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«Перапяліца» ў Тапарках è8

Пра Ілью і пушчу è9

— Больш за 20 гадоў таму Ты з’ехаў 
у Лондан. Ты сам татарын з Гданьска 
з беларускімі каранямі. Калі б можна 
было ўстанавіць тоеснасць, то кім Ты ся
бе б назваў?
— Я лічу сябе палякам, які жыве за мя
жой. Ці падабаецца мне Польшча, ці не. 
Менавіта тут прайшло першых дваццаць 
гадоў майго жыцця. Я вывучаў польскую 
гісторыю, прасякнуў польскай культурай, 
менталітэтам. Не маю выбару (смех). Двац
цаць гадоў жыцця за мяжой дало мне іншы 
погляд на свет. Мог бы я таксама адказаць 
на Тваё пытанне, што адчуваю сябе грама
дзянінам свету.

— Далей добра гаворыш папольску. 
Бывае так, што людзі, якія эмігруюць за
бываюць мову.
— Я таксама доўгі час не карыстаўся поль
скай мовай. Апошнія гады жыў з палякамі, 
дзякуючы таму вярнуліся словы, якія забыў.

— А Твае дзяды, якія рэпатрыяваліся 
з беларускіх Лоўчыц у Гданьск, таксама 
захавалі сваю беларускую тоеснасць, 
мову?
— Трэба было б Табе спытацца ў іх.

— А Ты не спытаўся?
— Не. Я не меў амаль кантакту з дзядамі. 
Дзед Міхал памёр, калі мне было 7 гадоў. 
Ведаю, што яго на працы называлі «Каха
ненькі», бо нібыта ён так да ўсіх звяртаўся.

— У Цябе не было магчымасці пагава
рыць з дзедам пра славутую гісторыю 
вашай сям’і? 
— Не, але я быў свядомы таго, што маем 
багатую мінуўшчыну.

— Добра, але калі я слухала Тваіх раз
моў з татарамі, якія жывуць на Падляш
шы, цяжка было не звярнуць увагі на 
гэта, што ім самім было дзіўна, што так 
нямнога ведаеш пра гісторыю сваёй 
сям’і, пра якую шмат чаго можна знайс
ці проста ў інтэрнэце. 

— Гэта праўда, але тое, што можна прачы
таць у інтэрнэце, прачытаў! (смех) Гэта вы
нікае з таго, што на мяне, як на дзіця, былі 
перанесены розныя сямейныя канфлікты. 
Частка сям’і не размаўляла з другой част
кай... Гэта складаная гісторыя.

— З гэтага, што Ты гаварыў, канфлікт 
быў вынікам мезальянсу. Твой бацька 
ажаніўся з каталічкай, з чым не маглі па
мірыцца дзяды?
— Гэта таксама.

— Усётакі Табе ўдалося нешта ад іх 
«выцягнуць»?
— Для пяцігодка, словы Крэсы ці Беларусь 
нямнога гаварылі. Ганарыліся, што нашы 
продкі прымалі ўдзел у войнах, паўстан
нях...

— У Лондане 20 гадоў таму Ты не адчу
ваў сябе таксама як мігрант з дзікага 
свету?
— Я апынуўся ў Лондане поўным імігран
таў. Аднак мая міграцыя была такая пасту
повая. Я з’ехаў у Лондан пасля двух гадоў 
падарожжаў. Я ездзіў па Еўропе: Чэхія, паз
ней Нямеччына, Францыя... затым апынуў
ся ў Лондане. Мяне тады захапляе Захад. 
Свядомасць, што ўсюды проста ЛЮДЗІ.

— Аднак ужо стаміў Цябе гэты горад?
— Лондан памяняўся. Я памяняўся. Хачу не
дзе пераехаць, але яшчэ не ведаю дзе.

— Цэлы час дзесьці ездзіш, пераязджа
еш... Ці не маеш такога адчування, што 
ўсюды Ты «чужы»? 
— Я думаў аб гэтым «чужынстве» доўгі час. 
Перш за ўсё я адчуваў сябе чужым праз 
сваё імя і веру. Усе вучні хадзілі на парафію 
на заняткі рэлігіі, а я не. Хаця не помню 
прыкрых сітуацый з боку аднагодкаў, а ме
навіта дзеці гэта ўмеюць найлепш (смех). 
Я можа не столькі адчуваў сябе горшым, 
што іншым.

— Наколькі на Падляшшы Тваё імя 
і прозвішча нікога не здзіўляюць, 
у Гданьску ці Лондане гэта выглядае па
іншаму?
— У Гданьску рэдка хто ведае пра татараў 
у Польшчы. Большасць пыталася: Селім? 
Што гэта за імя?! У Лондане лічаць мяне ту
рэцкім або індыйскім мусульманінам — там 
гэта імя вельмі папулярнае.

— Як сёння ставяцца да мусульман 
у Лондане?
— Заўважаецца большую ісламафобію. Вя
дома, гэта рэфлексія толькі на аснове таго, 
што пішацца і гаворыцца ў СМІ.

— На Тваю думку, сутыкненне культур 
прыводзіць да станоўчых ці адмоўных 
эфектаў? 
— «Сутыкненне» — прыгожае слова. Поль
скае слова «zderzenie» для мяне адмоўна 
асацыюецца. На маю думку гэта пазітыўная 
з’ява.

— Упершыню Ты прыехаў на Падляшша 
і ў Гародню. Гэта Тваё першае падарож
жа на амаль край Еўропы?
— Але быў калісьці ў Элку (смех). Праўда, 
я шмат падарожнічаю: быў у Азіі, Афрыцы, 
як ужо гаварыў, падарожнічаў па Заходняй 
Еўропе, але так далёка на Усход ніколі не 
ездзіў! (смех)

— Як уражанні?
— Я вельмі прыемна здзіўлены. Найбольш 
— мультыкультурнасцю.

— Падляшша больш мультыкультурнае 
чым Лондан?
— Не параўноўваю Падляшша з Лонданам, 
толькі з Польшчай, якую ведаю. Вельмі 
польскай і вельмі каталіцкай. Тут паіншаму: 
цэрквы, праваслаўныя, татары... Сам факт, 
што людзі ведаюць пра гісторыю татараў 
і ставяцца да нас...

— Пазітыўна?
— Можа не столькі пазітыўна, што нармаль
на. Тут ведаюць скуль мы ўзяліся, ведаюць 
гісторыю. Тут інакш чым у Польшчы, якую 
я ведаю, да якой я прывык.

— Іслам у Польшчы на прыкладзе пад
ляшскіх татараў — гэта тэма Тваёй магі
старскай працы і прычына, дзеля якой 
Ты прыехаў на Падляшша.
— Гэта галоўная мэта. Аднак, як я ўжо ска
заў, нямнога людзей з Вялікабрытаніі, і маю 
тут на думцы людзей з усяго свету, ведае аб 
мусульманах Вялікага Княства Літоўскага 
і пра іх заслугі. У кантэксце сённяшніх канф
ліктаў вельмі многіх людзей шакіруе, што ў ка
таліцкай Польшчы мірна жывуць і татары.

— Апрача таго, што хочаш паказаць мір
нае суіснаванне прадстаўнікоў розных 

рэлігій на Падляшшы, то ці на выбар тэ
мы паўплывала ў нейкай ступені такса
ма патрэба адшукання сваіх каранёў?
— Магчыма ў пэўнай ступені так. Я ўзра
стаў у пачуцці «іншасці». Гэтыя ўсе сустрэ
чы з падляшскімі татарамі, месцы... далі 
мне вельмі многа. Тут маё імя нікога не 
здзіўляе. Аднак калі я пачаў думаць пра 
сваю дысертацыю, перш за ўсё думаў пра 
тое, каб даказаць, што можна жыць разам 
і бесканфліктна ўсюды.

— Не думаеш, што менавіта веданне 
сваіх каранёў, свету, у якім жывём, дае 
пачуццё бяспекі?
— Напэўна так. Папраўдзе мы ўсе — пра
дукты асяроддзя, у якім узрастаем, і гэта 
перадаецца з пакалення ў пакаленне. Гэта 
частка нас. На маю думку, веданне мінуўш
чыны, сваёй гісторыі з’яўляецца неабход
ным , каб пазнаць самога сябе.

— Таму ўжо плануеш чарговы візіт на 
Падляшша?
— Нават калі прыеду зноў на два тыдні ў ве
расні і так не ахаплю Падляшша! (смех) 
Аднак прыеду, каб завяршыць працу. Хачу 
лепш пазнаць гэты рэгіён.

— І сябе?
— Сябе? Некаторыя гавораць, што маю
чы 40 гадоў, сапраўды чалавек пачынае 
падводзіць вынікі жыцця. (смех) Магчыма, 
ашукоўваю сам сябе, гаворачы, што раблю 
праект аб ісламе, каб кагосьці адукаваць 
на Захадзе, а праўда можа быць такая, што 
я сам той адукацыі патрабую.

— Селім Міхал Карыцкі — нашчадак ста
ражытнага роду татарскіх князёў з Лоў
чыц, што на Беларусі. Радавіты гдань
шчанін. Менавіта сюды ў саракавых 
гадах сям’я Карыцкіх з’ехала ў рамках 
рэпатрыяцыі. Селім больш за дэкаду 
жыве ў Лондане, дзе вучыцца ў London 
College of Communiсation University of 
the Arts і працуе фатографам. Дзед 
Селіма, Міхал, князь Эндыгей Эмірза 
Карыцкі, доктар медыцыны, быў адным 
з арганізатараў медыцынскай службы 
ў Трыгорадзе. Міхал Карыцкі быў такса
ма скарбніцай ведаў пра традыцыі Вялі
кага Княства Літоўскага.

vТэкст і фота
 Уршулі ШУбздЫ

Надакучыла быць палякам
Аб праблемах тоеснасці 

Уршуля Шубзда 
размаўляе 

з Селімам К а р ы ц К і м .

n Селім КарЫцКІ і джэміль ГЕмбІцКІ  
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Сваімі вачыма

Пісьмовы стол 
кіраўніка

Злётаць у Моталь 

Ленан
мацней Леніна?

Ма рыць і ве рыць трэ ба. Ка лі гэ та 
ро біш, то за ду ма нае здзяй с ня ец ца. Не 
інакш бы ло ў вы пад ку і ма ёй спра вы. 
Ка лі ў 2008 го дзе ад быў ся пер шы фе сты
валь фаль к ло ру „Мо таль скія сма кі”, мя
не за ін т ры га ва лі дзве спра вы. Як па ле шу
кі спраў на за ду ма лі і вып ра ма ваць ся бе, 
і сваю сла ву тую вё ску яш чэ больш, ды 
на гэ тым пад за ра біць да дат ко выя руб лі. 
А яны не ліш нія кож на му, так са ма пра ца
лю бі вым жы ха рам вё скі, што рас па ло жа
на на пра вым бе ра зе Ясель ды. Праў да, 
тут ме лі я ра цыя па боль шы ла се на жа ці, 
але па мен шы ла раз ліў насць і вя лі касць 
рэч кі, а за тым пас ла бе ла і вод нарыб ная 
сфе ра за ня тас ці за ход ніх па ле шу коў. 
Рас па ло жа ная яна ў ад лег лас ці двац ца ці 
кі ла мет раў ад ра ён на га го ра да Іва на ва 
Брэс ц кай воб лас ці. Сён ня на ліч вае ка ля 
пя ці ты сяч жы ха роў. Але Мо таль у сэн се 
вя до мас ці і сла ву тас ці з’яў ля ец ца ад ным 

з тых ду хоў ных мес цаў Бе ла ру сі, сла ва 
яко га даў нымдаў но пра ка ці ла ся паза 
ме жы Бе ла ру сі. Па вод ле па дан няў наз ва 
вё скі вя дзе свой па ча так ад яе жы доў ска
га зас на валь ні ка Мот ла, які пры быў у па
ле скія не да сяж ныя мяс ці ны за раб ляць 
на мяс цо вым на сель ні цтве ра мес най уме
лас цю і пры тым пад ву чыць яго ра мя ству 
так са ма. Та му Мо таль, як жы доў скае 
мя стэч ка, даў свай му на ро ду зна ка мі тых 
па лі ты каў, на ву коў цаў, лю дзей куль ту ры. 
Ня ма тут мес ца іх усіх пе ра лі чыць, але 
не ка то рых трэ ба про ста зга даць. У Мо та
лі на ра дзіў ся пер шы прэ зі дэнт Із ра і ля Ха
ім Вей ц ман (18741952). Так са ма ад сюль 
па хо дзяць аме ры кан скія му зыч ныя пра
дзю са ры Ле а нард Чэс і Фі ліп Чэс, якія 
зра бі лі вя до мы мі най больш яск ра вых 
вы ка наў цаў блю за вай му зы кі — Ма дзі 
Уо тэр са, Уі лі Дык са на, Ко ко Тэй лар, Бо 
Дзід лі, Са ні Бой Уі льям са, Ча ка Бэ ры.

Пер шы пісь мо вы ўспа мін пра Мо таль 
як пры ват нае ўла дан не змяш ча ец ца ў ак
тах Лі тоў скай мет ры кі і да ту ец ца 1422 
го дам. У ся рэ дзі не XVI ст. Мо таль ат ры маў 

ста тус мя стэч ка і, па вод ле рэ ві зіі 1555 
го да, меў маг дэ бур г скае пра ва. У вы ні ку 
трэ ця га па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай (1795) 
Мо таль апы нуў ся ў скла дзе Ра сій скай ім
пе рыі, дзе стаў цэн т рам во лас ці. Згод на 
з Рыж скай да мо вай (1921 год) Мо таль 
апы нуў ся ў Поль ш чы, дзе стаў цэн т рам гмі
ны. У 1939 го дзе Мо таль увай шоў у склад 
БССР і ат ры маў ста тус па сёл ка га рад ско
га ты пу. У 1954 го дзе ста тус па се ліш ча 
па ні зі лі да вё скі, якая ста ла цэн т рам сель
са ве та.

Мне вель мі ха це ла ся тра піць у Мо таль 
жні вень скай па рою, у час ку лі нар на га 
свя та Па лес ся. Пра яго ход я са чыў га да
мі ў ін тэр нэ це і ўзбу да раж ваў ся пра чы та
ным і па чу тым. Ну і зра зу ме ла аб ліз ваў ся 
сма кам ад коль кас ці на род ных, ку лі нар
ных ла сун каў. Пры тым моц на зла ваў ся, 
што там да гэ туль не па бы ваў, але вы ні ка
ла гэ та з пры чын ад мя не не за леж ных, 
зна чыць, ад ві за ва га пы тан ня. Ну і на мі
ну лыя вы ход ныя, мае ма ры, дзя куй Бо гу 
збы лі ся. А па коль кі па ля шуц кі свет у пры
го жай, вы яў лен чама стац кай эстэ ты цы 

фар мі руе свае з ім ад но сі ны, то і я так са
ма ўдзяч ны яму за яго ную ла ску. За раз 
у яго вы раз на што раз больш за ла ці сты 
ко лер ку па лаў, якія не нага д ва юць пра 
жыт нё вапож не выя па лі, але больш увяз
ва юць раз на род ную, пра ва слаў ную пра
сто ру ў ней кую эстэ тыч ную ідэ а ла гі за
ва насць. Апя рэдж ва ю чы, ха чу ска заць, 
што на мо таль скіх ву лі цах за раз „раск ра
са ва лі ся і за ла тыя кры жы”. Больш ні дзе 
гэ та га не ба чыў. Толь кі ў Мо та лі.

Дзе ся ці год дзя мі гэ тая вё ска сла ві ла ся 
перш за ўсё вы ра бам ка жу хоў, каў бас 
ды руч ні коў. Вы стаў кі ту тэй шых руч ні коў 
ме лі мес ца ў звыш двац ца ці кра і нах све
ту. Та кіх стра ка тых белчыр во начор ных 
ко ле раў ні дзе больш не суст рэ неш. А як 
га во рыць на род ная ле ген да, то на ват 
сла ву тыя ма дэ лье ры пе ра но сяць мо таль
скія ма ты вы на свае ма дэль ныя строі. 
Мо да з Мо та ля пап лы ла ў свет.

У су бо ту, два нац ца та га жніў ня, урэш це 
тра піў я на пер шы дзень ужо вось ма га Між
на род на га фе сты ва лю фаль к ло ру „Мо таль
скія прыс ма кі”. Ужо сам ві таль ны, уяз ны 
знак у Мо таль ураж вае кож на га, хто меў 
да чы нен не з бе ла ру скай рэ аль нас цю. Тут 
на эстэ тыч ным ка ля ро вым стэн дзе ідуць 
над пі сы, між ін шым, на бе ла ру скай, ра
сей скай і жы доў скай мо вах, а сам бук лет 
фе сты ва лю і яго ная вы я ва від нее на вась мі 
мо вах. Ад нак най важ ней шай мо вай свя та 
бы ла са ка ві тажы ват вор ная па ле шуц кая 
раз мо ва. Аб ёй на пі шу праз ты дзень.

vЯў ген Ва Па

Апош нія га ды тры вя ду я свой аса бі
сты, кры ху дзіў ны, ма ні то рынг. На зі раю за 
ка шуль ка мі і над пі са мі на іх, якія но сяць 
лю дзі ў на шым го ра дзе над Нё ма нам. 
Асаб лі ва плён ным для та ко га на зі ран ня, 
на ту раль на, з’яў ля ец ца лет няя па ра. Та кім 
чы нам за гэ ты час праз прыз му ма іх аку ля
раў прай ш лі на ват не сот кі, а ты ся чы вы я
ваў і над пі саў на раз на стай ных ці шот ках 
ды швэ да рах. Да лё кіх выс ноў з гэ та га не 
раб лю і ра біць не збі ра ю ся, але не ка то ры
мі на зі ран ня мі га то вы па дзя ліц ца. Ёсць та
кое, больш чым спрэч нае, афа ры стыч нае 
сцвяр джэн не, „ты ёсць тое, што ты ясі”. На
мя кае гэ тае выс лоўе на стыль хар ча ван ня 
і ад па вед ны вы гляд ча ла ве ка. Пе раф ра зу
ю чы яго, мож на ска заць так: у тва ёй га ла
ве тое, што на пі са на на та бе. Бяс с п рэч на 
ад но, ча ла век з пэў ным на бо рам ду хоў ных 
каш тоў нас цей, па лі тыч ных і гра мад скіх 
ары ен ці раў, абы што на ся бе не ап ра не. 
Не ў сэн се якас ці ма тэ ры я лу ці кош ту рэ
чы, а ме на ві та ў сэн се зме сту над пі су.

Пер шая па вяр хоў ная выс но ва з ма іх 
на зі ран няў та кая — ад сот каў 80 на пэў на 
не за дум ва ец ца над тым, што ап ра нуць 
на сваё тлен нае це ла. Баль шы ня з іх на
ват не ра зу мее, што на пі са на на той ці 
ін шай ка шуль цы. Па коль кі тут па ды хо дзім 
да ін ша га май го пад су ма ван ня — ка ля 
90 пра цэн таў тэк стаў на ці шот ках — гэ та 
ан г ла моў ныя над пі сы. Ну а з ва ло дан нем 
ан г лій скай мо вы ў на сель ні цтва на шай, 
у знач най сту пе ні адар ва най ад еў ра пей
скай сі стэ мы аду ка цыі, са мі ве да е це як. 
Аса бі ста я ёй так са ма не ва ло даю, хоць 
мно гія пі са ныя тэк сты ра зу мею і для ся бе 
пры маю.

І вось у пэў най сту пе ні дзіў на, што 
ру ска моў ных тэк стаў на ка шуль ках га ра
дзен цаў зу сім ма ла. Няў жо Ле нан са праў
ды на столь кі пе ра ма гае Ле ні на. Хоць тут 
мож на пас мя яц ца і ска заць, што баль шы ня 
мо ла дзі на ват не ве дае, што гэ та за асо бы 
гі сто рыі. На ка шуль ках гэ тых пер са на жаў 
двац ца та га ста год дзя за раз не но сяць. 
У мо ла дзі і юна коў больш па пу ляр ны ін шы 
ге рой — той жа Га ры По тэр, пар т рэ ты яко
га мож на па ба чыць ча ста. Зрэд ку мож на су
стрэць па пу ляр ныя не ка лі ці шот кі з вы я вай 

не за быў на га і па лы мя на га рэ ва лю цы я не ра 
Чэ Ге ва ры. За тры га ды су стрэў я ад ной чы 
ў Грод не ма ла дзё на і з пар т рэ там Пу ці на. 
Час цей су стра ка лі ся ма ла дыя лю дзі ў май
ках з над пі сам СССР. Маг чы ма, та кія ка
шуль кі раз да юц ца ў час ней кіх юбі лей ных 
пра са вец кіх ме ра пры ем стваў, якія ў вя лі кай 
коль кас ці ар га ні зоў ва юц ца і пра во дзяц ца 
ў ця пе раш няй Бе ла ру сі.

Та кі вя ліз ны ад со так ан г ла моў ных ка шу
лек мож на раст лу ма чыць ка неш не фак та
рам вы твор час ці — з ад на го бо ку ся род 
фір мен ных ка шу лек, якія на бы ва юць мод
ні кі і мод ні цы, ка неш не, пе ра ва жае мо ва 
Шэк с пі ра. З ін ша га — кра мы тан най адзе
жы, так зва ныя „сэ кан ды” пе ра поў не ны 
зноў жа ан г ла моў най пра дук цы яй.

Што да ін шых моў, то ся род астат ніх дзе
ся ці ад сот каў спектр іх да стат ко ва шы ро кі. 
Це шыць, што пры агуль най ру сі фі ка цыі 
го ра да і кра і ны, ру ска моў ных ці шо так не 
так мно га. Ёсць кры ху ня мец ка моў ных 
ка шу лек, на ват ла цін ска моў ных, пат ро ху 
з роз ных еў ра пей скіх кра ін, ку ды лю бяць 
ез дзіць бе ла ру сы і дзе ў іх пра жы ва юць 
сва я кі, якія пры во зяць ад па вед ныя па да
рун кі. Ся род мо ла дзі ма руд на, але пат ро ху 
ста но вяц ца па пу ляр ны мі бе ла ру ска моў ныя 
са кол кі. Праў да, іх па куль ма ла ў про да
жы, а кошт па раў наль на вы со кі. Лю дзей 
у поль ска моў ных ка шуль ках да во дзі ла ся 
суст ра каць да стат ко ва рэд ка, пе ра важ на 
гэ та зна ё мыя мяс цо выя па ля кі і бе ла ру сы. 
Ту ры стаў тут па кі да ем за дуж ка мі „дас ле да
ван ня”. Мож на су стрэць і пісь мо на тка ні не 
іе рог лі фа мі, але ў па раў нан ні з коль кас цю 
знаў цаў та кой мо вы на пла не це, гэ та кроп
ля ў Жоў тым мо ры.

Што да ты чыць сця гоў роз ных кра ін, 
то тут зноў пер шын ствуе сім во лі ка Вя лі
каб ры та ніі. Ча сам мож на су стрэць вы я вы 
сця га ЗША, Гру зіі. Гру зін скі сцяг у Га род ні, 
да рэ чы, мож на па ба чыць і ў на ту раль ным 
выг ля дзе — на ста ды ё не на мат чах „Нё ма
на” — так зем ля кі Ша та Ру ста ве лі пад т рым
лі ва юць гуль цале гі я не ра, які вы сту пае за 
га ра дзен скі клуб. Част ка хо дзіць з афі цый
ны мі дзяр жаў ны мі гер ба мі РБ, пе ра важ на 
гэ та спар т с ме ны ў ад па вед най воп рат цы.

Та кія вось вы ні кі май го суб’ ек тыў на га 
і не зу сім пра фе сій на га ма ні то рын гу. Не 
ўсё ж пра сур’ ёз нае...

vУла дзі мір ХІЛЬ ма НО ВІЧ

Свет, Еў ро па, Поль ш ча... Ні чо га не ад
бы ва ец ца. Ра сія рых туе вя лі кія ва ен ныя ма
неў ры су мес на з Бе ла рус сю — пра ма пад 
но сам у НА ТО, ру кой па даць да Поль ш чы; 
ты кае па лі тыч ныя бруд ныя ла пы ў нет ры 
Ук ра і ны, спа сы ла ю чы ся на но вы дзяр жаў ны 
штат — Ма ла ра сію, нац коў ва ю чы кра і ны 
ЕС ад ну на ад ну, пе рас вар ва ю чы на ро ды. 
Але ні чо га не ад бы ва ец ца. ЗША му чыц ца са 
сва ім Трам пам. Ка рэя са сва ім Кі мам. Наф
та да ра жэе. Ча ла ве чае жыц цё тан нее. ПіС 
пе раў зы хо дзіць усе ме жы на хаб ства. Яш чэ 
крыш ку і ру шыць на Віль ню і Львоў. Але ні чо
га не ад бы ва ец ца. І гэ та здзіў ляе. Ні чо га не 
ад бы ва ец ца з та го, што не бы ло. Змя ня ец ца 
толь кі гі ста рыч ная та паг ра фія. Кар та па дзей 
пара ней ша му тая ж са мая. Вой ны, спрэч кі, 
вы ра зан ні і па жа ры. Ка лі таў куц ца зле ва, 
тыя спра ва лю бяць мір. І хут ка змя ня юц ца 
ба кі. Там дзе таў к лі па чэ ра пах ду бін ка мі, 
там ця пер сту ка юць паль ца мі ў раз бі тыя 
іл бы. І неў за ба ве бу дзе на ступ ная зме на. 
Ча ла ве чы чэ рап крох кі, але мозг, які ха ва ец
ца ў ім, бе тон ны. Ча ла ве чы няз мен ны мозг. 
Ска заць, што ўсё ўжо ад бы ло ся, гэ та тру ізм. 
Але і муд расць Са ла мо на. Муд расць, якая 
да ся гае ты ся чы га доў. Муд расць, якая выз
на чае па ча так ча ла ве ча га глуп ства.

На га даў ся мне пісь мо вы стол, вя лі кі 
быц цам бы стол для пінгпон га. Та кі быў 
уне се ны ў мой «ка бі нет», ка лі я стаў кі
раў ні ком ад дзе ла мар ке тын гу ў буй ным 
дзяр жаў ным прад п ры ем стве ў Вар ша ве. 
Да та го ча су фір ме не бы ла пат рэб ная мар
ке тын га вая пад трым ка, хоць яе дзей насць 
рас паў сюдж ва ла ся на ўсю кра і ну і част ку 
Еў ро пы. Для боль шас ці ад мі ніст ра цый на
га пер са на лу, доў га тэр мі но вых жы ха роў 
цёп лых шта таў, да яз джа ю чых на пра цу 
з Пул ту ска і на ва кол ля, мая фун к цыя зда ва
ла ся быць кап ры зам но вай Уп ра вы, якую 
ўсе не на ві дзе лі. Ха дзі ла ўпар тая чут ка, што 
штат быў пры зна ча ны для та го, каб лік ві да
ваць кам па нію, пра даць усё што мож на за 
гра ша кі, а лю дзей вы кі нуць на брук. Слых 
па ра лі за ваў ча ла ве чыя ро зу мы. Паў сюль 
блу каў сму род дрэн ных эмо цый. Аб гэ та 
кла па ці лі ся пас лу га чы бы ло га кі раў ні ка, 
дэ ле га ва ныя но вым кі раў ні цтвам на пад па
рад ка ва ныя па са ды або зволь не ныя. Ма ім 
мар ке тын га вым, ці дак лад ней пі яр ным за
дан нем бы ло, у пры ват нас ці, ін фар ма ван не 
гра ма ды су пра цоў ні каў, якія вы га ды, але 
і ры зы кі мо гуць паў стаць у вы ні ку рэст рук ту
ры за цыі фір мыбан к ру та.

Да гэ та га ча су я не ве даю, што пад мо ві

ла мя не ўзяц ца 
за гэ тую пра
цу. І гэ ты прак
ля ты стол. Маё 
эга не раў ня ла
ся з яго ве ліч чу 
і з плош чай «ка бі не та». Ён быў па ме рам 
за кі ну тай ка мор кі на не па трэб нае смец це. 
І са праў ды быў ёю. Гэ ты ве ліч ны стол, за 
якім ся дзеў ка лісь ці ста ры кі раў нік, ад па вя
даў яму як паль чат ка. За паў няў ка бі нет поў
нас цю. Для мя не не ха па ла там мес ца.

Але ча сы бы лі та ды ці ка выя. Тэмп па лі
тыч ных пе раў т ва рэн няў па скор ваў ся, ня
гле дзя чы на тое, што пра лі бе раль ны ўрад 
Ежы Буз ка тра ціў гра мад скую пад трым ку. 
Як вель мі, ака за ла ся праз паў го да, ка лі 
ў вы ба рах у ор га ны са маў ра да Ка а лі цыя 
АВС цал кам пра па ла і са маў ра ды пе ра ха
піў СЛД са сва і мі па пу ліс ц кі мі ло зун га мі. 
Неў за ба ве пас ля ўсе а гуль ных вы ба раў 
ён за ха піў усю ўла ду ў кра і не. Ня гле дзя чы 
на гэ та, ра зам з ма і мі бо са мі мы лі чы лі, 
што ідзем па пра віль ным шля ху. Да ча су. 
СЛДоў скія чы ноў ні кі жва ва ўзя лі ся за пра
цу. Ма ла дую ўпра ву з дня ў дзень праг на лі. 
Шмат ме сяч ная пра ца зна ка мі та аду ка ва
ных, ма ла дых і ам бі цый ных ме не джа раў, 
якія ме лі пры ва ты за ваць фір му і вы вес ці яе 
з эка на міч на га ка лап су, бы ла дар ма стра
ча на. Кі раў нік ста рой уп ра вы, які па даў ся 
быў на не па жа да ную пен сію — за вуш нік 
СЛДоў скай ула ды — вяр нуў ся на ста рое 
смец це ды ад ра зу па тра ба ваў свой стол. Я, 
паз баў ле ны ста ла, пры зям ліў ся на бру ку. 
Мой «ка бі нет» быў пе рат во ра ны зноў у ка
мор ку. З апош ніх па сад на свае кі раў ні чыя 
па са ды вяр ну лі ся тры ум фаль на за вуш ні кі 
ста ро га кі раў ні ка. Пас ля мен шых і буй ных 
пер са наль ных чы стак, пас ля тры ум фаль
ных вяр тан няў і ві до віш ч ных ады хо даў усё 
вяр ну ла ся да ста ро га па рад ку. Фір ма зноў 
вяр ну ла ся да не паз беж на га бан к ру цтва. 
З ча сам пу сты па пу лізм СЛД вы чар паў цяр
пен не вы бар ш чы каў. Да ўла ды вяр ну ла ся 
лі бе раль ная пра ві ца. Аб т ра па лі з пы лу ідэі 
пры ва ты за цыі фір мы. Ста ры кі раў нік збег 
на зас лу жа ную пен сію. Но вае кі раў ні цтва 
паз ба ві ла ся ад яго пад руч ных. Неў за ба ве 
быў наз на ча ны но вы склад Уп ра вы. Пад час 
кі ра ван ня ГП пра ба ва лі так ці інакш ра та
ваць фір му на мя жы бан к ру цтва. Ка лі ўла ду 
ў Поль ш чы за ха пі ла ПіС, фір ма ста іць як 
ста я ла на мя жы бан к ру цтва. А стол у ка мор
цы, ча кае леп ша га ча су.

vмі ра слаў ГрЫ Ка
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Аказ ва ец ца, і ма са вае ме ра пры ем ства мож на сар га ні за ваць і пра вес ці на ад па вед ным уз роў ні. Бе ла ру-
скія фольк-су стрэ чы ў Мі ха ло ве ўра зі лі люд ской пра ста той, шчы рас цю і даб ры нёй. Вель мі важ ныя і не 
над та важ ныя пер со ны, бед ныя і ба га тыя, зля пі лі ся ў ад ну ве се ла гу ля ю чую гра мад ку. Са праў ды — сяб-
роў ская бя се да. Вя ду чыя кан цэрт вет лі выя і куль тур ныя. Ніх то не кры чаў у мік ра фон: куп ляй це мае па-
душ кі, ка шу лі ці май т кі. Абыш ло ся так са ма без пад ман на га для ву ха плэй бе ка. Жы вы гук быў адзі най 
умо вай, па стаў ле най пе рад вы ка наў ца мі Мар ці нам Ся кер кам — ды рэк та рам ту тэй ша га Гмін на га ася род-
ка куль ту ры. З дру го га бо ку, што ж гэ та за ар тыст, ка лі на кан цэр це за мест жы во га го ла су пра па нуе 
не ка лі за пі са ную яго сту дый ную ап ра цоў ку. А сам, быц цам ры ба на бе ра зе, толь кі гу ба мі ру хае.

род ні ны са сма жа най буль бай, не на піц ца 
ка вы «эс п рэ са». За ста лом суст ра ка ю ся 
з зор ка мі ве ча ра — па мор скім ка лек ты вам 
«Жэп чы но». Іх спе цы яль насць — фольк 
з моц ным уда рам. Кры ху хва лю юц ца ці 
ўдар не бу дзе над та моц ным як на ўмо вы 
та ко га ме ра пры ем ства. Асаб лі ва з пры
ез ду ў Мі ха ло ва це шыц ца гі та рыст Адам 
Тэ пур скі. На Па мор’і не ха пае яму ўсход
няй даб ры ні і ду шэў на га цяп ла. Яго дзед 
— пас ля ва ен ны рэ пат ры янт — быў стар
шы нёю кал га са на Бе ла ру сі. На ін с пек цыі 
ад п раў ляў ся, як і на ле жыць сап раў д на му 

ка за ку, на бе лым ка ні. Ад сва я коў, якія 
на ве да лі баць каў ш чы ну не каль кі га доў та
му, да ве даў ся, што ся мей ная, драў ля ная 
ха та яш чэ там ста іць. Адам ма рыць пра 
па ез д ку ў Бе ла русь. Па куль спа лу ча ец ца 
з Ус хо дам праз пас рэд ні цтва му зы кі. Ап ра
ча ка лек ты ву «Жэп чы но», з якім ця пер вы
сту пае, іг рае яш чэ ў фоль кавай ру сін скай 
«Зга га фа ры». Ма рыць пра кар’ е ру лір ні ка. 
Ужо за ка заў ін ст ру мент у на род на га май ст
ра. Фаль к лор, як сам прыз на ец ца, даз ва
ляе адар вац ца ад ка мер цыі і што дзён най 
мі тус ні, на дае сэнс жыц цю і спа лу чае асаб
лі вых, та кіх як ён, лю дзей.

«Гас по да Мі ха ло ва» су сед ні чае з ад
ра ман та ва ным бу дын кам ме ды цын ска га 
цэн т ра «Ме ды каль». Тут да па ма га юць 
Бе ла ру скім фольксу стрэ чам бяс п лат ны мі 

Сяб роў скія, бе ла ру скія 
су стрэ чы ў Мі ха ло ве 

— У гэ тым ме ра пры ем стве перш за ўсё 
ста вім на ціск на гас цін насць, — сцвяр джае 
на ша му тыд нё ві ку спа дар Ся кер ка. — Ад
ной з га лоў ных мэт ме ра пры ем ства з’яў
ля ец ца су стрэ ча ка лек ты ваў. Сён ня ў нас 
вы сту пае іх двац цаць пяць. У так вя лі кай 
гра ма дзе заў сё ды вель мі ве се ла і пры ем
на. Спя ва юць і на сцэ не, і за сцэ най амаль 
да ра ні цы.

На конт мес ца бе ла ру скай куль ту ры 
ў дзей нас ці Гмін на га ася род ка куль ту ры 
яго ды рэк тар ска заў:

— Бе ла ру скія фольксу стрэ чы сва ім 
маш та бам пе ра вы ша
юць на ват Дні Мі ха ло ва. 
Су сед ні ча ем з Бе ла рус
сю, на ша гмі на — шмат
куль тур ная, та му ма лод
шых зна ё мім, а ста рэй
шых пад т рым лі ва ем 
у тры ван ні ў бе ла ру скай 
куль ту ры і мо ве. Ап ра ча 
та го дзей ні ча юць у нас 
два бе ла ру ска моў ныя 
ка лек ты вы — «Сла вян
ская но та» і «Фе нікс».

Бе ла ру скія іні цы я
ты вы спа да ра Ся кер кі 
вы дат на пад т рым лі вае 
рэ ста ран «Гас по да Мі
ха ло ва». На дзвя рах рэ
ста рана ві сіць на ват аб’
я ва пра бе ска рыс ную 
да па мо гу ў ар га ні за цыі 
сён няш ня га ме ра пры ем
ства.

Як вы я ві ла ад на з пра
цаў ніц гас по ды, фор ма 
пад трым кі — фі нан са
вая.

І як тут не ку піць 
свой скі ха лад нік з ага

ме ды цын скі мі пас лу га мі. Пе ра мож цу мі ну
ла год ня га кон кур су на верш пра фольксу
стрэ чы Кан стан ці на Ска руп ска га з Та па лян 
уз на га ро дзі лі бяс п лат ным ля чэн нем зу боў. 
Праў да, спа дар Кан стан цін сва іх зу боў ужо 
не мае, але ўзна га ро дай з за да валь нен нем 
па ка ры ста ла ся яго ная дач ка. У сё лет нім 
кон кур се стар туе з но вень кім тво рам:

Дзе б мы не пра бы ва лі, 
па мя таць му сім заў сяг ды,

Што б мы не за бы ва лі, 
дзе на ша род ная ста ра на.

Дзе на шы баць кі тру дзі лісь, 
дзе мы на свет прый шлі,

Дзе пер шых слоў мы на ву чы лісь 
і ў да рос лы век увай ш лі.

І на шу мо ву прас лаў ляй ма, 
каб на шы дзет кі пом ні лі

І гэ тай мо вы на ву чай ма, 
каб зна лі, кім баць кі бы лі.

Спа дар Кан стан цін пад рых та ваў яш чэ 
вершпа да рак для мяс цо ва га ка лек ты ву 
«Сла вян ская но та».

Уз на га ро ды ат ры ма лі так са ма ўсе 
ўдзель ні кі ма стац ка га кон кур су на раз ма
лёў ван не бе ла ру ска га ўзо ру на май цы. 
Ма ля ва лі іх у спе цы яль ных па лат ках по бач 
са сцэ най.

З лі ку двац ца ці пя ці вы сту па ю чых ка лек
ты ваў най ма лод шай па вод ле ўзро сту спе
ва коў, бы ла «Ла стаў ка» з Ры ба лаў. Суст
ра ка ю ся з імі ў жоў тай па лат цы за сцэ най. 
Дзяў ча ты, ха ця яш чэ ў школь ным уз рос це, 
ужо на но сяць на гу бы яр кую па ма ду. По бач 
з імі апя кун кі ка лек ты ву — ма лод шая Ад
ры я на Бя ліц каяСкаў рон ская і ста рэй шая 
Лі дзія Мар ты нюк. З ах во тай рас па вя да юць 
пра сваю пра цу. Спа да ры ня Лі дзія зай ма ец
ца по шу кам пе сень, а Ад ры я на — пра фе сі
я наль ная му зы кан т ка, ап ра цоў вае іх і пе ра
дае дзяў ча там, якія па сло вах апя ку нак, да 
спра вы ста вяц ца вель мі ад каз на. Ёсць ужо 
рэ зуль та ты — шмат лі кія ўзна га ро ды ў пе
сен ных кон кур сах, а так са ма за пра шэн не 
да ўдзе лу ў мі ха лоў скім ме ра пры ем стве.

Але не толь кі му зы кан таў пры цяг ва юць 
мі ха лоў скія фольксу стрэ чы. Саб ра ла ся 
тут так са ма нез вы чай ная бры га да з вё скі 
Ці соў ка на ча ле з вя до мым пісь мен ні кам 
Баг да нам Дуд ко. Ма ры на — ці са вян ка 
ро дам з Маск вы — на зы вае яго су вяз ным 
не толь кі з вё скай, але і з усім све там і су
све там. Ён, у сваю чар гу, на зы вае Ма ры ну 
ду шой. Све ты і сус ве ты спа лу чае так са ма 
іх ад на вя ско вец ро дам з Бяш ча даў Фра
нак Гвуздзь — пана ша му Цвік. «Май стэр 
на ўсе ру кі, — га во рыць пра яго Ма ры на. 
— На ват ха ту са бе па ста віў. У Мі ха ло ва 
пры вёз драў ля ныя вы я вы ляс ных і хат ніх 
ду хаў ро дам са сла вян скай мі фа ло гіі.

І яш чэ То дар Хо мік — пе да гог, ці соў скі 
пры мак з пад са коль скай Слоі. Спа да ры ня 
Ма ры на го ра ча рэ ка мен да ва ла ку піць яго 
драў ля ныя птуш кі. Су пра цоў ні цтва і сяб роў
ства ці соў скай кам па ніі мож на толь кі па зай
з д рос ціць.

А ўсіх мі ха ла вян вы па дае па він ша ваць 
з так уда лым свя там твор час ці і сяб роў
ства.

vТэкст і фота Іа ан ны Ча баН

n «ма лан ка»

n Кан стан цін Ска руп скі

n Пра цы Фран ка Гвоз дзя
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Мі ха лоў ская 
дэ маг ра фія

За раз у Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц-
ка га па ве та пра жы вае 6790 ча ла век у 69 
на се ле ных пун к тах. 

Шчыль насць на сель ні цтва — 17 ча ла век 
на квад рат ны кі ла метр. На 100 муж чын 
пры па дае 101 жан чы на. Ва ўзро ста вай 
гру пе 85 га доў жан чын больш... у ча ты ры 
ра зы ! О-го-го. Жан чы ны жы вуць даў жэй за 
муж чын. У Мі ха лоў ска й гмі не пяць цэр к ваў 
і два кас цё лы. Гэ та свед чыць аб тым, што 
тут жы ве шмат пра ва слаў ных бе ла ру саў.

У 2010 го дзе ў гмі не пра жы ва лі 7154 
ча ла ве кі, у 2011 — 7088, у 2012 — 6975, 
у 2013 — 6886, у 2014 — 6775 і ў 2015 го дзе 
— 6790. Як ба чым, жы ха роў з кож ным го-
дам усё менш і менш. 

У Мі ха лоў скай гмі не най больш лю дзей 
жы ве ў го ра дзе Мі ха ло ве. Амаль па ла ві на 
ўсіх жы ха роў гмі ны (3150). Най боль шы мі 
вё ска мі з’яў ля юц ца Но вая Во ля (300 жы-
ха роў), Ялоў ка (250), Бан да ры (235), Шым-
кі (200), Са ко ле (188), На ва са ды (157), 
Ка зі мя ро ва (152), Та па ля ны (145), Жэд ня 
(135), Ге ра ні мо ва (130), Юш каў Груд (126) 
і Ка бы лян ка (118). Да ся рэд ніх вё сак па 
коль кас ці жы ха роў на ле жаць Ці соў ка (80 
жы ха роў), Пянь кі (70), Ма стаў ля ны-Ка лё-
нія (70), Леў шы (65), Мас ці ска (85), Ба ху-
ры (64), Па то ка (58), Азяб лы (57, Бар ш чэ-
ва (54), Ці ва ню кі (53) і Тыль ві ца (51).

У вё сках жы вуць пе ра важ на ста рэй-
шыя лю дзі. Амаль кож ны год ла дзяць 
г.зв. за ла тыя вя сел лі і ўру ча юць ме да лі 
ад прэ зі дэн та РП для тых пар, якія ма-
юць за са бой 50 га доў шлюб на га су жыц-
ця. У 2016 го дзе ў за ле шлю баў у Мі ха-
ло ве ме да лі за шмат га до вае шлюб нае 
жыц цё ўру чы лі для 18 пар.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ас фальт 
на ву лі цы 
ў Га ра дзі ску

У па чат ку лі пе ня гэ та га го да пак ла лі 
ас фаль та вае па лат но на ву лі цы ў вёс цы 
Га ра дзі ска ка ля На раў кі Гай наў ска га па-
ве та. Bё ска не вя лі кая — уся го 31 жы хар, 
але пры го жая, ці хень кая. Да гэ туль быў 
у ёй брук на 650-мет ро вым ад рэз ку, а за-
раз на ву лі цы ля жыць на вю сень кі ас-
фальт. На ўез дах на па над вор кі пак ла лі 
чыр во ную брус чат ку. У вёс цы ёсць ву-
ліч нае элек т ра ас вят лен не. У зруч ным 
мес цы зна хо дзіц ца дош ка аб’ яў.

За ста до ла мі пра бя гае ва я вод ская 
ша ша № 687 з Юш ка ва га Гру да ў На ва-
са ды це раз На раў ку. У Га ра дзі ску тры 
га ды та му на аў то бус ным пры пын ку 
ПКС па бу да ва лі пры го жую па ча каль ню. 
Ра ней не бы ло па ча каль ні. На або чы не 
даро гі ста яў толь кі слу пок з раск ла дам 
яз ды аў то бу саў.                                    (яц)

На се сіі ар лян скай Гмін най ра ды 30 
чэр ве ня г.г. рад ныя пры ня лі па ста но ву 
на конт рэг ла мен ту ўтры ман ня чы ста ты 
і па рад ку на тэ ры то рыі гмі ны, а так са ма 
ў спра ве ўсе ба ко вых пад ра бяз нас цей 
у пас лу гах збі ран ня ка му наль ных ад кі даў 
ад ула даль ні каў не ру хо мас цей і іх за гас
па да ран ня.

Сі стэ ма гас па да ран ня ад кі да мі

У кан цы 2016 го да сі стэ ма гас па да
ран ня ад кі да мі ахоп лі ва ла 1214 аб жы тых 
не ру хо мас цей, з лі ку якіх 60 пра во дзі ла 
не се лек тыў нае збі ран не ад кі даў.

Су ма ўзно саў за гас па да ран не ка му
наль ны мі ад кі да мі скла ла ў цэ лым 2016 
го дзе звыш 187 ты сяч зло таў, а кош ты 
аб с лу гі сяг ну лі амаль 222 ты сяч. Не ўсе 
ўла даль ні кі не ру хо мас цей пла цяць уз но сы 
тэр мі но ва і па коль кі не бы ло ад ка заў на на
па мі ны, спра вы бы лі па да дзе ны су до ва му 
вы ка наў цы. У па чат ку бя гу ча га го да су ма 
за па зы ча нас ці скла ла амаль 6774 зло ты.

У пер шым квар та ле б.г. уз но саў бы ло 
амаль 58 ты сяч зло таў, а за па зы ча насць 
скла ла 3615 зл. Прад бач ва юц ца да хо ды 
ад рэ а лі за цыі гэ тай за да чы ў 190 ты сяч 
зло таў, а ад ве дзе ная ў гмін ным бю джэ це 
кво та скла дае больш за 260 ты сяч.

З 1 лі пе ня 2017 го да ўсту пі ла ў сі лу 
рас па ра джэн не, мэ тай яко га ўні фі ка цыя 
сі стэ мы се лек тыў на га збо ру ка му наль
ных ад кі даў ва ўсёй кра і не. Уво дзіць яна 
пяць ас ноў ных ка тэ го рыйфрак цый: па
пе ра, шкло, ме та лы, пласт ма сы і бі я дэг
ра да валь ныя ад кі ды.

Што га до ва Па чат ко вая шко ла ў Ор лі 
ла дзіць збор ку ма ку ла ту ры, якую пе ра
дае на скуп ку ў Бель ску. Тыя, што збя
руць най больш па пе ры, уз на га родж ва
юц ца. У мі ну лым го дзе прай шоў пер шы 
вы пуск ма стац катэх ніч на га кон кур су 
„Дру гое жыц цё ад кі даў”.

У 2016 го дзе ў Ар лян скай гмі не бы ло 
саб ра на і за гас па да ра на звыш 260 тон 
ме ша ных ад кі даў і амаль 112 тон ме ша
ных упа ко вач ных ад кі даў. Не ка то рыя 
ад кі ды бы лі за гас па да ра ны ў гай наў
скім Прад п ры ем стве за гас па да ран ня 
ад кі даў. Ап ра ча гэ та га бы ло саб ра на: 
звыш дзвюх з па ло вай тон зно ша ных 
пак ры шак, звыш то ны элек т рап ры бо
раў, звыш трох тон вя лі ка га ба рыт ных ад
кі даў, звыш 19 тон мі не раль ных ад кі даў 
(по пе лу), амаль 46 тон зя лё ных ад кі даў, 
звыш 47 тон не дэг ра да валь ных ад кі даў, 

106 кг не бяс печ ных ад кі даў, у тым упа ко
вак з не бяс печ ны мі кам па нен та мі 66 кг 
і 40 кг уста рэ лых ле каў. Зак ла дзе ны на 
2016 год уз ро вень пе рап ра цоў кі ад кі даў 
18%, у гмі не сяг нуў амаль 40%

Пры ся дзіб ныя ачыш чаль ні сцё каў

У кан цы мі ну ла га го да са ні тар най ка
на лі за цыі ў Ор лі бы ло 9,5 км; да яе бы ло 
пад к лю ча на 276 гас па да рак. У Ды ду лях 
паў кі ла мет ра са ні тар най ка на лі за цыі, 
якая аб слу гоў вае мно га ся мей ныя бу дын
кі; да яе пад к лю ча на 29 ка ры сталь ні каў, 
а сцё кі ад во дзяц ца ў но вую ачыш чаль ню.

Уп ра ва гмі ны да фі нан соў вае па бу до
ву пры ся дзіб ных ачыш чаль няў сцё каў. 
У 20082016 га дах па бу да ва на бы ло 
36 та кіх ачыш чаль няў. Па бу до ва бу дзе 
пра даў жац ца да поў на га за да валь нен ня 
па трэб.

Се лек тыў ны збор ад кі даў, 
вы да лен не аз бе сту

Згод на за ко ну кож ная гмі на аба вя за
на тры маць пункт се лек тыў на га збо ру ка
му наль ных ад кі даў. Па куль та кія дзе ян ні 
не пра во дзяц ца, а збор ад бы ва ец ца раз 
у год з вы стаў лен няў. Спро бы зла дзіць 
та кі су поль ны пункт з го ра дам Бельск
Пад ляш скі не да лі пос пе ху.

У лі пе ніжніў ні 2016 го да рэ а лі за ва на 
бы ла за да ча вы да лен ня вы ра баў з аз бе
стам. Саб ра на і ўты лі за ва на звыш 104 то
ны та кіх вы ра баў. Кошт ме ра пры ем ства 
пе ра вы сіў 40 ты сяч зло таў, з ча го звыш 
вась мі ты сяч бы ло ўлас на га ўкла ду 
і амаль 32 ты ся чы вон ка вых да та цый.

Пра ду хі лян не бяз дом нас ці жы вёл

Сур’ ёз най праб ле май для жы вё ла
во даў Ар лян скай гмі ны бы лі ча ро ды 
ба дзяж ных бяз дом ных са бак; так са ма 
ваў кі і зла дзеі. Па кі ну тыя на па шы на нач, 
а бы ва ла, што і ў дзень, ця ля ты, жа ра бя
ты і авеч кі ста на ві лі ся ах вя ра мі га лод ных 
звя роў. Не ка то рыя ся ля не на ча ва лі на 
па шы ра зам са сва ім да быт кам.

З 2016 го да на тэ ры то рыі Ар лян скай 
гмі ны дзей ні чае пра гра ма апе кі над бяз
дом най звя ры най. У мі ну лым го дзе ад лоў
ле на бы ло 27 бяз дом ных са бак, у тым 
лі ку 9 шча нят, у вё сках Ды ду лі, Ма лін ні кі, 
Мік ла шы, Паш коў ш чы на, Тап чы ка лы, 
Гра да лі, Ка ша лі і Ор ля. Кошт ад ло ву 
і ўтры ман ня ў пры тул ку са ба кі скла дае 
1800 зло таў, шча ня ці — 400 зло таў. Рэ а
лі за цыя пра гра мы каш та ва ла ў мі ну лым 
го дзе 36 ты сяч зло таў і гэ тая кво та бы ла 
поў нас цю вы дат ка ва на на ад лоў і ўтры
ман не ў пры тул ку ў Ра ды сах.

vТэкст і фо та мі ха ла мІН цЭ ВІ Ча

Усе эк зем п ля ры 31 ну ма ра „Ні вы” ад 30 лі пе ня 2017 го да 
я ку піў ужо 27 лі пе ня гэ та га го да ў кра мах у На раў цы і пас

ля поў д ня ў той дзень род ны ча со піс ат ры ма лі ад мя не і чы
та лі, між ін шым, Ва лян ці на Су ха до ла з На раў кі (яна член ка
лек ты ву „Цаг лін кі”), Ма рыя і Кан стан цін Це лу шэц кія з Но ва га 
Ляў ко ва, Ма рыя і Ян ка Янель ды Га лі на Бі рыц кая з Плян ты.

28 лі пе ня г.г. за вёз я бе ла ру скі што тыд нё вік Га лі не і Аляк
сан д ру Скеп кам, Воль зе і Ві та лю Скеп кам ды Ірэ не Іг

на цюк з Но ва га Ляў ко ва, Га ле не Бар та шук і Мі ха лу Хар ке ві чу 
са Ста ро га Ляў ко ва ды Ве ры Клі мюк з Плян ты. 29 лі пе ня г.г. 
па ехаў я з „Ні вай” у Но ві ны да Мі ка лая Хар ке ві ча і Кан стан ці
на Яро шу ка. Са спа да ром Яро шу кам я не су стрэў ся і ча со піс 
па кі нуў у яго скрын цы на пісь мы і га зе ты. У Но вым Ляў ко ве 
за вёз „Ні ву” Ма рыі і Сяр гею Са е ві чам ды Аль ж бе це і Ула дзі мі
ру Крас ноў скім, якія жы вуць на но ва ляў коў скай ка лё ніі, а так
са ма Ва лян ці не Са мой лік у вё ску Плян та. Па жы лыя жы ха ры 
ма ёй вё скі ды з су сед ніх з „Ні вы” да вед ва юц ца, што но ва га, 
між ін шым, у На раў чан скай гмі не і на Бе ла сточ чы не. Ін шыя га
зе ты чы тае дзветры асо бы. Яны ма юць на го ду па гу та рыць са 
мною, за ад но з рад ным і сол ты сам. Я для іх не шка дую свай
го воль на га ча су.

31 лі пе ня г.г . бе ла ру скі што тыд нё вік узя лі ў мя не Лі дзія і Юр
ка Тру се ві чы, Зі на Са хар чук, Ан д рэй Пу чын скі, Ма рыя 

Кры шань ды Ва лян ці на і Аляк сандр Іг на цю кі з Но ва га Ляў ко ва. 
1 жніў ня г. г. быў я з „Ні вай” у Ан ны і Юр кі Бель скіх у Ах ры мах 
ды ў Аляк сея Су ха до лы ў Пад ляў ко ве. Шмат аб чым ус па мі на лі 
мы з ма ім сяб рам Юр кам, які шмат га доў на стаў ні чаў у Ма ла
чар скім тэх ні ку ме ў Бе ла сто ку, а за раз на пен сіі і пры е хаў на 

ле та ў баць коў скі дом у Ах ры мах. Мы, ка лі ву чы лі ся ў сё мым 
кла се ў Па чат ко вай шко ле ў Ста рым Ляў ко ве, пі са лі пісь мы 
ў „Зор ку”, я вы сы лаў до пі сы і апа вя дан ні, а Юр ка — вер шы. 
У гэ ты дзень за вёз я бе ла ру скі што тыд нё вік Яў ге ніі і Яў ге ну 
Смоль скім з Но ва га Ляў ко ва. Іх ці ка ві ла, што і як я на пі саў пра 
фэст у На раў цы, на якім яны так са ма бы лі.

Не пры кмет на для мя не прай шоў ты дзень і я ўжо 3 жніў ня гэ
та га го да ўба чыў у кра ме ГС ка ля скры жа ван ня ву ліц Гай

наў скай і Міц ке ві ча ў На раў цы трыц цаць дру гі ну мар „Ні вы” 
і ку піў усе эк зем п ля ры. Па ду маў пры тым, вось доб ра бы ло 
б, каб больш асоб па ці ка ві ла ся рас паў сюдж ван нем род на га 
ча со пі са. Наш бе ла ру скі што тыд нё вік пак ла лі ўжо на па лі цах 
у кра мах „Ар ге лян” і ў дру гой кра ме ГС ка ля Ка а пе ра тыў на га 
бан ка ды на пош це.

4 жніў ня г.г. у На раў цы „Ні ву” № 32 ку піў Мі ка лай Ва ра нец кі 
з Аль хоў кі. Зай шоў я ў Гмін нае ўпраў лен не да вой та На

раў чан скай гмі ны Мі ка лая Па віль ча і да сак ра та ра гмі ны Мі ха
ла Ба роў ска га і яны знай ш лі час, каб па ці ка віц ца, што за раз 
у но вым ну ма ры „Ні вы” (у ім, між ін шым, пра свя та фаль к ло ру 
ў На раў цы, пра гмін ны кон курс на „Най п ры га жэй шую ся лян
скую ся дзі бу” ў На раў чан скай гмі не і пра но выя дош кі аб’ яў 
у но ва ляў коў скім са лэ цтве ў вы шэй з га да най гмі не). Гэ та га 
са ма га дня ў На раў цы даў я „Ні ву” Паў лу Ка лі ноў ска му, рад на
му з вё скі Но вае Ма се ва. 5 жніў ня г.г. за вёз я род ны ча со піс 
Воль зе і Ві та лю Скеп кам з ка лё ніі Но ва га Ляў ко ва.

У ня дзе лю, 6 жніў ня г.г. за вёз я „Ні ву” Ве ры Клі мюк і на стаў ні
цы на пен сіі Ва лян ці не Са мой лік з Плян ты.

vЯн ка цЕ ЛУ ШЭц КІ

Кож ны ты дзень 
з „Ні вай”

Ут ры ман не чы ста ты і па рад ку 
ў Ар лян скай гмі не n бі я ла гіч ную ачыш чаль ню сцё каў 

у Ор лі ча кае раз бу до ва

Яны лю бяць 
вы шы ваць
Не ка то рыя вя ско выя гас па ды ні ў На-

раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та зай-
ма юц ца руч ной вы шыў кай. Яны вы шы-
ва юць руч ні кі, ма кат кі, бе лыя на ва лач кі 
на па душ кі і свя точ ныя бе лыя ка шу лі, 
а так са ма кар ці ны. Да гэ та га трэ ба мець 
за мі ла ван не і вя лі кую цяр п лі васць. Вы шы-
валь ш чы цы ка ля ро выя ніт кі куп ля юць 
у кра мах з мах рой і му лі най, а не ка то рыя 
пры во зяць з Бе ла ру сі.

Вы шыў кай зай ма юц ца Та ма ра Скеп-
ка з Заб ра доў, Зі на Руб чэў ская, Яў ге нія 
Смоль ская, Ірэ на Каз лоў ская, Ма рыя Це-
лу шэц кая і Нэ ля Хар ке віч з Но ва га Ляў ко-
ва, Ірэ на Іг на цюк, Кры сты на Паск роб ка, 
Мі рас ла ва Бал т ра мюк і Га лі на Пры чы ніч 
са Ста ро га Ляў ко ва, Лі дзія Хар ке віч і Аль-
ж бе та Кун цэ віч з Ле шу коў, Да ну та Ка лі-
ноў ская з Но ва га Ма се ва, Ле на Хар ке віч, 
Мал га жа та Краў чык, Га лі на Бі рыц кая, 
Люд мі ла Зда ноў ская, Ма рыя Вась ко і Ве-
ра Клі мюк з Плян ты, Га лі на Вяж хоў ская 
з Заб лот чы ны ды Аль ж бе та Ма ты сюк і Га-
лі на Пан коў ская з Се мя ноў кі. 
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Пя рэд няя дам ба су праць 

б е  л а  р у  с а ў
 ІН ВЕ СТА ВАЦЬ НА НЕ СВА ІМ
Пра маг чы масць па ка ры стац ца пра

вам пе ра важ най куп лі сва ёй зям лі, якая 
ака за ла ся быць ліш няй у рэ а лі за цыі 
дзяр жаў на га пла на, ве да лі ў Мі ха лоў
скай гмі не ўжо ў 1998 го дзе. Спра ва 
да ты чы ла ўчаст каў, які мі ў па ло ве вась
мі дзя ся тых га доў Ва я вод ская ўпра ва 
сель ска гас па дар чых ін ве сты цый на дзя лі
ла жы ха роў пе ра се ле ных з за топ ле ных 
вё сак участ ка мі па тры сот кі. Лю дзі тыя 
ста лі жыць у блё ках на Асед лі Бан да ры. 
А зям ля на ле жа ла сям’і Мі ру цёў з Бан
да роў. Тая зям ля ця пер ме ла вар тасць 
у па ру мі льё наў ста рых поль скіх зло тых, 
але да ты чы ла па ру дзя сят каў асоб, якія 
на ўча стач ках раз бі лі свае ага род чы кі. 
Па са дзі лі ку сты, дрэ вы, на вез лі доб рай 
зям лі, удаб ра лі яе і па лі ва лі, ат рым лі ва лі 
са сва іх мі нігас па да рак, пры гад ва ю чых 
спа чы ва ю чыя на дне во зе ра, плён, пад
ма цоў ку сва ёй пен сіі. Пра на та ры яль ныя 
ак ты та ды і не па ду ма лі — ані тыя, ка му 
той ка ва ла чак зям лі крэ ды та ва лі, ані 
чы ноў ні кі, якія рас па ра дзі лі ся зям лёй. 
На ас но ве но вых за ко наў ста ла вя до ма, 
што ко ліш нія ўла даль ні кі, якіх эк с п рап ры
я ва лі з гэ тай зям лі, ма юць пра ва яе вяр
нуць са бе, уп ла ціў шы ў дзяр жаў ную (тут 
гмін ную) каз ну кам пен са цыю за яе. Па ка
ры ста ла ся гэ тай маг чы мас цю Зі на і да Мі
руць з Бан да роў. Праў да, да вя ло ся ўсёй 
сям’ ёй склас ці ся на вы куп баць коў скай 
зям лі, гэ тых амаль двух гек та раў, на ня ты 
эк с перт вы лі чыў кошт па ча ты ры зло ты 
за метр. Уз нік быў вя лі кі плач ка ры сталь
ні каў участ каў, да якіх яны да цяг ну лі на 
свой кошт ва ду, па са дзі лі дрэ вы, па ста
ві лі пар ні кі для вы рош ч ван ня га род ні ны. 
Гмі на зап ра па на ва ла ўлас ні кам за ме ну 
зям лі на не менш ат рак цый ную...

А тут жа зям ля са маса мая пры ваб ная 
і да ра гая. Пра гэ та ве да юць і чы ноў ні кі, 
і лю дзі, якія хо чуць або тут па бу да вац ца, 
або на ёй доб ра за ра біць. А чы ноў ні кі 
па він ны ве даць так са ма і за ко ны, тым 
больш што ў кож най гмі не пра цуе свой 
юрыст, які па ві нен раз бі рац ца ў аба вяз
ва ю чых за ко нах і піль на ваць даб ро гмі
ны, якая ап ра ча ма ё мас ці з’яў ля ец ца так
са ма гра ма дой жы ха роў. Аб іх даб ро трэ
ба дбаць і не пад вяр гаць стра там. Так, 
як, зда ец ца не толь кі мне, бу дуць стра ты 
не зза злой во лі чы ноў ні каў ці са мо га 
вой та, а праз не ву цтва і абы я ка васць 
тых, хто па ві нен — піль на ваць даб ро гра
ма ды і па а соб ных яе ча стак — жы ха роў 
як ця пе раш ніх, так і бы лых, бо ж яны 
ства ра лі тут даб ра быт і дба лі аб сваю 
зям лю. Тым больш, што іх пра вы га ран
ту юц ца Кан сты ту цы яй, якая аба вяз вае 
і лю дзей, і ар га ні за цыі ва ўсёй кра і не. 
І «пла ны доб раў па рад ка ван ня» ма ё мас ці 
па він ны гэ та пры маць пад ува гу.

— Мо жа і не трэ ба кра наць тую спра
ву эк с п рап ры я ва най зям лі, якую мож на 
вяр нуць (вя до ма, не да рам), якая ста ла 
ліш няй у дзяр жаў ным пла не? — пы та ец
ца ў мя не сяб роў ка. — Гэ та ж ця пер су
поль нае, ніх то ж не ро біць з ёю кеп ска. 
Паг ля дзі, коль кі ў яе за ін ве ста ва лі. І на
род ка ры ста ец ца.

— А ка лі б там бы ла твая баць каў ш
чы надзе даў ш чы на? А ты яе на ват і не 
ку піш для та го, каб на сва ім ся дзіб ным 
участ ку ад на віць свой род ны дом? А чу
жыя куп ля юць — усе, хто дасць най
больш на аў к цы ё не?

— Ну, я з ін шай гмі ны, у нас зям лі 
хоць за ва лі ся, але та ко га во зе ра ня ма! 
— па дае мне дзіў ны ар гу мент мая зна ё
мая, на якой род най зям лі гас па да рыць 
брат, ужо ся рэд ня га ўзро сту, ды бяз
дзет ны. І не шы ку ец ца яму, зда ец ца, 
ся мей нае шчас це. А ў бы лых гас па да роў 
пры нар ваў скіх вё сак, дзя куй Бо гу, ёсць 
яш чэ спад ка ем цы. І не ўсе яны ўцяк лі 
ў свет, як бла га пра ро чыў спа дар То пур.

І ёсць ка му пры яз джаць на род ныя 

го ні, бо ж для лю дзей ту тэй шых быў той 
план за бес пя чэн ня ў чы стую ва ду і ад
па чын ку пас ля «фаб рыч ных дзён» на 
ўлон ні пры ро ды. А тут і фаб ры кі заг лух
лі, на ват у чор начыр во най Гай наў цы, 
і ледзь сі піць «бе ла стоц кая фаб рыч ная 
ак ру га». А пла ны ёсць, рэ а лі зу юц ца. 
І ў тых, хто хо ча сю ды вяр нуц ца, і ў чы ноў
ні каўгас па да роў. Гмін ная ўста но ва мае 
аба вя зак ад каз ваць на за пы ты. Так са ма 
на бе ла ру скай мо ве, ка лі б хтось ці па даў 
іх на род най мо ве. У На раў чан скай гмі не 
мож на, рад ныя ра шы лі, што бе ла ру ская 
мо ва мо жа быць тут да па мож най. І Urząd 
Gmi ny, пад ма цоў ва ю чы ся пя чат кай, ад каз
вае, вы да ю чы zaś wiad cze nie 18.03.2016 г.: 
„Гмін ная ўпра ва ў На раў цы ін фар муе, 
што згод на з мяс цо вым пла нам пра сто
ра ва га за гас па да ран ня ад па чын ко ва га 
ком п лек су «Лу ка — Ста ры Двор» над 
ва дас хо віш чам Се мя ноў ка, зац вер джа
ным Ух ва лай № XVIII/161/01 Ра ды гмі ны 
На раў ка ад 24 кра са ві ка 2001 г. (Dz.Urz. 
Woj. Pod la skie go Nr 14, poz. 270 z dnia 
30.05.2001 r.) уча стак нр 1459/1 ве лі чы
нёй 19,1999 га рас па ло жа ны ў аб ся гу 
Лу кі пры зна ча ны ў част цы на тэ ры то рыю 
пар ка вай, лу га вой і ляс ной зе ле ні са спар
тыў ны мі, гу ляль ны мі, куль тур ны мі і гаст ра
ном наган д лё вы мі пры ла да мі, а част ко ва 
пад агуль на да ступ ныя пляж наку паль ныя 
пры ла ды і для спор таў і ад па чын ку на ва
дзе, са спа да рож ні ча ю чы мі ім пры ла да мі 
і ўста ноў ка мі та кі мі як пля жы, мес цы для 
ку пан ня, па мо сты для пры ча лаў ло дак 
і для пра гу лак, спар тыў ныя пля цоў кі для 
гуль няў ма лых і ся рэд ніх, пе ра ап ра наль
ні, са ні та ры я ты, пры ла ды для гуль няў для 
дзя цей і мо ла дзі, пля жы і ку паль ні, спор

т п ля цоў кі для гуль няў на па вет ры, па зы
чаль ні пры лад, мес цы для вог ніш чаў і аб’
яз ныя ган д лё вагаст ра ном ныя пры ла ды, 
ча со выя або га лоў ным чы нам для па трэб 
рыб най лоў лі і бі ва каў ды за хоў ван ня 
чыс ці ні, у тым лі ку па мо сты для ры бал кі 
і пры чаль ван ня, ан га ры, па зы чаль ні пла
валь ных і ры ба лоў ных пры лад, даш кі за
бяс печ ва ю чыя ад сон ца і апад каў, ры ба
чоў кі, сма жаль ні рыб, па дзе ле ныя мес цы 
для або заў з бліз кім до сту пам да ва ды, 
аб’ яз ныя і ча со выя гаст ра ном наган д лё
выя кроп кі, част ко ва мес ца пад мо ла дзе
выя тур ба зы, кем пін гі і па лет кі на бі ва кі, 
част ко ва на да яз ныя да ро гі, част ко ва пад 
пры ла ды для вод на га і зям ных спор таў, 
пат ра бу ю чых уме лас цей і лі цэ нзій, асаб
лі ва пла ван ня пад па ру са мі, вес ла ван ня, 
він д сур фін гу, пла ван ня на вод ных лы жах, 
бо е рах, а част ко ва пад агуль на да ступ ныя 
пры ла ды для вод на га ад па чын ку, г.зн. 
для ку пан ня, куль тур на га ад па чын ку, шпа
цы раў па кра я ві дзе, для ама та раў па рус
ных ло дак, бай да рак, для ама тар ска га 
і пра фе сій на га ра ба лоў ства... А так са ма 
для ахо вы кра я ві ду, пры ро ды і ды дак тыч
напаз на валь най на ву кі (...) Рых ту ец ца 
так сам голь фа вае по ле і мес цы для 
ад па чын ко вадач на га бу даў ні цтва, што 
зац вер джа на Ух ва лай нр XVII/153/08 Ра
ды Гмі ны На раў ка ад дня 27 каст рыч ні ка 
2008 г. (....) Уча стак нр 1459/1, рас па ло
жа ны ў Лу цэ, пры зна ча ны част ко ва для 
зя лё на га аб ша ру сар га ні за ва на га згод на 
з пра ві ла мі для ка ры стан ня спор там і ад
па чын ку — тут мае быць голь фа вае по ле 
з ата чэн нем”.

Гмін ная ўпра ва На раў чан скай гмі ны 
за ін ве ста ва ла ў па зы ча ныя ім зем лі 

і свае гро шы, і еў ра са юз ныя. Увесь уча
стак, як не ад на ра зо ва пі ша Ва я вод ская 
ўпра ва ме лі я ра цыі і вод ных уста но вак 
(ВУ Мі ВУ) ува хо дзіць у ча шу Се мя ноў ска
га ва дас хо віш ча, і мож на яго аран да ваць 
згод на з за пі са ным пла нам пра сто ра
ва га доб раў па рад ка ван ня. Па доб на як 
участ как 1459/1, як і 1457, аран ду ец ца, 
па зы ча ец ца і вы ка ры стоў ва ец ца. Ліст 
з Аген цтва рэст рук ту ры за цыі і ма дэр ні
за цыі сел сь кай гас па дар кі і Пад ляш скай 
бяс пе кі ОР па ве дам ляе, што бра лі ся 
не пас рэд ныя да та цыі на ўча стак 1459/1. 
Тут яш чэ раз ін фар му ец ца, што гэ та 
эк с п рап ры я ва ныя грун ты са шмат лі кіх 
участ каў, якія ўве дзе ны ў склад ця пе раш
ніх участ каў па ме ча ных ця пер ну ма ра мі 
1457 і 1459/1, яны ўлас насць дзяр ж каз
ны — ма ё масць ВУ Мі ВУ у Бе ла сто ку 
(юры дыч ны на ступ нік Вя вод скай уп ра вы 
сель ска га ра дар чых ін ве сты цый у Бе ла
сто ку). Вар та пры га даць, што ВУ СІ пі са
ла аб тым, што гэ тыя ўчаст кі ў вя лі кай 
част цы ма юць за стац ца сель ска гас па
дар чы мі.

А ча му цэ лы ўча стак 1459/1 ува хо
дзіць у склад Се мя ноў ска га во зе ра, яго 
ча шы, якой ва да на ле жыць дзяр жа ве, ха
ця ўча стак ля жыць на су шы, у бы лой Лу
цэ? ВУ Мі ВУ ін фар муе яш чэ раз (2016 г. 
і 2017 г.), што «ча ша ва дас хо віш ча Се мя
ноў ка ўтво ра ная з пя рэд няй дам бы, пя ці 
ба ка вых дам баў і тэ ры то рыі якая зна хо
дзіц ца не пас рэд на пад ва дой да мес ца, 
дзе мо жа ўзняц ца ва да да 145 мет раў 
над уз роў нем мо ра, ды пры лег лай тэ ры
то рыі, ства ра ю чай ахоў ную зо ну ва ды 
(бу фер), якая зна хо дзіц ца пад паг ро зай 
пад тап лен ня і праз мер най віль га ці. ВУ
Мі ВУ, усё ж, ад дае ў арэн ду гэ тую тэ ры
то рыю, ха ця кож ны раз ага вор ва ец ца 
пісь мо ва, што ад дае яе «не дзе ля ах во ты 
яе аран да ван ня», а дзе ля рэ а лі за цыі мэт 
мяс цо ва га пла на пра сто ра ва га доб раў па
рад ка ван ня. Гэ тая дзяр жаў ная ўста но ва 
схо ча — мо жа ад мо віц ца, не за леж на ад 
та го, што абедз ве «за рэ чан скія» гмі ны, 
асаб лі ва На раў чан ская, са маў ра да вая 
ар га ні за цыя, ута пі ла ў гэ тым быц цам бы 
«пад мок лым грун це», су поль ныя гро шы 
сва іх жы ха роў і аг ра мад ныя срод кі з Еў
ра са ю за.

А як гэ та бы вае ў па лі тыч ным поль
скім хіст кім жыц ці — усё мож на спра ба
ваць змя ніць — на ват увесь дзяр жаў ны 
лад, ра зам з яго кан сты ту цый ны мі пра ві
ла мі... А кі раў ні ка мі дзяр жаў ных уста ноў 
мо гуць рап там стаць пар цей ныя ра зум
ні кіне ву кі, для якіх на даб ры ту тэй шых 
не бу дзе так за ле жаць, як свя той па мя ці 
Аляк сан д ру Мядз ве дзю, сы ну На стас сі 
і Во сі па.

(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Вось проз віш чы пе ра мож цаў гмін на га 
кон кур су „Най п ры га жэй шая ся лян ская 
ся дзі ба ў На раў чан скай гмі не ў 2017 го-
дзе”. Сё ле та ў ім пры ня ло ўдзел 12 гас па-
дынь і гас па да роў.

У ка тэ го рыі „пры хат ні квет ка вы ага-
род чык і па на дво рак” пер шае раў нап раў-
нае мес ца за ня лі Зі на і Яў ген Рэ ен ты са 
Ску па ва ды Та ма ра і Ян Скеп кі з Заб ра-
доў, тры раў нап раў ныя дру гія мес цы за-
ня лі Яў ге нія і Юрый Ра він скія са Ста ро-
га Ляў ко ва, Га ле на Аніш чук з Се мя ноў кі 
і Лю ба Ле а неў ская з Мік ла шэ ва ды два 
трэ ція раў нап раў ныя мес цы за ня лі Ірэ на 
Мат вя юк з Міх наў кі і Ва лян ці на Янель 
з Тар на по ля.

У ка тэ го рыі „ся лян ская ся дзі ба” пер-
шае мес ца ка мі сія прыз на чы ла Іво не 
За сім ды дру гое Юлі це і Ана то лю Ма ты-
сю кам — усе яны з Се мя ноў кі.

У ка тэ го рыі „ся дзі бы аг ра ту ры стыч-
ных ква тэр” пер шае мес ца за ня ла Ва лян-
ці на Гер ма нюк са Ску па ва, дру гое — Га лі-
на Вяж хоў ская з Заб лот чы ны ды трэ цяе 
мес ца — Люд мі ла і Ба рыс Каз лоў скія (аг-
рак ва тэ ра „Бо ра-здруй”) з Но ва га Ляў ко-
ва. Він шу ем!                                        (яц)

Най п ры га жэй шыя 
ся дзі бы 

ў На раў чан скай гмі не

працяг з 33 н-ра «Нівы»
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 34-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 27 жніўня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Звер, ды не кал ма ты
І не па ла са ты.
Ён не есць і не ра ве,
Над аб ло ка мі жы ве.
М..........
  

(У. Мац ве ен ка)
Ад каз на за гад ку № 31-17: ча ра па ха.

Уз на га ро ду, CD з бе ла ру скай му зы кай, 
вый г ра ла Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад-

ляш ска га. Він шу ем!

    

У
 час Су стрэч «Зор кі» 
мы ме лі маг чы масць 
су стрэц ца са зна ка
мі тым рэ дак та рам 
пра гра мы для на цы я
наль ных мен шас цей 

на Ра дыё Бе ла сток Мі ха сём Сце
па ню ком. Ён даў нам ін тэр в’ю на 

Ха ця мы бы лі кі ну ты 
на глы бо кія во ды жур на лі сты кі, 
мы ра бі лі гэ та з за ці каў ле нас цю...

тэ му яго пры год і гі сто рый, звя
за ных з Суст рэ ча мі «Зор кі».

Спа дар Мі хась пад ка заў нам 
як пі саць фе лье тон. Мы да ве
да лі ся, што гэ та фор ма, у якой 
не аб ме жа ва ная сва бо да пры 
вы ба ры тэ мы. На ват пра сур’ ёз
ныя спра вы і праб ле мы мож на 
пі саць лёг ка, жар тоў на і эфек
т на. Пас ля пад кі рун кам ра ды
ё а пе ра та ра мы пад рых та ва лі 
ра ды ё пе ра да чу пра Су стрэ чы. 
Мы па гу та ры лі са сва і мі сяб ра мі 
— ты мі, якія тут пер шы раз, як 
і са шмат га до вы мі ўдзель ні ка мі.

На ка нец мы ўзя лі ін тэр в’ю 
ў спа да ры ні Ган ны Кан д ра цюк
Свя руб скай, якая сар га ні за ва ла 
нам цу доў ныя май старкла сы. 
Гэ та быў не за быў ны дос вед. 
Ха ця мы бы лі кі ну ты на глы бо кія 
во ды жур на лі сты кі, ра бі лі гэ та 
з вя лі кай за ці каў ле нас цю. На 
па мят ку су стрэ чы з рэ дак та рам 
Мі ха сём Сце па ню ком мы зра бі лі 
су поль ны зды мак.

Уля МАР ЧУК, 
«Ва сі лёк»

Даў ным-даў но жыў у тры дзя ся тым цар стве князь Іван. 
Ён дрэн на ва ло даў сва і мі зем ля мі. Аб ман ваў лю дзей на ўсе маг-
чы мыя спо са бы.

І вось ад ной чы прый шоў да яго про сты му жык і ка жа кня-
зю:

— Я мно га чуў пра ця бе! Ве даю, як лю біш аб ду рыць лю дзей. 
Ха чу з та бой згу ляць у шах ма ты.

— Да вай, згу ля ем, — хіт ра ўсміх нуў ся князь. — Ка лі прай г ра-
еш, бу дзеш у мя не блаз нам.

— Згод ны!
Гу ля лі яны доў га ці ко рат ка, ну і ў рэш це рэшт вый г раў му-

жык.
Князь пы тае ў яго:
— Што та бе даць за гэ та? Якую хо чаш уз на га ро ду?
А му жык ка жа:
— Ха чу столь кі зер ня, што як на пер шым по лі шах ма таў бу-

дзе ад но зяр нят ка, то на дру гім уд вая больш, і так да кан ца, 
па куль не за поў ніц ца ўвесь план шэт...

Ка лі князь па лі чыў, што ў яго кня стве ня ма та кой коль кас ці 
зер ня, ён моц на рас х ва ля ваў ся. Пер шы раз у жыц ці нех та яго 
аб ду рыў. Ён на дзя ліў му жы ка гра шы ма, ды чым хут чэй праг-
наў яго з два ра, каб ніх то не да ве даў ся пра яго прой г рыш.

Кры сты ян ПАСК РОБ КА, 
«Ва сі лёк», вы пуск нік Нар ваў скай гім на зіі, 

ад ве рас ня ву чань Гай наў ска га бел лі цэя.

Князь Іван

Малюнак Юстына Астапковіч

Яч мень
Яч мень-ву сач
Ха ця ка лю чы,
Але зу сім,
Зу сім не злю чы...
На сон цы лет нім
Зі ха ціць,
Пад вет рам лёг кім
Ша па ціць.
Дас пее на па лях
Яч мень,
Саж не кам байн яго
За дзень.

Авяр’ ян Дзе ру жын скі

Князь Іван
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е-

ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі-
це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 30-17: 
Па лёт, сум, хор, сам, ла сун кі, сон ца, сма кі, то, нос, га ры-

зонт. Ра сол, ра са, мёд, су ні цы, шанц, сум ка, но, лоб, тон, маг, 
мост.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Вік то рыя Гаць і Дам’ ян 
Кар ні люк з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

«Ва сі лёк!: — Ка лі Вы пер шы 
раз пры е ха лі на Су стрэ чы «Зор-
кі»? 

Мі хась Сце па нюк: — Двац-
цаць два га ды та му на зад. 
У 1995 го дзе. Гэ та бы лі пер шыя 
Су стрэ чы. Яны ад бы ва лі ся ў гмі-
не Га ра док, у Ме ляш ках. Я та ды 
кон чыў чац вёр ты клас. Як раз 
бы лі ка ні ку лы. Ма ма ат ры ма ла 
ад «Зор кі» пісь мо на бе ла ру-
скай мо ве, якой яна ні ко лі не 
ву чы ла ся і та му не пат ра пі ла 
яго пра чы таць. Усе ча ка лі, ка лі 
прый дзе з пра цы та та і пра чы-
тае, што там на пі са лі...

В.: — Ці на Су стрэ чах Вы пе ра-
жы лі ней кае ка хан не?

М. С.: — Пэў на, так. На кож-
ных Су стрэ чах бы ло ней кае 
за хап лен не. Сён ня не ска жу 
вам — ці тых ка хан няў бы ло 
двац цаць два, ці двац цаць сем?! 
Па мя таю за хап лен не з Су стрэч 
у Бан да рах. Бы ла зі ма. Я быў 
у пя тым кла се. Як раз вы па лі 
«Ва лян цін кі». Маг чы ма, я па-
да ра ваў ёй ней кую кар тач ку. 
На жаль, не па мя таю ўжо імя 
гэ тай дзяў чы ны...

В: — Што для Вас зна чыць куль-
тур на пра во дзіць час?

М. С.: — Гэ та зна чыць пра во-
дзіць час з ней кім куль тур ным 
эфек там, каб неш та за ста ло ся. 
Апош нім ча сам мая жон ка за-
бі рае мя не ў тэ атр, мож на ска-
заць, што аду куе мя не ў гэ тай 
сфе ры. Так са ма мо жам сес ці на 
ро вар і ехаць, па ці ка віц ца роз-
ны мі мес ца мі, пай с ці на шпа-
цыр, а перш за ўсё — чы таць. 
Я маю та кую сі стэ му, што чы-
таю муд рыя кніж кі, але люб лю 
так са ма «фан та сты» поль скіх 
і за меж ных аў та раў. На жаль, 
у Бе ла ру сі ня ма аў та раў, якія 
ства ра лі б, улас на, та кую лі та ра-
ту ру.

Ка лі ідзе пра муд рыя кніж кі, 
я за чыт ва ю ся апош нім ча сам 
у ла ці на а ме ры кан скую  лі та ра-
ту ру. Ча сам, ка лі знай ду, чы таю 
ў ары гі на ле. Час ад ча су чы таю 
гі ста рыч ныя кніж кі, але му сіць 
там быць важ ная тэ ма, з якой 
я штось ці вы не су.

В.: — Ці лю бі це сваю пра цу на ра-
дыё, ці мо жа хо ча це яе па мя няць?

М. С.: — Мне мая пра ца па да-
ба ец ца. Маю та кое мер ка ван не, 
што ў мо мант, ка лі мне пе ра-
ста не па да бац ца, я па мя няю 
яе. За раз я знай шоў за ла тую 
ся рэ дзі ну — пра цую на Ра дыё 
Бе ла сток, гэ та мая га лоў ная пра-

ца, дзя ку ю чы гэ та му раб лю 
ці ка выя рэ чы. Люб лю яш чэ 
ад ну спра ву — на ву чаць іс-
пан скай мо ве. Я да гэ та га вяр-
нуў ся. Ка лі толь кі за кон чыў 
уні вер сі тэт, то су пра цоў ні чаў 
з Ра дыё Ра цыя і ву чыў іс пан-
скай мо ве. Пас ля жур на лісты-
ка мне так спа да ба ла ся, што 
я па кі нуў на ву чан не, пай шоў 
пра ца ваць на Ра дыё Бе ла-
сток, а па між гэ тым я кі ра ваў 
Рэ дак цы яй на цы я наль ных 
мен шас цей. Так што не бы ло 
ча су на ін шыя спра вы. За раз 
я зноў вяр нуў ся да на ву чан-
ня. Гэ та пра ца, якую трэ ба 
вель мі лю біць. Я па куль яш чэ 
ка хаю, але вя до ма як бы вае 
з ка хан нем, яно мо жа скон-
чыц ца.

В.: — Якія тэ мы най больш Вам 
па ды хо дзяць на ра дыё?

М. С.: — Ка лі суст ра ка ю ся 
з людзь мі. На жаль, на ра дыё, 
у на шай сі стэ ме пра цы бы вае 
так, што ў адзін вы езд трэ ба 
пра вес ці шэсць раз моў, за пі саць 
пяць тэм, тры гэ та най менш. 

Час тут аб ме жа ва ны. Я люб лю, 
ка лі ёсць час, каб па гу та рыць 
з ча ла ве кам, па ча каць, каб ён 
ад к рыў ся — гэ та ад но. Дру гое, 
ка лі тэ ма кры ху ін шая, чым па-
пя рэд няя, ка лі гэ та неш та ары-
гі наль нае. У свой час я вель мі 
лю біў на Ра дыё Бе ла сток «ін тэр-
вен цыі», ка лі штось ці дзе ец ца. 

Мы едзем на мес ца і су поль-
на вы ра ша ем праб ле мы. 
Тут пат рэб ная ўраж лі васць, 
зра зу мен не для ін ша га ча ла-
ве ка.

В.: — Мы ве да ем, што лю-
бі це па да рож ні чаць. Ці збі ра е-
це ся ку дысь ці ў па да рож жа?

М. С.: — Вы бі ра ю ся з жон-
кай у Іс па нію. Ка лі мы бра лі 
шлюб, я ска заў, што ту ды 
яе за бя ру. Увесь час штось ці 
„бла ка ва ла” гэ ту па ез д ку. 
Мы лю бім па да рож ні чаць 
і про ста са мі са бе гэ тую эк-
скур сію на ла дзі лі. Мы зап-
ла на ва лі мар ш рут і вы бра лі 
мес цы, якія на ве да ем. Най-
перш па е дзем у Мад рыд, 
а пас ля ў Бар се ло ну і на ва-

кол ле. Ха чу па ка заць жон цы, 
дзе я ву чыў ся.

В.: — Зы чым пос пе хаў і цу доў-
ных ура жан няў ад Іс па ніі!

М. С.: — Дзя кую!
Ап ра ца ва ла Уля Мар чук, 

вы пуск ні ца На раў чан скай гім на зіі, ад 
ве рас ня — ву ча ні ца Гай наў ска га бел лі цэя.

«22 ці 27 ка хан няў?!»
Доб ры дзень! Мя не за вуць Мі хасць Сце па нюк. Я з Бель ска-Пад ляш ска га. На Су стрэ чах «Зор кі» 
я двац цаць дзя вя ты, — так па чаў сваю прэ зен та цыю ве тэ ран Су стрэч «Зор кі», сён ня вя до мы 
жур на ліст Ра дыё Бе ла сток. Пас ля май стар-кла саў, дзе су поль на ства ры лі мы ад мыс ло вую ра-
ды ё пе ра да чу, рэ дак цыя «Ва сі лёк» узя ла ін тэрв’ю ў на ша га сяб ра.

    

Сла неч нік
Вы рас сла неч нік
Вы шэй за плот,
Як вар та вы стаў
Ля са мых ва рот.

Жоў тая квет ка,
Як сон ца кру жок.
Хто не заў ва жыць
Сла неч нік зда лёк?

Ста іць ве лі ка нам
Ён толь кі адзін
Ся род ага род ных
Роз ных рас лін.

За хар БІ РЫ ЛА
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Т
а пар кі яш чэ не зда лі-
ся, так як мно гія на шы 
вё скі, дзе амаль цал-
кам спы ні ла ся жы вё-
ла га доў ля. Тут даў но 

зра бі лі стаў ку на га доў лю 
ка роў і яш чэ ця пер ра ні цай 
і пе рад ве ча рам гас па да ры 
го няць іх та бу на мі праз вё ску. 
Гас па дар кі ў ся мі дзя ся тых 
і вась мі дзя ся тых га дах ма дэр-
ні за ва лі ся тут хут кі мі тэм па мі 
дзе ля аб ляг чэн ня пра цы пры 
га доў лі ка роў і вы твор час ці 
ма ла ка. Ся ля не куп ля лі да іль-
ныя апа ра ты і тэх ні ку для ме-
ха ні за ва най убор кі се на. Яш чэ 
і ў дзе вя но стых га дах збож жа 
ў Та пар ках ка сі лі перш за ўсё 
ка сіл ка мі і вя за лі яго ў сна пы 
тра ды цый ны мі пе ра вяс ла мі. 
Та му ця пе раш нія трыц ца ці- 
і са ра ка год кі ў сва ім дзя цін-
стве ра бі лі яш чэ пе ра вяс лы 
ў час доў га га і цяж ка га жні ва. 
Ка лі 23 лі пе ня сол тыс Та па рок 
Вяс ла ва Ба кун і Га рад скі ася-
ро дак куль ту ры, спор ту і рэк-
рэ а цыі ў Кляш чэ лях ар га ні за-
ва лі ў Та пар ках эт наг ра фіч нае 
ме ра пры ем ства, якое наз ва лі 
«Пе ра пя лі цай», жы ха ры гэ тай 
вё скі ву чы лі пры ез джых асоб 
як ра біць пе ра вяс лы, які мі паз-
ней вя за лі ў сна пы ско ша нае 
ка сой і зжа тае сяр па мі жы та. 
Пас ля ўдзель ні кі ме ра пры ем-
ства са стаў ля лі сна пы ў мы-
да лі і ляш кі, а з не да жа та га 
збож жа вы ка на лі ўпры го жа-
ную квет ка мі «пе ра пя лі цу». 
Пад час пра цы і ў пе ра пын ках 
спя ва лі ся жніў ныя пес ні, дзет-
кі збі ра лі ка ла скі жы та, якіх 
не па даб ра лі жан чы ны, а пас-
ля жы ха ры Та па рок па ча ста ва-
лі ўсіх стра ва мі, вы ка на ны мі 
па вод ле даў ніх рэ цэп таў.

Спа чат ку пе рад свят лі цай у Та пар ках 
ста лі збі рац ца вя скоў цы і жы ха ры су сед
ніх сёл. Да лу чы лі ся да іх чле ны му зыч ных 
ка лек ты ваў. У бе ла ру скім ка лек ты ве 
«Ар ля не» з Ор лі га лоў ны мі за ва да та ра мі 
ў час стаў лен ня ім эт наг ра фіч ных аб ра даў 
з’яў ля юц ца Ві та лій Со ха з Та па рок і Ва лян
ці на Мар ці но віч з Крас на га Ся ла. Ме на ві та 
яны па вя лі саб ра ных са спе вам жніў най 
пес ні «Чыя ж то во ло ка» на по ле Сця па на 
Краў чу ка і там кі ра ва лі чар го вы мі эта па мі 
аб ра ду «Пе ра пя лі цы». Жы ха ры Та па рок, 
якіх па лі рас па ло жа ны ў Кляш чэ леў скай 
і част ко ва ў Ар лян скай гмі нах, спя ва лі са 
спрак ты ка ва ны мі ў спе ве чле на мі ка лек ты
ву «Ар ля не», жа но ча га ка лек ты ву з Даб ры
ва ды і дзяў ча та мі з ка лек ты ву «Даб ры на» 
з Бе ла сто ка. Жы та на по лі Сця па на Краў
чу ка рас ло ад ра зу за яго са дам. Пра ца на 
па лет ку па ча ла ся з ма лі тоў най прось бы: 
«Гос па дзі, да па ма жы жы та вы жа ці». Збож
жа най даў жэй ка сіў Ры гор Бо бік з Та па
рок, які прый шоў са сва ёй ка сой. Жні вом 
ста ла кі ра ваць сол тыс Та па рок Вяс ла ва 
Ба кун, якая раз мяр коў ва ла пра цу па між 
кас ца і жан чын, якія пад бі ра лі за ім жы та. 
Паз ней на по ле вый ш лі жан чы ны з Та па
рок з сяр па мі ў ру ках і зжа тае збож жа 
кла лі на за га дзя вы ка на ныя пе ра вяс лы і вя
за лі яго ў сна пы. Пе ра вяс лы ра бі лі жней кі 
і асо бы з пуб лі кі пад наг ля дам Ві та лія Со хі. 
Сна пы са стаў ля лі ў мы да лі, у якім дзе вяць 
сна поў, па стаў ле ных вер ты каль на, прык
ры тых тры ма сна па мі пак ла дзе ны мі на іх 
га ры зан таль на, і ў ляш кі, у якіх дзе вяць 
сна поў прык ры тых вер ты каль на ад ным 
сна пом жы та. У ляш ках дзя ся ты сноп, пе
ра вер ну ты ка ла ска мі ўніз, наст ром лі ваў ся 
на апош нія сна пы. Ахоў ныя пак ры ва лы 
з ад на го і трох сна поў вы ка ры стоў ва лі ся 
на шы мі прод ка мі для збе ра жэн ня апош ніх 
дзе вя ці сна поў ад ад моў на га ўздзе ян ня 
даж джу. Зжа тае збож жа сох ла на па лях 
і пас ля зво зі лі іх у клу ні, або скла да лі ў ста
гі, а паз ней ма ла ці лі.

— У Та пар ках у мі ну лым збож жа жа лі 
сяр па мі, а пас ля муж чы ны ста лі ка сіць 
ко са мі. Та ды пра ца ў час жні ва пай ш ла 
нам но га хут чэй. Для муж чы ны ка сіць збож
жа бы ло цяж ка. Жан чы нам у сваю чар гу 
пад бі раць з па ко су бы ло ляг чэй і хут чэй, 

чым пра ца ваць з сяр пом. Ка лі на по ле 
ўвай ш лі кон ныя, а пас ля трак тар ныя ка
сіл кі, аб ляг чэн не жніў ных прац бы ло яш чэ 
боль шае. Тут, у Та пар ках і ў су сед ніх вё
сках, скла да на бы ло на няць сно па вя зал ку 
і та му ка сіл ка мі мы ка сі лі збож жа яш чэ 
і ў дзе вя но стых га дах, а паз ней хут ка на 
по ле ўвай ш лі кам бай ны. Та ды не трэ ба бы
ло ўжо ма ла ціць збож жа ў ся бе і ха дзіць 
на ад п ра цоў ку да су се дзяў і сва я коў, якія 
да па ма га лі пры ма лаць бе. У нас клу ні не 
бы лі вя лі кія і та му ўсё збож жа не мес ці ла
ся ў іх. Част ку трэ ба бы ло склад ваць у ста
гі і ма ла ціць ле там, каб не на мок ла во сен
ню. Ця пер кам байн хут ка зма ло ціць жы та, 
ці пша ні цу, але бы вае, што зза даж джоў 
скла да на да ча кац ца, каб збож жа на па лях 
доб ра дас пе ла і на сох ла, — рас па вя да лі 
жан чы ны з Та па рок.

— У мі ну лым за жын кі збож жа най час
цей ад бы ва лі ся ў су бо ту. Мы ста ра лі ся не 
па чы наць жні во ў па ня дзе лак, які лі чыў ся 
нес п ры яль ным для па чат ку прац у по лі. 
Убор ка азі мі ны пра цяг ва ла ся тыд няў два 
і за вяр ша ла ся вы ка нан нем «пе ра пя лі цы», 
— ска за ла Ве ра Цэт ра з Та па рок, якая ра
ней жа ла збож жа, а пас ля на ват ста ла яго 
ка сіць. — У Та пар ках яш чэ гас па да раць 
і га ду юць ка роў, а двух гас па да роў мае 
іх звыш дзе ся ці штук. Га ду юць так са ма 
ця лят. Для жы вё лы збож жа пат рэб нае на 
корм, та му жні во і ця пер на да лей з’яў ля ец
ца важ най па дзе яй у на шай пра цы.

Ка лі збож жа бы ло ско ша нае і зжа тае, 
а кас цы і жней кі сыш лі з по ля, увай ш лі 
на яго дзет кі, якія ста ра лі ся саб раць як 
най больш ка ла скоў. Та кім чы нам пры ма лі 
яны ўдзел у кон кур се, аб’ яў ле ным вы кон
ва ю чай аба вяз кі ды рэк та ра Га рад ско га 
ася род ка куль ту ры ў Кляш чэ лях Мал га жа
тай Клі мо віч. Ака за ла ся, што ўсе дзяў чат кі 
і хлоп чы кі са бра лі мно га ка ла скоў. Ва 
ўзна га ро ду ды рэк тар Мал га жа та Клі мо віч 
да ры ла дзет кам лу сты хле ба з мё дам, спе
ча на га тра ды цый ным спо са бам у хлеб най 

пе чы. У гэ тым ча се сол тыс Та па рок Вяс
ла ва Ба кун, яе муж Мі ко ла, Ві та лій Со ха 
і Ва лян ці на Мар ці но віч па ча лі вы кон ваць 
«пе ра пя лі цу». Няз жа тыя на ўскра і не по ля 
ка ла скі жы та ста лі яны ўпры гож ваць квет
ка мі, ра бі най, збо ку пак ла лі ка мень чы кі, 
а на іх — аб ру сак і хлеб. У гэ ты час гу ча лі 
жніў ныя пес ні, а ма лод шыя ўдзель ні кі жніў
на га ме ра пры ем ства шчоў ка лі фо та а па ра
та мі, уве ка веч ва ю чы на здым ках жніў ны 
аб рад.

— У на шай сям’і ў Та пар ках «пе ра пя
лі цу» ра бі лі мы на па лет ку не да жа тай 
пша ні цы. Ін шыя ра бі лі і на жыт нім па лет ку, 
так як мы ро бім сён ня. Ка ля «пе ра пя лі
цы» кла лі не вя лі кія ка мень чы кі, але ка ля 
ўпры го жа на га збож жа кла лі на зям лю 
пло скі ка мень, а на ім аб ру са чак і «хлеб 
для зай чы ка». За ім ха дзі лі на по ле ма ці 
хво рых дзе так, пе ра ка на ныя ў тым, што 
ў гэ та га хле ба вя лі кія ля чэб ныя маг чы мас
ці як раз у да чы нен ні да дзе так. «Пе ра пя
лі цу» кла лі ў но ваз бу да ва ную клу ню і на 
яе скла да лі пры ве зе нае з по ля збож жа. 
Ка ла скі збож жа, ас ве ча ныя ў цар к ве 
ў дзень Ус пен ня Прас вя той Ба га ро дзі цы, 
вы ка ры стоў ва лі ся пад час сяў бы, — рас па
вя ла бе ла ру ская па эт ка і ру ка дзель ні ца па 
са ло мап ля цен ні Зоя Май ст ро віч з Ру ду
таў, ура джэн ка Та па рок, дзе на ву чы ла ся 
жаць сяр пом і па зна ёмі ла ся са жніў ным 
аб ра дам «Пе ра пя лі цы». За хоў ваў ся ён 
у гэ тай вёс цы на ват у дзе вя но стых га дах 
мі ну ла га ста год дзя, ка лі збож жа ка сі лі 
яш чэ ка сіл ка мі. Аб рад знік з ува хо дам на 
по ле кам бай наў. Та ды гас па да ры пе ра ста
лі ўжо па кі даць збож жа на «пе ра пя лі цу». 
Яш чэ і за раз у на ва кол лі Та па рок не вя лі кія 
ўчаст кі жы та жнуць уруч ную, якое пас ля 
на шы май ст ры вы ка ры стоў ва юць для са
ло мап ля цен ня.

— Аб рад «Пе ра пя лі цы» гэ та вар тас ная 
іні цы я ты ва. Яе мэ та — аз на ям лен не дзе
так і мо ла дзі са спо са ба мі ко ліш няй убор кі 
збож жа і аб ра дам «Пе ра пя лі цы». Мо гуць 

тут па ву чыц ца так са ма і да рос лыя асо бы, 
якія не пра ца ва лі пад час жні ва ў мі ну лым, 
— ска заў кляш чэ леў скі бур га містр Аляк
сандр Ся ліц кі.

Вы ка наў шы «пе ра пя лі цу», ка лек тыў 
«Ар ля не», спя вач кі з Даб ры ва ды і дзяў ча
ты з ка лек ты ву «Даб ры на» з Бе ла сто ка 
ста лі спя ваць жніў ныя пес ні.

— Мы ро бім пра мо цыю ар га ні за ва на му 
ў на шай гмі не эт наг ра фіч на му ве ла сі пед
на му шля ху — у Даб ры ва дзе ла дзім вы пя
кан не ка ра вая, у Са ках — бус лі ных ла паў, 
у Та пар ках прэ зен ту ем аб рад «Пе ра пя
лі цы», а ў Да шах па каз ва ем ад ноў ле ныя 
кры жы. Хо чам і ў на ступ ных га дах ла дзіць 
на род ныя аб ра ды ў зга да ных вё сках, 
— ска за ла ды рэк тар ГАК у Кляш чэ лях 
Мал га жа та Клі мо віч.

— У Даб ры ва дзе аб рад «Пе ра пя лі ца» 
па доб ны да зап рэ зен та ва на га тут аб ра ду. 
У на шым рэ пер ту а ры так са ма ма ем жніў
ныя пес ні, якія спя ва лі ў нас на по лі пад
час жні ва, — за я ві ла Ні на Яў да сюк з даб
ры вад ска га ка лек ты ву. Доб ра па мя тае яна 
жні во і аб рад «Пе ра пя лі цы» з баць каў скай 
ха ты Най бу коў у вёс цы Вой наў ка, дзе жа
ла збож жа да вы ха ду за муж.

Жніў нае аб ра да вае ме ра пры ем ства 
за кон чы ла ся па ча стун кам для ўсіх яго 
ўдзель ні каў, якіх мно га саб ра ла ся на 
па на двор ку Сця па на Краў чу ка. Для іх жы
ха ры Та па рок пад рых та ва лі мно га страў 
па вод ле мяс цо вых рэ цэп таў. На ват хлеб 
быў спе ча ны тра ды цый ным спо са бам 
у хлеб най пе чы. Быў і пад пі вак, якім у мі
ну лым ча ста ка ры ста лі ся пад час жні ва, 
бо ён зас па кой ваў сма гу і пад ба дзёр ваў 
да пра цы ў по лі. Бы ва ла ў мі ну лым, што 
пад час вы кон ван ня «пе ра пя лі цы» аб лі ва
лі ся ва дой. У Та пар ках як раз пад ка нец 
па ча стун ку сы па нуў дож джык. Част ка 
саб ра ных раз’ е ха ла ся, а част ка пе рай ш
ла ў мяс цо вую свят лі цу, дзе мож на бы ло 
яш чэ пас пя ваць жніў ныя пес ні.

vТэкст і фо та аляк сея ма рО за

«Пе ра пя лі ца» 
ў Тапарках 

n Жы та сва ёй ка сой ка сіў ры гор бо бік з Та па рок

n Сна пы са стаў ле ны ў мы даль n зоя май ст ро віч (з сяр па мі ў ру цэ) па каз вае «хлеб для зай чы ка» ка ля «пе ра пя лі цы»
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Ка лі ў гэ ты дзень ра бо та па гра жае сур’
ёз най не бяс пе кай, то трэ ба пап ро сту яго 
пе рас вят ка ваць. За ду маў я па дац ца ў Пад
бел ле, бо там пры ход скае свя та ў го нар 
пра ро ка. Па дац ца ў Пад бел ле мож на чы
гун кай, якая за раз у пра цэ се пе ра бу до вы. 
Гэ ты пра цэс не над та прад ка заль ны, бо ад
рэ зак між Бе ла сто кам і Бель скам меў быць 
зда дзе ны ў ка ры стан не на 11 лі пе ня, а з па
чат кам жніў ня рэй кі ля жа лі ўжо роў нень ка, 
але ру ху па іх яш чэ не бы ло. Вы браў ся 
я няс пеш на на пры пы нак, спяр ша на пры
пы нак га рад ско га аў то бу са. І ха ця зай шоў 
я пун к ту аль на пе рад ад’ ез дам га рад ской 
ма шы ны, па ёй ужо і след пра стыў; ка лі ра
ні цай едзе ма лень ка на ро ду, то аў то бус не 
спы ня ец ца на ўсіх пры пын ках і апя рэдж вае 
гра фік.

Ка лі не ат ры ма ла ся заб рац ца ў бок Пад
бел ля, то ж на Ілью мож на па дац ца ў Яч на, 
дзе ка лісь бы ла цар к ва пад за ступ ні цтвам 
гэ та га свя то га. Па даў ся я на чы гу нач ны вак
зал, але по езд у на прам ку Су вал каў, што 
спы ня ец ца ў Ру жа на сто ку не да лё ка Яч на, 
меў ад п ра віц ца з Бе ла сто ка пас ля дзя вя тай 
га дзі ны і на мес ца свя та даб раў ся б я, як 
гэ та ў нас га во рыц ца, на раз бор ша пак. 
Але пры на го дзе, ка лі пе рад вак заль ны мі 
ка са мі не бы ло чэр гаў, па ды шоў я да край
ня га акен ца, дзе ка лісь быў ін фар ма цый ны 
пункт, да ве дац ца пра тэр мін за пу ску чы гу
нач на га ру ху ў на прам ку Бель ска. Ка сір ка 
па ін фар ма ва ла мя не, што за раз ін фар ма
цый на га акен ца ня ма, а ка лі па бель скай 
лі ніі пой дуць цяг ні кі, гэ та га, ма быць, яш чэ 
ніх то не ве дае...

Коль кі ча су бу ду ец ца чы гу нач ная лі нія? 
Тут спеш ка не бяс печ ная, трэ ба каб усё 
бы ло зроб ле на аку рат на. Ха ця маг лі быць 
і ста ха наў скія подз ві гі ў гэ тай га лі не яш чэ 
ў да ста ха наў скую эпо ху. Вось пры клад 
з на ша га ста рон ня, за сап раў д насць яко га 
цяж ка ру чац ца. Адзін з кі ры ліч ных пар та лаў 
цы туе „Ил люст ри ро ван ный пу те во ди тель 
по югоза пад ной же лез ной до ро ге” з 1898 
го да, які пры но сіць та кое па ве дам лен не: 
„От стан ции Бель ска от де ля ет ся Бе ло веж-
ская ветвь дли ною 44 вер сты, вре зы ва ю ща
я ся в зна ме ни тую Бе ло веж скую пу щу, ко то
рая за ни ма ет всю се ве роза пад ную часть 
Пру жан ска го уез да Грод нен ской гу бер нии. 
Часть Бе ло веж ской вет ви дли ною 25 в. 
пост ро е на в 1894 г. в 58 ра бо чих дней, 
а вто рая часть, от Гай нов ки до Бе ло ве жа, 
пост ро е на в 1897 г. Бе ло веж ская ветвь 
про хо дит по чуд ным про се кам сре ди ве
ко вых де рев ьев. Эк скур сия по этой вет ви 
и про гул ка по пу ще лю би те лю при ро ды мо
жет до ста вить ве ли чай шее нас лаж де ние”. 
Вось, у цар скі час за два ме ся цы прак ла лі 
чы гун ку з Леў каў у Гай наў ку, ка ля двух кі ла
мет раў у сут кі...

Гэ ты тэмп здзіў ляе, але по бач зна хо дзяц
ца ін фар ма цыі, якія вар та цал кам сур’ ёз на 
пра цы та ваць, бо ха ця мно га ў апош ні час 
га во рыц ца пра Бе ла веж скую пуш чу, то так 
па сут нас ці не над та мно га важ на га пра яе 
пра соч ва ец ца ў ін фар ма цый ную пра сто ру. 
„Пу ща за ни ма ет воз вы шен ное по ло же ние, 
на хо дясь на во до раз де ле меж ду бас сей на
ми Бал тий ска го и Чер на го мо рей, при чем 
боль шая часть ея рас по ло же на в бас сей не 
Бу га и На ре ва, од но го из глав ных при то ков 
Вис лы; по вер х ность ея пред став ля ет слег
ка воз вы шен ную рав ни ну, со сла бым скло
ном во все сто ро ны, а груп пы не вы со ких 

хол мов при да ют ей слег ка вол но об раз ный 
вид. Сре ди пу щи встре ча ют ся бо ло ти стыя 
прост ран ства, из вест ныя под наз ва ни ем 
„Ни кор”, от ку да бе рут на ча ло исто ки рек 
и ре чек, нап рав ля ю щих ся в раз ныя сто ро
ны к при то кам Вис лы, Не ма на и При пя ти. 
До ли ны ре чек бо ло ти сты, а их рус ла за
рос ли осо кою и ка мы шем. Поч ва в пу ще 
су песь и пе сок, за ле га ю щие на тол ще мер
гель на го суг лин ка; то щий, рых лый пе сок 
— ред кость. Гу сто та ле са, под дер жи вая 
по сто ян ную влаж ность поч вы, яв ля ет ся 
при чи ною то го, что кли мат Бе ло веж ской 
пу щи су ро вее, чем в при ле га ю щих к ней 
от к ры тых ме стах; вес на на сту па ет здесь 
поз же, ле то прох лад нее, а яс ные дни, при 
хо лод ных, не ред ко с ту ма на ми, но чах, со
об ща ют осо бый от те нок кли ма ту пу щи. Из 
ра сту щих в пу ще дре вес ных по род пер вое 
ме сто в ко ли че ствен ном от но ше нии за ни
ма ют сос на, ель, бе ре за, оси на и оль ха; 
за тем — дуб, граб и ясень и на ко нец — ли
па, клен, бе рест и вяз. Кро ме то го, сре ди 
бо ло та „Ди ка го Ни ко ра” встре ча ет ся пих
та, а в уро чи ще Нез на мо во тис, ра сту щий 
ку сти ка ми до 2х ар шин вы ши ною. По 

свой ству и изо би лию дре вес ных по род, по 
раз но об ра зию на саж де ний, по раз ме рам 
де рев, — Бе ло веж ской пу ще при над ле
жит без пор но пер вое ме сто сре ди лес ных 
дач Рос сии”. Вось тут і ха рак та ры сты ка 
Пуш чы: най больш у ёй шы пуль ка вых дрэў: 
сас ны і ме на ві та ел кі, якую ў ця пе раш ніх 
га ра чых раз бор ках не ка то рыя г.зв. эко ла гі 
на зы ва юць chwas tem...

Але па ра мне вяр тац ца з Бе ла веж скай 
пуш чы ў бе ла стоц кія раз ла ды: які ж мне вы
бар астаў ся? За ста вац ца ў Бе ла сто ку, бо ж 
і тут, у Дай лід скім пры хо дзе, так са ма ад зна
ча ец ца свя та пра ро ка Ільі. Ну і па даў ся я ту
ды, аў то бу сам лі ніі „17”. Аў то бус усё больш 
на паў няў ся па са жы ра мі, зда ва ла ся б, 
вы пад ко вы мі, але на пры пын ках па ву лі цы 
Ба ра на віц кай ча ка лі свя точ на ап ра ну тыя 
па са жы ры, якіх у той свя точ най воп рат цы 
суп ра ва джаў свя точ ны, па год лі вы на строй. 
І зра бі ла ся на ват цес на ў га рад скім аў то бу
се, гэ так жа, як бы ва ла ка лісь у за га рад скіх 
аў то бу сах, якія вы во зі лі ма ла дое та ды вя
ско вае на сель ні цтва ў га ра ды.

Дай лід ская цар к ва па ся рэ дзі не мо гі лак, 
на ба жэн ства бы ло на рых та ва на на вон кі 
цар к вы. Ва кол мо гі лак ста я ла мно ства лар

коў, тыя ko lo ro we jar mar ki, якія ка лісь рас с
ла віў на ўсю Поль ш чу бе ла ста ча нін Януш 
Ля скоў скі. Зда ва ла ся б, што ў наш час, час 
паў сюд на га кан су ме рыз му, дзе па стаў ш чы
кі ўся ля кіх та ва раў ва бяць на род усі мі пры ё
ма мі рэк ла мы, той на род па ві нен быць ужо 
на сы ча ны ўся ля кім даб ром. Ад нак на пры
ход скія свя ты з’яў ля юц ца як гры бы пас ля 
даж джу шмат лі кія лар кі з ка ля ро вы мі цац
ка мі, якія пры на го дзе фэ сту аказ ва юц ца 
не аб ход ны мі най ма лод ша му па ка лен ню...

Ца ры ла спя ко та, што па вод ле вы шэй п
ры ве дзе най на род най ме тэ а ра ло гіі прад
вяш чае пра цяг лую зі му. Гэ та доб ры праг
ноз, бо даў но та кой сап раў д най зі мы не 
бы ло. Па на ван не спя ко ты зу сім не аба зна
чае, што не ба бы ло чы ста бла кіт нае — яно 
ўвесь час бы ло га то вае пры няць на свае 
роз най таў ш чы ні хмар кі ня бес ную па воз ку 
пра ро ка, як гэ та па каз ва ец ца на яго ных 
іко нах. Да рэ чы, про па ведзь ін фар ма ва ла, 
што Ілья быў вель мі вя лі кім пра ро кам.

Не сум нен на, так вы ні кае з тэ а ла гіч най 
лі та ра ту ры, па вод ле якой ён быў заб ра ны 
не пас рэд на на не ба, дзе за няў па зі цыю 
ў най вы шэй шых вяр хах. Гэ ты свя ты пры

сут ны ва ўсіх най важ ней шых рэ лі гі ях, што 
вы во дзяц ца з Бліз ка га Ус хо ду. Языч ніц кія 
рэ лі гіі так са ма без гэ тай по ста ці не абы хо
дзяц ца, ха ця яна там вы сту пае на ін шай 
па зі цыі і пад ін шым імем... У даў ніх сла вян 
гэ та Пя рун, які лі чыў ся ўла да ром не ба, да
ра валь ні кам даж джу; ад яго за ле жаў плён 
ся лян скай пра цы...

У біб лей скіх па ве дам лен нях пра рок Ілья 
пра сла віў ся га лоў ным чы нам зма ган нем 
з іда ла пак лон ствам. Ме на ві та ў яго ны час 
із ра іль скі цар Ахаў за на мо вай сва ёй жон кі 
Еза ве лі стаў ады хо дзіць ад ве ры ў адзі на га 
Бо га і па чаў пак ла няц ца фі ні кій ска му бо гу 
Ва а лу. У нас так са ма так у агуль нас ці во
дзіц ца, дзе муж чы ны зай ма юц ца га лоў ным 
чы нам тэ а ла гіч най тэ о ры яй, за тое жан чы
ны прак ты кай паў ся дзён на га жыц ця, у тым 
лі ку і рэ лі гій на га... Ілья вы ма ліў у Бо га за су
ху дзе ля па ка ран ня ад ступ ніц ка га ца ра Аха
ва, а пас ля вы ма ліў дождж. Да та го ж, у хо
дзе сво е а саб лі ва га рэ лі гій на га до каз на га 
эк с пе ры мен ту, на на рых та ва ны ім кас цёр 
сы шоў у вы ні ку яго ных ма літ ваў агонь, а на 
кас цёр па клон ні каў Ва а ла не...

Вар та звяр нуць ува гу на по стаць пра ро
ка Ільі ў іс ла ме. Бо іс лам вы во дзіц ца з той 

жа са май куль тур най пра сто ры, што іу да
ізм і хрыс ці ян ства; і шмат у іх пер са на жаў 
агуль ных: Ма і сей гэ та Му са, Ісус гэ та Іса, 
Са ла мон гэ та Су лей ман і г.д. А Ілья гэ та 
Ільяс; у Ка ра не ён з’яў ля ец ца ў 37 су ры, 
асу джа ю чы ад ступ ні каў: „Ці ж бу дзе це пак
ла няц ца Ва а лу, па кі да ю чы Бо га, Гос па да ва
ша га і ва шых праш чу раў? (...) І ўве ка ве чым 
яго ў бу ду чых па ка лен нях. Мір Ілья су! Гэ так 
адор ва ем тых, што ўчы ня юць даб ро”. У за
вяр шэн ні 18 су ры больш кан к рэт на пра 
ўзна га родж ван не: „Тым, хто ве рыць і ўчы
няе даб ро, на рых та ва ны най ра скош ныя 
рай скія са ды, дзе аста нуц ца на веч на і ні
чо га ін ша га не за пат ра бу юць”. Тут пра рок 
Ілья апі са ны да во лі стры ма на, да во лі агуль
на. Ну а даб ро з’яў ля ец ца па няц цем рэ ля
тыў ным, бо ж рэ ля тыў на збу да ва ны да ступ
ны нам су свет. І даб ром мож на па лі чыць 
што заў год на, не толь кі з рэ лі гій на га пун к ту 
гле джан ня. Пра гэ та вель мі кра са моў на 
рас па вя да ец ца ў той жа 18й су ры, дзе з’яў
ля ец ца пра вед нік Хідр, ата я сам лі ва ны рэ лі
гі яз наў ца мі з Ілья сам — ім ап раў д ва юц ца 
не толь кі шкод ныя з тра ды цый на га пун к ту 
гле джан ня дзе ян ні, але на ват зла чын ныя; 
пра біц цё лод кі тлу ма чыц ца тым, што яна 
маг ла тра піць у ня год ныя ру кі, а за бой ства 
ма ле чы тым, што ён у бу ду чы ні мог стаць 
зла чын цам... Па доб ную рэ ля тыў насць ві
даць так са ма ў на шым на ва коль ным паў ся
дзён ным жыц ці. У тым лі ку і мі ну лыя дзе ян ні 
ўся ля кіх „ге ро яў” у Бе ла веж скай пуш чы і яе 
на ва кол лі, на пры клад у За ле ша нах у 1946 
го дзе. Па да ец ца, што не ка то рыя ама та ры 
за ва ло даць ду ша мі на сель ні цтва на шай ця
пе раш няй Най яс ней шай рас лі не на еван
гел лях, а на Ка ра не...

Вяр ну ся ў „Ил люст ри ро ван ный пу те во
ди тель по югоза пад ной же лез ной до ро ге”: 
„в 1894 г. при сел. Бе ло ве же воз ве ден чрез
вы чай но жи во пис ный и ори ги наль ний Им
пе ра тор ский охот ни чий дво рец, на по ми на
ю щий со бою ко ро лев ские двор цы Фре ден
с борг и Фрид рин с борг в Да нии”. Дру гая 
наз ва не над та дак лад ная, але... Ві кі пе дыя: 
„З 1671 па 1840 год усе дац кія ма нар хі ка
ра на ва лі ся ме на ві та ў кап лі цы па ла ца Фрэ
дэ рык с борг”. Мо жа і ра сій скія ца ры за дум
ва лі ка ра на вац ца ме на ві та ў Бе ла ве жы?.. 
Да пер с пек ты вы та кой ка ра на цыі так са ма 
мож на ста віц ца з роз ных ас пек таў.

Ме ла быць пра пра ро ка Ілью, а пай ш ло 
пра Пуш чу. Бо і пра рок пра Пуш чу не за
бы вае; пят нац цаць з па ло вай га доў та му 
бе ла ру скія ме дыі па ве дам ля лі: „27 лю та га 
ка ля па ло вы пя тай ве ча ра Бе ла веж скую 
пуш чу за ча піў моц ны ўра ган. Му зей ныя 
хро ні кі не пры гад ва юць па доб на га па 
маш та бах і раз бу раль нас ці зда рэн ня. 
У люд ской па мя ці за хоў ва юц ца не каль кі 
вы пад каў ляс ных па ва лаў: у 1980м дрэ
вы ла ма лі ся пад ця жа рам мок ра га сне гу, 
а ў 1984м — ад шква лі ста га вет ру. Але па
раў ноў ваць тыя зда рэн ні з гэ тым смер чам 
не маг чы ма. Для мно гіх, хто тут жы ве, пра
цуе і збі ра ец ца на вед ваць на цы я наль ны 
парк, вя лі кая пра се ка ў паў д нё вай част цы 
пуш чы бу дзе доў га на гад ваць пра тры хві
лі ны вар’ яц кай сты хіі. Уся го за тры хві лі ны 
сла ву тая пуш ча згу бі ла 180 гек та раў рэ лік
та ва га ле су. Па ла са пра цяг лас цю ча ты ры 
з па ло ваю кі ла мет ры і шы ры нёю 300400 
мет раў на гад вае мес ца па дзен ня ме тэ а ры
та. Ві да воч цы з вё скі Роў біцк (гэ та прыб ліз
на за 25 кі ла мет раў ад ача га смер чу) апа
вя да юць, што не ба бы ло цём нае ад хвоі, 
якую сар ва ла з дрэў, пад ня ло ў вы шы ню 
і нес ла ў па вет ры...”.

І ў пра ро каў мо жа адзы вац ца ад рэ на лін, 
і ў бу даў ні коў чы гун кі ён зрэд час бы вае...

vаляк сандр ВЯр бІц КІ

У прын цы пе пра Пуш чу
Дзень свя то га Ільі гэ та важ нае свя та. Ужо ад вя чор кам па пя рэд ня га дня па-
чуў я за ба ро ну ўся ля кай пра цы. Ул. Ва сі ле віч так быў пі саў у сва ім „На род-
ным ка лен да ры”: „Гры мо ты з ма лан ка мі на Іл лю тлу ма чы лі тым, што гэ та сам 
пра рок у вог нен най ка ляс ні цы раз’ яз джае па не бе. А каб не ўзнік па жар ад 
на валь ні цы, ста ра лі ся не пра ца ваць. Ка лі ж вы па да ла со неч нае над вор’е, ба-
я лі ся гне ву Іл лі, які мо жа па ка раць грэш ную зям лю і лю дзей за су хай. Нор май 
лі чы ла ся, што пра рок Іл ля пры ня се дождж: Іл ля на ро біць гніл ля. Іс на ва лі на 
гэ ты дзень больш-менш ра цы я наль ныя аг рар ныя і ме тэ а ра ла гіч ныя на зі ран-
ні: ка лі дождж — бу дзе жы та яд ро нае, але ма лан ка па па ліць арэ хі; ка лі па-
го да — па ві нен быць доб ры се на кос; ка лі спя ко та — трэ ба ча каць пра цяг лай 
зі мы. Ад Іл лі звы чай на па чы на ла ся доў га ча ка нае жні во...”.



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 20.08.2017              № 3420.08.2017              № 34

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Уладзіміра Кавалеўскагаhttp://ole.by
175 га доў з дня нараджэння

З а с н а в а л ь н і к  э в а л ю ц ы й н а й  п а л е а н т а л о г і і

Вы дат ны на ву ко вецпры ро даз на вец, 
за сна валь нік эва лю цый най па ле ан та ло гіі 
Ула дзі мір Ка ва леў скі на ра дзіў ся ў вёс цы 
Шус цян цы Ды на бур г ска га па ве та Ві цеб
скай во лас ці. Скон чыў Пе цяр бур г скае 
ву чы ліш ча пра ваз наў ства, дзе рых та ва
лі вы шэй шых ад мі ніст ра цый ных чы ноў ні
каў. Там сы шоў ся з пе цяр бур г скі мі сту
дэн та мі, а праз іх з ра ды каль ны мі рэ ва лю
цый ны мі гур т ка мі. Па е хаў шы за мя жу на 
ля чэн не, Ка ва леў скі ўста ля ваў ся ў Лон да
не, дзе па зна ёміў ся з Аляк сан д рам Гер
цэ нам, да ваў уро кі яго ма лод шай дач цэ. 
На па чат ку лон дан ска га жыц ця Ка ва леў
скі пра цяг ваў яш чэ зай мац ца юры дыч най 
на ву кай, але хут ка за ха піў ся выз воль ным 
ру хам. У па чат ку 1863 г. ра зам з рэ ва лю
цы я не рам П. І. Яка бі па ехаў у Поль ш чу 
і ўдзель ні чаў у паў стан ні. Яго дзей насць, 
ад нак, не дай ш ла да ве да ма ра сій скіх 
улад і да рэ прэ сій не дай ш ло.

Пе ра е хаў шы ў 1863 г. у Пе цяр бург, Ка
ва леў скі ўзяў ся за пе рак ла ды і сам уцяг
нуў ся ў вы да вец кую дзей насць. За па ру 
га доў ён вы пус ціў шмат тво раў за ход не еў
ра пей скіх ву чо ных (Брэ ма, Фох та і ін шых) 
па фі зі я ло гіі, ана то міі, фі зі цы, хі міі, за а ло
гіі. У ся рэ дзі не 1860х гг. зноў на кі ра ваў ся 
ў За ход нюю Еў ро пу і, каб пры няць удзел 
у па хо дзе Га ры баль дзі, цэ лы час быў ся
род бліз кіх па моч ні каў кі раў ні ка па хо ду, 
да сы лаў ка рэс пан дэн цыі ў га зе ту „Пе тер
бур г ские ве до мо сти” пра ход ва ен ных 
апе ра цый. У 1867 г. узяў фік тыў ны шлюб 
з дач кой ге не ра ла Кор вінКру коў ска га, 
Соф’ яй, якая паз ней ста не зна ка мі тым 
ма тэ ма ты кам. Мэ тай гэ та га шлю бу бы ло 
выз ва лен не дзяў чы ны зпад баць коў скай 
ула ды і маг чы масць ат ры маць ёй аду ка
цыю за мя жой. З ця гам ча су фік тыў ны 
шлюб пе рат ва рыў ся ў са праўд ны.

Вяс ной 1869 г. Ка ва леў скі ра зам з жон
кай па ехаў за мя жу, дзе пра жыў 5 га доў. 

Яны спы ні лі ся ў Гей дэль бер гу: там быў адзі
ны ў Гер ма ніі ўні вер сі тэт, у якім, маг лі ву чыц
ца жан чы ны. Эн ту зі язм жон кі ста ноў ча паў
п лы ваў на Ка ва леў ска га, і ён стаў сур’ ёз на 
зай мац ца пры ро даз наў ствам, спа чат ку ге а
ло гі яй, а по тым па ле ан та ло гі яй. За ка рот кі 
час з ды ле тан та ён стаў не толь кі вя лі кім 
ву чо ным, але і на ва та рам у па ле ан та ло гіі, 
з імем яко га звя за на но вая эпо ха ў яе гі сто
рыі. У 1872 г. у Йен скім уні вер сі тэ це аба ра
ніў ды сер та цыю аб па ле ан та ла гіч най гі сто
рыі ко ней. У 1873 г. вяр нуў ся ў Пе цяр бург, 
аба ра ніў ма гі стар скую ды сер та цыю аб ан
хі тэ рыі (конь мі я цэ на вай эпо хі). Ка ва леў скі 
пра ца ваў над вы кап нё вы мі ка пыт ны мі, і шэ
раг яго ма наг ра фій пры све ча ны іх ся мей
ству. Яго пра цы пас лу жы лі ас но вай но вай 
на ву кі — эва лю цый най па ле ан та ло гіі. Ка
ва леў скі да ка заў, што мар фа ла гіч ныя пе
раў т ва рэн ні за ле жаць ад раз віц ця пэў ных 
фун к цый, а раз віц цё фун к цый ён звяз ваў 
са зме на мі ўмоў іс на ван ня. Дас ле да ван ні 
Ка ва леў ска га, пры све ча ны юр ска му, ме
ла во му пе ры я дам і кай на зою. Ён ства рыў 
пер шыя па ле аг ра фіч ныя кар ты зо а ге аг ра
фіч ных пра він цый поз няй юры і ран ня га 
ме лу. Пе ра клаў шэ раг прац Ч. Дар ві на, Т. 
Гек с лі, Ч. Ла е ля.

У 1880 г. выб ра ны да цэн там, а ў 1881 г. 
— пра фе са рам Ма скоў ска га ўні вер сі
тэ та, дзе чы таў лек цыі. У гэ ты час ад но 
з пра мыс ло вых та ва ры стваў, з якім ён 
быў звя за ны, на кі ра ва ла яго ў Аме ры ку. 
Там ён су стрэў ся з буй ней шым па ле ан то
ла гам Э. Д. Ко пам. Ат ры маў шы тэ лег ра му 
пра су до вы пра цэс су праць пра мыс ло ва
га та ва ры ства, ды рэк та рам яко га ён быў 
ра ней, Ка ва леў скі вяр нуў ся ў Маск ву і, 
не да ча каў шы ся су да, у ноч на 28 кра са ві
ка 1883 г. скон чыў жыц цё са ма губ ствам. 
Соф’я Ка ва леў ская паз ней да бі ла ся поў
най рэ а бі лі та цыі му жа.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ ма НО ВІЧ

Яш чэ ста год дзе та му фа таг ра фія бы ла 
за нят кам адзі нак. І гэ тыя адзін кі ня дрэн на 
за раб ля лі, ро бя чы здым кі тым, хто быў 
у ста не за іх пла ціць. Праў да, хут ка гэ тая 
на ву ка ака за ла ся да сяж най вя лі кай коль
кас ці лю дзей, і ў кож ным большменш 
пры стой ным мя стэч ку па ча лі пра ца ваць 
фа тог ра фы. За прай шоў шыя сто га доў 
фа таг ра фія прай ш ла вя лі кі шлях. І ця пер 
ужо ма ла хто з ма ла дых лю дзей ве дае, 
што ка лісь ці для та го, каб зра біць фо таз
ды мак, трэ ба бы ло зап ра віць фільм у фа
та гра фіч ны апа рат, а по тым пе ра но сіць 
не га тыў нае вы яў лен не на фа таг ра фіч ную 
па пе ру, каб зра біць яго па зі тыў ным.

Сён ня ўсё знач на прас цей. Ліч ба вая 
тэх ні ка даз ва ляе на ват дзі ця ці ра біць фо
таз ды мак. І ўжо зу сім не а ба вяз ко ва яго пе
ра но сіць на па пе ру, каб па ка заць ка мусь
ці. Да стат ко ва раз мес ціць вы яў лен не на 
сва ёй ста рон цы ў са цы яль най сет цы аль
бо на ўлас ным сай це. Та му ця пер фа тог ра
фам знач на ляг чэй да нес ці ін фар ма цыю 
пра ся бе сва ім па тэн цый ным клі ен там. І ці 
не са мым га лоў ным у та кім да ня сен ні з’яў
ля ец ца доб ра зроб ле ны сайт. На пры клад 
та кі, які мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://ole.by.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік за зір не на 
да дзе ны сайт, то пе рад яго ва чы ма ад к
ры ец ца да во лі не ар ды нар нае вы яў лен
не, па ўсім ві даць, ство ра нае для як ма га 
боль ша га пры цяг нен ня на вед валь ні каў. 
Чор ны фон пра рэз вае чыр во ная па ло ска, 
пад якой зна хо дзяц ца наз ва сай та, ба нэ
рывый с ці на ін шыя руб ры кі і, зра зу ме ла, 
фо таз дым кі.

Каб зра зу мець, што гэ та за сайт, ле пей 
за ўсё па чаць зна ём ства з ім ад руб ры кі 
„Аб пра ек це”, вый с це на якую мес ціц ца 
апош нім у цэ лым пе ра лі ку ўвер се вы яў лен
ня. „OLE.BY — аў тар скі са цы яль накуль

тур ны фо тап ра ект, зас на ва ны ў кра са ві
ку 2011 го да. Усе ма тэ ры я лы на ру скай 
і бе ла ру скай мо вах”, — га во рыц ца там. 
Са праў ды, сайт мае дзве моў ныя вер сіі, 
„пе рак лю чаль нік” якіх зна хо дзіц ца пад паз
на чэн нем „Ва ша мо ва” з ле ва га бо ку.

Да лей на да дзе най ста рон цы ідзе ка рот
кая прэ зен та цыя ўсіх руб рык і ста ро нак 
сай та. „У „Аль бо мах” мож на па гля дзець 
фо та рэ пар та жы: — з мес цаў, дзе ад бы ва
юц ца ці ка выя па дзеі, звя за ныя са све там 
мо ды, пры га жос ці, сты лю, ды зай ну, ма ста
цтва, му зы кі, спор ту; — са свя точ ных ме
ра пры ем стваў, фе сты ва ляў, кан цэр таў, 
вы стаў, вы ступ лен няў, прэ зен та цый; а так
са ма: — тэ ма тыч ныя фо та за ма лёў кі і зу
сім вы пад ко выя фо та се сіі”, — паз на чае 
фа тог раф Ра ман Ле а но віч, аў тар да дзе на
га фо тап ра ек та.

„Для праг ля ду фо та аль бо маў у раз дзе
ле «Ім г нен ні» не аб ход на вы ка ры стоў ваць 
убу да ва ны ў браў зар Flashпрай г ра валь
нік. Звяр ні це ўва гу! Праг ляд маг чы мы ў рэ
жы ме «толь кі ONLI NE»: заг руз ка і за ха
ван не фа таг ра фій на ка ры сталь ніц кія кам
п’ ю та ры не прад у гледж ва ец ца. У „Бло гу” 
мож на пра чы таць: — пра ці ка выя па дзеі 
ў Бе ла ру сі; — аб усім тым, што хва люе і не 
па кі дае абы я ка вым”, — прэ зен туе сайт Ле
а но віч.

Па шчы рас ці, каб па зна ёміц ца з яго пра
ца мі, да стат ко ва за зір нуць у кож ную з руб
рык. Там мес цяц ца са праў ды якас ныя 
і вы раз ныя фо таз дым кі, якія пе ра да юць 
цэ лую па літ ру фар баў і ад цен няў. Гэ та ты
чыц ца як здым каў рэ чаў на раз на стай ных 
вы ста вах, так і фо та се сій з пры го жы мі 
дзяў чы на мі аль бо фо та рэ пар та жаў шоў 
і кон кур саў.

Згод на лі чыль ні ку на сай це, за раз там 
мес ціц ца больш за 10 ты сяч фо таз дым каў.

vаляк сандр ЯКІ мЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (16)

Каб ажы віць буд ні пя ці дзе
ся ці га до вай даў нас ці 
пра Ду бі чыЦар коў ныя, 

я па спра ба ваў скан так та вац ца са шмат га
до вым ка рэс пан дэн там «Ні вы» Мі ка ла ем 
Пан фі лю ком. Бы ло кры ху цяж ка ва та, бо 
ў мя не не бы ло ну ма ра яго на га тэ ле фо на. 
Да па маг ла мне пра даў ш чы ца вя ско вай 
кра мы, якая пе ра ка за ла Пан фі лю ко вы ну
мар ма біль ні ка. У ня дзе лю зран ку, а бы ло 
гэ та 13 жніў ня, я па тэ ле фа на ваў сяб ру ку. 
Ад ка за ла жон ка. Гас па дар яш чэ ад па чы
ваў. Цяж ка ва та бы ло да мо віц ца з пры я це
лям, па коль кі слых у яго сла ба ва ты. Але 
дзя куй Бо гу су раз моў ца змог ад ка заць на 
хва лю ю чыя мя не праб ле мы.

— Ска жы мне, ка лі ла ска, Мі ка лай, як 
пры па мі на еш школь ныя га ды. Ка го з на
стаў ні каў за па мя таў?

выя се ан сы, па коль кі ў ма лой за ле не 
маг лі ўсе па мес ціц ца.

— А як з «Ні вай», чы та еш яш чэ? — ці
каў лю ся.

— Я — па ста ян ны чы тач. Пад пі ску 
раб лю. Пісь ма но сец пры но сіць... А як 
з ва шай рэ а бі лі та цы яй? Пап ра ві ла ся зда
роўе пак ры се?.. — па ці ка віў ся ка ле га.

— З 20 жніў ня збі ра ю ся на двух тыд нё
вую рэ а бі лі та цый ную зме ну ў Бе ла ве жу. 
Вы ка ры стоў ваю ўсе да ступ ныя маг чы
мас ці, каб па пра віць ба лю чыя но гі.

З да лей шай раз мо вы я да ве даў ся, 
што ў май го пры я це ля Ян кі Бліз ню ка 
быў, ап ра ча Вік та ра і Жэ ні ка, яш чэ брат 
Ва сіль, лёт чык на Уз бя рэж жы, ды сё
стры Оля і Лі дзія. А ба цюш кусе ні ё ра клі
ка лі Янам. У ду біц кай цар к ве слу жыў да 
1976 го да. Ста рас ці да жы ваў пры дач цэ 
ў Гай наў цы. Сто ра жам у шко ле пра ца
ва ла спа да ры ня Тэк ля, а па ма гаў ёй 
у гэ тым сын Мі ка лай. Ён тры маў кан такт 
з кі нош ні ка мі. Та му і па сён няш ні дзень 
за ха ваў ся ён у ма ёй па мя ці.

Апош нім ра зам я на ве даў Ду бі чы
Цар коў ныя сем га доў та му пры на го дзе 
па ха ван ня пля мен ні ка па кой най жон кі 
Ан ны ў Гра баў цы. Гэ та ўжо не ся ло Ду бі
чы шас ці дзя ся тых га доў. Цы ві лі за цый ны 
пра грэс пе ра мя ніў вё ску ў гмін ны цэнтр 
з шы кар ны мі за бу до ва мі і ас фаль та
ва най ву лі цай. («У Ду бі чах» — «Ні ва» 
№ 45 ад 28.10.2010 г.).

vТэкст і фота 
Ула дзі міра СІ да рУКа

— У шко лу я па сту піў у 1950 го дзе, 
а за кон чыў на ву ку ў 1958 го дзе. Год 
за ста ваў ся паза на ву чан нем па пры чы
не цяж кіх зах вор ван няў, якія спаз наў 
у вы пад ку. З на стаў ні каў у па чат ко вай 
шко ле пры па мі наю вы ха ва цель ку, якая 
бы ла кі раў ніч кай, Га ле ну Ба роў скую, 
дзядзь ку Тра хі ма Пан фі лю ка, Яні ну 
Кру коў скую з Ва сіль ка ва, ма тэ ма ты кі 
на ву ча ла, Ста ніс ла ва Ен д ра са і Ана то ля 
Ка ба ца, які пра во дзіў фіз куль тур ныя 
за нят кі. У на шым кла се бы ло двац цаць 
вуч няў. Ву чы лі ся ў не вя ліч кім па мяш кан
ні ў драў ля ным бу дын ку. Па за кан чэн ні 
па чат ко вай шко лы па сту піў я ў СПР 
— двух га до вую сель ска гас па дар чую 
шко лу. На стаў ні кам і ад на ча со ва за гад
чы кам быў Аляк сей Се мя нюк з Бе ла ве
жы (вы пуск нік Тэх ні ку ма сель ска гас па
дар ча га ра хун ка вод ства ў Бель скуПад
ляш скім, а вы хо дзіў з Тэ ра мі скаў — У. 
С.). Юр ка Кой ла на ву чаў ма тэ ма ты цы. 
Ву чы ла яш чэ Ма рыя Воль ская. У СПР 
ар га ні за ва лі кур сы на ат ры ман не ва дзі
цель скіх пра воў на ма та цыкл. За нят кі 
пра во дзіў Па вел Іва цік.

— А як ус па мі на еш кі на пе ра соў ку 
з шас ці дзя ся тых га доў?

— Я быў лю бі це лям кі но. Не пра пу
скаў ні вод на га кі на се ан са. У блак но ці ку 
за піс ваў за га лоў кі кар цін. Пры па мі наю, 
што шмат лю дзей пры хо дзі ла гля дзець 
кі но. Бы ва ла, што ар га ні за ва лі да дат ко n На здым ку: мі ка лай Пан фі люк
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20.08 — 26.08

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Па спя хо ва агор неш усе ся-
мей ныя і пра фе сій ныя спра вы. Ура ту еш ся пе-
рад не пат рэб най ры зы кай. 20-22.08. па ка жаш 
свае ўме лас ці і кам пе тэн цыі; мо жа, на жаль, 
ака зац ца, што бу дзеш ра біць за двух, але без 
пад баў кі. 25-27.08. не бя ры го ла су ў спра вах, 
у якіх не раз бі ра еш ся. Доб ра еж; пат ра бу еш ця-
пер больш «па лі ва».
(21.04. — 21.05.) Не ад маў ляй ся ад мі ла га пра вя-
дзен ня ча су. Але піль нуй ся, каб 22-26.08. не тра-
піць у не ад па вед ную кам па нію. Не рві ся з усім 
упе рад; спа кой на спра віш ся з усім. З 25.08. ма-
еш шанц на ка рыс ную здзел ку або да мо ву (да 
27.08.). Ка лі ты з трэ цяй дэ ка ды, мо жаш тра піць 
у пры ваб ны ку ток све ту, дзе пры на го дзе но вых 
дос ве даў пры го жа за га рыш.
(22.05. — 22.06.) Бу дзеш кры ху ну дзіц ца, але не 
пе ра бор ш ч вай з ах во тай да змен ды не ша лей. 
Муд рыя і пры быт ко выя ра шэн ні. На ра бо це не 
ля нуй ся, не рас сей вай ся. Не ад ра зу да ста неш 
шанц на но вую пра цу, 25-27.08. спа дзя вай ся 
зап ра шэн ня на раз мо ву; па куль па цяр пі, сцяў-
шы зу бы. Гро шы лёг ка зда бу дзеш, яш чэ хут чэй 
іх вы да сі; не бя ры ні чо га ў крэ дыт. Дбай на ват 
аб ма лень кую ран ку, бо за няд боў ван не на ват 
ма лых ня мог лас цей мо жа кон чыц ца кеп ска.
(23.06. — 23.07.) Пры ем ны час. Маг чы мыя ўда-
лыя па да рож жы. Мо жаш ця пер так са ма ўзба-
га цець, толь кі раз г лянь ся і будзь ад важ ны. Сме-
ласць так са ма пры ня се та бе па ва гу ін шых. На 
пра цы не бой ся вык лі каў, ка лі ча гось ці не ве да-
еш ці не ўме еш, пад ву чыш ся. З 25.08. доб рыя 
вест кі ад сяб роў. 22-26.08. пры на год ны секс 
мо жа пры нес ці не ча ка ныя пас ля доў нас ці!
(24.07. — 23.08.) Энер гія, ба дзё расць. Твая сі ла 
пе ра ка нан ня ад к рые пе рад та бою ўсе дзве ры. 
Да сяг неш уся го ча го толь кі за хо чаш. Толь кі не 
па кі дай пас ля ся бе «тру паў». Трэ нін гі пры ня суць 
вя лі кія эфек ты. 20-22.08. з-за не цяр п лі вас ці не 
страць не паў тор най на го ды. 20-22.08. мо гуць 
так са ма змя ніц ца твае пла ны. З 25.08. маг чы мыя 
кан ф лік ты з суп ра цоў ні ка мі з-за та го, на чы ім ба-
ку ра цыя.
(24.08. — 23.09.) 20-22.08. вель мі піль нуй свай-
го зда роўя і ў ні чым не ры зы куй (заць мен не Сон-
ца). Пас ля 21.08. спа дзе та бе ка мень з сэр ца 
ў ся мей ных спра вах. Пас ля 22.08. ры нак пра цы 
шы ро ка ад к рые пе рад та бою дзве ры; мо жаш 
пад пі саць да мо ву або на ват зас на ваць сваю фір-
му. З 25.08. (да 27.08.) твае ра шэн ні бу дуць ра-
зум ны мі, уз моц ніш сваю па зі цыю.
(24.09. — 23.10.) Маг чы мыя ча со выя праб ле-
мы ў па ры, не зра бі толь кі яко гась глуп ства, 
бо сцеж кі мо жа паб лы таць Мер ку рый. Энер гіі 
шмат, гро шай да стат ко ва. 22-25.08. пач неш 
спа ты каць ад па вед ных лю дзей, аз вуц ца так са-
ма ста рыя зна ё мыя. 26.08. вель мі піль нуй ся, каб 
за ба ва не выр ва ла ся з-пад кан т ро лю! Ша лям 
з пер шай дэ ка ды паг ра жа юць тур бо ты з пя чон-
кай, шас ці пер с най кіш кай і жоў це вым пу зы ром; 
спа жы вай ві та мін В12, С і фо лі е вую кіс ла ту.
(24.10. — 22.11.) 20-22.08. час спры яе рэ а лі за-
цыі най больш сме лых за дум, ха ця мо гуць та бе 
за ба лець чу жыя пос пе хі. З 22.08. (да 28.08.) 
пад т ры ма юць ця бе на ват пра ціў ні кі. Час спры яе 
вы ез дам і кан так там з за меж жам, а так са ма (ІІ дэ-
ка да) зас на ван ню свай го біз не су і за ва ё ве рын-
ку! Але бя ры кож ную ра бо ту, на ват ка лі бу дзеш 
лі чыць, што яна ні жэй тва іх ква лі фі ка цый.
(23.11. — 22.12.) Не ўця кай ад аба вяз каў. Ас це-
ра гай ся неп ра ду ма ных змен 20-22.08. Но выя 
пра фе сій ныя вык лі кі. Энер гіі і сі лы шмат, з усім 
спра віш ся. 20-25.08. твой сяб ра бу дзе ў кло-
па це, не ад маў ляй ся ад да па мо гі. 20-25.08. час 
спры яе зас на ван ню свай го ін та рэ су, зма ган ню 
за па вы шэн не, но вую па са ду; вя лі кае зна чэн-
не бу дуць мець тут зна ём ствы, па зы ка, крэ дыт, 
пас лу га за пас лу гу. Будзь вель мі ас ця рож ны на 
да ро зе.
(23.12. — 20.01.) Па куль за кіл зай ам бі цыю, усё 
ра бі ас ця рож на, з раз ва гай, асаб лі ва на пра цы. 
22-26.08. не вы ра шай ні чо га, ча го не ад вер неш, 
пад уп лы вам эмо цый. Вар та ад пы ліць свае ве ды 
са шко лы, якія пры да дуц ца асаб лі ва з 25.08. (да 
27.08.), ця пер так са ма мо жаш зда быць важ ныя 
ін фар ма цыі.
(21.01. — 19.02.) На ладж ван не ад но сін, пос пе хі 
і пра соў ван не на пра цы. 20-23.08. твае за ду мы 
суст рэ нуц ца з поў ным адаб рэн нем. На строй 
ба я ві ты, ба дзё ры. Прык ме ціш усе на го ды і іх 
вы ка ры ста еш. Дос вед з ма лат ком і ад вёр т ка мі 
пры дас ца пас ля 26.08. Дай з ся бе ўсё, пас ля 
26.08. гэ та пры ня се плён.
(20.02. — 21.03.) Не за няд боў вай важ ных 
спраў. Вы ра шац ца ўсе тур бо ты ў па ры. Да 
25.08. най леп шы час на по шу кі жыл ля, па куп ку 
ўчаст ка пад дом, па ча так ра мон ту. Пас ля 21.08. 
пап ра ва фор мы. Твор чая ве на. З 25.08. бу дуць 
да ця бе цяг нуц ца ін тэ лі ген т ныя і ці ка выя асо бы.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. сім вал хрыс ці ян ства, 2. ма
біль ны бак для бен зі ну, 3. роў ная 
зям ная па вер х ня, 4. ста лі ца Ка зах
ста на, 5. дзяр жа ва з Ерэ ва нам, 6. 
па чат ко вая част ка тво ра, уво дзі ны, 
7. асо ба або ар га ні за цыя, якая ўва
хо дзіць у склад ней кай гру пы ці та
ва ры ства, 8. звя рок з вост ры мі ігол
ка мі на спі не і ба ках, 9. мес ца, дзе 
рас це тра ва на се на, 10. ва каль нае 
ма ста цтва, 11. плод яб лы ні, 12. ба
лот ная рас лі на з жоў ты мі квет ка мі (Cal t ha), 
13. ня кем лі вы ча ла век, які таў чэц ца.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча

ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — 
бе ла ру ская па га вор ка.   (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку 
з 31 ну ма ра
ААН, „Аі да”, ба лет, зе бу, ода, 

пе вень, сель, юда.
Ра шэн не: На Ілью да абе ду 

ле та, а па абе дзе во сень.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 

Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Лявону 
Федаруку з Рыбал.

Ш
пі таль нае жыц цё ка ці ла ся 
сва ім хо дам. Бяль ш ча нін 
Вой так сяб ра ваў з Пет ру сём 
з Мель ні ка. Я дру жыў з Алё

шам. Да на шай кам па ніі да лу чы ла ся Дан
ка з Ча ром хі. Што дзень за хо дзі ла ў па
ла ту і вык лі ка ла Алё шу ў парк. Не быў 
гэ та парк на ўлон ні на ту ры. На ка лі до ры, 
з ус ход ня га бо ку, ста я ла ра скі дзі стая 
паль ма з рас стаў ле ны мі по бач мяк кі мі 
крэс ла мі. У па а бед ні час па цы ен ты пры
хо дзі лі сю ды на ад па чы нак. Гэ тае мес ца 
і наз ва лі пар кам. Ка лі Дан ка за бі ра ла 
Алё шу ў парк, я зай маў ся кры жа ван ка мі.

У су сед няй па ла це № 11 ква та ра ва лі ся 
Міш ка Ма зу рук з Ян кам Ваў ра ню ком. Ра
зам з імі ля жаў па цы ент з ба лю чы мі на га мі. 
Дзіў ны гэ та быў ча ла век. Не лю біў гля дзець 
тэ ле ві зар ды ін шым на гэ та не да зва ляў. Не 
пе ра но сіў го ма ну ў па ла це. Што дзён на шпа

цы ра ваў па ка лі до ры на двух пал ках. Яго 
наз ва лі „спар т с ме нам”. Міш ка лю біў гля
дзець тэ ле се ры я лы, та му за хо дзіў да нас 
у па ла ту ў па а бед ні час гля дзець ту рэц кі се
ры ял. На ад вя чор ку су поль на гля дзе лі дру гі 
фільм. Для кам па ніі браў ён з са бою Ян ку 
Ваў ра ню ка. Але гэ ты неў за ба ве па кі даў 
кам па нію. Ян ка не лю біў ад кры ваць сва іх 
ду мак пе рад ка ле га мі. Не каль кі ра зоў пра
па на ва лі яму па гу ляць у кар ты. Ад мо віў ся. 
Ад но ста ла мне вя до мым, што пят нац цаць 
га доў прыс луж ваў у цар к ве ста ра стам. Міш
ка, на ад ва рот, быў га вар кім кам па ньё нам. 
Ужо пры пер шай на го дзе на ла дзі лі мы раз
мо ву ў за ле прак ты ка ван няў. Ка лі я зга даў 
пра шас ці дзя ся тыя га ды, ка лі я ў Гра да лі 
пры яз джаў на за ба вы, дык Міш ка пад ха піў: 
„Па мя таю ва шы з бра там пес ні... Пры го жа 
спя ва лі. Мы ад но слу ха лі, саб раў шы ся 
ў куп ку”.

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні
Гэ та са праў ды бы лі цу доў ныя дні ма

ёй ма ла дос ці. З сям’ ёю Ра ма на Брэнь кі 
з Гра да лёў па зна ёмі лі ся мы вы пад ко ва. 
У яго бы лі пад ра стаў шыя дзет кі Ве ра і Мі
ка лай. Мы іх зап ра ша лі да ся бе ў Ку за ву 
ў гос ці, а яны мя не з бра ту хам Вік та рам 
да ся бе ў Гра да лі. За тым неў за ба ве мы 
ста лі ат рак цы ё нам гра да лёў скіх за баў. 
Лю бі лі мы з бра ту хам спя ваць, за хап ля лі
ся са вец кі мі пес ня мі. А вы бар у нас быў 
вя лі кі. Мне збор ні кі пе сень пры сы ла лі 
ма скоў скія сту дэн ты, з які мі ў па ло ве пя
ці дзя ся тых га доў на ла дзіў я сяб роў скія 
кан так ты. Гі та мі ў на шым ся мей ным рэ
пер ту а ры бы лі та кія пес ні, як „Ма ла дзёж
ная”, „Ва сяВа сі лёк”, „Рід на ма ты моя” 
ды ін шыя. На ша сяб роў ства неў за ба ве 
да ло плён — за вя за лі мы су пра цоў ні цтва 
з мяс цо вым ма стац кім ка лек ты вам, аб
мя ня лі ся кан цэр та мі. З та го ча су за па мя
та лі ся мне ва жа кі гра да лёў скай мо ла дзі 
Ва ло дзя Бу ры ла і Ва ло дзя Ма зу рук.

— Што за раз з імі? — пы таю Міш ку.
— Ва ло дзя Бу ры ла даў но па мёр, — ад

каз вае пры я цель. — А Ва ло дзя Ма зу рук 
у Бе ла сто ку. Ды мно гае за раз пе ра мя
ні ла ся ў ся ле. На гас па дар цы за ста лі ся 
ад но пен сі я не ры. Не ка то рыя зай ма юц ца 
жы вё ла га доў ляй. На да лей пра цу юць два 
пун к ты скуп кі ма ла ка — бель ска га і гай
наў ска га ма лоч ных ка а пе ра ты ваў. У гай
наў скім пун к це пра цуе мая жон ка. Два 
ра зы ў дзень (ран кам і на ад вя чор ку) аў
та цы стэр на за бі рае па дзвес це літ раў.

— А які за раз твой ста тус? — пы таю 
Мі ха ла Ма зу ру ка.

— Я за раз пен сі я нер. Пят нац цаць га
доў пра ца ваў трак та ры сам у Гра да лях. 
Пас ля дру гое столь кі ж у СКР у Ор лі. 
А гас па дар ку пе ра пі саў на дзя цей. За
раз я „ЗУ Саў скі” пен сі я нер з трыц ца ці га
до вым ста жам пра цы. Ня дрэн на жы вец
ца, ад но каб зда роўе кры шач ку па леп
шы ла ся. Я — ап ты міст. Спа дзя ю ся, што 
бу дзе лепш, — за кон чыў апо вед мой 
пры я цель з Гра да лёў Міш ка Ма зу рук.
vТэкст і фо та Ула дзі мі ра СІ да рУ Ка

n мае сяб ры з рэ а бі лі та цый на га ад дзя лен ня — алё ша бе леў скі (зле ва) і мі хал ма зу рук

Збі рай ма ля чэб ныя зёл кі
— У жніў ні доб рая па ра збі раць і су шыць ле ка выя зёл кі. Ка лі 

збі раць, трэ ба ве даць ле ка выя рас лі ны. Збі ра ем або квет кі, або 
ліс це, або ка рэн не пат рэб ных нам рас лін. Не вы ры ва ем усіх зё
лак у ад ным мес цы. Част ку іх па кі да ем, каб рас лі га да мі. Зёл кі 
збі ра ем у су хія дні ды ка лі ўжо аб сох не ра са. Не аб ход на ве даць 
і спо са бы іх су шэн ня. Нель га іх су шыць на сон цы, — пра ін фар
ма ва ла мя не Ал б ж бе та Ка лэц кая, якая вя дзе пункт скуп кі ў На
раў цы Гай наў ска га па ве та.

Ця пер куп ля юць перш за ўсё су ша нае ліс це ажы ны, ма лі ны, 
су ні цы, кра пі вы, мя дун кі і аду ван чы ка, цвет стак рот кі, ка ру ка
лі ны і кру шы ны, ка рэн не ае ру, аду ван чы ка, ло пу ху, пя цёр ні ка 

і жы ва ко сту ды зел ле мя дун кі, яс нот кі, кра пі вы, аду ван чы ка, свя
та ян ні ку, ча бо ру і хвош чу. За раз не куп ля юць зел ля та ву лы.

Узяў я да ныя з ак ту аль на га цэн ні ка на ме сяц жні вень. І так, 
між ін шым, за кі ла грам зел ля мя дун кі пла цяць 15 зло тых, па лы
ну — 4 зл., свя та ян ні ку — 3,70 зл. і ве ра су — 3 зл., за цвет ру
жы — 35 зл., стак рот кі — 30 зл., чыр во най ка ню шы ны — 20 зл., 
ве ра су — 18 зл., за ліс це су ні цы — 10 зл., аду ван чы ка, кра пі вы 
і ажы ны — па 7 зл. ды ма лі ны — 6 зл., за ка рэн не аду ван чы ка, 
пя цёр ні ка і ло пу ху — па 12 зл., ае ру — 8 зл., кон ска га шча ву ху 
— 7 зл. ды жы ва ко сту — 5 зл., за ка ру ка лі ны — 14 зл., лі пы 
(тон кай як кру шы на) — 4 зл. і кру шы ны — 3,50 зл.

Ка лі бу дзем збі раць ле ка выя рас лі ны, на на шым рын ку бу дуць 
зёл ка выя ля кар ствы, кас ме ты ка, сі ро пы ды прып ра вы для страў. 
Дык збі рай ма зёл кі! vЯн ка цЕ ЛУ ШЭц КІ
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У па ле скай глы бін цы (94)

К
а лі ка го ска ло ціць каў тун, пад
вее вет рам ці на ду шу нах лы не 
не мач, той без аг ляд кі спя шае да 
ба бы Ма ні на Ра жок. На род ная 

ле кар ка, хоць са ма на ле ках, ні ко га без су
ця шэн ня не ад пус ціць да моў. Над кож ным 
па шэп ча, паб лас ла віць зна кам кры жа і на
хаб ным жэ стам ад го ніць лі ха. У сва ім га рот
ным жыц ці не раз ліч ва ла на та кі па да ру нак 
лё су, каб зды маць боль і ту гу з лю дзей і жы
вё лы. Доў гі час жы ла як усе, га ра ва ла. Ды 
та кое зда ры ла ся. Дар пе ра да ла ёй чу жая 
жан чы на. Яна са ма вы бра ла Ма рыю з лі ку 
ўсіх мяш чан, ды пра вя ра ла, на зі ра ла за ёй 
га да мі, каб ве даць ці здо лее год на спра віц
ца з ня лёг кім вык лі кам.

Вя лі кая рэч пе ра даць дар у доб рыя ру
кі. Бо да па ма гаць дру го му, зна чыць кож ны 
раз ах вя ра ваць час цін ку ся бе. Ба ба Ма ня 
пас ля кож на га ле ка ван ня губ ляе сі лы, 
зма га ец ца з ці скам, па на чах му чыць яе 
бяс сон ні ца. Ні ко лі ня ма спа кою. Але што 
зро біш? Та кая ўжо до ля ба бы, што са бой 
ах вя ра ва ла ся. Жыць, зна чыць да па ма
гаць, слу жыць ін шым.

Ці гэ та вя лі кі го нар?
Го нар, вя до ма, вя лі кі. Лю дзі ўдзяч ныя 

за аз да раў лен не, ча сам да ног кла ня юц ца. 
Але яна не ча кае пак ло наў. Ні я кіх гро шай 
не бя рэ. Да па ма гае, каб па дзя ка ваць Бо гу 
за доў гае жыц цё. Яна най ста рэй шая ў Но
бе лі. Пе ра жы ла па ля каў, нем цаў, са ве таў, 
кал га сы і тыф. Ба ба Ма ня ве рыць, што на 
даў га веч насць паб лас ла ві ла яе па пя рэд ні
ца. Тая, што яе вы бра ла, пе ра да ла ёй дар 
і ля чэб ныя за мо вы.

* * *
Да ба бы Ма ні на Ра жок за ві та ла я з на

стаў ні цай Га ляй Баг да но віч, каб ста ра жыл
ка рас па вя ла мне пра мі ну лае Но бе ля.

Мы пе рай ш лі ўсю ву лі цу Цэн т раль ную 
і па вяр ну лі ў за ву лак, які вы хо дзіў на во зе
ра з пры стан ню і квіт не ю чы мі гар ла чы ка мі. 
Уро чыш ча за вуць Ра жок. У Но бе лі толь кі 
дзве ву лі цы ат ры ма лі афі цый ныя на зо вы. 
Апош нія ву лач кі і за вул кі па ста рой за вя
дзён цы лі чаць уро чыш ча мі, іх імё ны ве да
юць ад ны ту зем цы. Па доб на з людзь мі. 
Ап ра ча афі цый на га проз віш ча кож на га 
з паў ты ся чы ўсіх наб лян за вуць яш чэ па
ву ліч на му. Пра ба бу Ма ню га во раць, што 
яна — Нор бут. Ча му так дзіў на — ніх то 
не ве дае. (Ка лі га ва ру, што Нор бут гэ та 
слаў нае кня жае імя, ба ба Ма ня ад чу вае ві
да воч ную па лёг ку, бо ж ча ста, каб да пя чы, 
драж ні лі іх тым Нор бу там!)

Праў да, да вай ны яе сям’я жы ла на ху та
ры, а сю ды, на пяс ча ны Ра жок, трыц цаць 
два га ды та му вый ш ла за муж.

Ужо з па ро га мес ца пра мо ві ла та
лен там гас па ды ні. Пры ём ны па кой ззяў 
раз на від ны мі ко ле ра мі ле та. Усе ча ты ры 
сце ны ад пад ло гі да сто лі бы лі аб ве ша ны 
вы шы ва ны мі руч ні ка мі, ся мей ны мі пар т рэ
та мі, тка ны мі ра дзюж ка мі ў квет ка выя ма
ты вы, вы шы ван ка мі з ле бе дзя мі, паў лі на мі, 
ру жа мі і іль ва мі, раск ве ча ны мі ды ва на мі, 
да лі кат ны мі ка рун ка мі, вы шы ва ны мі за на
ве ска мі. Пры сця не ста яў бла кіт ны ку фар, 
раз ма ля ва ны ў аран жа выя і чыр во ныя 
ма кі. Гэ та ар ха іч ная мэб ля, якую Ма рыя 
на бы ла ка лісь у Пін ску. У Но бель да ста ві лі 
яго чоў нам па Пры пя ці, так са ма як эле ган т
ную ша фу з люст рам. І за раз, ка лі зір не на 
блі ску чую мэб лю з лі стоў ні цы, ду мае пра 
свае па да рож жы ў Пінск, пра ма ла дыя 
га ды, пра тан цы і спе вы да бе ла га ран ня. 
Дрэн на га не хо чац ца ёй па мя таць.

— І ні ко лі не прыс ні ла ся мне, што на 
ста расць ста ну шап таць за мо вы, — ад га
няе тэ ат раль ным жэ стам, як за моў ле ную 
хва ро бу, пах ва лы ста ра жыл ка, — але ж 
жыц цё пры ру чы ла...

* * *
На ра дзі ла ся адзі нац цаць га доў пас ля 

та го, як сям’я Гра хоў скіх у 1914 го дзе з’е
ха ла ў Глуск, на ра дзі му ма ці, на Ма гі лёў
ш чы ну. Ці шка да ва лі ра шэн ня? Аб жы ты, 
за мож ны свет Ру скай ім пе рыі, ку ды з’е ха лі 
ў прад чу ван ні вай ны, рап там пе ра стаў іс
на ваць. Пас ля рэ ва лю цыі Ма гі лёў ш чы ну 
пу сто шы лі го лад і хва ро бы. Ма ці бу ду ча га 
па э та з на сталь гі яй ус па мі на ла рыб нае 
во зе ра Но бель і доб рых лю дзей, якія дзя лі
лі ся між са бой рыб най зда бы чай, да па ма
га лі ў бя дзе, ра зам спя ва лі пес ні. Но бель 
явіў ся за ла тым мі фам Гра хоў скіх, іх за кут
кам спа кою і да стат ку.

Ба ба Ма ня на ра дзі ла ся ў 1925 го дзе. 
Та ды га ва ры лі пра іх: Пін скі па вет, гмі на 
Ма роч на, мя стэч ка Но бель.

— Пры па ля ках лю дзі жы лі інакш, як 
ця пер, — ус па мі нае ста ра жыл ка. — Жы лі 
з та го, што вы рас ла на по лі або ў ле се. За
вя зуць у Пінск збож жа, пра да дуць на рын
ку, та ды ма юць гро шы, каб ку піць соль ці 
ап ра на хі на вя сел ле. Яду ваб ш чэ не куп ля
лі. Усё рых та ва лі сваё, на мес цы. А ры бы 

бы ло столь кі, аж но яна пра е ла ся. Баць ка 
зап ра гаў ка ня, ехаў на во зе ра, пры во зіў 
поў ны воз язёў, шчу па коў ды ін шай ры
бы. Ча сам жы ды скуп ля лі і скры ня мі вез лі 
ў Пінск. Уся кую драб ні цу лю дзі су шы лі 
ў печ цы і пас ля на ёй га та ва лі боршч ці ка
пу сту. Ма рыя яш чэ да вай ны шмат ра зоў 
на чоў не вып раў ля ла ся ў Пінск.

— Хоць лю дзі жы лі без гро шай, усім бы
ло ве се ла, — уз ды хае дзе вя но стат рох га
до вая ба буль ка. — Па ву лі цы ад ве ча ра да 
ран ня нес лі ся спе вы. А сён ня ўсе ба га тыя 
ды ніх то не спя вае, не ве ся ліц ца. Усе хво
рыя, усе на ра ка юць.

* * *
Ба ба Ма ня шка дуе той ра дас ці і энер

гіі, якая ка лісь бы ла ў лю дзях. Ся бе ад нак 
не лі чыць шчас лі вай. У пят нац цаць га доў 
стра ці ла ма ці. Шас цё ра дзя цей за ста ло ся 
сі ро та мі. Ма рыі, як най ста рэй шай з дзяў
чат, прый ш ло ся стаць дзет кам ма ці. Каб 
звес ці кан цы з кан ца мі, га ра ва ла ад ран ня 
да ве ча ра. Ха дзі ла ў за роб кі. Якія та ды бы лі 
за роб кі для дзяў чат? Вось пра ца ва ла пры 
пад рых тоў цы се на на ба ло це. Тра ву ка сі лі 
ўруч ную, ва да ча ста ста я ла па сцёг ны або 
жы вот. А ёй трэ ба бы ло паз бі раць ско ша
ныя сцёб лы, заг ру зіць насілкі на пле чы і вы
нес ці на су хі груд траву.

Ка лісь усе лу гі і ба ло ты бы лі ско ша ны. 
Вя лі кую част ку се на рых та ва лі на про даж. 
Муж чы ны гру зі лі яго ў вя лі кія чаў ны і па ра

цэ да стаў ля лі ў Пінск. Та ды конь мі ез дзі лі, 
дык пат ра ба ва лі се на ў го ра дзе. Ма рыя 
сум лен на лі чыла пры бы так, усе за роб ле
ныя гро шы ад к ла да ла на чор ную га дзі ну. 
Воп рат ку для цэ лай сям’і вы раб ля ла з іль
ну.

— Пры Поль ш чы пяць га доў ха дзі ла 
ў шко лу, — ус па мі нае ста ра жыл ка.

Час ву чо бы па сён няш ні дзень явіц ца ёй 
са мым шчас лі вым пе ры я дам у жыц ці. З па
доб ным за хап лен нем ду мае пра свай го 
на стаў ні ка Ген ры ка Дам б роў ска га. Ён пер
шы па ба чыў здоль насць Ма рыі. Яна ра ша
ла за да чы на ля ту, пес ні і вер шы па мя та ла 
з пер ша га ра зу. Ген рык Дам б роў скі ра зам 
з жон кай зап ра ша лі яе пас ля ўро каў на 
сваю ква тэ ру. Ма рыя да па ма га ла ў гас па
дар цы, мы ла па су ду, пры бі ра ла па коі. Ап
ра ча гро шай гас па да ры, па ля кі, да ва лі ёй 
па да рун кі, ча ста ва лі смач най ядой.

— Ву чы цель вы браў мне хлоп ца і ха
цеў нас па жа ніць, — ба ба Ма рыя з чул лі
вас цю ўспа мі нае аса бі сты ма тыў.

Той хло пец так са ма быў лю бім чы кам 
на стаў ні ка. Ген рык Дам б роў скі за бі раў 
яго на во зе ра, каб паст ра ляць з лод кі да 
ка чак. Зап ра ек та ва ны ім шлюб па да баў
ся ма ла дым.

— Але баць ка не да зво ліў іс ці за муж, 
— ка жа Ма рыя. — Ха цеў, каб я яго дзя
цей даг ля да ла...

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КаН д ра цЮК

n Від на возера Нобель з урочышча ражок

n баба маня 
з урочышча ражок


