зра біў абяз боль ва ю чы ўкол у су стаў вя лі ка га паль ца, 
за тым пры пі саў таб лет кі «ты за нор». Зап ла ціў я ў ап тэ цы 29,08 зл. Ка лі 
я пра чы таў да лу ча ную да прэ па ра ту лі стоў ку, дык вы я ві ла ся, што гэ та ля
кар ства ад рас се я на га зац вяр дзен ня му ску лаў. Праз ме сяц пры мя нен ня 
«ты за но ру» я стаў ва ру шыць пак ры се паль ца мі ба лю чай на гі (ра ней зу сім 
не мог ва ру шыць паль ца мі). Ка лі я па пра сіў паў та рыць гэ тае ля кар ства, 
«ты за нор», зна чыц ца, ся мей ны ле кар за пы таў, хто яго пры піс ваў. І тут 
праб ле ма. Таб лет кі «ты за нор» на іль гот ны вы куп мо жа пры пі саць толь кі 
ле карспе цы я ліст. Та ды зап ла чу 8,71 зл. Ся мей ны ле кар мо жа вы пі саць 
рэ цэпт на 100пра цэн т ны вы куп. Ці гэ та спра вяд лі ва? Ад ча го та ды ся мей
ны ле кар? Для мо ды? І яш чэ ад но. Ся мей ны ле кар вы пі саў мне на кі ра ван
не ў баль ні цу на шпі та лі за цыю ў рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні. Ад мо ві лі, бо 
на кі ра ван не на рэ а бі лі та цыю па ві нен вы даць спе цы я ліст. Я з хво ры мі на га
мі вы му ша ны быў на няць пры ват ны аў та ма біль і па дац ца 30 кі ла мет раў па 
па пер ку на кі ра ван ня. Дзя ку ю чы вет лі вас ці па ні док тарнеў ро лаг пі суль ку 
ат ры маў без праб ле мы. За ста ец ца ад но ня вы ра ша ная спра ва пры піс ван
ня «ты за но ру» ся мей ным ле ка рам па іль гот най на 30% ца не.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Двац ца ты ну мар „Ні вы” ад 14 мая гэ та га го да 
ў На раў цы хут ка ра зы шоў ся. 11 мая ку піў я перш
на перш для сва іх ад на сяль чан у Но вым Ляў ко ве ча
ты ры эк зем п ля ры бе ла ру ска га што тыд нё ві ка ў кра
ме ГСу по бач пом ні ка ля скры жа ван ня ву ліц Гай
наў скай і Міц ке ві ча ды тры ў кра ме „Ар ге лян” па 
ву лі цы Гай наў скай. „Ні ву” за вёз Аль ж бе це і Ула дзі
мі ру Крас ноў скім, Ма рыі і Сяр гею Са е ві чам, Лі дзіі 
Га лу боў скай і Ні не Га лу боў скай з Но ва га Ляў ко ва 
ды Ве ры Клі мюк з Плян ты. 12 мая я быў у Гай наў цы 
і ку піў ча ты ры эк зем п ля ры род най га зе ты ў кі ё ску 
з прэ сай па ву лі цы 3 Мая для Ма рыі і Кан стан ці на 
Це лу шэц кіх, Зі ны Са хар чук, Воль гі і Ві та ля Скеп каў 
ды Зі ны Руб чэў скай з Но ва га Ляў ко ва.

„Ні ву” № 21 ад 21 мая 2017 го да з На раў кі і з Гай
наў кі я пры вёз Ма рыі і Кан стан ці ну Це лу шэц кім, Лі
дзіі Каз лоў скай, Мал га жа це і Сла ва мі ру Смоль скім, 

Ма рыі Кры шань, Воль зе і Ві та лю Скеп кам, Эве Дзе
ніс, Мі ка лаю Скеп ку, Ні не і Мі ха лу Це лу шэц кім, Ра
і се і Мі ха лу Ба ка на чам, Га лі не і Юр ку Каз лоў скім, 
Ірэ не Каз лоў скай і Ра ма ну Мар чу ку з Но ва га Ляў
ко ва, Ка ця ры не Рэ ент з Ле шу коў ды Ян ку Ба рэч ку 
і Ва лян ці не Са мой лік з Плян ты. Кож ны з чы та чоў 
знай шоў са бе неш та ад па вед нае для пра чы тан ня. 
У кож най „Ні ве” ці ка выя рэ пар та жы, ар ты ку лы, фе
лье то ны, до сле ды і до пі сы, кры жа ван ка, га ра скоп 
ды больш двац ца ці фо таз дым каў. Заў сё ды ці ка
выя ар ты ку лы на ак ту аль ныя тэ мы. Мно гія чы та чы 
лю бяць чы таць ус па мі ны, за пі сы. Тыя, што пі шуць 
па э зію, пра чы та лі но выя вер шы Ве ры Ра дзі ва нюк 
і Ва лян ці ны Мядз ведзь.

Вар та не за бы ваць, што „Ні ва” — ваш най леп шы 
пры я цель. Дзя ку ю чы ёй мы, бе ла ру сы, не за бы ва ем 
сва ёй род най мо вы. На ёй скла да ем вер шы і пес ні, 
між ін шым, пра пры го жую і лю бі мую на шу кра і нура
дзі му і пра на шы шчас лі выя га ды жыц ця на род най 
зям лі ў мі ры і ся род род ных. Яна гур туе ва кол ся бе 
да рос лых і дзя цей. Яны ўва хо дзяць быц цам у ад ну 
вя лі кую друж ную сям’ю. Па шы ра юц ца зна ём ствы 
і но выя кан так ты. Ляг чэй жыць, ка лі ёсць пад трым ка 
зна ё мых доб ра зыч лі вых лю дзей кож ны дзень.

Мно гія чы та чы звя за ны з „Ні вай” ад па чат ку яе 
іс на ван ня. Ста рэй шыя ады хо дзяць ад нас, па мі ра
юць, але ім на за ме ну пры хо дзяць ма ла дыя. Вель мі 
доб ра, што на ша бе ла ру ская га зе та ёсць. Яна 
пад т рым лі вае на шу бе ла ру скую ду хоў насць, на шу 
бе ла ру скую свя до масць. Дзя ку ю чы ёй мы больш 
ве да ем пра ся бе ды пра да лё кіх і бліз кіх нам лю
дзей. Яна да па ма гае нам жыць. Дык не за бы вай ма 
яе. Бе ла ру скі што тыд нё вік трэ ба куп ляць і чы таць. 
Рас ц ві тай нам „Ні ва” як сад вяс ною!

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

„Ні ва” 
— наш най леп шы пры я цель

Кляш чы ата ку юць
— Кляш чоў з го ду ў год пры бы вае. Спры

я юць гэ та му клі ма тыч ныя зме ны. Апош ні м 
ча сам ма ем ка ра цей шыя і ляг чэй шыя зі мы, 
— тлу ма чы ла Мар та КусьСла він ская, ла
ба ра тор ны ды яг ност Цэн т ра аб с лед ван ня 
ДНК. — Аб с ле да ван ні асаб лі ва істот ныя та
му, што ўсё час цей вы яў ля ец ца, што кляш
чы мо гуць за ра зіць ба рэ лі ё зам, ба бе зі ё зам, 
анап лаз мо зам ці ток сап лаз мо зам. У са нэ пі
дэм стан цыі мож на пра ве рыць ці зной дзе ны 
на це ле клешч но сіць у са бе ўзбу джаль нік 
ін фек цыі.

Па вод ле да ных Ве лі ка поль скай са нэ пі дэм стан цыі да 30 кра са ві ка г.г. 
ва ўсей кра і не за рэ гіст ра ва ны бы лі 4673 зах вор ван ні на ба рэ лі ёз. Гэ та 
больш чым на пра ця гу ўся го 2005 го да. А ві на ва тыя ўся му кляш чы. Ата ку
юць за раз з двай ною сі лай. Зна хо дзяц ца яны ў пар ках, на пля цоў ках гуль
няў, у ага род чы ках. Вар та аб гэ тым па мя таць.                                          (ус)
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У па ле скай глы бін цы (87)

На Рат нен ш чы не яш чэ ў пя ці
дзя ся тыя га ды не маг чы ма 
бы ло даб рац ца во зам з ся

ла ў ся ло. Асаб лі ва вяс ной, ка лі з бе ра
гоў вы сту па лі рэ кі Пры пяць і Вы жаў ка, 
пра чы на лі ся пры то кі і пе ра лі ва лі ся ру чаі. 
Каб не страг нуць у ба ло це, ту зем цы 
на дзя ва лі на но гі пле це ныя лы жы, якія 
кштал там на па мі на лі ра ста пы ра ныя 
ла пы ба лот ных паў зу ноў. Ды і ха дзіць да
лё ка не бы ло пат рэ бы. Усе не аб ход ныя 
для жыц ця пра дук ты і пры ла ды вы на ход
лі выя па ле шу кі вы раб ля лі на мес цы, сва
і мі ру ка мі. І як ты сячу га доў ра ней яны 
ка ры ста лі ся не паз на ча ны мі па ля вы мі 
і ляс ны мі да ро га мі, на якіх ча ла век звон
ку, у са мым ап ты мі стыч ным вы пад ку, мог 
бы заб лу дзіц ца.

А тым ча сам я ім ча ла ў Рат на па тран с
г ра ніч най ша шы Кі еў — Ко вель — Брэст 
з кас міч най, ка лі ўлі чыць па ле скія мер кі, 
хут кас цю — во сем дзе сят кі ла мет раў у га
дзі ну.

Кап рыз лі вая ў да ме лі я ра цый ныя га ды 
ра ка Вы жаў ка, якая пе ра ся кае ша шу 
не па да лёк Рат на, сён ня ско ра ны, пе ра
кі ну ты пад лі ней ку ка нал. Як раз ля яго 
бе ра гоў іш ла рас чыст ка рэ чыш ча, па бе
ра гах ка на ла від не лі васт ра вер хія гур бы 
ілу і пя ску. Пас ля ка таст ра фіч най за су хі, 
якая ўжо тры га ды за пар на ве да ла рэ гі
ён, ка на лы мес ца мі цал кам пе ра сох лі. 
І за раз, каб вяр нуць ім плынь, трэ ба вы кі
нуць з дна ра кі 11,5 мет ра пя ску і ілу.

Ад нак уся гэ тая апе ра цыя пра маў ля ла 
як па ра ту нак для рэк, азёр і ба лот. Бо 
яны, ня гле дзя чы на ўсе ма дэр ныя раз вяз
кі, ка на лы, га лан д скія поль да ры і штуч
ныя ва да ё мы, да лей жы лі ў мен таль нас ці 
і па мя ці ту зем цаў. Ды на ват пра маў ля лі 
шчым лі вым сен ты мен там і ра ман ты кай. 
У ра ён ным цэн т ры Рат на на тэ му ба ло
та і раз вод дзяў ве да лі ўсё. Яш чэ сто 
га доў та му, ка лі нап рад вес ні раз лі ва лі ся 
Пры пяць і Вы жаў ка, па ву лі цах пла ва лі 
лод ка мі. Рат ня не да бі ра лі ся па клад ках 
на ры нак, у сі на го гу, у гос ці. І гэ та зда ва
ла ся чым сь ці звы чай ным, зда ро вым. На 
ста рых фа таг ра фі ях мож на па ба чыць 
клад кі па або чы нах ву ліц з пры вя за ны мі 
да іх лод ка мі.

Так са ма праз Пры пяць пе ра кі ну тая 
драў ля ная клад ка, па якой, бе ру чы пад 
ува гу яе шы ры ню, ха дзі лі толь кі гусь ком. 
Тая па мяць пра без да рож жы і ба ло ты за
ха ва ла ся ў ста ра жыт най вя сель най пес
ні, дзе ма ла дыя спа чат ку еха лі во зам па 
вы маш ча най да ро зе, пас ля іш лі пеш шу 
па клад цы праз ляс ны гуш чар ды апош ні 
ад рэ зак, дзе ня ма ўжо ні я кіх да рог і кла
дак, адоль ва лі з да па мо гай зак ляц цяў. 
Яны пе ра кі да лі ся ў пта хаў і на крыл лі 
ля це лі на свой ху тар, на аст ра вок. Апош
няя рэч, якая ў све це явіц ца чы стай ма гі
яй, тут ні я кае дзі ва і не сен са цыя, а звы
чай ная не аб ход насць.

* * *
У су час ным Рат не на ват пас ля даж

джу не бы ло ка лю гаў і ба ло та. Па ас
фаль та ва ным цэн т ры са сві стам га ня лі ся 
ма шы ны, част ка ім ча ла ў бе ла ру скі 
Брэст. У пі цэ рыі «Та ран ту ла» пра па на ва
лі іта льян скія стра вы. У за ле як раз спраў
ля лі «кін дарпар ты» — дзве асоб ныя 
гру пы, у якіх пры сут ні ча лі ча мусь ці ад ны 
дзяў чат кі, дзя лі лі між са бой аг ром ні стыя, 
на па ло ву ста ла, пі цы. Увесь го ман і раз
мо вы ка ла му ці ла іта льян ская, ра ман тыч
ная попму зы ка. Пад па ле скаіта льян скім 
да хам я за ка за ла суп са шпі на ту, які 
ў ма ёй сен ты мен таль най га ла ве явіў ся 
за мен ні кам ле бя ды або кра пі вы. Бо і так 
усе дум кі і це ла ір ва лі ся ў ба лот ны лан д
шафт. Як раз у мяс цо вым ад дзе ле аду ка
цыі я па чу ла пра раз вод дзі на Пры пя ці 
ў Рэ чы цы і Шчад ра го ры, што на кан цы 
ра ё на. Ды ту ды, як абя ца лі мае су бя сед
ні кі, вя ла нар маль ная да ро га...

Са праў ды, спа чат ку да ро га, ка лі лі
чыць па па ле скіх мер ках, зда ва ла ся нар
маль най, тобок па ёй мож на ра заг нац ца 
да пя ці дзе ся ці кі ла мет раў у га дзі ну. Ад
нак, ка лі прый ш ло ся ад біць на поў нач 
і з’е хаць з ша шы, што з Рат на ідзе ў Ка
меньКа шыр скі, хут касць яз ды па мен ша
ла ў два, а мес ца мі на ват і ў тры ра зы. 
На та кіх да ро гах прас ле дуе ад на дум ка 
— каб толь кі не па ла ма ла ся ма шы на. 

Ніш то ін шае ўжо не ба ліць, не хва люе. 
Каб не нак лі каць якой ка таст ро фы, трэ
ба маў чаць і лю ба вац ца дзі кас цю лан д
шаф таў.

А та кіх ат рак цы ё наў бы ло ў да ро зе, 
хоць ад баў ляй. У кож ным ся ле, праз 
якое да во дзі ла ся ехаць, ту зем цы за ві ха
лі ся пры ба ло це. Гас па да ры і пад лет кі 
ка па лі раў чу кі, каб з іх да па мо гай вы пус
ціць ва ду з ага ро даў і па над вор каў. Хоць 
са ма ва да зда ва ла ся тут не ад’ ем най 
«пры ла дай» жыц ця. Лю дзі не ўме лі без 
яе жыць. Пры мно гіх па над вор ках кра
са ва лі ся мі ні я цюр ныя азер цы, са жал кі, 
ра вы і ча сам ка на лы. У та кім мес цы ча ла
век ра зу меў, што ся ло без ба ло та — не 
ся ло! Ва да ад нак спа лу ча ла ся з ба гац
цем, вя ско вай прад п ры маль нас цю. Ся
рэ дзі най ву лі цы ўсю ды аба вяз ко ва пра
ходж ва лі ся ве лі зар ныя стат кі гу сей. На 
ча ле гэ тай бан ды ішоў гу сак, які пры ста
ваў і шы пеў у бок ма шы ны. Па за ба ло ча

ных або чы нах шпа цы ра ва лі ін ды кі і кач кі, 
ла зі лі ка ты. Да ро гу ўсё пе ра бя га лі ку ры. 
У на ры се пра Рат неў скі ра ён я знай ш
ла вест ку пра рэ не санс ка ня. За раз на 
Рат нен ш чы не да пя ці ты ся чы ко ней. Са
праў ды, ко нік з фур ман кай — не ад’ ем ны 
ма тыў па ле ска га кра я ві ду.

У Хо ты шы на скры жа ван ні да рог, 
быц цам на рын ку, ся ля не ган д ля ва лі 
буль бай «аме ры кан кай» про ста з во за. 
За кі ла грам пра сі лі 30 цэн таў. Мі тус ня ва
кол фур ма нак пад каз ва ла, што кож ная 
сям’я па са дзіць буль бу. Не менш уз ру шы
ла ма ла дое су жон ства, якое вый ш ла да 
свай го «хат ня га» азер ца і за кі да ла се ці 
на ры бу. Іх за ня так зда ваў ся звы чай ным 
і што дзён ным, як шпа цыр з са ба кам па 
га рад скім пар ку. За вё скай, хоць там ні
чо га не дзе я ла ся, бы ло яш чэ ці ка вей. Ча
сам не маг чы ма бы ло па ве рыць, што та кі 
свет яш чэ іс нуе. Над ба лот ны мі лу га мі, 
аб рос лы мі квіт не ю чай ло тац цю, гра цы
ёз на кру жы лі бе лыя чап лі, лё та лі ка ню кі 
і бус лы. Бус лы бы лі ўсю ды. У ся ле Доб рэ 
я на лі чы ла ка ля трыц ца ці бус ля нак.

Па да ро зе ў Шчад ра гор дзе я ла ся 
неш та дзіў нае і не тое, ча го ча ка еш. 
Чым больш я наб лі жа ла ся да ра кі, тым 
мяс ці ны зда ва лі ся больш цы ві лі за ва ны мі 
і аб жы ты мі. Тут так са ма бы лі лепш ад ра
ман та ва ныя да ро гі і чы сцей ап ра ну тыя 
лю дзі. Але ж ра ман ты ка не ад ча пі ла ся 
і ў гэ тым пры стой ным, зда ва ла ся б 
абяз лю джа ным мес цы. За мест у пад топ
ле ным Шчар д ра го ры, я апы ну ла ся ў Рэ
чы цы, так са ма здо ра ва пад топ ле най. Як 
гэ та ад бы ло ся — вя лі кая тай на! Увесь 
час да ро гу пад каз ва лі вет лі выя ту зем цы 
і на ват па каз ва лі яе ру кой.

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


