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Навіны з Орліè4

Міхась Андрасюк. Лавачкаè8

Свежы погляд на жыццё
Сёлетнія Сустрэчы «Зоркі», які прахо

дзілі з 18 да 23 чэрвеня ў Новым Ляўко
ве, аб’ядналі не толькі цікавую групу та
ленавітых удзельнікаў, але і яркіх гасцей. 
Адной з іх была журналістка, падарожні
ца Кася Ляўдацкая.

— Мне было вельмі цікава. Я гавару гэ
та шчыра, — адзначыла Кася Ляўдацкая. 
— Мне, ураджэнцы Беларусі, пабачыць 
вось такіх беларускіх дзетак, якія размаў
ляюць на беларускай мове, задаюць ціка
выя пытанні, проста незвычайна. Пасля 
сустрэчы задавалі мне вельмі цікавыя пы
танні. Яны маюць свежы погляд на жыццё. 
Мне здаецца, што такія летнікі патрэбны.

На самой справе запрошаныя госці 
(журналістка, падарожніца Кася Ляўдац
кая, журналіст Міхась Сцепанюк, журна
ліст Яўген Вапа, мастак Міраслаў Здрай
коўскі, журналістка Дыяна Нахіла, паэт 
Андрэй Сцепанюк) могуць чакаць цікавых 
справаздач з сустрэч, якія апісалі ўдзель
нікі. Яны прыкмячалі такія рэчы і факты, 
пра якія нідзе не прачытаеце!

«Васілёк»
Праца над тэкстам — цяжка праца. 

Каб збалансаваць настрой, члены гэтай 
рэдакцыі хадзілі на доўгія шпацыры. Ме
навіта прыпушчанскія лугі з васількамі за
інспіравалі іх да прыгожага рысунку і са
мога загалоўка іх газеткі — «Васілёк».

— Мушу сказаць, што мы стараліся, 
цяжка працавалі, каб усё гэта было сугуч
нае, каб было без памылак, — сказала 
Інэса Гапанюк. — Ну і думаю, што нам 
трошкі ўдалося!

Рэдакцыя «Васілька» зрабіла стаўку 
на разнастайнасць і самастойнасць.

— У нашай газеце маем песні, вершы, 
крыжаванкі, — сказала Уля Марчук. — 
Гэта наша газетка, мы самі яе стварылі 
і зрабілі яе так, як мы хацелі. Не спісвалі 
ад нікога, каб была арыгінальная.

Працагульня ў рэдакцыях гэта добрая 
школа пісання, але таксама дысцыпліны. 

Вядома, галоўныя рэдактары мелі шмат 
абавязкаў, аднак добрыя словы пра ство
раныя тэксты плылі таксама ў іх адрас. 
Кожны меў назначаны задачы і ведаў, за 
што ён адказны.

— Праца была напружанай, але я не 
адчуваў сябе стомленым, — сказаў Міко
ла Здрайкоўскі. — Мы супольна працуем, 
але ўсе рашэнні адносна таго, хто і што 
робіць, належалі галоўнаму рэдактару.

«Белы слон»
Няшмат, нават прафесійных, журналі

стаў, якія могуць зрабіць публіцыстычную 
літаратуру — пісаную з вялікай літары. 
Яшчэ менш такіх, якія сваім пісаннем 
аціраюцца аб паэзію. А рэдакцыя газеткі 
«Белы слон» мела такую асобу — Іванку 
Карсунскага. Менавіта ён запрапанаваў 
загаловак газеткі. Слон «штурмуе і аба
раняе!» Сам Іванка на кожныя зорчыны 
сустрэчы прыязджае з шахматамі.

— Іванка не толькі б’е ўсіх у шахматах, 
але таксама пабіў усіх сваім фельетонам, 
напісаным вершам, — сказала на падвя
дзенні вынікаў летніка Ганна Кандрацюк
Свярубская.

На першай старонцы газеткі можна 
паглядзець слана, намаляванага Кара
лінай. Оля Зінкевіч вырашыла, што пер

шая старонка не мусіць прывабліваць 
колерам. Каб усіх пераканаць зазначы
ла, што «Ніва» таксама чорнабелая. 
Па гэтых словах ніхто не пратэставаў, 
а ідэю падтрымала галоўная рэдактарка 
— Клаўдзія Галінская. Клаўдзія ўпершы
ню была галавой рэдакцыі.

— Для мяне гэта выклік, але я сябе ад
чуваю такой вылучанай! На пачатку было 
цяжка, але я задаволеная з нашай газет
кі. На маю думку, яна самая лепшая.

Варта дадаць, што тэксты ў газеткі 
паўставалі не толькі пры шчырым заан
гажаванні членаў рэдакцыі, але і сем’яў 
удзельнікаў. Дзякуючы таму ў «Белым 
слане» з’явіўся верш, які Олі Зінкевіч дэк
ламаваў яе дзядуля.

«(не) Тоўстая газета»
Нагляд над гэтай рэдакцыяй мела 

шматгадовая ўдзельніца Сустрэч «Зоркі» 
Наталька Васько. Яе правай рукой і га
лоўным рэдактарам быў Максім Фёнік, 
які сам не можа злічыць колькі разоў 
прымаў удзел у летніку. Апрача моцнай 
«старой» гвардыі ў гэтай рэдакцыі былі 
таксама асобы, якія прыехалі на Сустрэ
чы ўпершыню. Як адзначыла Наталька, 
новыя ўдзельнікі не замаруджвалі працы 
рэдакцыі, наадварот — інспіравалі.

— У нас Віктар напісаў такое апавя
данне пра тоўстую свінню, — сказала 
Наталька. — Адтуль узяўся загаловак 
нашай газеты. Хаця мы дапісалі слова 
«не», бо ўсётакі газетка не такая ўжо 
і тоўстая. На маю думку тэксты ў ёй вель
мі файныя і цешуся, што асобы, якія 
першы раз прыехалі на Сустрэчы, не бая
ліся пісаць і нават атрымаліся ў іх цікавыя 
рэчы.

Галоўны рэдактар Максім Фёнік амаль 
тыднёвую працу рэдакцыі падвёў корат
ка: «Я думаю, што кожны ў нашай рэдак
цыі ўнёс нешта цікавае».

Сустрачанская трансфармацыя
Працу ўдзельнікаў летніка супра

ваджалі таксама гульні. Не толькі са 
славутай фурманкі спадара Барыса Каз
лоўскага плылі песні, але таксама ў час 
вогнішча. На Сустрэчы «Зоркі» прыехаў 
Янка Карповіч«Калакольчык» з часткай 
свайго калектыву «Хутар». Пасля вог
нішча ўдзельнікі да позніх гадзін спявалі 
ўжо не толькі ўсім вядомыя гіты Зэнка 
Мартынюка, але і тыя, якія іграў ім «Кала
кольчык».

Дам’ян, які сам упершыню меў магчы
масць удзельнічаць у летніку, прызнаўся: 
«Не ведаю, цяпер так дзіўна размаўляць 
на польскай мове». Сустрэчы «Зоркі» 
правакуюць між іншым да такіх высноў. 
Правакуюць таксама да творчай працы, 
якой эфектам з’яўляюцца сустрачанскія 
газеткі. А гэта і гісторыі, якія без працы 
маладых удзельнікаў засталіся б непачу
тымі. На самой справе адказы дзецям бы
лі шчырыя і непасрэдныя. Я, і кожны з ма
іх сяброўжурналістаў напэўна крышку ім 
зайздросцім, бо паставіць такія пытанні 
і пачуць такія адказы могуць толькі яны!

ХХХІ Сустрэчы «Зоркі», які прахо
дзілі ў днях 1823 чэрвеня г.г. у Новым 
Ляўкове, фінансава падтрымалі МУСіА 
і Маршалкоўская ўправа Падляшскага 
ваяводства.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

ХХХІ 
Сустрэчы 
«Зоркі»

Паблізу Белавежскай пушчы прайшлі ХХХІ майстар-класы Сустрэчы «Зоркі». Удзельнікі на працягу тыдня пра-
вялі сустрэчы з самымі яркімі беларускімі літаратарамі, мастакамі і журналістамі. Без сумненняў можна ска-
заць, што летнік развівае творчыя здольнасці, крытычнае мысленне і вучыць правілаў супрацоўніцтва ў групе.
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Сваімі вачыма

За што 
су дзяць 
Ніў ска га 
ка рэс пан дэн та

Поль ш ча — Бе ла русь. 
Якое доб ра су сед ства?

Людзі
і смецце

Бур лі выя па лі тыч ныя спра вы ў жыц ці 
Поль ш чы і све ту, з які мі ма ем за раз да чы
нен не, ча ста вы цяс ня юць з на шай па мя ці 
тыя па дзеі з не да лё ка га мі ну ла га, якія 
ты чац ца поль скабе ла ру скіх двух ба ко вых 
ад но сін. Ме на ві та 23 чэр ве ня 2017 го да 
ад зна чы лі мы юбі лей — двац ца ці пя ці год
дзе пад пі сан ня Трак та та аб доб ра су сед
стве і пры яз ным суп ра цоў ні цтве па між 
Бе ла рус сю і Поль ш чай. Трак тат быў пад
пі са ны та га час ны мі кі раў ні ка мі абедз вюх 
дзяр жаў — Ста ніс ла вам Шуш ке ві чам і Ле
хам Ва лэн сам. А афі цый най да тай уста ля
ван ня двух ба ко вых ста сун каў лі чыц ца 2 
са ка ві ка 1992 го да. Су аў та рам трак та та 
бы ла так са ма ам ба са дар Поль ш чы ў Бе
ла ру сі пра фе сар Аль ж бе та Смул ко ва, 
якая да гэ тай на мі на цыі пра ца ва ла, між 
ін шым, вык лад чы кам на Ка фед ры бе ла ру
скай фі ла ло гіі Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. 
Мно гія пад ляш скія вы пуск ні кі бе ла ру сі

сты кі доб ра па мя та юць пра фе сар Смул
ко ву як вы дат на га мо ваз наў цу ў га лі не 
бе ла ру скіх га во рак Бе ла сточ чы ны. Шмат 
ма гіст раў і на стаў ні каў бе ла ру скай мо вы 
ме на ві та ў яе пі са ла свае дып лом ныя пра
цы. Так што Поль ш ча сва ім пер шым ам ба
са да рам на зна чы ла асо бу, якая ў пла не 
ве дан ня кра і ны, да якой еха ла, на пэў на 
бы ла пра фе сі я на лам. Ей ная па быў ка 
ў 19911995 га дах бы ла тым важ ным мо
ман там, ка лі па між дзвю ма дзяр жа ва мі 
па чы на юц ца афі цый ныя кан так ты і зак лю
ча юц ца да моў ле нас ці.

Пас ля яе поль скі мі пас ла мі ў Мін ску бы
лі Ева Спы халь ская (19961998), Ма ры юш 
Маш ке віч (19982002), Та дэ уш Паў ляк 
(20022005), Ген рык Літ він (20062010), 
Ле шэк Ша рэп ка (20112015). За раз пас
лом Поль ш чы ў Мін ску з’яў ля ец ца Кон рад 
Паў лік. З бе ла ру ска га бо ку пас ла мі Бе ла
ру сі ў Вар ша ве да гэ тай па ры бы лі на ступ
ныя дып ла ма ты: Ула дзі мір Сянь ко (1992
1994), Ге ор гій Та ра зе віч (19941995), Вік

тар Бур скі (19952000), Мі ка лай Крэч ка 
(20002002), Па вел Ла туш ка (20022008), 
Вік тар Гай сё нак (20082014). Ця пер гэ тую 
па са ду зай мае Аляк сандр Авяр’ я наў. Пра 
па а соб ных пас лоў у кож най кра і не мож
на рас па вя даць ці ка выя гі сто рыі. Але я, 
гар та ю чы пад шыў ку «Ні вы», пры па мі наў 
са бе тыя ін тэр в’ю бе ла ру скіх дып ла ма таў 
на ша му тыд нё ві ку, якія га ва ры лі бе ла ру
сам у Поль ш чы пра ад ра джэн не бе ла ру
скай мо вы і куль ту ры, якое восьвось збу
дзец ца. Па куль што па поў най пра гра ме 
збы ла ся ру сі фі ка цыя. Але гэ та тэ ма для 
ін шых роз ду маў.

Са ма ам ба са дар Смул ко ва ў ін тэр
в’ю для Ра дыё Ра цыя так ус па мі нае той 
пе ры яд пер шай па ло вы дзе вя но стых 
га доў: «Я ха чу яш чэ звяр нуць ува гу, што 
трак тат, які мы пад пі са лі, даў пад ста ву 
для та ко га сур’ ёз на га пе раг ля ду ўсіх ра
ней шых да моў ле нас цей, якія бы лі па між 
Поль ш чай і Са вец кім Са ю зам, і ў гэ тым 
Са ю зе — Рэс пуб лі кай Бе ла русь. Гэ та 

бы ла вя лі кая пра ца. Трэ ба бы ло пра ве
рыць усе да ку мен ты і вы ра шыць, што мы 
па кі да ем, а што аба вяз ко ва не па трэб нае 
трэ ба ад кі нуць і на но ва афар м ляць но
выя да моў ле нас ці. І гэ тых но вых бы ло 
шмат. На пра ця гу пер шых трох га доў ма
ёй пра цы там пад пі са лі ка ля са ра ка да
моў ле нас цей. Бы ло да во лі мно га эн ту зі
яз му і та ко га спа дзя ван ня, што ёсць усе 
маг чы мыя пад ста вы для та го, каб гэ тыя 
ад но сі ны па між дзвю ма дзяр жа ва мі бы лі 
рэ а лі за ва ны на но вых ас но вах».

Бы лі так са ма спа дзя ван ні, што лю быя 
праб ле мы мож на вы ра шаць шля хам пе
ра га во раў па між бліз кі мі на ро да мі. Пра 
су поль насць эт ніч на га і куль тур на га 
лё су згад ва ла ся, да рэ чы, у прэ ам бу ле 
пад пі са на га трак та та. Не ў кож ным па
гад нен ні згад ва ец ца так бліз кую і су поль
ную спад чы ну. А мо жа про ста бы ло гэ та 
звы чай нае, на іў нае спа дзя ван не ма ла
дых не за леж ных дып ла ма таў, што ўсё 
па між на мі бу дзе доб ра і пры ем на. Доб
рыя на ме ры і ўяў лен ні хут ка су тык ну лі ся 
ў ла ба вую з праг ма тыз мам і цы ніз мам 
уза ем на вык лю ча ю чых ся ге а па лі тыч ных 
ін та рэ саў. Адзін цяг нік ад’ е хаў на за хад, 
дру гі свае рэй кі пе ра ста віў на ўсход ні на
пра мак. А па ся рэ дзі не за мест жа лез най 
зас ло ны ўзнік ла па пя ро вая — ві за вая. 
І як не кру ці па між дву ма на ро да мі і дзяр
жа ва мі пас ля двац ца ці пя ці га доў, што
раз менш су поль на га і бліз ка га. Сум нае 
ўсё гэ та, ба лю чае, але праў дзі вае.

vЯў ген ВА ПА

У Маск ве га ра джан, па вод ле кла сі ка 
лі та ра ту ры Мі ха і ла Бул га ка ва, сап са ва
ла ква тэр нае пы тан не. Апош нія паў го
да ў ра сей скай ста лі цы раз гар ну ла ся 
сап раў д ная вай на ва кол зно су ста рых 
да моў за бу до вы ча су Хруш чо ва і ра ней
шых — іх у на ро дзе трап на на зы ва юць 
„хруш чо бы”. Баль шы ні на сель ні каў пля
ваць на ней кія па лі тыч ныя пра цэ сы, на 
гра ма дзян скія пра вы і сва бо ды, але што 
да ты чыць іх ня га „ку рач ні ка” — тут іх лепш 
не ча паць. У вы ні ку сты хій ных пра тэ стаў 
у Маск ве ўла ды пай ш лі на ват на пе ра мо
вы з жы ха ра мі і ней кія са ступ кі. Га лоў най 
мэ ты там тэй шая ўла да, мож на ска заць, 
па спя хо ва да маг ла ся. А па ра лель на яш
чэ не каль кіх. Пры кла дам, вы пус ці лі та кім 
чы нам па ру не за да валь нен ня, пе ра вя лі 
стрэл кі ад ас ноў ных праб лем гра мад ства 
і дзяр жа вы.

У Грод не жар с ці раз га рэ лі ся ва кол ін
шай бы та ву хі, да руй це ўжо за гэ ты слэнг. 
Да ду ма лі ся рап там (хоць на сам рэч зу сім 
не зня нац ку, а з дак лад най сва ёй мэ тай) 
га ра дзен скія ўла ды ўпа рад ка ваць пра цэс 
сар та ван ня і вы ва зу га рад ско га смец ця. 
Ліш не на пэў на ка заць, але ўсё ж заў ва
жу, што з людзь мі ніх то ра іц ца і не збі
раў ся. Сут насць но ваў вя дзен ня про стая: 
ста рыя смец ця во ды лік ві да ваць зу сім, 
а ўста ля ваць у два рах не па да лёк да моў 
аб са лют на но выя кан тэй не ры на но вых 
пля цоў ках для асоб ных ві даў смец ця 
— для шкла, для пла сты ку, для па пе ры, 
ну і агуль ныя.

Аса бі ста я дзвю ма ру ка мі за та кое 
раз дзель нае, як і ва ўсім цы ві лі за ва ным 
све це, сар та ван не смец ця. Да ўся го га да
мі мно гія га ра дзен цы не маг лі спа кой на 
спаць, па коль кі кож ную ра ні цу, на ват у вы
ход ныя дні, учэ пі стыя двух жыль ныя двор
ні кі са страш ным гру ка там вы коч ва лі пад 
пад’ ез дам па ас фаль це ста рыя ма сіў ныя 
кан тэй не ры. Ні бы кож ную ра ні цу да твай
го до ма пад’ яз джа юць тан кі. А гэ тыя смяр
дзю чыя кан тэй не ры за мі на лі і ма шы нам 
і пе ша хо дам на ход ні ках. Ве цер раз но сіў 
з іх па пе ры і ін шае смец це па ўсім на ва
кол лі да моў, істот на да да ю чы бед ным 
двор ні кам ра бо ты. Сло вам, плю соў ад 

но ва га па ды хо ду да сар та ван ня і вы ва зу 
смец ця нам но га больш, чым мі ну саў.

Але я ка тэ га рыч на су праць та ко га 
стаў лен ня да лю дзей. Зда ва ла ся б, якая 
праб ле ма, пра вя дзі це схо ды ў жыл лё ва
бу даў ні чых ка а пе ра ты вах, агуль ныя схо ды 
на сель ні каў асоб ных пад’ ез даў да моў 
з пры сут нас цю прад стаў ні коў са цы яль ных 
і ка му наль ных служ баў. Раст лу мач це ўсё 
спа кой на і дэ та лё ва, ар га ні зуй це да па мо гу 
ста рым лю дзям, якім за раз цяж ка ста ла 
вы но сіць смец це да ад да ле ных смец це вых 
кан тэй не раў. А не ка то рыя зу сім не мо гуць 
гэ та га зра біць фі зіч на. На ват гэ та кае ма
лень кае са ма кі ра ван не ар га ні за ваць мож
на. Але не ту ды тое — ула ды мах ну лі на ват 
на свой па ста ян ны „лех та рат” — маю на 
ўва зе тых жа бед ных і са ста рэ лых лю
дзей. І спра ва тут не столь кі ў тым, што ім 
— улад ным струк ту рам — кар ціць хут чэй 
рэ а лі за ваць вя лі кі пра ект. І не ў тым, што 
на гэ тых схо дах лю дзі маг лі за да ваць на
ту раль ныя няз руч ныя пы тан ні — пры кла
дам, а як жа з ты мі ра ней шы мі вы го да мі 
смец це во даў, кошт якіх быў улі ча ны ад 
па чат ку пры бу даў ні цтве да моў і за якія 
мы пла ці лі пры на бы ван ні сва іх ква тэр?! 
А рэч най перш у тым, што ўлад ныя са ноў
ні кі лі чаць усіх лю дзей ней кі мі піг ме я мі, якія 
боў та юц ца ў іх пад на га мі. Што лю дзі, што 
смец це — якая тут роз ні ца! Рэч ме на ві та 
ў па гар д лі вым стаў лен ні да ча ла ве ка, які, 
па іх мер ка ван ні, не мае пра ва ні ўплы ваць 
на неш та, ні тым больш неш та вы ра шаць. 
Што тут слу хаць мер ка ван ні і га ла сы жы
ха роў. Дзяр жа ва вам неш та ро біць — пак
ла ні це ся, аб ліз ні це ся і будзь це ўдзяч ныя 
ха ло пы! І ло гі ка тут, ка неш не, жа лез ная. 
Бо ка лі хоць раз за пы тац ца ра ды ча ла ве
ка пра неш та, то ён ад чуе сваю важ насць 
і важ касць. І адзін ка та ды — ужо не нуль 
і не глуп ства. Гля дзіш, і на вы ба рах за пы
тае: а ку ды пай шоў мой го лас, ці па лі чы лі 
яго ад па вед на?

Сар та ваць смец це га ра дзен цы ўрэш це 
на ву чац ца і са мі. Бун ту так са ма не бу дзе, 
нех та гуч на, у ме жах свай го пад’ ез да, па
а бу ра ец ца, нех та па звык лай за вя дзён цы 
на пі ша па ру скар гаў, якія чы ноў ні кібю рак
ра ты вы кі нуць у смет ні цу.

І праз ней кі час усё паў то рыц ца зноў, 
хай са бе і ў ін шай сфе ры.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

За кож ны на дру ка ва ны рэ дак цы яй 
ма тэ ры ял — пра та кол.

На па заш тат на га аў та ра тыд нё ві ка 
бе ла ру саў у Поль ш чы «Ні ва» ма гі лёў
ска га жур на лі ста Ула дзі мі ра Лап цэ ві ча 
мі лі цыя скла ла аж но сем пра та ко лаў. 
Жур на лі ста ві на ва цяць у «не за кон ным 
вы ра бе пра дук цыі СМІ», з чым Ула дзімр 
Лап цэ віч не зга джа ец ца. „Пра дук цыю 
СМІ вы раб ляе рэ дак цыя вы дан ня, а не 
па заш тат ны аў тар”, — ка жа Ула дзі мір 
Лап цэ віч: — Я гэ та ўсё ўспры маю як 
пе рас лед не столь кі за тое, што неш та 
дру ку ец ца ў «Ні ве» пад ма ім проз віш
чам, а ме на ві та за жур на ліс ц кую дзей
насць, якую я вя ду як ка рэс пан дэнт 
Бе ла ПАН. Га лоў ны рэ дак тар тыд нё ві ка 
бе ла ру саў у Поль ш чы «Ні ва» Яў ген Ва
па ад зна чае, што пе рас лед Ула дзі мі ра 

Лап цэ ві ча аб сур д ны, але па ка заль ны: 
— Праз та кія спра вы, ні бы ма лыя, але 
ма лыя спра вы па каз ва юць боль шыя 
рэ чы, ві да воч на, што з бо ку ўла ды ідзе 
па ля ван не на не за леж ных жур на лі стаў 
і яно не за кон чыц ца. Ка лі ўцяг ва юць 
ў свае ін т ры гі ды яш чэ ка ры ста ю чы ся 
не за леж ным тыд нё ві кам бе ла ру саў 
у Поль ш чы «Ні ва», я лі чу, што гэ та пра
ва ка цыя. 

Ад мі ніст ра цый ная спра ва су праць 
Ула дзі мі ра Лап цэ ві ча грун ту ец ца на 
пра та ко ле аг ля ду ін тэр нэт ста рон кі тыд
нё ві ка Ні ва ды звест ках з па дат ко вай 
ін с пек цыі, аб ат ры ман ні аў тар скіх га
на ра раў за до пі сы. Ула дзі мір Лап цэ віч 
мяр куе, што су до вы раз г ляд па гэ тых 
спра вах ад бу дзец ца ў блі жэй шыя тыд
ні.                                           (ra cy ja.com)

Бе ла сток 26.06.2017 г.

Суд Ле нін ска га ра ё на г. Ма гі лё ва
212030 вул. Даб ра лю ба ва, 4
г. Ма гі лёў, Рэс пуб лі ка Бе ла русь

Рэ дак цыя тыд нё ві ка бе ла ру саў у Поль ш чы „Ні ва” да во дзіць да ве да ма 
су да Ле нiн ска га ра ё на Ма гі лё ва, што з Ула дзі мі рам Лап цэ ві чам рэ дак
цыя не мае ні я кай пра цоў най до мо вы. Пуб лі ка цыі ў „Ні ве”, пад пі са ныя 
яго імем і проз віш чам, з’яў ля юц ца до пі са мі ў га зе ту ад пры ват най асо
бы. Га на ра ры, кштал ту тых, якія бы лі вып ла ча ны Ула дзі мі ру Лап цэ ві чу, 
вып лоч ва юц ца кож на му па заш тат на му аў та ру, ка лі іх лі сты пуб лі ку юц ца. 
Па заш тат ныя аў та ры, та кія як Ула дзі мір Лап цэ віч, не зай ма юц ца вы ра
бам і рас паў сю дам пра дук цыі срод ка ма са вай ін фар ма цыі, а ме на ві та 
пра дук цыі вы дан ня „Ні ва”. Гэ тым зай ма ец ца ўлас на рэ дак цыя, у склад 
якой Ула дзі мір Лап цэ віч не ўва хо дзіў і не ўва хо дзіць. Тыд нё вік бе ла ру
саў у Поль ш чы „Ні ва” вы да ец ца згод на за ка на даў ству Рэс пуб лі кі Поль ш
ча і рас паў сюдж ва ец ца на яе тэ ры то рыі.

Яў ген ВА ПА
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24 
чэр ве ня ў клу бе „Ка ры на”, 
што ў воб ру бе Лу кі, ад бы
ла ся кан фе рэн цыя пад ло
зун гам „Яд нае нас вя лі кая 

ва да”. Кан фе рэн цыю сар га ні за ва лі ўпра
вы На раў чан скай і Мі ха лоў скай гмін, на
раў чан скі Гмін ны ася ро дак куль ту ры ды 
згур та ван не „Стор чык”, а пры мер ка ва на 
яна бы ла да 40год дзя ва да ё ма „Се мя
ноў ка”. Бы ло кры ху мяс цо ва га афі цы ё зу 
ды кры ху „про ста га” на сель ні цтва.

Ад к ры ва ю чы кан фе рэн цыю на раў чан
скі войт Мі ка лай Па вільч па ве да міў, 

што іні цы я ты ва кан фе рэн цыі вый ш ла ад 
Ля во на Хля бі ча, рад на га На раў чан скай 
гмі ны, за гад чы ка ва да ё ма „Се мя ноў ка” ды 
ад Аляк сан д ра Кар да ша, які саб раў шмат 
да ку мен та цыі пра мі ну лае. Кан фе рэн цыя 
ме ла стаць сен ты мен таль ным ус па мі нам 
пра мяс цо вае бы лое, так са ма пра бя гу чыя 
спра вы, бо „не ўсе ўсё ве да ем”.

За тым быў за чы та ны ліст ад мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства Ежы Ляш чын

ска га. Не ка то рыя выт рым кі з лі ста: «У маі 
1977 го да з вя лі кім раз ма хам рас па ча ла ся 
рэ а лі за цыя вя лі кай і скла да най за да чы. 
Ужо ў 19631964 га дах бы ла звер ну та 
ўва га на не да хоп ва ды ў аб ша ры вер х няй 
Нар вы і з та го ча су па ча лі ся дас ле да ван
ні на конт выз на чэн ня мес ца і ве лі чы ні 
ва да ё ма ў рэ чыш чы Нар вы, які б па га сіў 
дэ фі цыт. Цэ ласць пра ек т ных прац бы ла 
за вер ша на ў 1978 го дзе; да гэ тай пра цы 
бы ло пры цяг ну та дзе вяць пра ек т ных бю
ро. Кі ра ваў пра ца мі Фран ці шак Па лыс. 
У па бу до ву ва да ё ма бы лі пры цяг ну ты 
28 прад п ры ем стваў з цэ лай кра і ны. Усё 
ме ра пры ем ства, з ува гі на яго раз мах, 
бы ло па дзе ле на на пяць за дач: бу до ву 
са цы яль най ба зы, бу до ву гід ра тэх ніч ных 
аб’ ек таў, пе ра бу до ву чы гу нач най лі ніі, 
бу до ву ка на ла Нар ва — Суп расль (гэ тая 
за да ча не бы ла рэ а лі за ва на) ды лік ві да
цыю ад моў ных пас ля доў нас цей уз ды му 
ва ды». Ка лі тут наг ру вас ці ла ся мно ства 
ма шын і з’е ха ла шмат спе цы я лі стаў з усёй 
кра і ны, ся род мяс цо ва га на сель ні цтва ста
лі ха дзіць па га ло скі. Лю дзі паў та ра лі, што 
на пэў на пад ва дою бу дуць раз меш ча ны пу
ска выя ўста ноў кі ра кет з вя лі кі мі скла да мі. 
У чар го вых га дах пай ш ла чут ка, што бу дзе 
па бу да ва на атам ная элек т ра стан цыя, а ва
да бу дзе ска ры ста на для сха лодж ван ня 
рэ ак та раў. Не ча му дзі ва вац ца, што гэ тая 
ін ве сты цыя бы ла шы ро ка аб мяр коў ва на 
ў роз ных кру гах. Пад ва да ём „Се мя ноў ка” 
бы ло вы куп ле ных і адаб ра ных 289 гас па да
рак, рас па ло жа ных у дзе вя ці вё сках. Поў
нас цю бы лі зне се ны вё скі Боў т ры кі, Бу ды, 
Гар ба ры, Руд ня і Лу ка; част ко ва ка лё ніі 
вё сак Ба ху ры, Тар но паль і Се мя ноў ка. Ча
ла ве чыя дра мы вык лі ка ла і пе ра ся лен не 
318 сем’ яў і адаб ран не грун тоў плош чаю 
ў 3718 гек та раў. Па бу да ва ны бы лі, праў да, 
дзе вяць бло каў для ста трыц ца ці пя ці сем’
яў у Бан да рах ды два бло кі ў Мі ха ло ве для 
трыц ца ці сем’ яў. Ад нак той час мно гім аса
цы ю ец ца з вя лі кай траў май. Тым, якія на да
лей ха це лі жыць з зем ля роб ства, бы ла зак
ла дзе на вё ска Но вая Лу ка. Пра ўсе гэ тыя 
ня до лі ра сказ вае зроб ле ны ўра джэн кай 
На раў кі Та ма рай Са ла не віч у 1987 го дзе 
фільм „Ці чу еш, як пла ча зям ля?”. Да лей
ша му лё су гэ тых лю дзей прыс вя ці ла яна 
ў 1991 го дзе свой чар го вы рэ пар таж „Во
зе ра поў нае слёз”. За раз пра цу юць тут 22 
асо бы, які мі мно гія га ды за гад вае спа дар 
Ля вон Хля біч.»

Войт На раў чан скай гмі ны Мі ка лай 
Па вільч у сва ім вы ступ лен ні звяр нуў 

ува гу, што ва да ём вык лі каў роз на га лос сі 
з са ма га па чат ку. Кі раў ні цтва гмі ны на ма
га ец ца так ска ры стаць гэ тае даб ро, каб 
яно бы ло з ка рыс цю. Ёсць ужо па чат кі 
ту ры стыч най ін ф раст рук ту ры. На рых та
ва ны тэ ры то рыі пад дач нае і ад па чын
ко вае бу даў ні цтва. І ка лі тут паў ста ла 
ін ф раст рук ту ра, то, пас ля са ра ка га доў, 
з’я ві лі ся спад ка ем цы, якія лі чаць, што 
гэ тая ма ё масць па він на быць ім вер ну та. 
Не ас п рэч ва ем іх ніх пат ра ба ван няў, але 
як гмі на, лі чым, што гэ та не мы з’яў ля ем
ся тым суб’ ек там, які за бі раў улас насць. 
Эк с п ры яп ры ра ва ла дзяр ж каз на і яна 
па він на гэ тым за няц ца. А я, за я віў войт, 
па куль бу дзе мне су джа на кі ра ваць гмі
най, тую ма ё масць, якая аста ец ца ва 
ўла дан ні гмі ны, бу ду ба ра ніць і ахоў ваць. 
Тое, што гмін нае, па він на аста вац ца гмін
ным і да ваць гмі не ка рысць, а не лёг ка 

раз да вац ца кож на му за яў ні ку. Са маў рад 
вы ка наў гі ган ц кую пра цу, бо ўвесь ва да
ём аб ве дзе ны во дап ра вод най сет кай, 
ка на лі за цый най, па бу да ва на ачыш чаль ня 
сцё каў, якая за раз аб слу гоў вае цэ лае 
ўзбя рэж жа ва да ё ма і ёсць яш чэ рэ зер вы, 
якія даз во ляць пад к лю чыць чар го выя ін
ве сты цыі. Сён ня ма ем пры га та ва ныя 460 
участ каў пад дач нае бу даў ні цтва, част ка 
якіх ужо мае ўлас ні каў. Я зра біў усё, каб 
ва да ём „Се мя ноў ка” слу жыў нам усім. 
Каб ура стаў у на шу свя до масць як ка рыс
ны аб’ ект. І яш чэ шмат пра цы пе рад на мі. 
І най важ ней шая пе рад на мі — ва я вод
ская да ро га 687, якая вя дзе ў на прам ку 
ва да ё ма, а сён ня не заў сё ды за ах воч вае 
маг чы мых ту ры стаў ці ін ве ста раў каб 
ха це лі сю ды пры ехаць. Спа дзя ю ся, што 
ўсе тут пры сут ныя бу дзе це нас пад трым
лі ваць, каб гэ тую ін ве сты цыю вы ха дай ні
чаць. А ін ве сты цый ная дзей насць гэ та не 
толь кі ту ры стыч ныя аб’ ек ты — у Се мя ноў
цы ма ем спе цы яль ную эка на міч ную па дзо
ну, і ёсць ужо пер шы ін ве стар; зна чыць 
ёсць шанс, што бу дзем жыць не толь кі 
з ту рыз му, але так са ма з пра цы ў пра мыс
ло вас ці ці пас лу гах.

Пра фе сар Адам Даб ронь скі рэф лек сіў
на ра ска заў пра мяс цо вую гі сто рыю, 

ас вят ліў шы яе, як ча ла век вон ка ва га па хо
джан ня, з больш гла баль ных па зі цый. Пра 
ва да ём га ва ры ла ся ча сам як пра Бай кал 
ці Ба ла тон, бо вы зва ліў буй ныя ўяў лен ні. 
А мяс цо вая зям ля з гі ста рыч на га пун к ту 
гле джан ня бы ла заў сё ды пры за бы тай. Ме
ла гэ та свае ко зы ры, бо жы ло ся спа кай
ней, ма ца ва лі ся ўза е ма су вя зі, у тым лі ку 
і з пры ро дай, якая бы ла ад ным з фак та раў 
так што дзён нас ці, як і бу ду чы ні. У ста ра
поль скі пе ры яд бы ло тут На ваг рад скае 
ва я вод ства, а зу сім не да лё ка ме жа ва лі 
з са бою тры ва я вод ствы — яш чэ Пад ляш
скае і Бе рас цей скае. Та кія гра ні цы мо гуць 
быць ка рыс ны мі, ка лі яны пра ні каль ныя, 
але мо гуць нес ці так са ма і не бяс пе ку. 
Ха ця тут бы лі пуш чан скія зем лі, то на сель
ні цтва не над та ка ры ста ла ся ты мі пуш ча
мі. Зям ля тут не спры я ла зем ля роб ству. 
Се мя ноў ка бы ла кры ху двор скай вё скай, 
бо быў там не вя лі кі двор. Лу ка здаў на 
бы ла му жыц кай вё скай, паў ста лай пе рад 
1632 го дам, у кан цы 18 ст. бы лі тут 43 
гас па дар кі. У на ва кол лі не бы ло га рад
ско га ася род ка, што тар ма зі ла раз віц цё; 
най б лі жэй шым го ра дам быў Ваў ка выск. 
Бе ла сток у між ва ен ны пе ры яд ста но віц ца 
ва я вод скім цэн т рам. У Се мя ноў цы, па вод
ле пе ра пі су на сель ні цтва з 1921 го да, пра
жы ва ла 36 ка то лі каў і 524 пра ва слаў ных 
ды ча ты рох жы доў. Па вод ле мо ваз наў цаў 
гэ тыя тэ ры то рыі бы лі бяс с п рэч на бе ла ру
скія. 1945 год явіц ца вя лі кай тра ге ды яй, 
бо по бач уста ля ва ла ся гра ні ца, афі цый на 
зва ная „гра ні цай друж бы”, а па сут нас ці 
бы ла яна неп ра ні каль най; з гэ та га і вы то кі 
паз ней шай Ус ход няй сця ны. У 1945 го дзе 

Лу ка на ліч ва ла 567 жы ха роў. Элек т ра ток 
за ві таў сю ды ў 1962 го дзе, што па каз вае, 
як пе ры фе рый ныя бы лі гэ тыя тэ ры то рыі. 
У Се мя ноў цы ў 1972 го дзе бы ло 882 душ, 
а ў 1982 — 811, з ча го да ПАРП на ле жаў 
61 ча ла век, 15 да ЗСЛ, 25 да ЗСМП; гэ та 
тлу ма чыць агуль нае адаб рэн не ўсіх дзе ян
няў та га час ных улад. Ін ве сты цыя дрэн на 
тра пі ла на агуль на поль скую сі ту а цыю. 
Яш чэ ў 1960я га ды, ка лі з’я ві ла ся за ду ма 
бу до вы ва да ё ма, а быў гэ та га мул каў скі 
пе ры яд, га ва ры ла ся пра пад трым ку сель
скай гас па дар кі. А бу до ва ва да ё ма па ча
ла ся на схі ле гер каў ска га пе ры я ду, ка лі 
Поль ш ча ўва хо дзі ла ў кры зіс і ста на ві ла ся 
яс на, што цяж ка бу дзе рэ а лі за ваць ра ней 
за ду ма ныя пла ны. Пла ну ю чы ін ве сты цыю 
ніх то не пы таў ні мяс цо ва га на сель ні цтва, 
ні на ву ко вых ін сты ту таў. Пла на ва ла ся, 
што тут што дзён на бу дзе ад па чы ваць ка ля 
пя ці дзе ся ці ты сяч на ро ду, а па ня дзе лях 
і свя тах 230 ты сяч. У гаст ра но мах ме лі 
што дзён на гу ляць ты ся чы ча ла век. Меў 
тут паў стаць ад па чын ко вы цэнтр на 1600 
лож каў ды ту ры стыч ны ком п лекс на звыш 
ты ся чу мес цаў. Мэ тай бу до вы бы ла „ва да 
для сель скай гас па дар кі”, але ўла да, якая 
вый ш ла з гэ тым ло зун гам, ра ней зра бі ла 
ўсё, каб гэ тай ва ды не бы ло, ме лі я ру ю чы 
Нар ву, за бі ра ю чы з яе ва ду; гэ ты пра цэс 
спы ніў ся пад Ха рош чай, ка лі на стаў гор
шы для ўла ды час. Пла на ва ла ся ме лі я ра
ван не баг наў „Віз на” з вы ка ры стан нем нар
ваў скай ва ды. Аста лі ся вя лі кія стра ты, не 
толь кі эка на міч ныя, у вы ні ку за ліц ця ва дою 
да роб ку шмат лі кіх па ка лен няў, асаб лі ва ж 
куль тур ныя стра ты. Зніш чэн не мяс цо вай 
тра ды цый най ін ф раст рук ту ры па ско ры ла 
ад п лыў ад сюль мо ла дзі.

Пра фе сар Алег Ла ты шо нак пад к рэс ліў 
сваё лу чан скае па хо джан не, па ма ці. 

Проз віш ча ро ду ма ёй ма мы — Стоц кіх вы
сту пае з па ло вы 17 ст., ска заў. Адзі ным 
ма тэ ры яль ным рэ лік там Лу кі за раз з’яў ля
ец ца ста ры спа рах не лы крыж і не каль кі ка
мен ных па ро гаў; крыж, па стаў ле ны вы ся
ля ны мі жы ха ра мі вё скі. Спра ва до сту пу да 
тых кры жоў ста ла за чы нам са ма ар га ні за
ван ня лу чан, цяг ну чы за са бою да лей шыя 
па дзеі. Па мяць пра Лу ку ўсё жы ве. Адзін 
з наш чад каў лу чан ства рыў вір ту аль ную 
лу чан скую ста рон ку, рых ту ец ца да вы дан
ня кні гі пра Лу ку. З гэ та га за ду ма ства рэн
ня вір ту аль най Лу кі, бо шмат да ку мен таў 
за ха ва ла ся, дзя ку ю чы м.інш. пра цы спа да
ра Аляк сан д ра Кар да ша. Вір ту аль ная Лу
ка мае быць тво рам кам п’ ю тар най тэх ні кі 
з па а соб ны мі ха та мі і за ха ва най па мяц цю 
аб іх жы ха рах. Ін шую за ду му пад су нуў 
Кац пар Бі ры ла, ча ла век звон ку Лу кі, які 
зла дзіў фо та вы стаў ку пра лу чан. Та кую, 
як у Ме ляш ках быў зла дзіў Па вел Грэсь; 
у Ме ляш ках так са ма бы лі заб ра ны грун ты 
пад бу до ву ка на ла, які меў ад во дзіць ва ду 
з ва да ё ма „Се мя ноў ка” ў ра ку Суп расль. 
З гэ тых іні цы я тыў на ве я ла ся ідэя, што 

мож на ад бу да ваць і Лу ку рэ аль ную, што 
мо жа ўдас ца пе ра ка наць гмін ныя ўла ды, 
каб ства ры лі пра ект ад бу до вы вё скі Лу ка 
шля хам рэ кан ст рук цыі ся ліб у іх даў няй 
по ста ці, з пры цяг нен нем фі нан са ван ня 
з еў ра фон даў. Та кая Лу ка ме ла б вя лі кі пі я
раў скі па тэн цы ял, пры цяг ва ю чы ту ры стаў 
не толь кі з Поль ш чы. Гэ та ілю зія, але ёсць 
маг чы масць вяр тан ня лу чан скіх участ каў 
іх улас ні кам, якія, вя до ма, ма юць ін шыя 
пла ны, але най важ ней шае, што Лу ка мо
жа ад ра дзіц ца.

Ля вон Хля біч, які з ва да ё мам звя за ны 
з са мо га яго па чат ку, заз на чыў, што 

сель ская гас па дар ка не бы ла тут сяр
мяж ная, бо лю дзі тры ма лі шмат да быт ку, 
а іх да хо ды даз ва ля лі па сы лаць дзя цей 
у вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы. Га
во рыц ца, што пе ра ся лен не бы ло вя лі кай 
тра ге ды яй; бе зу моў на, з пер с пек ты вы ча
су мож на так мер ка ваць, за тое на зло ме 
1970/1980 га доў ад на рэ ча іс насць ста ла 
на на шых ва чах пе рат ва рац ца ў ін шую рэ
ча іс насць. Эк с п рап ры я цый ныя пра цэ сы, 
як са мі лю дзі та ды ацэнь ва лі, пра во дзі лі ся 
сум лен на, усё, ад кус ці ка па рэч кі па за бу
до вы, бы ло вы цэ не на і на леж на кам пен са
ва на. Ха ця паз ней эка на міч ныя пра цэ сы 
пай ш лі не ка рыс на, ад нак у дзень эк с п рап
ры я цыі лю дзі ат рым лі ва лі тое, ча го ха це лі. 
Лю дзі ат рым лі ва лі ква тэ ры, ка лі ха це лі, 
у Бе ла сто ку; хто ха цеў бу да вац ца, той 
бу да ваў ся ў Но вай Лу цэ. Пра моў ца заў ва
жыў, што на ва коль ныя вё скі, на пры клад 
Луп лян ка, якія не бы лі вы се ле ны ў час бу
до вы ва да ё ма, так са ма апус це лі, аста лі ся 
там пу стыя ха ты і да жы ва ю чыя свой век 
ста рэ чы.

Вы сту па ю чы ад імя мар шал ка Пад ляш
ска га ва я вод ства рад ны Ва я вод ска га 

сей мі ка Мі ко ла Яноў скі ска заў, што ка лі б 
вяр нуць усіх вы хад цаў 19502000 га доў 
з на шых мяс цо вас цей у тыя ж мяс цо вас ці, 
то ака за ла ся б, што ў Гай наў скім па ве це 
і Мі ха лоў скай зям лі ме лі б яны най вы шэй
шую ў Поль ш чы аду ка цыю. На шы прод кі 
вы ву чы лі нас, бо ве да лі, як цяж кае жыц
цё на вёс цы. І ці не па ра ад п ла ты на шай 
ін тэ лі ген цы яй для гэ тай зям лі, для тых 
прод каў, якія пра гэ тую зям лю ру пі лі ся? 
Ця пер ніх то не пры му шае да вы ез ду, а як 
выг ля да юць на шы вё скі? Не ва да ём „Се мя
ноў ка” паз ба віў нас то ес нас ці, бо мы са мі 
ад яе паз баў ля ем ся.

Ін шы з пра моў цаў заў ва жыў, што ма быць 
ніх то ця пер, хто жы ве ў ма дэр ных да мах, 

не ха цеў бы жыць у та кой ха це, у якой жы
ла яго ная мяс цо вая ба бу ля.

Аляк сандр Кар даш прад ста віў ап ра ца ва
ны ім аль бом, у якім здым кі кож най ха

ты з вы се ле ных вё сак і ка рот кія вест кі пра 
не ка то рых іх жы ха роў. Аль бом све жань кі, 
вы да дзе ны згур та ван нем „Стор чык”.
Суст рэ чу за вяр шыў па ча сту нак і вы ступ 
гур та „АртПро нар” з Нар вы.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Раз лі ла ся вя лі кая ва да

Фота Улі Шубзды
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Я, як ура джэ нец Ор лі, шмат га до вы гмін ны рад ны ды гі сто рык-рэ гі я на ліст, ма гу ра шу ча ска заць, што за раз 
у Ор лі і на ва кол лі лю дзям жы вец ца вель мі доб ра. На ту раль на, што не ка то рыя па жы лыя лю дзі мо гуць ту жыць 
па мі ну лым, але пэў на та му, што та ды бы лі яны ма ла ды мі, зда ро вы мі і... жыц цё бы ло пе рад імі.

У Ар лян скай гмі не, як і ўсю ды, ёсць та кія лю дзі, якім на ўсё ха пае, ёсць та кія, якія ледзь зво дзяць кан цы 
з кан ца мі, і ёсць мно га бед ных — кож ная чац вёр тая асо ба ка ры ста ец ца са цы яль най да па мо гай. Ар лян ская 
гмі на, дзя ку ю чы буй ным ін ве сты цы ям на яе тэ ры то рыі ды з пун к ту гле джан ня да хо даў на ад на го жы ха ра ста-
ла ад не каль кіх га доў лі чыц ца ба га тай. І гэ та факт. Бю джэт гмі ны што год па паў ня ец ца амаль шас цю мі льё на-
мі зло таў па дат каў ад буй ных фірм; праў да, ка ля шас ці сот ты сяч ады хо дзіць з яго на г.зв. яно сі ка ва.

Ча му ж та ды пі шу, што ў на шай гмі не жы вец ца доб ра? Для прык ла ду, па ча лі нас заў ва жаць су сед нія гмі-
ны. Ад на з іх па ча ла быц цам „пад каз ваць”, каб Ар лян ская гмі на дак ла ла да ма дэр ні за цыі да рож на га нас ці лу 
па вя то вай да ро гі на ей най тэ ры то рыі; а гэ та та му, што тою да ро гай ка ры ста юц ца жы ха ры Ар лян скай гмі ны 
на шля ху ў Бельск. Па куль што на гэ та ня ма зго ды, бо гэ та не да рэч насць — Ар лян ская гмі на да фі нан соў вае 
ма дэр ні за цыю па вя то вых да рог, але толь кі на сва ёй тэ ры то рыі.

У „Ні ве” ад 7 са ка ві ка 2007 г. у ар ты ку ле „Ар лян ская вет ра вая фер ма” ар лян скі войт ска заў: „На шай гмі-
не пат рэб нае ў пер шую чар гу раз віц цё. А каб бы ло раз віц цё — не аб ход ныя гро шы. Са ма па бу до ва да рог ці 
ка на лі за цыі, ці вя ско вых свят ліц — раз віц ця не дае. Та му і по шу кі роз ных дзе ян няў ужо ў 2007 го дзе, ка лі пра 
ІКЕЮ яш чэ ніх то ў нас не ду маў...”.

Ін тэрв’ю з вой там Ар лян скай гмі ны Пят ром СЭЛЬ ВЕ СЮ КОМ

чым у Бель ску. Амаль кож ны мае ця пер са
ма ход дык не па він на быць праб лем з да
ез дам у Бельск на пра цу ці ў шко лу.

— Вет ра вая фер ма — ці гэ та ўда лая 
ін ве сты цыя?

— Мяр кую, што так. Пы тан не: ці ка
мусь ці гэ тая фер ма пе раш ка джае ця
пер? Ні ко му, бо лю дзі пры вык лі, па ба чы
лі, што яна не та кая страш ная. У нас кож
ны ін ве сты цый ны пра цэс за пу ска ец ца 
ў вы ні ку кан суль та цыі з людзь мі. Пра тыя 
фер мы шмат пі са ла ся ў на шых гмін ных 
га зет ках, бы лі раз мо вы на гра мад скіх 
схо дах. Дзя ку ю чы та му, што ін ве сты цыя 
пра соў ва ла ся яў на і праз ры ста, не бы ло 
пра тэ стаў.

— Вы мер ны да ход з фер мы?
— Два пра цэн ты ад вар тас ці бу доў лі 

плюс па да так за ўбу да ван не струк ту ры 
ў да рож ны по яс.

— Ці ўла даль ні кі грун тоў так са ма ат-
рым лі ва юць да ход?

— Бы лі пад пі са ны на та ры яль ныя да
мо вы на арэн ду ўчаст каў і яны што год 
ат рым лі ва юць ап ла ту за тое, што тур бі
ны ста яць на іх па лях. На ра кан няў ад ула
даль ні каў не чуў.

— ІКЕА. Пра во дзіц ца ма дэр ні за цыя 
чы гу нач най лі ніі між Бе ла сто кам і 
Бель скам. Ці гэ та ўсклад ні ла па стаў кі 
сы ра ві ны з Бе ла ру сі?

— На гэ тую тэ му ні чо га мне не вя до
ма. Пу ці ма дэр ні зу юц ца, бо бы лі за пуш
ча ны. Ма дэр ні за цыя пат рэб ная так са ма 
для па са жыр ска га тран с пар ту. Ра монт 

У Ор лі ўзнік не 
КУЛЬ ТУР НЫ ЦЭНТР БЕ ЛА РУ СКАЙ МЕН ШАС ЦІ

пра во дзіц ца ад рэз ка мі і цяг ні кі кур сі
ру юць па ста ян на.

— Ці Ар лян ская гмі на ка ры ста ец-
ца вон ка вы мі да та цы я мі?

— Яны заў сё ды па трэб ныя. Мы па
да ем за яў кі і раз ат рым лі ва ем, ін шы 
раз не. Ця пер най час цей пры ма ец ца 
пад ува гу пры ход на га ла ву на сель ні
цтва, які ў нас вы шэй шы чым у ін шых 
гмі нах, бес п ра цоўе ў гмі не так са ма 
ад нос на не вя лі кае і ў су вя зі з гэ тым 
най час цей тых срод каў не ат рым лі ва
ем. Бы ло так пры ра ней шым ура дзе, 
так жа і ця пер. Шчы ра ка жу чы — най
лепш быць у та кой сі ту а цыі, ка лі са мі 
мо жам са ма стой на і фі нан са ваць, 
і пра во дзіць ін ве сты цыі. Быць не за леж
ным і не спа дзя вац ца да па мо гі звон ку.

— У маі Гмін ная ра да пры ня ла 
ра шэн не на конт зме ны наз вы ву лі-
цы Чыр во най Ар міі на ра ней шую 
— Пас вен т ную. Ці гэ та бы ла адзі ная 
спра ва пат ра бу ю чая зме ны?

— Пом ні каў та ко га ха рак та ру 
ў нас ня ма. Не ка то рыя пы та лі пра 
наз ву ву лі цы 1 Мая, але гэ та між на
род нае свя та пра цы. Не ка то рыя заў
ва жа лі, што ёсць ву лі цы Выз ва лен ня, 

Пар ты за наў, але ў гэ тых на зваў шы ро
кае зна чэн не.

— Ці ёсць маг чы масць пры дан ня 
Ар лян скай гмі не больш ту ры стыч на га 
ха рак та ру?

— Сум ня ва ю ся, бо та кіх гмін, як на
ша, вя ско вых, у Поль ш чы па ло ва або 
і больш. Мы не ў пя ці кі ла мет рах ад Бе
ла ве жы, ад Бе ла веж скай пуш чы. У нас 
ня ма асаб лі вых ко зы раў. Вя до ма, мож на 
ства рыць ту ры стыч ны шлях, ка лі хто 
едзе ў Бе ла ве жу дык мо жа за е хаць у Ор
лю, па ба чыць сі на го гу ці ін шыя пом ні кі. 
І гэ та мае сэнс. Не мае сэн су дуб лі ра ван
не та го, што ёсць у ін шых гмі нах.

— Но выя ін ве сты цыі ў Ор лі ў бя гу-
чым го дзе?

— Па бу до ва Гмін на га цэн т ра куль ту ры; 
мы тут за вяр ша ем пра цэс вы лу чэн ня вы
ка наў цы. Мяр кую, што фір ма пач не пра цу 
ў чэр ве ні. Гэ та ча ка ная дзя сят ка мі га доў 
ін ве сты цыя і ні ко лі не бы ло та кіх фі нан са
вых і фун к цы я наль ных маг чы мас цей па
бу до вы та ко га цэн т ра. Ён бу дзе слу жыць 
раз віц цю куль ту ры на шай бе ла ру скай 
мен шас ці і бу дзе — так спа дзя ю ся — гур
та ваць мен шасць ва кол цэн т ра. Бо гэ ты 
цэнтр уз во дзіц ца не толь кі для жы ха роў 
Ор лі ці гмі ны, але, мяр кую, ста не та кім 
ася род кам куль тур на га жыц ця бе ла ру
скай мен шас ці ў гэ тай част цы рэ гі ё на. 
Дзе ля гэ та га ма ем і фі нан са вы, і ма стац
кі, і ін тэ лек ту аль ны па тэн цы ял. Па ра ўжо, 
каб уз нік тут цэнтр жыц ця бе ла ру саў

— Дзя кую за раз мо ву.
vГу та рыў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

— Спа дар войт, Вы ўжо доў га на 
па са дзе. Ці гас па да ран не па да ба-
ец ца, ці яш чэ мно га пра цы пе рад 
Ва мі?

— Доў га — гэ та тэр мін рэ ля тыў
ны; звыш дзе ся ці га доў. Са мыя га ды 
гэ та пры све ча ны мяс цо вай спра ве 
ка ва лак жыц ця, які па тра ба ваў мно га 
са ма ах вя ра ван ня. Ад нак ка лі ёсць 
ах во та да пра цы і за ду мы, то заў сё ды 
ўзні ка юць ін ве сты цый ныя пат рэ бы, 
ёсць што бу да ваць і пе ра бу доў ваць.

— Ар лян ская гмі на ба га тая. Ці 
та кая ба га тая гмі на мо жа неш та зра-
біць, каб — для прык ла ду — за тры-
маць ма ла дых лю дзей на мес цы, 
каб не вы яз джа лі?

— Ар лян ская гмі на не та кая ба га
тая, яна кры ху ба га цей шая за су сед
нія. Гэ ты наш боль шы да ход бя рэц ца 
вы ключ на з дзе ян няў Гмін най ра ды 
і вой та. Яш чэ дзе сяць га доў та му Ар
лян ская гмі на бы ла ў лі ку най бяд ней
шых у маш та бе кра і ны. Ця пер да ход 
вя лі кі, але і па трэб шмат.

Да ход вя лі кі та му, што вя лі кія 
па ступ лен ні з па дат каў. Гэ та ад но, 
а дру гое — лік на сель ні цтва гмі ны 
мен шае. Той да ход лі чыц ца на ад на го 
жы ха ра; ка лі лік жы ха роў па дае, то той 
да ход рас це. Дэ маг ра фіч ныя пра цэ сы 
ад бы ва юц ца і ў ва я вод стве, і ў кра і не, 
і ў Еў ро пе. На сель ні цтва ста рэе і мы 
не ў змо зе гэ тае змя ніць ці спы ніць, бо 
дзе ля гэ та га па трэб ныя ком п лек с ныя 
дзе ян ні так са ма кі ра ван няў, як і ўра да. 
А ма ла дыя лю дзі за ста нуц ца ў мес цы жы
хар ства толь кі та ды, ка лі там бу дзе пер с
пек ты ва доб рай пра цы, доб ра га за роб ку 
і раз віц ця. Вя до ма, што не кож ны хо ча 
жыць і пра ца ваць у вя лі кай аг ла ме ра цыі 
як, пры клад на, Вар ша ва.

Мы ўвя лі пра гра му дап лат да ле каў 
— гэ та пак лон у бок ста рэй шых лю дзей. 
Увя лі пра гра му пад трым кі аду ка цыі та
ле на ві тых дзя цей і мо ла дзі з тэ ры то рыі 
Ар лян скай гмі ны; част ка з іх вер нец ца 
сю ды і зой ме на шы мес цы.

— У Ор лі мож на заў ва жыць, што 
кры ху ма ла дых лю дзей — мяс цо вых 
і пры ез джых — па бу да ва ла ся. Ёсць 
та кія, якія раз г ля да юц ца за ўчаст ка мі 
для па бу до вы.

— Гэ та доб ра. Не ка то рыя хо чуць 
жыць на вя ско вых тэ ры то ры ях, жыц цё 
ў го ра дзе іх не спа ку шае.

— Якія ў нас цэ ны бу даў ні чых участ-
каў?

— Мяр кую, што прыб ліз на ад ноль ка
выя. У нас доб рая ін ф раст рук ту ра, во дап
ра во ды і ка на лі за цыя, доб ры ас фаль та ва
ны да езд да тых участ каў. Кож ную не ру хо
масць мож на ку піць, да мо віц ца пра ца ну. 
Па ба нэ рах ві даць, што кры ху не ру хо мас
цей для про да жу ёсць. Цэ ны ўчаст каў 
у Ор лі на пэў на ў два ці тры ра зы мен шыя 

Мой кло пат пра „Ні ву” 
У „Ні ве” № 24 ад 11 чэр ве ня гэ та га го-

да бы лі, між ін шым, ча ты ры до пі сы з На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ды 
но выя вер шы Кан стан ці на Це лу шэц ка га 
з Но ва га Ляў ко ва. Ез дзіў я па „Ні ву” ў На раў-
ку і ў Гай наў ку — для ся бе, для су се дзяў 
і зна ё мых з шас ці на раў чан скіх вё сак.

Чы та ча мі 24 ну ма ра род на га ча со пі са 
бы лі Ні на і Мі хал Це лу шэц кія, Ірэ на Каз-
лоў ская, Воль га і Ві таль Скеп кі, Сяр гей 
Це лу шэц кі, Лю ба Скеп ка, Ра і са Ба ка нач, 
Лі дзія Га лу боў ская, Лі дзія Каз лоў ская, 
Аль ж бе та і Ула дзі мір Крас ноў скія ды 
Мі ка лай Скеп ка з Но ва га Ляў ко ва, Аль-
ж бе та Кун цэ віч з Ле шу коў, Зі на Па цэ віч 
з На раў кі, Ве ра Клі мюк, Ва лян ці на Са-
мой лік, Га лі на Бі рыц кая і Ма рыя Янель 
з Плян ты, Мі хал Хар ке віч са Ста ро га 
Ляў ко ва і Ян ка Пу чын скі з Тар на по ля. 
Ма рыя Янель з Плян ты лю біць чы таць 
па э тыч ныя тво ры Кан стан ці на Це лу шэц-
ка га і, між ін шым, та му ку пі ла „Ні ву” № 24 
з яго но вы мі вер ша мі. У мі ну лым го дзе 
яна ад на з пер шых ку пі ла збор нік яго 
па э зіі пад за га лоў кам „Ся род сва іх”, вя до-
ма, з аў тог ра фам аў та ра.

У су бо ту, 10 чэр ве ня г.г. на ве даў я кра-
му „Ар ге лян” у На раў цы і ку піў апош ні 
эк зем п ляр „Ні вы”. За вёз я яго Зі не Руб чэў-
скай з Но ва га Ляў ко ва, бо яна ха це ла мець 
у ся бе, між ін шым, вер шы ад на сяль ча ні на 
Кан стан ці на Це лу шэц ка га. Як я да ве даў ся, 
у чац вер і ў пят ні цу ку пі лі ў на раў чан скай 
кра ме „Ар ге лян” не каль кі эк зем п ля раў на-
ша га бе ла ру ска га ча со пі са, а ў та маш няй 
кра ме ГСу ўсе шэсць. Гэ та мя не це шыць. 
„Ні ву” куп ля юць і чы та юць.

Жы ха роў Но ва га Ляў ко ва і на ва коль-
ных вё сак зап ра шаю да ся бе, у ха ту сол-
ты са. За ходзь це, ка лі ла ска. Я маю кож-
ны ну мар „Ні вы”. Я рас паў сюдж ваю наш 
адзі ны бе ла ру скі што тыд нё вік у Поль-
ш чы больш дзе ся ці га доў. Мно гія ад на-
сяль ча не ды не толь кі яны доб ра пра 
гэ та ве да юць. Вось ня даў на вяр ну ла ся 
з зі мо вай па быў кі ў дач кі ў Бе ла сто ку 
мая су сед ка Лі дзія Каз лоў ская і за ха це-
ла мець ка лян дар „Ні вы” на 2017 год. 
Я меў і яна ах вот на яго ку пі ла. Быў ён 
у мя не ўжо апош ні.

Ра ні цай 16 чэр ве ня 2017 го да па ехаў 
я на ро ва ры ў На раў ку і ку піў у кра мах 
ГСу і „Ар ге лян” дзе вяць эк зем п ля раў „Ні-
вы” № 25 ад 18 чэр ве ня г.г. для зна ё мых 
у На раў цы, Но вым Ляў ко ве, Ле шу ках, Но-
ві нах і ў Плян це. Наш бе ла ру скі тыд нё вік 
за пра па на ваў я Іво не Езё рэк з На раў кі 
(у гэ тым ну ма ры ёсць як раз мой до піс 
пра спа да ры ню Іво ну — пад за га лоў кам 
„Квет кі — мая ра дасць”), На дзеі Кот, Ве-
ры Клі мюк, Га лі не Бі рыц кай і Ва лян ці не 
Са мой лік з Плян ты, Кан стан ці ну Яра шу-
ку з На він, Аль ж бе це Кун цэ віч з Ле шу коў, 
Ма рыі і Кан стан ці ну Це лу шэц кім ды Ні не 
Га лу боў скай з Но ва га Ляў ко ва. У 25 ну ма-
ры бы лі ін шыя до пі сы з На раў чан скай 
гмі ны. А гэ та га пат ра бу юць ад мя не не ка-
то рыя ту тэй шыя вер ныя ніў скія чы та чы. 
І вось та кі мой кло пат пра род ны бе ла ру-
скі ча со піс, якім я вель мі да ра жу.

Но выя прыст рэш кі
Два но выя пры го жыя ў ары гі наль-

ным сты лі прыст рэш кі на пры пын ках 
аў то бу саў ПКС па бу да ва лі ў Трас цян цы 
Нар ваў скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 
За раз Трас цян ка на ліч вае 200 жы ха роў. 
Гэ та доў гая вё ска, г.зв. ву лі цоў ка. Яна зна-
хо дзіц ца на шля ху з Нар вы ў Заб лу даў. 
Сю дою ез дзяць аў то бу сы ПКС і пры ват-
най тран с пар т най фір мы „Vo y a ger” з Гай-
наў кі ў Бе ла сток. Адзін прыст рэ шак ста-
іць у па чат ку вё скі, а дру гі — у зруч ным 
мес цы ка ля цар к вы. Яны з наз вай вё скі 
„Trześ cian ka”.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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б е  л а  р у  с а ў 

 Заб раць сва ім, 
ад даць чу жым

Спад чын ні кі ма юць пра ва вяр нуць 
са бе род ную зям лю, ка лі яна не бы ла 
вы ка ры ста на на мэ ту якая бы ла ўка за на 
ў ра шэн ні пра эк с п рап ры я цыю. Гэ так 
вы ні кае са зме сту арт. 136, уст. 1 і 2 за
ко на ад 21 жніў ня 1997 г. пра гас па дар ку 
не ру хо мас ця мі (Dz.U. 2004, nr 261, паз. 
2603 з паз ней шы мі зме на мі): „Эк с п рап
ры я ва ная не ру хо масць не мо жа быць вы
ка ры ста на на ін шую мэ ту, чым наз ва ная 
ў ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі, пры ўлі ку 
арт. 137, хі ба што па пя рэд ні ўлас нік ці 
яго спад чын нік не па да дуць за явы на вяр
тан не гэ тай не ру хо мас ці” ды „У вы пад ку 
ра шэн ня на ме ру вы ка ры стан ня эк с п рап
ры я ва най не ру хо мас ці або яе част кі на 
ін шую мэ ту, чым наз ва ная ў ра шэн ні аб 
эк с п рап ры я цыі, ад па вед ны ор ган па ве
дам ляе па пя рэд ня га ўлас ні ка або яго 
спад чын ні ка аб гэ тым на ме ры, ін фар му
ю чы ад на ча со ва аб маг чы мас ці вяр тан ня 
эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці”.

І тут уся сут насць праб ле мы з зям лёй, 
якая не бы ла вы ка ры ста ная згод на з мэ
тай па бу до вы ва дас хо віш ча Се мя ноў ка 
і ка на ла Нар ва — Суп расль. Войт На раў
чан скай гмі ны, які з’яў ля ец ца ор га нам 
ад па вед ным для гэ та га дзе ян ня, гэ та га 
не ро біць, а рас па ра джа ец ца зям лёй між 
ін шым лу чан, пры тым не ін фар му ю чы 
спад чын ні каў, су праць іх і су праць за ко
на. Лу ча не за клі ка лі вой та да спы нен ня 
пра ва па ру шэн ня і скар дзяц ца на яго 
бяз дзей насць у вы шэй шыя ін стан цыі. 
Ха ця мае ве ды ад нос на спраў, якія вя дуц
ца ў Па вя то вым ста ро стве ў Гай наў цы, 
да тыч ных пат ра ба ван ня вяр тан ня эк с п
рап ры я ва ных не ру хо мас цей, ён як раз 
прыс пеш вае дзе ян ні, якія ма юць на мэ це 
про даж зям лі на бы тай праз эк с п рап ры я
цыю, на пры клад 10 са ка ві ка 2017 г. бы лі 
пра да дзе ны чар го выя ся дзіб ныя ўчаст кі 
з ну ма ра мі 932, 933, 934, 935, 936.

З вы шэй у ка за най праў най рэ гу ля цыі 
вы ні кае, што ў вы пад ку вы ка нан ня фар
маль ных пат ра ба ван няў (на ме ру вы ка ры
стан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці 
або яе част кі на ін шую мэ ту, чым ука за ная 
ў эк с п рап ры я цыі) ор ган ад мі ніст ра цыі аба
вя за ны да па ве дам лен ня бы ло га ўлас ні ка 
або яго праў ных на ступ ні каў аб гэ тым на
ме ры. Зна чыць, гэ ты ор ган мае аба вя зак 
вы ка наць ма тэ ры яль натэх ніч ныя дзе ян ні, 
аб якіх га вор ка ў арт. 3 пар. 2 пункт 4 за ко
на ад 30 жніў ня 2002 г. За кон аб вя дзен ні 
спраў пе рад ад мі ніст ра цый ным су дом 
(Dz. U. 2012, паз. 270 са зме на мі). Та кое 
тлу ма чэн не вы ні кае з фак ту, што па ве дам
лен не, аб якім га вор ка ў арт. 136 уст. 2 
у.г.н., з’яў ля ец ца не толь кі ін фар ма цы яй, 
даз ва ля ю чай бы ло му ўлас ні ку (або яго 

юры дыч на му спад чын ні ку) зда быць ве ды 
пра на ме ры ад мі ніст ра цыі. Гэ тае па ве дам
лен не з’яў ля ец ца ат ры ман нем «rosz cze nia 
pub licz nop raw ne go», якое бу дзе мець 
на мэ це «odzy ska nie» эк с п рап ры я ва най 
не ру хо мас ці. Як вы ні кае з арт. 136 уст. 2 
і 5 у.г.н., пас ля ат ры ман ня па ве дам лен ня 
бы лы ўлас нік (або яго спад чын нік) мае 
3 ме ся цы для та го, каб па даць за я ву на 
вяр тан не эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці 
і та кая па да дзе ная за ява аба вяз вае ор ган 
да вы дан ня ра шэн ня аб прад ме це эк с п
рап ры я ва най не ру хо мас ці. У сваю чар гу 
ка лі бы лы ўлас нік ці спад чын нік гэ та га 
не зро біць на пра ця гу 3 ме ся цаў ад да ты 
ат ры ман ня па ве дам лен ня, аз на чае гэ та па
га шэн не пра ва на пат ра ба ван не вяр тан ня 
эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці.

Трэ ба ад зна чыць, што гэ тае па ве дам
лен не, аб якім га во рыць арт. 136 уст. 2 
і на ступ ныя ў.г.н. з’яў ля ец ца ак там з аб ся
гу пуб ліч най ад мі ніст ра цыі на конт пра ва 
вы ні ка ю ча га з за ко ну, а та кім пра вам 
з’яў ля ец ца пра ва на пат ра ба ван не вяр тан
ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці; гэ тае 
пра ва па га сае, ка лі асо ба, ма ю чая гэ тае 
пра ва (бы лы ўлас нік ці яго спад чын нік), 
не па ка ры ста ец ца ў час выз на ча на га тэр
мі ну, мае яно ма тэ ры яль напраў ны ха рак
тар. Афар м лен не за явы па да дзе най на 
па ве дам лен не па тра буе ў ад мі ніст ра цый
на га ор га на вы да чы ад мі ніст ра цый на га 
ра шэн ня аб вяр тан ні не ру хо мас ці.

Пры тым у су до ваад мі ніст ра цый ных 
ра шэн нях прын цып аба ро ны вы ка ры
стан ня (прыз на чэн ня) эк с п рап ры я ва най 
не ру хо мас ці на ін шую мэ ту, чым наз ва ны 
ў ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі пры лі ча на 
да гэ так зва ных «rosz czeń» кан сты ту
цый на га ха рак та ру. У ацэн цы су доў, ка лі 
эк с п рап ры я цыя з’яў ля ец ца ўмя шан нем 
у сфе ру кан сты ту цый на га Пра ві ла ахо вы 
ўлас нас ці і маг чы мае (да пуш чаль нае) 
толь кі ў асаб лі вых вы пад ках, дык нез рэ а
лі за ван не мэ ты ад маў ляе пат рэ бу та ко га 
ўмя шан ня. Та му пра ві лы арт. 136 і 137 
у.г.н. му сяць быць ін тэр п рэ та ва ныя да
клад на, без ні я кіх ад ступ лен няў. Га лоў ны 
ад мі ніст ра цый ны суд у ра шэн ні ад 10 мая 
2012 г. (I OSK 718/11), пац вяр джа ю чы кан
сты ту цый ны ранг вяр тан ня эк с п рап ры я ва
най не ру хо мас ці ў вы пад ку, ка лі яна не вы
ка ры ста ная згод на з пуб ліч най мэ тай, для 
якой на сту пі ла эк с п рап ры я цыя: «Ор ган 
аба вя за ны па ве да міць па пя рэд ня га ўлас
ні ка або яго спад чын ні каў, якія ма юць пра
ва на пат ра ба ван не вяр тан ня не ру хо мас
ці. Па ру шэн не гэ та га аба вяз ку ор га нам 
мо жа вес ці да аб вяр жэн ня са май сут нас
ці кан сты ту цый на га пра ва пат ра ба ван ня 
зва ро ту не ру хо мас ці і аб г рун та ван ня 
та го, што вы ні кі та го па ру шэн ня бу дуць 
пе ра кі ну ты на па пя рэд ня га ўлас ні ка або 
яго спад чын ні каў».

Зна чыць, не мо гуць быць са мі ві на
ва ты, што не ве да лі. Вяр тан не род най 
зям лі га ран ту ец ца за ко нам і кан сты ту цы
яй і ахоў ва ец ца пра вам, ка лі пуб ліч ная 

мэ та, дзе ля якой бы ла эк с п рап ры я ва ная 
не ру хо масць, не бы ла зрэ а лі за ва на, 
або эк с п рап ры я ва ная не ру хо масць не 
з’яў ля ец ца не аб ход най для гэ тай мэ ты. 
Юры дыч ная па зі цыя і ін та рэс пуб ліч на га 
суб’ ек та, да сяг ну тыя праз та кую эк с п рап
ры я цыю, му сяць усту піць пе рад кан сты
ту цый на ахоў ва най юры дыч най па зі цы яй 
гра ма дзя ні на. Да лей шае пра бы ван не 
ўлас нас ці асо бы ў пуб ліч най улас нас ці 
не мае ў та кім вы пад ку кан сты ту цый на га 
аб г рун та ван ня. Зат рым лі ва ю чы ў та кой 
сі ту а цыі эк с п рап ры я ва ную не ру хо масць 
дзяр жа ва ат рым лі ва ла б ма тэ ры яль ныя 
ка рыс ці кош там гра ма дзя ні на...

Лу ча не, бе ла ру сы, пра ва слаў ныя, 
пе ра ка на ны, што ад маў лен нем ін фар ма
ван ня бы лых улас ні каў і іх спад чын ні каў 
аб рас па ра джэн ні іх зям лёй войт На раў
чан скай гмі ны па ру шае кан сты ту цый ныя 
пра вы на леж ныя па а соб ным гра ма дзя
нам, пры тым ро біць гэ та бес па ка ра на, 
што ста іць у су пя рэч нас ці з прын цы па мі 
дзяр жа вы. Інакш вы гля дае спра ва, ка лі 
дзяр жаў ная каз на або адзін ка тэ ры та ры
яль на га са маў ра да ўжо пра да лі эк с п рап
ры я ва ную не ру хо масць асо бам трэ цім, 
аб мі нуў шы прад ба ча ную пра цэ ду ру, та
му што збыц цё гэ тай не ру хо мас ці мо жа 
быць пад ста вай ад маў лен ня вяр тан ня 
па пя рэд ня му ўлас ні ку або яго спад чын
ні ку, на ват ка лі вы ка на ныя ўмо вы арт. 
136, уст. 3 у су вя зі з арт. 137 у.г.н. Та кое 
ра шэн не бы ло б не вы ка наль ным з на ту
ры, але не аз на чае паз баў лен ня яго пра
воў эк с п рап ры я ва на га і аб гэ тым бу дзе 
вы ра шаць суд — бы лыя ўлас ні кі ма юць 
пра ва на кам пен са цыю. Заў ва жа ец ца, 
што не ін фар ма ван не ор га на мі пуб ліч най 
ад мі ніст ра цыі аб на ме ры вы ка ры стан ня 
эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці на ін шую 
мэ ту, чым у ра шэн ні аб вы ка ры стан ні 
яго не ру хо мас ці, ня рэд ка мо жа вес ці да 
ўста рэ лас ці пат ра ба ван ня кам пен са цыі 
за шко ду, што вык лі кае яш чэ боль шае 
па чуц цё крыў ды і нес п ра вяд лі вас ці.

Трэ ба звяр нуць ува гу на тое, што ка лі 
за ці каў ле ныя суб’ ек ты ста нуць да бі вац ца 
сва іх пра воў пе рад су да мі і вы сту пяць за 
кам пен са цыю шко ды, мо жа та ды дай с ці да 
та го, што за няд бан ні вой таў, звя за ныя з не
вы ка нан нем аба вяз ку (ін фар ма ван ня аб на
ме рах про да жу зям лі або прыз на чэн ня яе 
на ін шыя мэ ты) мо гуць да вес ці да та го, што 
та кія дзе ян ні бу дуць па лі ча ны як зла чын
ства з арт. 296 к.к, па коль кі срод кі з про да
жу тых не ру хо мас цей у чу жыя ру кі мо гуць 
ака зац ца ў па раў нан ні з кош там кам пен са
цый нам но га мен шы мі, і гмі на бу дзе мець 
вя лі кую фі нан са вую шко ду. І прый дзец ца 
пла ціць кам пен са цыі з су поль ных гмін ных 
гро шай — гро шай усіх жы ха роў.

У на ступ ным ад рэз ку сі ту а цыя эк с
п рап ры я ва ных грун тоў, якія ўвай ш лі 
ў склад участ каў паз на ча ных ця пер ну ма
ра мі 1457 і 1459.

(пра цяг бу дзе)
vМі ра ЛУК ША

Пя рэд няя дам ба су праць 

працяг з 26 н-ра «Нівы»

Вёска Лука, фота Янкі Целушэцкага

З мі ну ла га Ба ры саў кі
З Пят ром Яло зам па зна ёміў ся я ў рэ а бі лі та-

цый ным ад дзя лен ні шпі та ля ў Гай наў цы. Вось 
што мне ра ска заў 86-га до вы дзя ду ля:

— Ба ры саў ка ка лісь ці на ліч ва ла 68 да моў. 
Ву лі ца пра ля га ла про ста, быц цам пад шну ро чак 
з па чат ку да кан ца. Гас па дар ка ў нас не вя лі кая 
бы ла — 9 гек та раў по ля. Ме лі па ру ко ней, ка роў-
ку, дзе сяць аве чак. Ка роў пас віў па стух, вё ска 
най ма ла. Па стух да маў ляў ся на пла ту па а соб на 
з кож ным гас па да ром. Ядой і нач ле гам за бяс печ-
ваў гас па дар, за яко га ад раб ляў чар гу. У ка го бы-
ла ад на ка роў ка, у та го па стух ста ла ваў ся адзін 
дзень, у ка го бы лі тры ка роў кі, у та го тры дні. 
Зран ку да ва лі сне дан не, на абед да ва лі су хі па ёк 
— у мя шо чак кла лі са ла ні ну з хле бам, пі рог, ва-
ра нае мя са або ку со чак со ле на га кум пя ка.

Па шы бы ло ўдо сталь, мно га бра лі ў арэн ду 
ў ляс ні цтве. За на ём лес ні ку пла ці лі ням но га. 
Быд ла пра га ня лі аб га ро джа ным жэр д ка мі вы-
га нам. Ста так на ліч ваў ка ля шас ці дзе ся ці штук. 
Ка ро вы бы лі так пры ву ча ны, што па да ва лі ся на 
гук тру бы — не бы ла гэ та сап раў д ная тру ба, але 
звы чай ны ра жок, які вы да ваў звон кі гук. Жы вё-
ла та ды па да ва ла ся ад на за дру гою шну роч кам. 
Зда ра ла ся, што хіт рэй шая кра су ля трап ля ла 
на доб рую тра ву, на я да ла ся ўво лю і за ля га ла 
ў по лі; па стух вы му ша ны быў доў га яе шу каць. 
Аве чак і ко ней кож ны гас па дар пас віў на сва ёй 
ка лё ніі. Ка ма са цыю грун тоў пра вя лі ў 1939 го-
дзе. По ле за ся ва лі жы там ды ін шым збож жам. 
Са дзі лі буль бу, га род ні ну. Ад ну па ло ску па кі да лі 
на па пар, не аб се я ную.

У ся ле бы ло шмат мо ла дзі, вы лу ча ла ся не-
каль кі кам па ній. За ба вы ла дзі лі ста рэй шыя 
хлоп цы. Пры ву лі цы збу да ва лі пля цоў ку, звер-
ху нак ры лі га лін ка мі бя рэ зі ны. Для му зы кан таў 
ра бі лі па мост. Най час цей най ма лі двух му зы-
кан таў — гар ма ні ста і буб на ча; на цар коў ны 
фэст (Юр’я або Пак ро ву) — трох. Най больш 
вы сту паў му зыч ны гурт гар ма ні ста Ду бін ска га 
з сы нам Рос ці кам з Гай наў кі. Гэ ты моц на за-
пі ваў ся; да хо дзі ла да вост рых спрэ чак па між 
баць кам і сы нам.

Ба ры саў ка на ле жа ла да Ла сін ска га пры хо-
да. Тут ад зна ча лі ся два пры хад скія фэ сты — на 
Юр’я і Пак ро ву. У кож най ха це ла дзі лі ба га тае 
за стол ле. А на Ка ля ды мо ладзь ха дзі ла з гвяз-
дай. Ка ля доў ш чы кі за хо дзі лі ў кож ную ся дзі бу, 
не пы та ю чы гас па да ра ці пры ме, ці не. Па доб на 
бы ло і ў Шчод ры ве чар (Га га ту ху). Мо ладзь ха-
дзі ла так са ма з ве лі код ны мі він ша ван ня мі. Па-
коль кі на Ка ля ды ці Га га ту ху ка ля доў ш чы каў 
аб да роў ва лі гра ша мі, каў ба скай ці кры вян кай, 
то на Вя лік дзень гра ша мі і ва ла чоб ным (яй ка-
мі). Яй кі пра да ва лі ў кра ме і за ат ры ма ныя гро-
шы і за ку ску мо ладзь ар га ні за ва ла су поль ны 
свя точ ны па ча сту нак.

За пі саў Ула дзі мір СІ ДА РУК

Два ба ры 
У Бе ла сто ку — мно га ба раў. Най больш іх 

у цэн т ры го ра да. Ра ні цай або ў абед ні час я да-
во лі ча ста за хо джу пад сіл ка вац ца ў бар „Эк с п-
рэс” па ву лі цы Скла доў скай або ў бар „Со неч-
ны” па ву лі цы Сян ке ві ча. Яны ў зруч ным мес цы 
і да іх лёг ка тра піць. Абод ва яны на ле жаць да 
роз ных пры ват ных су по лак.

Важ на ад нак тое, што ў іх мож на доб ра з’ес-
ці і не до ра га. У „Со неч ным” пра па ну юць за га-
дзя га то выя абе ды па 12 і 14 зло тых. Мож на 
так са ма ўзяць неш та ін шае па вод ле свай го 
жа дан ня, на пры клад, яеч ню, ам лет або све жа 
сма жа ную ры бу.

Што дзень у гэ тых ба рах ва раць ча ты ры роз-
ныя су пы. Ёсць да вы ба ру роз ныя стра вы. Мож-
на з’ес ці сма жа нае або ва ра нае мя са з буль бай 
ва ра най у ва дзе або пе ча най (та кую, са ска рын-
кай, пяк лі мы ў пры ску, пас вя чы з бра там ста-
так ка роў) ды з ка шай і з роз ным ві нег рэ там, 
кат ле ты, паш тэ ці кі, на ліс ні кі з сы рам або яб лы-
кам (па за ка зе па лі ва юць іх звер ху са лод кай 
смя та най або га ра чым ша ка ла дам). Шка да, 
што да на ліс ні каў не па да юць ка ка вы. Ва раць 
толь кі кам пот і кі сель. Уво гу ле за раз у ба рах 
ня ма ні вод най стра вы з ма ла ком. Мож на за ка-
заць га ра чую ка ву і чай з лі мо нам. Ды ча го як 
ча го, але роз ных аха ла джаль ных на піт каў тут 
удо валь. Пі ва не па да юць.

У абод вух бе ла стоц кіх ба рах вя лі кія вок ны, 
від на, утуль на ды вет лі вае аб с лу гоў ван не. Стра-
вы па да юць ма ла дыя спрыт ныя дзяў ча ты ў фір-
мен ных убо рах. Яны хут ка аб с лу гоў ва юць. 
У „Со неч ным” ба ры мож на так са ма па чы таць 
све жую га зе ту — „Ku rier Po ran ny”.

Вы шэй з га да ныя ба ры не на ра ка юць на не-
да хоп клі ен таў. Най больш іх бы вае ў поў дзень. 
За хо дзяць ма ла дыя і ста рэй шыя на вед валь ні-
кі.         (яц)
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„Гэ та быў нез вы чай ны дос вед. 
Ха ця мы бы лі кі ну ты на „глы бо-
кія плы ні” жур на лі сты кі, ра бі лі 
гэ та з вя лі кай за ці каў ле нас цю”, 
— пі ша ў сва ім фе лье то не Уля 
Мар чук з суст ра чан скай га зе ты 
„Ва сі лёк”.

Са праў ды, як ні ко лі ра ней, 
пра ца ў рэ дак цы ях за кі пе ла ўжо 
ў пер шы дзень і ў вы ні ку ўзнік лі 
нью сы, раз мо вы і вер шы. Рэ дак-
цый бы ло тры: „Ва сі лёк”, якую 
вя ла Эва Іва нюк, а пас ля Інэ са 
Га па нюк, „Бе лы слон” пад кі рун-
кам Клаў дзіі Га лін скай і „(не) 
Тоў стая Га зе та” Мак сі ма Фі ё ні ка. 
На іх ста рон ках ка ла рыт на і з гу-
ма рам ад люст ра ва ны амаль усе 
па дзеі, якія ад бы лі ся ў час ХХХІ 
Су стрэч „Зор кі”. Вель мі важ ную 
част ку пуб лі ка цый скла да юць 
раз мо вы з гас ця мі. У гэ ты раз да 
нас у Но вае Ляў ко ва пры е ха лі 
га ра дзен ская жур на ліст ка і па да-
рож ні ца Ка ся Ляў дац кая, ра ды-
ё жур на ліст Мі хась Сце па нюк, 
ма стак Мі ра слаў Здрай коў скі, га-
лоў ны рэ дак тар „Ні вы” і Ра дыё 
Ра цыя Яў ген Ва па, рэ дак тар Ды-
я на На хі ла, Аня Бя ляў ская і му-
зыч ны гурт „Ху тар” з Га рад ка 
ды па эт Ан д рэй Сце па нюк. Мы 
ў сваю чар гу на ве да лі на род ную 
па эт ку Ве ру Ра дзі ва нюк з Міх-
наў кі, якая пры ня ла нас у сва ім 

Што мы ра бі лі на 
ХХХІ Су стрэ чах „Зор кі”? 
Пад вя дзен не вы ні каў

пры го жым до ме, рас па вя ла пра 
сваё жыц цё і пра чы та ла вер шы. 
Са ма па ез д ка і су стрэ ча ўжо 
ў час май стар-кла саў выс пе ла 
ў фе лье то нах.

Ме на ві та на ХХХІ Су стрэ чах 

„Зор кі” мы паз на ва лі прын цы пы 
і тай ны фе лье то на, зна ё мі лі ся 
з прык ла да мі і раз маў ля лі з фе-
лье та ні ста мі. Раз ву чыць гэ ты 
жанр нат х ні ла жыц цё. Як раз 
ся род су час ных суст ра чан шмат 

асоб пі ша вер шы і апа вя дан ні.
На тал ля Вась ко і Маг да Бя ляў-

ская пра чы та лі нам свае вер шы, 
дзя ку ю чы якім за ва я ва лі пер-
шыя мес цы ў апош ніх лі та ра тур-
ных кон кур сах „Дэ бют” і „Паз-

Ад вя коў лю дзі ша на ва лі зям лю, 
ве да лі, што яна нас кор міць. 
Шмат пра цы яны ўкла да лі 
ў тое, каб вы кар міць сва іх дзя-

цей. Вель мі цяж ка пра ца ва лі, але заў сё ды на 
іх тва рах бы ла ўсмеш ка. Да ча су... Ця пер зям-
ля стра ці ла сваю то ес насць. Слу жыць яна як 
та вар, якім мож на тар га ваць. За бы ва ем мы 

пра вар тасць яды, якая тры мае нас пры жыц-
ці, ка лісь так ша на ва ную. На пры клад, лю дзі 
ца ла ва лі — «пе рап ра ша лі» хлеб, які ўпаў на 
зям лю. Ця пер яго вы кі да юць. Толь кі ў мі ну-
лым го дзе ў Поль ш чы змар на ва ных бы ло 9 мі-
льё наў тон яды! Гэ та дае нам пя тае мес ца на 
све це. І што...

Гэ тым га на рыц ца не трэ ба...
Па ста вім пы тан не: якая тут пры чы на та ко га 

мар нат раў ства? Ці гэ та та му, што нам у жыц ці 
так доб ра? Ве да е це, мо жа НАМ і доб ра, але 
для нег раў у Ні ге рыі, ці жы ха роў Сі рыі зу сім 
не да сме ху. Ад нак яны, як на шы прод кі, час-

цей ма юць ус меш ку на тва ры. А яны, у па раў-
нан ні з на мі, не ма юць ні чо га. Гэ та па ра докс! 
Мы ха ця ма ем усё, не ўме ем гэ тым ка ры стац-
ца, ба гац це не дае мам ра дас ці. Хо чам усё 
больш і больш...

І ад на го дня ака жац ца, што не ма ем з ча го 
браць. Нам трэ ба па чаць ду маць, што мы ідзем 
да ро гай, якая вя дзе ў ту пік. Ін шых лю дзей хут-
ка не па мя ня еш.

Та ды трэ ба па чаць мя няць ся бе са мо га.
Мак сім Фі ё нік, 

«(не) Тоў стая га зе та» 
(вы пуск нік бель скай «трой кі») 

... Ша на ваць?

Рэдакцыя «не Тоўстая газета»
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Cha!

Bogactwo

Lipa

Świt Sukces

Mgnienie

Rdza

Zapach

Praca

As Soż

Plecak

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 № 23-17: 
Міф, мат, ана ліз, гро шы, уро чыш ча, кран, ама тар. Мост, ура, 

гром, ка ро на, ноч, ма шы на, ма лыш, таз, ара.
Уз на га ро ды, аў та руч кі з ла га ты пам Бель ска га бел лі цэя, вый-

г ра лі Іа ан на Ні кі цюк, Дам’ ян Кар ні люк, Маг да ле на Яку бюк 
з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, Алі цыя Каст ро, Габ ры е-
ля Кі яш ка з Шу дзя ла ва, Мар ты на Ба рэ віч, Мар ты на Іг на то-
віч, Мо ні ка Су ро вец з Ба бік, Якуб Мі халь чук з КШ № 3 у Гай-
наў цы. Він шу ем!

Мой ве чар
Ве чар — ці хая хві лі на,
Для мя не но вае жыц цё.

Ве чар — мі ну тач ка,
Дзе сон ца спа ты ка ец ца 

з зор ка мі.

Ве чар — асаб лі вы мо мант,
Ка лі я зу сім дру гая.

Ве чар — мой ін шы свет.

Эва Іва нюк, 
рэ дак цыя «Ва сі лёк» 
(Гім на зія пры КШ № 3 у Гай наў цы)

най Бе ла русь”. За іх пры кла дам пай ш лі мно гія 
ўдзель ні кі Су стрэч, якія на пі са лі аж но ча тыр-
нац цаць вер шаў, між ін шым „Фі ла со фія сну” 
Вік та ра Лін ка, „Хма ры і ма ры” Вік то рыі Гаць, 
„Мой ве чар” Эвы Іва нюк, „Кош ка і са ба ка” 
Паў лі ны Ёд лы. На гэ тым по лі аша ла міў усіх 
Іван Кар сун скі, які ў сва ім ве ршы „Фе лье тон” 
пры га даў „тэх на ло гію” і асаб лі вас ці гэ та га 
жан ру. Ары гі наль ны мі і ка ла рыт ны мі па да-
лі ся нам апа вя дан ні „Ка мень чык” Ка ра лі ны 
Ка ра вай і Олі Зін ке віч ды „Га лод ны ча ра дзей” 
Вік та ра Лін ка. Вік тар раз ма ля ваў яш чэ су-
пер фай ны ко мікс „Пры го ды Па шы”. Да рэ чы, 
„(не) Тоў стая Га зе та” пра я ві ла вель мі пры го-
жы ды зайн, які ства ра лі, ап ра ча зга да на га Вік-
та ра, Маг да Бя ляў ская і Клаў дзія Ні кан чук. 
Клаў дзія пры ду ма ла не паў тор ныя ілюст ра цыі 
да па да рож жаў Ка сі Ляў дац кай па Азіі.

Ка лі ідзе пра жур на ліс ц кія фор мы, дык тут 
вы лу ча лі ся суст ра ча не са шмат га до вай прак-
ты кай: Мак сім Фі ё нік, Клаў дзія Га лін ская, 
Оля Зін ке віч, Ка ра лі на Ка ра вай, Уля Мар чук, 
Маг да Бя ляў ская. Вель мі па зі тыў на ўра зі лі 
нас аў та ры, якія пер шы раз пры е ха лі на Су-
стрэ чы „Зор кі” і пра ца ва лі як ста рыя ка рэс-
пан дэн ты. Вось бу ду чы шас цік лас нік Кан д рат 
Кос цін у жур на лі сты цы ад чу ваў ся бе як ры ба 
ў ва дзе. Ён пры дум ваў не ба наль ныя пы тан ні, 
ап ра цоў ваў гу тар кі з гас ця мі, пі саў фе лье то-
ны і нью сы і яш чэ пе ра кла даў тво ры сяб ра 
з поль скай мо вы на бе ла ру скую.

Час наз ваць най леп шыя фе лье то ны. Як не 
ці ка ва, шмат фе лье то наў на пі са лі па чат коў-
цы. Ся род іх трэ ба наз ваць фе лье тон „Азія 
без цэн зу ры” Кан д ра та Кос ці на, „Жыц цё на-
шых прод каў у ХХІ ста год дзі” Інэ сы Га па нюк, 
„Бе ла ру скія стра вы на кож ны дзень” Мі ка лая 
Здрай коў ска га, „Са праўд ны ся бар” Да ві да 
Дзі коў ска га. Ся род ста рэй шых суст ра чан фай-
ныя фе лье то ны на пі са лі Оля Зін ке віч — „Што 
мы ядзім” і Ка ра лі на Ка ра вай — „Даж дж лі вая 
эк скур сія”.

Най леп шым фе лье то нам, які ўзнік у час на-
шых майстр-кла саў, ака заў ся „...Ша на ваць” 
Мак сі ма Фі ё ні ка. 

І гэ та не ўсё! Мы да мо ві лі ся, што ця гам ка-
ні кул уз нік нуць но выя фе лье то ны. Апош ні 
вык лік скі ра ва ны да тых, хто хо ча ўдзель ні-
чаць у чар го вых Су стрэ чах „Зор кі”.

Вар та да даць, што ўсе па чат коў цы пра я ві лі 
ся бе як аў та ры вер шаў, ка зак ці ма люн каў, 
пры тым не ка то рыя з іх, ка лі еха лі ў Ляў ко ва, 
не да вя ра лі яш чэ, што на шы вуч ні мо гуць са-
мі на пі саць бе ла ру скі верш!

Са мыя ўда лыя спро бы і ці ка вей шыя пра цы 
на шых сяб роў над ру ку ем у „Зор цы”. 

* ХХХІ Су стрэ чы „Зор кі”, якія пра хо дзі лі 
ў днях 18-23 чэр ве ня г.г. у Но вым Ляў ко ве, 

фі нан са ва пад т ры ма лі МУ СіА і Мар шал коў-
ская ўпра ва Пад ляш ска га ва я вод ства. 

Ган на КАН Д РА ЦЮК, рэ дак тар „Зор кі”

Пры е хаў да нас Міш ка Сце па нюк, ра-
ды ё жур на ліст, які ка лісь ка ры стаў-
ся сла вай суст рача н ска га фе лье та-
ні ста. Мі хась пат лу ма чыў нам, што 
та кое фе лье тон.

— Фе лье тон гэ та не рэ пар таж, не рэ цэн зія, 
не ньюс, не ін тэр в’ю... Дык што гэ та ж та кое? 
Фе лье тон гэ та ўсё апош няе! — так па чаў ся да-
клад.

Мы ця пер ве да ем, што фе лье тон гэ та жанр 
жур на лі сты кі, у якім мо жам вы ка заць свае мер-
ка ван ні на ней кую тэ му. Пі шам там пра ўсё, 
што зда ец ца нам ці ка вым і важ ным.

У час раз мо вы з Мі ха сём мы да ве да лі ся пра 
яго пер шае суст ра чан скае ка хан не. На жаль, 
сён ня ён ужо не па мя тае імя гэ тай дзяў чы ны. 

Па чу лі так са ма гі сто рыю як Да ра фея Фі ё ні ка 
згу бі лі ў Ялоў цы. Пра гэ тае зда рэн не апа вя да-
лі тры асо бы і кож ная з іх прад ста ві ла ін шую 
вер сію. Мі хась Сце па нюк ска заў нам, што прат-
ры ма ец ца толь кі тая вер сія, якую за пі саў аў тар 
фе лье то на і яна бу дзе праў дзі вай. Гэ та бы ла 
пе рас ця ро га, каб пры фе лье то не, са мым суб’-
ек тыў ным жан ры, за над та не фан та зі я ваць і не 
пры дум ваць фак таў.

Мы яш чэ да ве да лі ся, што фе лье та ніст па ві-
нен чы таць кніж кі і па да рож ні чаць. Наш госць 
збі ра ец ца з жон кай у час ка ні ку лаў на ве даць 
Мад рыд, дзе ён ву чыў ся ва ўні вер сі тэ це.

Клаў дзія Га лін ская, 
«Бе лы слон» 

(Гім на зія № 7 у Бе ла сто ку)

Мі хась Сце па нюк 
— суст ра чан скі 
фе лье та ніст!

Рэдакцыя «Васілёк» з рэдактарам Міхасём Сцепанюком

Dom
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Мі хась АН Д РА СЮК

ЛА ВАЧ КА

дзе сяць га дзін ве ча ра зга са юць ву ліч
ныя лям пы. Я не люб лю ха дзіць нач ной 
ву лі цай з ад на го кан ца вё скі ў дру гі ка
нец. Мне больш па да ба ец ца пак лас ці 
ле вую да лонь на шты ке ці нах фор т кі, 

нак рыць яе пра вай, за ціс ну тай у ку лак, па ста віць на гэ ты 
ку лак пад ба ро дак, і гля дзець. Ка лі ста іш у ад ным мес цы, 
воб ра зы на бі ра юць васт ры ню, дэ та лі вы ра ста юць да па
ме раў су све ту, а ву ха ло віць гу кі няў лоў ныя пад час ха ды.

Да фор т кі за ста ец ца мне кро каў пяць, ка лі на ву лі цы 
міль гае ча ла ве чая по стаць. Час на блі жа ец ца да поў на чы, 
лю дзі прыб ра лі на нач усе не за кон ча ныя спра вы, ска та лі 
ў ру лон няп рой дзе ныя сцеж кі і пры ха ва лі іх за шчыль на 
за чы не ны мі вок на мі. Заў т ра бу дзе но вы дзень, вок ны рас
чы няц ца і ўсё пой дзе да лей за ма ла дым сон цам.

І хто ж гэ та мо жа быць? Няў жо нех та паб лу дзіў у пуш чан
скіх пры цем ках і праз здран ц ве лую ў ба ло це рэч ку, праз 
не ка сі, што ста яць су хім трыс цём вы шэй га ла вы, пе рап ра
віў ся на наш бе раг?

Чую, як шор га юць аб ас фальт па дэш вы бо таў, кро кі за
ма рудж ва юць, пры ці ха юць у тра ве і зга са юць на пя ску, 
што рас сы паў ся по бач з ла вач кай. Па ды хо джу да фор т кі, 
ас ця рож на вы хі ляю га ла ву з бяс печ най, аб ве дзе най шты
кет ні кам клет кі па над вор ка. На ла вач цы са праў ды ся дзіць 
ча ла век і гля дзіць на пе рад ся бе ў ме сяч ную поў ню. Су кон
ны пін жак, та кія ж га лі фэ, ка ла шы ны за пуш ча ныя ў вы
со кія ха ля вы хро ма вых бо таў — усё гэ та пад каз вае, што 
ча ла век прар ваў ся ў наш час наў п рост з да лё кай мі нуў ш
чы ны. Так да лё кай, што не ся гае ту ды мая па мяць.

Ад туль, дзе я пры пы ніў ся, бач ны толь кі про філь яго на га 
тва ру — нос з гор бі кам, ву сік, вы раз най лі ні яй нак рэс
ле ны моц ны пад ба ро дак. Зна ё мы? Не, не ве даю хто ён. 
Мі нае хві лі на і дру гая, і на глад кім па лат не ўпэў не нас ці, 
што я ні ко лі ра ней гэ та га ча ла ве ка не су стрэў, ма лень кай 
змор ш чы най кла дзец ца няў пэў не насць — усёткі твар не 
чу жы. Ця пер, на хут кую ру ку не ат рым лі ва ец ца знай с ці 
ў па мя ці тое мес ца дзе, і не пры га даць, ка лі гэ та бы ло, 
але ж ба чыць яго — я ба чыў. Па куль пас пя ваю па ві тац ца, 
спы таць хто ён і ча го трэ ба, чую:

— Спраў на ад ча ка ніў. Ду бо вая дош ка, жа лез ныя стой кі, 
вы ста іць не ад но дзе ся ці год дзе. Яш чэ і праў ну кам тва ім 
бу дзе пры сес ці.

У яго ным го ла се зна хо джу якісь ці зна ё мы ко лер, ін та на
цыя пры во дзіць на дум ку пры за бы ты пах, ці смак, шу каю 
і не ма гу ўла віць, што зна ё мае гру ка ец ца ў маю па мяць. 
Мо жа та му, што я не спа дзя ваў ся на та кі па ча так раз мо
вы? Не та кім жа сло вам за во дзяць гу тар ку блуд ныя ван д
роў ні кі, ім больш ці ка ва ку ды даб ры лі вы пад ко вы мі сцеж
ка мі і як ад сюль выб рац ца ў свой, доб ра вя до мы свет. 
Пы та юць пра блі жэй шы вак зал, пра цяг нік на ўсход, або 
на за хад, а ка лі над та доў га шу ка лі вы хад з зам к нё на га ко
ла, про сяць ку ба чак чы стай, ха лод най ва ды.

— Ла вач ка, як ла вач ка. Тая, што за ста ла ся ад баць кі над
г ні ла, на хі лі ла ся. Прыб раў, а то возь ме і на люд скі смех 
пра ва ліц ца пад зям лю, со рам на бу дзе. І па ста віў но вую.

— Слуш на зра біў, — па га дзіў ся го лас. — На ву лі цы па він
на быць ла вач ка. І я тут сва ім ча сам яе стаў ляў. А пра ва
руч рас ла лі па. Ста рая, вя лі кая лі па, слу жы ла ха лад ком 
яш чэ май му дзе ду. Па мя та еш яе?

— Па мя таю, — кі ваю га ла вой, але дум кі ады хо дзяць са мі 
са бою, за го ла сам, а ён ад ры ва ец ца ад ла вач кі, няс пеш
лі ва ўец ца над ву лі цай, як ды мок з ледзь толь кі раск ла
дзе на га вог ніш ча. Ад ля таю ўслед, да га няю яго. Лаў лю 

сло вы, раск ла даю іх на па а соб ныя гу кі, на мар фе мы, 
прас лу хоў ваю ін та на цыю і на ці скі. Скла да ец ца ўра жан
не, што ме сяч ная ноч не ноч ужо, а ля ні вая, сы тая кош ка 
— ахі ну ла ся ў мяк кае фут ра і мур лы кае цёп лым го ла сам 
май го баць кі Мі ха ла, які — на сло вы ба бы Ве ры — узяў 
гэ ты го лас са свай го баць кі Дзміт рыя, а той са свай го, 
Ула дзі мі ра, а Ула дзі мір з Мац фея, а Мац фей з Ці ма фея, 
і так да лей, сцеж кай імё наў, нат ка лі яны сцер лі ся з па мя
ці, мож на ван д ра ваць да па чат ку па чат каў.

Ад чы няю фор т ку нас цеж, па ды хо джу блі жэй.

— Пры садж вай ся, — па соў ва ец ца на ла вач цы, у га ла ве 
міль гае дум ка, ці са праў ды, не пры сес ці по бач з ім, спра
бую зра біць крок, але неш та тры мае мя не на мес цы.

— Дзед Дзміт рый?

— Ну, а хто б яш чэ мог быць? — ад каз вае пы тан нем на 
пы тан не.

— Кры ху іна чай уяў ляў ця бе, — не да вер лі ва паг ля даю на 
яго ныя скро ні, злёг ку пры ця ру ша ныя пер шай сі віз ной, 
на ва ла сы, што ўсё яш чэ гу стым чу бам вы бі ва юц ца зпад 
бры ля.

Ло віць мой по зірк, зды мае кеп ку, паль ца мі ле вай ру кі 
за чэс вае на зад чуб, што рап тоў на ір ва нуў на во лю. Да
клад на та кім жэ стам па праў ляў ва ла сы баць ка, ка лі, 
па га ліў шы ся, зат рым лі ваў ся на хві лі ну пе рад лю стэр кам, 
раз г ля да ю чы на тва ры но вую мар ш чы ну. — Ба чыш? Ты 
цал ком па сі веў, а мне на да лей со рак сем. Та бе, на пэў на, 
ці ка ва, ча го я тут і ча му як раз сён ня?

— Ці ка ва, ка неш не. Ні ко лі ж ра ней... — шу каю сло ва, але 
дзед пе ра бі вае мя не:

— Быў я тут, быў не адзін раз, гэ та ця бе не бы ло. Сён ня 
вы па ла мне нач ная вар та, сха дзіў на Да лі ну, за зір нуў ва 
ўсе ха ты, што пу сту юць з да вёндаў на, пра ве рыў, ці не за
вя ло ся там якое зло. На ват за вё ску прай шоў ся, на ўзго
рак, дзе не ка лі ста яў Ёна шаў вят рак. І па ду маў — зай ду, 
па ся джу на на шай ла вач цы. Бо, ве да еш, ка лі ў ця бе нач
ная вар та, мо жаш пра гу ляц ца па ву лі цы, зай с ці ў двор, 
у сад. Мо жаш на ват пе ра кі нуц ца сло вам са сва і мі, ка лі 
ёсць нех та до ма. Нам нель га лё таць за ва мі па ўсім све
це, шу каць вас у да лё кіх га ра дах, у чу жых кра ях. Над та 
вя лі кая ры зы ка — паб лу дзіш і не вер неш ся ні ко лі, на ват 
на Страш ны суд.

— А ка ліко ле чы на ла дзіц ца гэ ты суд? Хут чэй мы са мі са
бе яго на ла дзім, — ка жу, але дзед не чуе, пра цяг вае сваю 
дум ку:

— Ра ней хтось ці адзін за ста ваў ся до ма, на ста рым мес
цы, — усадж ва ец ца вы гад ней, прыг ладж вае чор ныя ву сі
кі. Ма лень кія, сва воль ныя птуш кі зля та юць з цёп лых, ка
рых ва чэй, лаш чац ца да вус наў пу хо вы мі пёр ка мі і ку точ кі 
вус наў па ды ма юц ца ў хла пе чай ус меш цы. І ўжо ве даю 
— гэ тая ж тая ўсмеш ка, што з ран ня га дзя цін ства вы хо
дзіць да мя не са шлюб на га пар т рэ та ба бы Ве ры і дзе да 
Дзміт рыя.

Мне хо чац ца пры сес ці з ім пля чо ў пля чо і гля дзець у не
ба, на ад но ка рот кае ім г нен не су мес нае для нас два іх. 
Час ад ча су су нец ца між за сты лы мі зо ра мі кроп ка са ма лё
та, як до каз, што свет не зла маў ся, не ба ста іць на сва ім 
мес цы, зям ля на сва ім і толь кі, ка зыт ну тыя свят лом поў ні, 
пе ра куль ва ю чы ся на дру гі бок сну, зак ра ну лі ся бе ня бач
ны мі да ло ня мі.

— Дзе ду, я ха чу дак ра нуц ца да тва ёй да ло ні і ба ю ся 
— а рап там яна ад ка жа хо ла дам? Цяж кім, свін цо вым, што 

за цяг вае не ба тоў стым іль дом, праз які не прар вац ца ні 
зо рам, ні са ма лё там. Як не ка лі да ло ні ба бы Ма рыі. Як да
ло ні ба бы Ве ры, што ў на шай пры сут нас ці, у сва ёй ха це 
сы хо дзі лі ў неп рас нё ны сон. І яш чэ — да ло ні баць кі і ма ці 
— ска ва ныя вет рам усіх ле дзя ных вят роў, бо прый ш ло ся 
ім ад ля таць у адзі но це, з чу жо га лож ка ў да лё кім ад до му 
шпі та лі.

— Ба іш ся, па ча кай, — ка жа дзед. — Страх неп рад бач
лі вы, ад ных аб во дзіць тоў сты мі му ра мі, дзе за ты ха юц ца 
без па вет ра, дру гіх мо жа ра заг наць да хут кас ці свят ла 
і яны ўсё жыц цё збя га юць ад ся бе са міх, ні ко лі не суст
рэў шы на сва ім шля ху ні квет ку, ні птуш ку, ні дру го га 
ча ла ве ка.

Дзед моў к не. За дзі раю га ла ву і бяз гуч на пе ра жоў ва ю чы 
нач ное не ба, пе ра ліч ваю зо ры. Без ліч іх і ад на за ад ной 
сы хо дзяць на мя не, за соў ва юц ца за ску ру ха лод ны мі дры
жы ка мі.

— Жан чы ны так са ма вы хо дзяць на вар ту? — пы таю, каб 
якімне будзь сло вам вы ціс нуць, ад ш тур х нуць ад ся бе 
страх, што ві сіць над га ла вой на чор ных ніт ках ці шы ні.

— Жан чы ны не, толь кі мы. Жан чы ны ткуць не ба з кве так 
лё ну, каб ні ко лі яно не за кон чы ла ся. А ма лыя дзяў чын кі 
ўпры гож ва юць яго бе лы мі воб ла ка мі і ка ля ро вы мі птуш
ка мі. Не ба без воб ла каў і без пту шак бы ло б пу стое і сум
нае. А нач ная вар та зда ра ец ца ня ча ста. Вас тут жмень ка, 
а нас там ты ся чы і ты ся чы, трэ ба здо ра ва на ста яц ца 
ў чар зе.

— Што тут вар та ваць, дзе ду? Тут усё нар маль на. Праў да, 
ра ней пароз на му бы ло, але ця пер — нар маль на, нач ныя 
вар ты даў но ад мя ні лі.

— Із ноў сяд ла юць ко ней ула да ры злых вят роў. А ко ні іх 
— ура га ны па ры ві стыя і ня суць у гры вах но выя ме жы. 
Кон скія хва сты пад мень ва юць лю дзям сваю мо ву чу жой, 
лю дзі гу ка юць ся бе, не зна хо дзяць і раз бя га юц ца па ўсім 
све це. Там, так са ма не зна хо дзя чы сваіх сло ў, пла чуць 
па іх. Пла чуць па іх на чу жой мо ве, а ка лі на чу жой мо ве 
па чы на юць ад к ры та з гэ тых за бы тых слоў смя яц ца, губ ля
юць ся бе кан чат ко ва. Ка лі сяд ла юць ко ней ула да ры злых 
вят роў, трэ ба піль на са чыць за сва і мі, тры маць адзін ад на
го за ру кі і вар та ваць свае сло вы. — Зап люш ч ваю во чы 
і маю ўра жан не, што дзед чы тае не вя до мую мне кніж ку. 
Чы тае без па мы лак, мес цам го лас пад п лы вае да шэп ту 
тра вы, мес цам, як звон, уз ля тае да не ба і зу сім не па доб
ны ён на го лас пра дзе да Ула дзі мі ра. Здзіў ля ю ся, хо чац ца 
за пы таць, дзе ён і ка лі ава ло даў та кое май стэр ства, але 
па куль рас п люш чу во чы, го лас вяр та ец ца ў доб ра мне вя
до мыя ін та на цыі:

— Ліш не ад мя ні лі вар ту. Трэ ба яе тры маць па куль у апош
няй ха це не па га сяць свят ло.

Няў жо са праў ды не ўпіль на ва лі мы ся бе, ад да лі і сло вы, 
і ўсё астат няе і раз бег лі ся хто ку ды? А ці яш чэ пла чам па 
за губ ле ных сло вах? І якой мо ве зра зу ме лы наш плач?

Дзе да вы вус ны спа да юць уніз чор ны мі птуш ка мі, а мне 
хо чац ца паў та рыць тую ўсмеш ку, што — пры жаў це лая 
— усё яш чэ ста іць, раз ма ля ва ная на па пе ры шлюб на га 
пар т рэ та. Узяць яе са бе па куль цал ком знік не пад жоў
тым пя ском ча су, вы ву чыць да апош няе жыл кі і па нес ці 
да лей. Мне трэ ба вы ра та ваць яе, на ват та ды, ка лі яна 
ўсім, ак ра мя мя не, ліш няя. Па ды маю ўга ру ку точ кі вус
наў і ча каю, ці сва воль ная птуш ка ка зыт не вус ны пу хо вы
мі пёр ка мі.

(працяг будзе)
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У Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль
ту ры ў Гай наў цы 12 чэр ве ня ад бы
ла ся прэм’ е ра спек так ля па стаў ле

на га па вод ле п’е сы «Ра мэа і Джу лье та» 
ан г лій ска га дра ма тур га Уі лья ма Шэк с пі
ра. Тэ ат раль ная гру па, якая паак цёр ску 
па ка за ла спек такль, дзей ні чае пры Гай
наў скім бел му зеі пяць га доў, а яе склад 
увесь час мя ня ец ца. Асаб лі ва плён на 
дзей ні чае яна пад апе кай рэ жы сё ра, сцэ
на ры ста і ак цё ра Іа ан ны Стэль ма шук
Троц. Рэ зуль тат пра цы спа да ры ні Іа ан ны 
бы ло доб ра ві даць пад час прэм’ ер на га 
спек так ля «Ра мэа і Джу лье та», ка лі яе 
вуч ні па ка за лі свае ак цёр скія здоль нас
ці, якія раз гор т ва лі пад апе кай свай го 
рэ жы сё ра. Іа ан на Троц ужо мно га ра зоў 
па ка за ла, што ўмее пра ца ваць з мо лад
дзю, пры віць ёй лю боў да тэ ат ра, ак цёр
ства, а ад на час на тры маць дыс цып лі ну 
і па спя хо ва пад рых та ваць юных ама та
раў тэ ат ра да пас пя хо ва га вы ступ лен ня 
на сцэ не. Так бы ло і на гэ ты раз, ка лі 
вуч ні спа да ры ні Іа ан ны па ка за лі сваё 
май стэр ства пе рад пуб лі кай у па мяш кан
ні Гай наў ска га бел му зея, спе цы яль на 
пры ста са ва ным для па трэб спек так ля. 
Паз ней Іа ан на Стэль ма шук ска жа, што 
ста ра ла ся, каб прэ зен та цыя шэк с пі
раў скай тра ге дыі «Ра мэа і Джу лье та» 
ад бы ла ся не толь кі на бе ла ру скай мо ве, 
але і ў бе ла ру скім ан ту ра жы, што бы ло 
бач на ў сцэ ніч ным і му зыч ным афар м лен
ні спек так ля. Прэм’ ер ная па ста ноў ка ат
ры ма ла га ра чыя ап ла дыс мен ты і вель мі 
доб рыя вод гу кі з бо ку гле да чоў.

Ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та
маш Ці ха нюк, які ад чы няў ва ро ты ў пры
ста са ва нае для тэ ат раль ных па трэб 
му зей нае па мяш кан не і ўпу скаў у яго 
пуб лі ку, ска заў, што ўжо ра ней пе ра даў 
гэ тую за лу спа да ры ні Іа ан не і яе вуч ням, 
каб маг лі там пра во дзіць рэ пе ты цыі і пры
ста са ваць яе для спек так ля. Сцэ ніч нае 
афар м лен не спек так ля «Ра мэа і Джу
лье та» бы ло ары гі наль ным і ці ка вым. 
Спе цы яль на збу да ва ны над сцэ най дах 
рас пас ці раў ся так са ма над пуб лі кай, 
а ся дзя чыя мес цы па вы ша лі ся ад пер
ша га да апош ня га ра да на па да бен ства 
тэ ат раль най за лы. Пры ма ца ва ныя пе рад 
сцэ най ва ро ты клу ні ад чы ня лі ся і за чы ня
лі ся, ка лі мя ня лі ся дзеі п’е сы. Аса цы я ва лі
ся яны з рас па ло жа ным по бач то кам і пе
ра то чам клу ні, дзе ў мі ну лым ад бы ва лі ся 
ў нас гас ці ны і тан цы. Та кое гас ця ван не, 
тан цы і на ват бой ка бы лі па ка за ны пуб лі
цы, якую ў ас ноў ным са стаў ля лі жы ха ры 
Гай наў ска га па ве та і Бель скаПад ляш
ска га. На спек такль пры бы лі так са ма 
прад стаў ні кі Уні вер сі тэ та ў Тэ рэ мі сках, 
дзе спа да ры ня Іа ан на вя дзе тэ ат раль
ную дзей насць з мо лад дзю. Рас цяг ну тыя 
ва кол сцэ ны шнур кі і раз ве ша ныя на іх 
за су ша ны зёл кі так са ма ства ра лі клі мат 
вя ско ва га мі ну ла га, у якім ад бы ва лі ся 
дзеі гай наў скай па ста ноў кі «Ра мэа і Джу
лье та». Мі ну лае на шых зя мель на гад ва
ла так са ма воп рат ка ге ро яў спек так ля 
і тэ ат раль ныя рэк ві зі ты. На шы пес ні 
і му зы ка ра бі лі па ста ноў ку кла січ най дра
мы Уі лья ма Шэк с пі ра бліз кай саб ра най 
у бел му зеі пуб лі цы.

— У на шай тэ ат раль най гру пе зай ма
юц ца здоль ныя асо бы. Та му я па ду ма ла 
па спра ба ваць па ста віць тра ге дыю «Ра
мэа і Джу лье та» ан г лій ска га дра ма тур
га Уі лья ма Шэк с пі ра. Ка хан не — з’я ва 
ўні вер саль ная. Па дзеі гэ тай п’е сы маг лі 
ад бы вац ца і ў ін шым мес цы на све це, так
са ма ў на шых бе ла ру скіх рэ а лі ях. Мне 
са мой ці ка ва бы ло як ат ры ма ец ца адап
та цыя гэ та га тво ра на бе ла ру скай мо ве, 
з улі кам на шай куль ту ры, тра ды цыі, 
з на шы мі пес ня мі, му зы кай і сцэ ніч ным 
афар м лен нем. Сам твор Шэк с пі ра «Ра
мэа і Джу лье та» доў гі і нам трэ ба бы ло 
яго ска ра ціць так, каб гля дач зра зу меў 
яго змест і наш зва рот да бе ла ру скай рэ
ча іс нас ці, — ска жа пас ля спек так ля яго 
рэ жы сёр Іа ан на Стэль ма шукТроц.

Пад час спек так ля «Ра мэа і Джу лье та» 
ў за ле па на ва ла ці шы ня, а гле да чы ўваж
лі ва са чы лі за іг рой ма ла дых ак цё раў. 
Пас ля спек так ля ўдзель ні кі бел му зей най 
тэ ат раль най гру пы вый ш лі пе рад пуб лі
ку, якая ўспры ня ла іх бур ны мі ап ла дыс
мен та мі. Ак цё раў па він ша ва лі і ўру чы лі 
квет кі іх апя кун Іа ан на Стэль ма шукТроц 
і ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та

маш Ці ха нюк. Ся мей ні кі ак цё раў ра бі лі 
ім здым кі. Пас ля пе ра пын ку ад бы ла ся 
дру гая прэ зен та цыя па ста ноў кі «Ра мэа 
і Джу лье та».

— Мі нае ўжо пяць га доў, як у на шым 
бел му зеі ар га ні зу юц ца тэ ат раль ныя за
нят кі. Най даў жэй і вель мі плён на вя дзе іх 
Іа ан на Стэль ма шукТроц, якая пат ра пі ла 
згур та ваць у тэ ат раль най гру пе мно га 
вуч няў. Мы ра ды, што сён ня вуч ні вы сту
пі лі па спя хо ва і са бра лі так шмат люд ную 
пуб лі ку, — за я віў ды рэк тар бел му зея Та
маш Ці ха нюк.

Бел му зей ная тэ ат раль ная гру па, якая 
паак цёр ску па ка за ла спек такль «Ра мэа 
і Джу лье та», плён на дзей ні чае пад наг
ля дам Іа ан ны Стэль ма шукТроц з 2013 
го да, ка лі ўда ла вы сту пі ла са спек так лем 
на ас но ве дра мы свет лай па мя ці Сак ра
та Яно ві ча «Не па шан ца ва ла» і быў ён 
свай го ро ду да ні най у го нар Сак ра ту 
Яно ві чу. У 2014 го дзе тэ ат раль ная гру па 
зай маль на вы сту пі ла з па ста ноў кай «Паў

лін ка» Ян кі Ку па лы, а ў кан цы гэ та га ж 
го да паак цёр ску па ка за ла спек такль 
«Бе жан цы», які па спя хо ва прэ зен та ва
ла на пра ця гу 2015 го да. У 2016 го дзе 
бел му зей ная гру па ці ка ва вы сту пі ла з па
ста ноў кай «Апош нія свед кі» на пад ста ве 
ад най мен най кніж кі Свят ла ны Алек сі е віч 
«Апош нія свед кі», што ад бы ло ся пас ля 
пры су джэн ня пісь мен ні цы Но бе леў скай 
лі та ра тур най прэ міі.

— Мы мно га пра цы ўкла лі, рых ту ю
чы ся да спек так ля «Ра мэа і Джу лье та». 
Асаб лі ва мно га зай ма лі ся ў апош нія два 
вы хад ныя дні, ка лі ўсе па а соб ныя сцэ ны 
трэ ба бы ло аб’ яд наць у ад ну цэ ласць. 
Вар та бы ло ад вес ці больш ча су на пад
рых тоў ку да вы сту пу, каб пе ра а до лець 
усе скла да нас ці, — ска за ла гай наў ская 
бел лі цэ іст ка Ан на Бя ляў ская, якая па
май стэр ску сы гра ла ро лю ма ці Джу лье
ты.

— Я па ці ху раз ліч ва ла, што вы ступ
лю ў ро лі Джу лье ты і мае прад чу ван ні 
здзей с ні лі ся. Доб ра я ад чу ва ла ся бе на 
сцэ не, ха ця, ка неш не, бы лі хва ля ван ні 
ці ўсё ат ры ма ец ца як след. Я лі чу, што 
«Ра мэа і Джу лье та» ў на шай ін тэр п рэ та
цыі не ёсць та кой дра май як ва Уі лья ма 
Шэк с пі ра, па коль кі кан ча ец ца ста ноў ча. 
Джу лье та, вы піў шы мік сту ру, толь кі за сы
нае на ней кі час. Пас ля ка хан не Ра мэа 
і Джу лье ты пра даў жа ец ца, — ска за ла 
гай наў ская бел лі цэ іст ка Да мі ні ка Пуц, 
мна гак рат ная пе ра мож ца кон кур саў 
для дэк ла ма та раў і ра сказ чы каў на бе
ла ру скай мо ве. Зай ма ец ца яна так са ма 
ў тэ ат раль ным гур т ку ў Гай наў скім бел лі
цэі пад кі рун кам на стаў ні ка бе ла ру скай 
мо вы Яна Кар чэў ска га, які спа чат ку апе
ка ваў ся так са ма тэ ат раль най гру пай бел
му зея. Пры сут ні чаў ён на прэм’ ер ным 
вы сту пе сва іх вуч няў у бел му зеі і вы со ка 
аца ніў іх ак цёр ства.

— Я доб ра ад чу ваў ся бе як Ра мэа, 
ха ця прый ш ло ся доў га рых та вац ца, каб 
раз ву чыць сваю ро лю, — ска заў гай наў
скі бел лі цэ іст Яцак Друж ба. — Я здаў на 
зай ма ю ся ў Ка лек ты ве на род на га тан ца 
«Пе ра пёл ка» ў ГДК, а ад ней ка га ча су 
вы сту паю ў на род ным ка лек ты ве «Ве ра
сы» з Чы жоў. Сён ня, ап ра ча ро лі Ра мэа, 
я так са ма іг раў на акар дэ о не і спя ваў. 
Усё гэ та бы ло важ ным, каб спек такль ат
ры маў ся ўда лым.

— Мы ра ды тэ ат раль ным за нят кам 
з па няй Асяй і сён няш нім вы сту пам, ка лі 
мы ста ра лі ся ад чу ваць ся бе ге ро я мі дра
мы «Ра мэа і Джу лье та», — за я ві лі Кац
пар і Мі ко ла Кэ чын скія.

— Я пад вя лі кім ура жан нем ад вы сту
паў сва іх сы ноў Кац па раІга ра і Мі ко лы, 
а так са ма ад уся го спек так ля. На ша 
мо ладзь вы сту пі ла паак цёр ску і гэ та за
слу га Іа ан ны Стэль ма шукТроц, у якой 
вя лі кія тэ ат раль ныя ўме лас ці і ад на час на 
дар пра цы з мо лад дзю, якая ад чу вае 

«Ра мэа і Джу лье та» 
ў Гай наў скім бел му зеі

су вязь са сва ім рэ жы сё рам і лю біць яе, 
што я ба чу на прык ла дзе сы ноў. Мой 
Кац парІгар ужо мно га га доў ву чыц ца бе
ла ру скай мо ве, але скла да на бы ло яму 
ата я сам лі вац ца з бе ла ру скай куль ту рай 
і на цы я наль нас цю. Ка лі па чаў зай мац ца 
ў тэ ат раль най гру пе, за я віў, што бе ла ру
ская куль ту ра ста ла яму вель мі бліз кай 
і ад чуў су вязь з бе ла ру скай на цы я наль
нас цю. Я ра да, што тэ ат раль ныя за нят кі 
і не пас рэд ны кан такт са спа да ры няй 
Іа ан най ме лі та кое ста ноў чае ўздзе ян не 
на май го сы на, — ска за ла Эва Ма розКэ
чын ская.

Іа ан на Троц удак лад ні ла, што пас ля 
вы сту пу ў Бель скім до ме куль ту ры са 
спек так лем пра шмат га до ва га ды рэк та
ра Бель ска га бел лі цэя Ярас ла ва Ка сты
цэ ві ча, не каль кі асоб за ня тых у гэ тым 
спек так лі, вуч ні бель скай «трой кі», ра шы
лі ся ўспа маг чы па ста ноў ку «Ра мэа і Джу
лье та». По бач гай наў скіх бел лі цэ і стаў 
у спек так лі вы сту пі лі так са ма гім на зі сты 
і вуч ні Ком п лек су школ № 3 у Бель ску
Пад ляш скім.

— Мне спа да ба лі ся вы ступ лен ні ма іх 
гай наў скіх сяб роў, якіх мы, вуч ні бель
скай «трой кі», ус па ма га ем у спек так лі, 
— за я віў Мак сім Фі ё нік.

— Я ра да сён няш ня му вы сту пу на шай 
тэ ат раль най гру пы. Пас ля доў гіх рэ пе ты
цый мы ажыц ця ві лі на шу за ду му, а вуч ні 
ўда ла па ка за лі свае здоль нас ці. Част ка 
ма ла дых ама та раў тэ ат ра ўжо ра ней вы
сту па ла на сцэ не, — за я ві ла рэ жы сёр 
спек так ля Іа ан на Стэль ма шукТроц.

— Вуч ні па ка за лі сён ня сваё ак цёр
ства. Я за хоп ле на адап та цы яй дра мы 
«Ра мэа і Джу лье та» Уі лья ма Шэк с пі ра, 
— ска за ла бы лая на стаў ні ца Ма рыя Бал
т ра мюк, якая ча ста на вед вае бе ла ру скія 
ме ра пры ем ствы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Вы сту па ю чая мо ладзь і пуб лі ка па дзя ка ва лі Іа ан не 
Стэль ма шук-Троц за пад рых тоў ку да спек так ля «Ра мэа 
і Джу лье та» (спра ва ву ча ні ца Аляк сан д ра Бус лоў ская)
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П е р ш ы  р э д а к т а р  « Б а ц ь к а ў ш ч ы н ы »

Бе ла ру скі пісь мен нік і жур на ліст Ля вон 
Са вё нак на ра дзіў ся 26 чэр ве ня 1897 г. 
у вёс цы Вя лец (Глы боц кі ра ён Ві цеб скай 
воб лас ці). Па чат ко вую аду ка цыю ат ры маў 
у Глы бо кім. У Ма ла дзе чан скай на стаў ніц
кай се мі на рыі, па свед чан не якой ён ат ры
маў у 1917 г., Ля вон Са вё нак ву чыў ся ра зам 
з бу ду чы мі дзе я ча мі бе ла ру ска га ру ху — Сы
мо нам РакМі хай лоў скім, Пят ром Мят лой, Мі
ха сём Ча ро там, ін шы мі бу ду чы мі вя до мы мі 
асо ба мі. У 1922 г. Ля вон ажа ніў ся ў Мін ску 
з на стаў ні цай Апа ло ні яй Рад ке віч. У 1922 г. 
у сям’і на ра дзіў ся сын Лё дзік, а ў 1927 г. 
дач ка — вя до мая бе ла ру ская дас лед чы ца 
Зо ра Кі пель.

У га ды бе ла ру сі за цыі Са вё нак пра ца ваў 
ка рэс пан дэн там у га зе це „Са вец кая Бе ла
русь”, што та ды вы хо дзі ла пабе ла ру ску. 
Па вод ле ўспа мі наў су пра цоў ні каў, ат мас
фе ра ў рэ дак цыі бы ла ма ла па доб най да 
са вец кай. Не вы пад ко ва паз ней га зе ту, на 
ста рон ках якой Ля вон дру ка ваў свае вост
рыя рэ пар та жы і дас ціп ныя фе лье то ны, 
у да но сах на за вуць „утуль ным пры ста ніш
чам бе ла ру скіх на цы я на лі стаў”. У лю тым 
1929 г. Са вё нак быў зму ша ны сыс ці з пра
цы і пра ца ваць на бу доў лях. У той са мы 
год вы даў збор фе лье то наў „Ча роў ная 
ігол ка”, які быў пад пі са ны псеў да ні мам Ле а
нід Свэн. У біб лі я тэ ках кні гу пер ша па чат ко
ва ка та ла гі за ва лі як пе ра клад швед ска га 
аў та ра. Але аў тар ства хут ка выс вет лі лі і 3 
ты сяч нак ла ду бы ло зніш ча на. Ка ры ста ю
чы ся твор чым ме та дам, які су час ны лі та ра
ту раз на вец Ля вон Юрэ віч на зы вае фан та
стыч ным рэ а ліз мам, гэ ты Свэн пі саў, пры
кла дам, пра су до вы пра цэс над ка нём, які 
за вёз след ча га не ў тую вё ску, дзе след чы 
ў да да так на піў ся ды згу біў „вель мі важ ныя 
спра вы”.

З лі пе ня 1932 г. Са вё нак — стыльрэ
дак тар на ву ко ватэх ніч на га вы да ве цтва. 
У 1933 г. ён быў арыш та ва ны ў лі ку амаль 

дзе ся ці ты сяч ін шых су ай чын ні каў па спра
ве „Бе ла ру ска га на цы я наль на га цэн т ра”. 
Сва ёй ві ны не пры знаў (гэ та змаг лі толь кі 
ка ля 10 ча ла век) і быў за су джа ны да 5 га
доў са вец ка га кан ц ла ге ра. Тэр мін ад бы ваў 
спа чат ку ў Паў д нё вай Сі бі ры, а пас ля ў Ал
тай скім краі. Пас ля выз ва лен ня, у 1939 г. 
вяр нуў ся ў Бе ла русь. Ад нак не меў да зво лу 
жыць у Мін ску. Пра ца ваў на стаў ні кам у ва
ко лі цах Кры ча ва і Мін ска.

З пры хо дам на цы стаў ле там 1941 г. у Бе
ла русь ін тэр на ва ны ра зам з ін шы мі муж чы
на мі ў Мін ску. Не каль кі тыд няў ад се дзеў на 
Ка ма роў скіх ба ло тах пад Мін скам. По тым 
пра ца ваў жур на лі стам у „Бе ла ру скай га зе
це”. Пас ля Дру гой су свет най вай ны апы нуў
ся ў бе ла ру скім ла ге ры ў Мі хель с дор фе. 
Пас ля ра зам з пап леч ні ка мі ства рыў бе ла
ру скі цэнтр у ла ге ры для пе ра меш ча ных 
асоб Остэр хо фен у Гер ма ніі. Ме на ві та там 
у 1947 г. па ча ла вы да вац ца га зе та „Баць каў
ш чы на”, якой на ле жыць вык люч ная ро ля 
ў гі сто рыі на шай ды яс па ры. Пе ра е хаў шы 
ў ЗША ў 1950 г., ён не па кі даў га лоў най 
спра вы свай го жыц ця: ап ра ча ўдзе лу ў эміг
ра цый ных ка мі тэ тах, рэ да га ваў га зе ту „Бе
ла рус”, дру ка ваў ся пад псеў да ні мам Ля вон 
Кры ві ча нін, ува хо дзіў у ка мі сію для пе ра
кла ду на бе ла ру скую мо ву Біб ліі. Свед чыў 
пе рад ад мыс ло вай Ка мі сі яй Кер ста на аб 
са вец кіх кан ц ла ге рах. Ад ным з яго ных най б
лі жэй шых сяб роў быў аў тар му зы кі да гім на 
„Ма гут ны Бо жа” кам па зі тар Мі ко ла Ра вен
скі, з якім яны ў свой час за хоп ле на ла ві лі 
ры бу на Ду наі.

Па мёр Ля вон Са вё нак 21 лю та га 1974 г. 
у го ра дзе Па мо на (штат НьюДжэр сі, 
ЗША). Па ха ва ны на бе ла ру скіх мо гіл ках 
у ІстБран с ві ку. У 1998 г. Бе ла ру скі Ін сты
тут На ву кі і Ма ста цтва ў НьюЙор ку вы даў 
кні гу Ля во на Са вён каКры ві ча ні на „Бе ла ру
сі за цыя пад №...”.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Зна ём ства з твор час цю пра фе са ра 
Ан джэя Стру мі лы пра хо дзі ла ў школь най 
біб лі я тэ цы ў Крын ках у рам ках Тыд ня біб
лі я тэк. Бы лі філь ма выя да ку мен ты, яго 
кніж кі з аў тог ра фа мі і мае ўспа мі ны з аў
тар скай су стрэ чы на сё лет нім Між на род
ных тар гах кніж кі ў Бе ла сто ку. Про ста 
не аб ход на бы ло ра ска заць дзе цям пра 
ча ла ве ка вы со кай куль ту ры, сум лен ня, 
муд рас ці, з якім спа лу чае нас гі сто рыя 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. У вы пад ку 
вуч няў гім на зіі цяж ка ска заць на коль кі 
іх гэ та кра ну ла. Звы чай на яны ста вяц ца 
з вя лі кай стры ма нас цю і неп ры ха ва ным 
пе сі міз мам да ак ру жа ю чай іх рэ ча іс нас
ці. Інакш спра ва ма ец ца з най ма лод шы
мі, яш чэ ве ру ю чы мі ў свет лую бу ду чы ню. 
Ка лі рас па вя ла я ім пра маг чы масць 
пры няць удзел у ма стац кім кон кур се, 
ад ра зу ўзя лі ся за пра цу. На біб лі я тэч
ных сто лі ках як гры бы пас ля даж джу 
па яў ля лі ся вы я вы Стру мі лы з жы він кай, 
Стру мі лы ся род дрэ ваў, у драў ля най хат
цы, а на ват Стру мі лы ў выг ля дзе ка ме ня. 
На ма стац кія кон кур сы па сы ла лі мы ў гэ
тым го дзе шмат прац, але толь кі адзін 
раз ат ры ма ла ся не ча га да біц ца. І так на 
па чат ку чэр ве ня ў крын скую шко лу паз
ва ні лі з Ва я вод ска га ася род ка ані ма цыі 
куль ту ры, каб зап ра сіць на ўру чэн не 
ўзна га род.

кай за ня ла ся ка мі сія ў скла дзе Га ле на 
Мар цін ке віч з Дэ пар та мен та куль ту ры 
і на цы я наль най спад чы ны Мар шал коў
скай уп ра вы Пад ляш ска га ва я вод ства, 
ма ста кі Лу каш Гі рэнь і Збіг неў Ваш чэ
нюк, ін ст рук та ры ма стац ка га ад дзя лен ня 
Адам Сьля фар скі і Лі лія Выш коў ская.

Ад ной з уз на га ро джа ных ста ла Ба ся 
Бу ла тэ віч — спя вач ка «За ран кі», ву ча

ні ца дру го га кла са Па чат ко вай шко лы 
ў Крын ках. Пы та ла мя не ці ўзна га ро ды 
бу дзе ўру чаць пан Стру мі ла, вель мі ха це
ла яго спат каць. Як вы я ві ла ся, пра фе сар 
Стру мі ла пры сут ні чаў на раз да чы ўзна га
род, але нас з Ба сяй там не бы ло. Як раз 
у той дзень на шы школь ні кі па е ха лі стра
ляць — гу ляць у пей н т бол не дзе ў Бе ла
сто ку і нам трэ ба бы ло за стац ца ў шко
ле. Але ж усё та кі вель мі ха це ла ся па гля
дзець ха ця б вы стаў ку кон кур с ных прац. 
Са праў ды, бы ло на што па гля дзець. 
Ба гац це ма стац кіх тэх нік і спо са баў ус п
ры ман ня асо бы пра фе са ра. Не ка то рыя 
вы я вы бы лі на столь кі сур’ ёз ны мі і пра ду
ма ны мі, што не па са ро ме лі ся б іх на ват 
да рос лыя ма ста кі. Заў важ на так са ма 
бы ла пра ца ві тасць ма ла дых ма ста коў. 
Май стэр ства, дбай насць пра дэ та лі і пад
рых тоў ка ў выг ля дзе доб ра га аз на ям лен
ня з жыц цё вы мі прын цы па мі пра фе са ра.

Вель мі це шыць што ўсёта кі, ня гле дзя
чы на аб ста ві ны, рас це нам ураж лі вае, 
ра зум нае ма ла дое па ка лен не.

У на шай раз мо ве Ба ся вы я ві ла, што 
ў бу ду чы ні хо ча па сту піць у ма стац кі лі
цэй у Суп рас лі. Гэ та ўжо дру гая асо ба 
з яе кла са, якая дае та кую дэк ла ра цыю.

Што дзень, як са ма сцвяр джае, ма люе 
не так ужо ча ста. У ас ноў ным, ка лі трэ ба 
неш та па да рыць на дзень на ро дзін ці імя
нін чле нам шмат па ка лен най, ба га тай на 
дзя цей сям’і. Ну і вя лі кім штур ш ком з’яў
ля ец ца ўдзел у ма стац кіх кон кур сах.

Він шу ем Ба сю з пер шай у жыц ці пе ра
мо гай і жа да ем ёй да лей шых пос пе хаў 
у га лі не ма ста цтва.

vІа ан на ЧА БАН

На ша ма лая пе ра мо га

Кон курс «Пар т рэт ма ста ка» — адзін 
з эта паў свят ка ван ня Го да пра фе са ра 
Ан джэя Стру мі лы ў на шым ва я вод стве. 
Кон курс ад ра са ва ны быў да дзя цей і мо
ла дзі з па чат ко вых, гім на зіч ных і звыш гім
на зіч ных школ Пад ляш ша.

Як ска за лі мне пас ля ў ВА А Ку, прац 
на дыш ло са праў ды шмат, боль шасць 
з іх на са праў ды вы со кім узроў ні. Ацэн

Хоць Бе ла русь і лі чыц ца бе ла ру скай кра
і най, бе ла ру скую мо ву ў што дзён ным жыц
ці там тэй ша га лю ду су стрэць цяж ка. Ней кія 
зру хі да леп ша га, тобок кры ху час цей ша га 
вы ка ры стан ня яе, ста лі на зі рац ца ця гам па
ру га доў. Ад нак гэ тыя зру хі над та сла быя, 
каб кар ды наль на змя ніць сі ту а цыю. Ра зам 
з тым пры ем на ба чыць, што для мно гіх біз
не соў цаў у Бе ла ру сі бе ла ру ская мо ва не 
ёсць пу стым гу кам, і яны не лі чаць яе не пат
рэб ным чын ні кам свай го жыц ця і дзей нас ці. 
Ад ным з прык ла даў па важ лі ва га стаў лен ня 
да бе ла ру скай мо вы з жа дан нем яе як ма га 
боль ша га рас паў сю ду мож на наз ваць кам
па нію „Са лод кая кра ма”.

Сайт фір мы мес ціц ца ў ін тэр нэ це па 
ад ра се http://bel s we et ness.com. Вы гля
дае да во лі пры ваб на і на ват падзі ця ча му 
ве се ла. Га лоў ная ста рон ка аз доб ле на 
вы я ва мі бла кіт на га не ба з аб ло ка мі і пе
чы ва. З трох моў ных вер сій сай та — бе ла
ру скай, ру скай і ан г лій скай, бе ла ру ская 
ёсць пер шай па змоў ч ван ні.

„Кам па нія «Са лод кая кра ма» аб ра ла 
кі рун кам сва ёй дзей нас ці ства рэн не вы
са ка я кас ных кан ды тар скіх вы ра баў, пры
га та ва ных як па кла січ ных рэ цэп тах, так 
і па ары гі наль ных су час ных. Мы ім к нем ся 
знай с ці клю чык да кож на га ама та ра са лод
ка га. Бо ў дзя цін стве ў лю бым з нас жыў 
ма лень кі ла сун, які ма рыў пра са лод кае. 
Так ха це ла ся з’ес ці яш чэ адзін пер нік ці ха
ця б ма лень кі ка ва ла чак улю бё на га ла сун
ка. І ка лі нам шчас ці ла па ла са вац ца са лод
кім удо сталь — ра дас ці не бы ло кан ца... 
Мы ра ды маг чы мас ці па дзя ліц ца са лод кім 
па ча стун кам з усі мі да рос лы мі і дзець мі, 
здоль ны мі аца ніць смак най леп шых кан
ды тар скіх вы ра баў. На ша кам па нія пра
цуе над па шы рэн нем асар ты мен ту, каб 
у «Са лод кай кра ме» кож ны змог знай с ці 
най леп шы ла су нак да лю бі ма га на пою”, 

— рас па вя да ец ца ў ад ной з неш мат лі кіх 
руб рык сай та — „Пра кам па нію”.

У га лоў най ро лі на сай це вы сту пае авеч
ка Адэ ля, якая ні бы та і вы пя кае ўсе сло ды
чы, што пра па нуе „Са лод кая кра ма”, а гэ та 
пе чы ва, пер ні кі і ку ку руз ныя па лач кі. Пра іх 
рас па вя да ец ца ў руб ры цы „Ка та лог”, дзе 
прад стаў ле на ўся пра дук цыя фір мы.

Най больш ці ка вай на сай це па да ец
ца руб ры ка „Дзі ця чы па кой”. Там авеч ка 
Адэль ка дзе ліц ца сва і мі дум ка мі і па ра да
мі. Зра зу ме ла, што ўсе яны так ці інакш 
звя за ныя з пра дук цы яй „Са лод кай кра
мы”, а ме на ві та з роз ны мі спо са ба мі яе 
вы ка ры стан ня.

Так са ма чы тае авеч ка дзе цям вер шы, 
якія бы лі на пі са ны пра яе да рос лы мі. „Ка
лі ў ця бе, мой дру жа, ат ры ма ец ца склас
ці верш пра мя не, авеч ку Адэль ку, — да
сы лай іх на маю элек т рон ную скры ню!” 
— „про сіць” га лоў ная ге ра і ня сай та.

У пад руб ры цы „Слоў нік”, на якую мож на 
вый с ці, клік нуў шы на ад па вед ны кру жо чак 
на ма люн ку з Адэль кай, мес цяц ца бе ла ру
скія сло вы з пе ра кла дам на ру скую мо ву. 
Ці ка ва, што тое ж са мае, толь кі на ад ва рот, 
па да ец ца і ў ру ска моў най вер сіі сай та. 
Пры чым і там, і там ня ма згад кі, пра тое, 
што гэ та пе ра клад, а толь кі „но выя сло вы”. 
У ан г ла моў най вер сіі „Слоў ні ка” ня ма.

Ня ма ні чо га і ў руб ры цы „На ві ны”, што 
ідзе дру гой у цэ лым пе ра лі ку руб рык. Гэ
та, не сум нен на, не да хоп сай та, бо якая
ні я кая ін фар ма цыя му сіць там па да вац ца, 
каб мож на бы ло ўба чыць, што фір ма іс нуе 
і пра цуе. А пра ца ваць ёй ёсць ку ды. На
пры клад, пра да ваць пра дук цыю „Са лод
кай кра мы” не пра па ну ец ца па тэн цый ным 
пар т нё рам з Поль ш чы, бо яе ня ма ся род 
кра ін, з якіх фір ма ча кае элек т рон ных лі
стоў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра

мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
пра вы пры ток Вол гі, яко га ле вым пры то кам Маск ва = 5 _ 29 _ 20 _;
най леп шая аба ро на ў... Ата ка ме = 32 _ 2 _ 34 _ 15 _ 7 _;
хі міч ны эле мент нр 2 = 31 _ 21 _ 6 _ 27 _ 24 _;
ды хан не, пах, ма раль ная сі ла = 8 _ 30 _ 4 _;
пар т нёр ка це ла, якая мо жа за лез ці ў пят кі = 35 _ 18 _ 17 _ 36 _;
ка роль са ван ны = 12 __ 13 __ 11 __;
та ра з па лат на для за хоў ван ня сы пу чых цел = 28 _ 37 _ 1 _;
важ ная кар та = 14 _ 10 _ 26 _;
ін’ ек цыя = 25 _ 19 _ 3 _ 33 _;
пе рап ля та ец ца з ас но вай і ха ва ец ца ў... ку ток = 16 _ 22 _ 23 _ 9 _.

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

ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ад каз на ад га дан ку з 24 ну ма ра
Азот, тур нір, па мост, Пінск, кві та, ды на, доўг, во лас, гуль тай, Ясе

нін, Зан зі бар.

Ра шэн не: Поз ні роск віт ра бі ны — да доў гай во се ні.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПад

ля ш скага.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Пра ца ві ты час, які пры ня се 
ней кія зме ны. Трэ ба бу дзе пры ста са вац ца 
да но вых умоў. Будзь спа кой ны, на ват ка лі не 
ўсё пой дзе па тва ёй дум цы. Ка хан не зай г рае 
пер шую скрып ку ў тва ім жыц ці. Мі лыя сэр цу 
сюр п ры зы і ра ман тыч ныя зна ём ствы, так са-
ма та кія, дзя ку ю чы якім здзей с ніш ам біт ныя 
пла ны. Не кі руй ся пер шым ура жан нем. Змя-
ні ата чэн не, каб поў нас цю це шыц ца сон цам. 
На бі рай сі лы.
(21.04. — 21.05.) Па ве рыш у ся бе і ўлас ныя 
маг чы мас ці. Спры яль ны час для ма стац кіх 
пос пе хаў, а так са ма ў ла та рэі. Пры цяг неш 
ама та раў сва ёй асо бы, а ў па ста ян ных па рах 
го ра ча і жар с на. Псі хіч нае ажыў лен не і рэф-
лек сія над са бой. Ха ця бу дзеш па даз ро ны, 
больш нер во вы, шу ка ю чы злой во лі ін шых. 
Паз бя гай кан ф лік ту, асаб лі ва з бліз кі мі.
(22.05. — 22.06.) Ус міх неш ся, ап ты мі стыч на 
гля неш на свет. Пік фор мы. Ка лі па ка жаш, 
што мож на на ця бе раз ліч ваць, да сяг неш пос-
пе ху. Ма еш шанц узяц ца за спра вы, пра якія 
і не ма рыў. Вы ка ры стай гэ ты час, каб зрэ а лі-
за ваць свае ма ры. Піль нуй тэр мі наў. Не да-
вя рай тым, хто ця бе на маў ляе на ня пэў ныя 
ін та рэ сы. Ма еш шанц су стрэць асо бу, якая 
зад бае пра тваю пра фе сій ную і ма тэ ры яль-
ную па зі цыю.
(23.06. — 23.07.) Гро шы не бу дуць ця бе тры-
мац ца, пла нуй вы дат кі. Не ра бі вя лі кіх ін ве сты-
цый. Без нер ваў. Слу хай сваю пра роц кую 
ін ту і цыю. Са сва іх тур бот пас па вя дай ся да ве-
ра най асо бе. Не за ха пі ся ней кай „ідэ аль най” 
асо бай, бо гэ та мо жа быць толь кі ілю зія. Рак 
у г.зв. дру гой ма ла дос ці мо жа пе ра жыць фай-
ны флірт, які мо жа скон чыц ца сур’ ёз на.
(24.07. — 23.08.) Ад чу еш, што зас лу гоў ва еш 
на тое што най леп шае і што на ды шоў час на 
рэ а лі за цыю ма раў. Не рэ а гуй гвал тоў на на 
кры ты ку, асаб лі ва ў пра фе сій ных спра вах. 
За будзь пра крыў ды з мі ну ла га і да руй крыў-
дзі це лю. Бу дзеш больш сар га ні за ва ны, за ся-
ро джа ны на ак ту аль ных за дан нях і пач неш 
прад бач ваць чар го выя, аб мі на ю чы ма лаз на-
чны я пы тан ні. Зва жай на хві лін ныя зна ём ствы, 
якія мо гуць шмат на мя шаць у тва ім жыц ці.
(24.08. — 23.09.) Леп шыя мо ман ты ў тва ім 
жыц ці! На бя рэш ся са маў пэў не нас ці, пе ра-
мо жаш няс ме ласць, на ла дзіш каш тоў ныя 
зна ём ствы. Ма еш шанц раз гар нуць кры лы, 
да сяг нуць пос пе ху ў пра фе сіі. Ду май цвя ро-
за, адэк ват на ацэнь вай сі ту а цыі. На строй па-
леп шыц ца, бу дзе больш энер гіі і ах во ты да 
дзе ян ня.
(24.09. — 23.10.) Вель мі пра ца ві ты час. Зма-
бі лі зуй сі лы, па а фар м ляй важ ныя спра вы, па-
ра бі па ра дак у да ку мен тах, выс вет лі ўсе не-
па ра зу мен ні. Праз ты дзень мо жаш ат ры маць 
ней кую прэ мію ці ўзна га ро ду. Ра ду ат ры ма-
еш ад асоб на ад каз ных па са дах. Па ве рыш 
у ся бе, свае ўме лас ці і кра су.
(24.10. — 22.11.) Не вы чэр п ная энер гія! Пра-
ца ві ты час, але перш за ўсё та му, што ўсё бу-
дзеш браць на ся бе. За па нуй над сва ім пра-
ца га ліз мам! Спра віш ся з вык лі ка мі лё су, вый-
г ра еш са сла бас ця мі. Зой меш ся аб міт ны мі 
тэ ма мі, схо чаш быць пра ва ды ром, апы неш ся 
ў цэн т ры за ці каў лен ня. Маг чы мы вы бух жар-
с ці, за ка хан не з пер ша га паг ля ду. У лі пе ні мо-
жаш су стрэць ка хан не свай го жыц ця!
(23.11. — 22.12.) Не пад вя дуць ця бе ін ту і цыя 
і прад чу ван не. Але будзь ас ця рож ны пры 
па куп ках, не куп ляй не пат рэб ш чы ны. Бу дзе 
шанц ка рыс на штось ці ку піць ці пра даць, 
за мя ніць не ру хо масць. Шмат у чым бу дзеш 
аба вя за ны па мяр коў нас ці, пас ля доў нас ці, 
ро зу му і прак ты цыз му. Зай дзі на ком п лек с-
ныя пра фі лак тыч ныя ме даб с ле да ван ні.
(23.12. — 20.01.) Зор кі за ах во цяць ця бе да 
пра вя дзен ня сур’ ёз ных змен у жыц ці і клю ча-
вых ра шэн няў. Чу лая ін ту і цыя шмат пад ка жа, 
асаб лі ва ар ты стам. Але піль нуй ся, каб не заб-
лу кац ца ў юры дыч най гуш чы. Бу дзеш ва біць 
да ся бе ін шы пол. Не пры май пра па но вы за-
роб ку ад асо бы, якой не ве да еш.
(21.01. — 19.02.) Вы дат ны на строй, жыц ця-
ра дас насць. Ка рыс на скла дуц ца юры дыч-
ныя спра вы і дзе ян ні ва ўста но вах. Но выя 
зна ём ствы, ці ка выя кам па ней скія кан так ты. 
Зрэ а лі зу еш усё, што хо чаш. Пап ра віц ца зда-
роўе, асаб лі ва твой кас цяк. Дзя ку ю чы сва ёй 
дып ла ма тыі і кан так там, паз бег неш лё са выз-
на чаль на га зда рэн ня.
(20.02. — 21.03.) Энер гія, тры ва ласць. Пра-
фар сі ру еш лю бую спра ву. Уз ра стуць твой 
прэ стыж і ве ра год насць Лёг ка ат ры ма еш 
па вы шэн не, пад трым ку ўплы во вых асоб, за-
ме ніш пра цу на леп шую. Ка лі ат ры ма еш пра-
па но ву ўклю чыц ца ў ней кія ін та рэ сы, па ча-
кай з ад ка зам, па куль не раз ве да еш, ці ня ма 
ў тым пад во ху.
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З
ла жу з аў то бу са ў Бан да рах, а па
коль кі да кан фе рэн цыі ў клу бе „Ка
ры на” аста ец ца звыш трох га дзін 
цал кам сва бод на га ча су, ра шаю 

прай с ці ся па на ва кол лі. З аў то бус на га пры
пын ку вяр та ю ся кры ху на зад, у кра му, што 
быц цам з бо ку Баг ню коў.

У кра ме дзве жан чы ны — ад на за пры
лаў кам, дру гая пе рад. Як то жан чы ны 
— гу тар ка ў іх пра спра вы гас па дар скія. Гу
та раць пра стра ты, пры чы не ныя ня даў нім 
гра да бо ем. Гу та раць на мо ве сва іх мяс цо
вых ба бульпра ба буль, дзе даўпра дзе даў. 
І я так цал кам, зда ва ла ся б, на ту раль на, 
за каз ваю на той жа мо ве бу тэ леч ку ва дзіч
кі, і пра даў ш чы ца так са ма на той жа мо ве 
ад каз вае на мой за каз. Яш чэ пы таю пра 
да ро гу ў бло кі нап раст кі і да вед ва ю ся, што 
сця жын ка па чы на ец ца аку рат на суп раць 
кра мы.

Іду тою сця жын кай. Яна спа чат ку вя дзе 
мя не це раз ка рот кі ля сок і неў за ба ве вы
хо дзіць на ага ро дыўчаст кі. Гэ та, па ўсёй 
ве ра год нас ці, участ кі на сель ні каў бло каў, 
якія яны ат ры ма лі як кам пен са цыю за 
заб ра ныя ім пад ва да ём па лі і се на жа ці. 
Участ кі тыя аб роб ле ны част ко ва, агул 
вы гля дае быц цам шах мат ная дош ка, дзе 
ў ад ных клет ках куль тур ныя рас лі ны, у ін
шых, якіх боль шасць, пры род ныя па се вы. 
Па да ро зе мі на ю ся з дзвю ма не ма ла ды мі 
асо ба мі, якія тою сця жын кай з ве ка вым да
ста ен ствам кро чаць ту ды, ад куль кро чу я, 
зна чыць — у кра му. І гэ тая сця жын ка па да
ец ца мне той пу па ві най, якая звяз вае бло
ка вы на род з яго най кра майкар мі цель кай.

Бло кі як бло кі, у агуль нас ці за сты лі ў та
кім ста не, у якім бы лі ка лісь зда дзе ны ў ка
ры стан не. Бал ко ныло джыі з со неч на га 
бо ку выг ля да юць у агуль нас ці большменш 
так, як і зга да ныя ўчаст кі — зна чыць част
ка з іх за бу да ва ная шкля ны мі сцен ка мі, 
а част ка не; як шах мат ная дош ка. З паў д нё
ва га бо ку бло каў ра ды гас па дар чых ко ек, 
якія так са ма на гад ва юць шах мат ную дош
ку — у не ка то рых з іх га раж ныя дзве ры, 
у ін шых тра ды цый ныя. Ма быць тыя кой кі, 
так як і зя мель ныя ўчаст кі, да ва лі жы ха рам 
па сёл ка як кам пен са цыю за заб ра ныя ім 
хля вы і клу ні ды хат нія ка мо ры і кла доў кі, 
каб аб жы тым ра ней звы ча ем маг лі па
гас па дар ску заг ля нуць у сваю вон ка вую 
ма ё масць, па гля дзець на свае рэ чы, якія 
ўда ло ся заб раць з са бою — крос ны, ка лаў
ро так, ве ла сі пед... Дзве ры ў тыя кой кі, ці 
то га раж ныя, ці тра ды цый ныя, у боль шас ці 
за сты лі ў та кім ста не, у якім іх улас ні кі ме лі 
сі лы іх на вед ваць. І няс пеш на за ра ста юць 
пры род ны мі па се ва мі. А пры ро да на ша не
на сыт ная — ма ла ёй тра ды цый най зя мель
кі; не ка то рыя дрэ вы ўжо па за ла зі лі з ка ра
ня мі на дах тых гас па дар чых ра доў.

Пе рад ад ным з бло ка вых ува хо даў 
крыш ку пры ця ру ша ная ча сам шыль да ле
кар ска га ка бі не та. Пы таю рэд ка га ў даж дж
лі вае над вор’е пра хо жа га, ці пры мае там 
ле кар. А так, пры мае, пры яз джае з Мі ха ло
ва раз у ты дзень.

З паў ноч на га бо ку па сёл ка спар тыў
ная пля цоў ка з фут боль ны мі ва ро та мі, 
з на цяг ну ты мі на іх сет ка мі. На гуль ня вым 
по лі рас це пры стой ная траў ка. У якас ці 
ад ной з аў та вых лі ній эст ра да. Для „Бан
да роў скай гас цёў ні”, а мо жа і яш чэ для 

ней ка га ма са ва га ме ра пры ем ства. Кры ху 
збо ку гуль нё выя пры ла ды для да школь ні
каў. Спа жы вец кі кі ёск, які па ру га доў та му 
пра па на ваў сёетое жы ха рам па сёл ка, за
раз за кры ты. За ста лі ся на ім сім ва лы та
таль на га пат ры я тыз му — бе лачыр во ны 
сця жок для ду шы і эм б ле ма пі ва „Жубр” 
для це ла. Пе рад ін шым ува хо дам шыль да 
свят лі цы і біб лі я тэч на га пун к та. У су бо ту 
свят лі ца мае ад к ры вац ца апоў д ні. За ду
моў ваю зай с ці ту ды паз ней, па ба чыць.

Вяр та ю ся ў кра му здаць бу тэль ку. Зноў 
за га вор ваю на ту тэй шай мо ве, але мая 
на паў га дзі ну ра ней шая су бя сед ні ца ад
каз вае мне ўжо паполь ску. Вось у кра ме, 
быц цам моц на скан дэн са ва ны ў ча се ад
бы ва ец ца ту тэй шы моў ны пра цэс. Яш чэ 
ка лі пры сут ні ча ла мяс цо вая жы хар ка, то 
і пра даў ш чы ца не як на ту раль на га ва ры ла 
з ёю на та кой мо ве, якая за ма ца ва ла ся 
між імі з дзя цін ства, а ка лі та го ма цу ю ча га 
фак та ра не ста ла, то і даў няя мо ва ўля ту
чы ла ся.

Іду ў на прам ку Ры ба коў і ву зень кай ву лі
цайас фаль тоў кай кі ру ю ся ў на прам ку дам
бы, а да лей мро іц ца мне дай с ці на мес ца, 
дзе ка лісь бы ла Лу ка, дзе бы ла лу чан ская 
ву лі ца. У Лу ку ад Бан да роў вя ла ка лісь 
ся лян ская да ро га ад скры жа ван ня да рог 
за раз за мо стам. Про ста пра ля га ла да ро га 
ў бок Тар но па ля — за раз гэ та част ка ва я
вод скай го раас фаль тоў кі № 687; нап ра ва 
ады хо дзі ла да ро га ў бок Сла бод кі, а на
ле ва — у Лу ку. Апош няй да ро гі ўжо ня ма 
— на яе мес цы дам ба і ва да ём. Зна хо джу 

ней кую да ро гу ў ле се, па якой вы хо джу 
на ва ду, але ней кіх сля доў вё скі там не 
зна хо джу. Ёсць кры ху боль шых ка мя нёў, 
якія маг лі вы кон ваць ро лю фун да мен таў 
пад гас па дар скі мі бу дын ка мі. Ад ва роч ва
ю ся ў на прам ку вяр тан ня і ба чу ў дзе ся ці 
мет рах ад ся бе бус ла. Пры ля цеў, ві даць, 
ця пе раш ні гас па дар за ба ло ча на га бе ра га 
па гля дзець гас па дар лі вым во кам на свой 
уча стак.

Па ра па дац ца ў „Ка ры на”. На суп раць 
Но вай Лу кі даш чэн ту па бі ты гра дам па ле
так жы та; у Бе ла сто ку гра да выя сна ра ды 
бы лі ве лі чы ні маж ной ча рэш ні ці віш ні. 
Ма быць і па лу чан скім так са ма прай ш ла 
та кая ка на на да.

Кан фе рэн цыя з на го ды круг ла ва та га 
юбі лею з’яў ля ец ца не ар ды нар ным івен там, 
на які на род ап ра на ец ца пажур наль на му. 
Не інакш бы ло і ця пер, дзе джэн т ль ме ны 
бы лі пад галь ш ту ка мі, а да мы вы цяг ну лі 
з ша фаў тыя свае тэк стыль ныя жам чу
жы ны, якія ап ра на юць раз у год а мо жа 
і менш. А я ж быў у цал кам па хад ным строі, 
што маг ло па дац ца му жыц кас цю ў та кім 
амаль вер саль скім ан ту ра жы...

Кан фе рэн цыя скон чы ла ся, а пе ра да 
мною зноў звыш трох га дзін сва бод на
га ча су. Не ча каць жа ў Бан да рах та го 
аў то бу са, ка лі мож на прай с ці ся па ня хо
джа ных яш чэ да рож ках. І зноў у бок Ры
ба коў, за бы ва ю чы пра свят лі цу ў бло ках. 
Ка лісь у Бан да рах бы ла сла ву тая на шы
ро кае на ва кол ле кра ма, дзе ў гер каў скі 

час мож на бы ло ку піць „усё”. Пе
рад гэ тай кра май у той час заў
сё ды бы ло поў на на ро ду. Але ж 
ста ла ся тут так, як і ў тлу ма чэн ні 
біб лей ска га сну фа ра о на: пас
ля сы тых га доў на сту пі лі га ды 
ху дыя, у тым і ў аба гу ле ным, ге э
саў скім ган д лі. Сла ву тая ка лісь 
кра ма згар ну ла ся, у бу дын ку ней
кі час пра ба ва ла прат ры мац ца 
ды ска тэ ка, а за раз той зас лу жа
ны бу ды нак пу стуе, улас нік хо ча 
яе пра даць...

По бач даў няй кра мы но вы бу ды
нак па жар на га дэ по. У ім га раж ная 
бра ма і звы чай ныя дзве ры. З дзвя
рэй вы хо дзіць муж чы на, у яко га 
пы таю, коль кі па жар ні каў на ліч вае 
мяс цо вая ка ман да.

— Столь кі, коль кі трэ ба, — ад
каз вае.

— Ча ста вы яз джа е це да па жа
раў?

— Та ды, ка лі трэ ба. Мі руць мя
не за вуць, а ты ад куль?

— З Ляў ко ва.
— То там у вас ліць ві ны жы вуць.

— А ў вас хто?
— А ў нас бе ла ру сы.
На ша ту тэй шая зя мель ка, як ві даць, 

шмат на цы я наль ная.
З дэ по вы хо дзіць яш чэ адзін муж чы на, 

за мы кае за са бою дзве ры. Па ўсім ві даць, 
што гэ тыя два па жар ні кі ў дэ по ўра чы ста 
ад зна чы лі сваё спат кан не.

Кі ру ю ся да лей у да ро гу, якою ка ліська
лісь ка ля сіў, якая ка лісь вя ла з Бан да роў 
у на прам ку Шым каў. На вя лі кі жаль, з та го 
ча су мой ус па мін пра гэ тую да ро гу зу сім 
вы вет раў ся. Даў няя тая да ро га за раз за лі
та ва дою. Не да лё ка пляж, а яш чэ блі жэй 
лан д шаф т ная выш ка. Ле зу ту ды раз г ля
нуц ца; агуль на ві даць тое, што і з зям лі, 
толь кі ў крыш ку ін шым ас пек це. Выш кі дах 
па бу да ва ны на кан ст рук цыі, у якой лю бяць 
ад па чыць та маш нія птуш кі. І тыя птуш кі па кі
да юць у свой воль ны час ба га тыя сля ды на 
лес ві цы; мо жа хо чуць спра ці віць лю дзям 
ува ход на выш ку, каб не лю ба ва лі ся тым 
ві дам, які пры ро да прыз на чы ла толь кі ім, 
птуш кам...

Не да лё ка па мят ка па вёс цы Руд ня: 
цэ мен т ны крыж з 1943 го да і плі та з 2006 
го да, дзе ка рот кая гі сто рыя вё скі — з 16га 
ста год дзя па 1992 год; 25 га доў та му Руд ня 
спы ні ла сваё там іс на ван не. Ле шак Нос 
у ма наг ра фіі Мі ха лоў скай гмі ны на пі саў, 
што ў 1857 го дзе ў вёс цы пра жы ва ла 57 
душ, з якіх больш чым па ло ва па мер ла 
ў чар го вых га дах ад по шас ці ты фу і ха ле
ры. У 1946 го дзе вё ска на ліч ва ла 128 ча
ла век, у 1950 — 113, у 1960 — 101, у 1970 
— 88, у 1980 — 52, а ў 1990 — ні ко га...

Ляс ной да ро гай па да ю ся ў бок ялоў
скай ша шы, каб там заб рац ца на аў то бус 
у Бе ла сток. Ня доў га трэ ба бы ло ча каць та
го аў то бу са, які, па куль, ехаў у Ялоў ку. Здзі
ві ла мя не, што ў яго ся мя тыц кая рэ гіст ра
цыя. Ка лі я ў са ло не па пра сіў бі лет, ша фёр 
спы таў якая гэ та мяс цо васць. Ака за ла ся, 
што ша фёр не дзе ад Дуб ро вы і яго эк ст
ран на скі ра ва лі ў курс да Ялоў кі; мяс цо вых 
мар ш ру таў ён не ве дае. А аў то бус узя лі 
з Ся мя тыч, бо бе ла стоц кія ў ра мон це...

Ка ля Шым каў звяр таю ўва гу, што, па
вод ле раск ла ду, па ві нен ехаць у На ва са ды 
і За ле ша ны. Пра вя рае ў сва ім гра фі ку 
і да лей кі ру ец ца пад каз ка мі ма і мі і ін шых 
па са жы раў. На пры пын ку за На ва са да мі 
ча кае двое па са жы раў; ка лі б ша фёр ехаў 
больш са мот на, яны аў то бу са не да ча ка лі
ся б. І вяр та ю чы ся ін фар мую, што ў Юш ка
вым Гру дзе трэ ба па вяр нуць у Бан да ры. 
Тут ча каў аў то бу са па са жыр у Баг ню ках. 
І ў Но вай Во лі. І ў Мі ха ло ве трэ ба бы ло пад
каз ваць.

У Мі ха ло ве ад на па са жыр ка не за хо
дзіць у са лон толь кі нес па кой на пе ра шук
вае сваю сум ку. Да дум ва ю ся, што шу кае 
ка шаль ка. Жон ка май го зна ё ма га, які 
пры вёз яе ў Мі ха ло ва, а сам вяр нуў ся да 
па жы лень кай ма ту лі. Сі ту а цыя амаль як 
на ма туш цыВол зе са Сцень кам Ра зі ным 
і пер сід скай прын цэ сай: „І за борт её бра
са ет в на бе жаў шую вал ну”... Але да Ра зі на 
ін ша га па да бен ства ня ма — су жон ства 
вель мі пры стой нае. Зак лі каю яе ў са лон, 
ап лач ваю ей ны бі лет. Са праў ды, ка ша лёк 
астаў ся ў му жа...

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

На зад вор ках 
на шай вя лі кай ва ды


