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Дойная карова...è3

Свята хлебаè9

Пазнаёміліся з Беласто
кам і сустрэліся з прад
стаўнікамі беларускай 
нацыянальнай меншасці 
ў Польшчы. Вучні Белару
скага гуманітарнага ліцэя 
імя Якуба Коласа 25 жніў
ня прыехалі з візітам на 
Падляшша. Гэтая сустрэ
ча ўпэўніла беларусаў па 
абодвух баках мяжы ў гэ
тым, што жывем!

Гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа 
ў Менску быў заснаваны ў 1990 годзе 
па ініцыятыве беларускай інтэлігенцыі. 
Гэта была адзіная школа ў Беларусі, дзе 
ўсе заняткі вяліся на беларускай мове, 
а не на расійскай. У 2003 годзе белару
скі прэзідэнт закрыў адзіны на Беларусі 
беларускамоўны ліцэй. Пасля ліквідацыі 
вучні былі кіраваныя ў іншыя школы. 
Большасць ад гэтага адмовілася. Яны 
вырашылі вучыцца падпольна. Такая сі
туацыя застаецца па сёння. Ліцэй існуе 
дзякуючы рашучасці бацькоў, запалу на
стаўнікаў і прыхільным установам, у тым 
ліку польскаму Клубу каталіцкай інтэлі
генцыі. Заняткі праводзяцца ў арандава
ным доме пад Менскам. Ліцэй афіцыйна 
з’яўляецца філіялам адной з сярэдніх 
школ Гданьска. Падчас канікул студэнты 
вучацца ў Польшчы.

Усе выкладчыкі ліцэя гэта выдатныя 
спецыялісты: прафесары, літаратары, 
аўтары падручнікаў. Намеснік дырэктара 
школы прафесар Лявон Баршчэўскі (вык
ладае нямецкую мову і сусветную літара
туру) быў дэпутатам Вярхоўнага Савета 
Беларусі ў час адлігі. Па пісьменніку Васі
лю Быкаву пераняў старшынства ПЭН
Цэнтра. Павал Церашковіч, настаўнік 
геаграфіі, з’яўляецца аўтарам падручніка 
па геаграфіі Польшчы на беларускай мо
ве. Гэта магчыма адзіны няпольскамоўны 
падручнік па геаграфіі гэтай дзяржавы. 
Сам дырэктар ліцэя і адзін з яго засна
вальнікаў Уладзімір Колас быў рэжысё
рам. Менавіта ён, захапіўшыся культурай, 
якая пазбегла саветызацыі, зняў фільмы 
пра беларусаў Беласточчыны.

Сёлета вучні Беларускага гуманітар
нага ліцэя імя Якуба Коласа прыехалі 
таксама з візітам на Падляшша. Ліцэісты, 
як штогод, пачынаюць вучобу ўжо са жніў
ня з пабыўкі ў Польшчы, дзе вывучаюць 
польскую мову. Апрача таго маладыя 
людзі наведалі розныя цікавыя месцы, 
у тым ліку Белавежскую пушчу, Крушы
няны. Дзякуючы экскурсаводу Юрку Баб
роўскаму, змаглі яны таксама адкрыць 
беларускасць Беластока. Самым важным 
момантам візіту ліцэістаў на Падляшша 
была сустрэча з прадстаўнікамі белару
скай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. 
Гісторык Славамір Іванюк ды галоўны рэ
дактар „Нівы” і заадно праграмны дырэк
тар „Радыё Рацыя” Яўген Вапа распавялі 
пра пачаткі і дзейнасць беларускага руху 
на Падляшшы а таксама праблемы і пос
пехі беларускай меншасці ў Польшчы. 
Сустрэчу завяршылі пытанні ліцэістаў да 
падляшскіх дзеячаў.

Ліцэісты выдатна ведаюць замежныя 
мовы, але таксама важнае, што ведаюць 
сваю — беларускую. Вясёлыя, начытаныя, 
без комплексаў. Яны такія, як іх сябры 
ў Польшчы. Менавіта большасць з іх хоча 
паступіць на заходнія ўніверсітэты. І гэта 
вельмі рэальныя планы, паколькі Гумані
тарны ліцэй імя Якуба Коласа ў Менску 
сёння лічыцца адным з найбольш прэстыж
ных ва ўсёй Беларусі. Як адзначыў настаў

нік Павал Церашковіч, менавіта добрая 
адукацыя з’яўляецца найлепшым шчытом: 
„Калі чалавек адукаваны, крэатыўны — ён 
знойдзе сябе паўсюль, як бы не было 
цяжка сёння ў Беларусі. Гэта сапраўдыса
праўды цяжка, бо наша ўлада абсалютна 
непрадказальная. Нядаўна паабяцалі, 
што ўніверсітэцкая адукацыя будзе тры 
гады. У Туркменістане зрабілі двухгадовую 
адукацыю — зараз усе туркмены вучацца 
ў Беларусі. Аднак нават у тых умовах чала
век можа знайсці сябе, добра жыць, праца
ваць для сваёй сям’і і Радзімы таксама”.

Яна Харэвіч: 
— Бацькі расказалі мне пра ліцэй, але 

выбар ужо належаў да мяне. Я думала 
пра плюсы і мінусы ліцэя і ў асноўным 
знайшла самыя плюсы! (смех) Ліцэй 
больш перспектыўны. Настаўнікамі тут 
працуюць прафесары. Нават географ 
адмыслова для нас напісаў падручнік 
(смех). Далей, у нас гісторыя на вельмі 
высокім узроўні дзякуючы настаўнікам 
(Валянцін Голубеў і Алег Трусаў), гэта 
вельмі паважаныя, нават у грамадстве, 
людзі. Спадар Лявон Баршчэўскі — вы
датны філолаг! Чарговы плюс — атмас
фера. Ліцэй гэта сям’я. Тут не так шмат 
людзей, кожны ведае адзін аднаго. На 
дзень нараджэння віншуем сябе ўзаемна, 
абдорваем нечым. Нават калі камусьці 

не складаецца з вучобай, і так вельмі 
добра ўспамінае ліцэй. Хаця мала такіх, 
якія дазваляюць сабе прагульваць шко
лу. Узровень з году ў год вышэйшы. Мне 
падаецца, што калі я б зараз паступала, 
не мела б шансаў. Я ўжо на трэцім курсе 
і цяжка мне будзе пакідаць ліцэй. Хаця, 
каб паспець на заняткі, мне трэба ўста
ваць у пяць (смех).

валЯрына ДрозДава:
— З выбарам ліцэя ў мяне звязана 

вельмі цікавая гісторыя. Я сустрэла 
сваю сяброўку ў аўтобусе. Яна вучылася 
менавіта ў гуманітарным ліцэі і па даро
зе падрабязна расказала мне пра яго. 
Дзякуючы той дзяўчыне ўжо тры асобы 
з майго горада, Барысава, туды патра
піла. Не шкадую. Мне здаецца, што ў лі
цэі навучанне значна адрозніваецца ад 
навучання ў звычайных школах. Няма 
такога, што настаўнік выклікае да дошкі, 
ставіць ацэнку і не клапоціцца пра гэта ці 
вучань разумее ці не. У нас настаўнікі за
стаюцца пасля заняткаў, калі ёсць такая 
патрэба. Наогул, у нас такое стаўленне, 
што настаўнікі і вучні на адным узроўні. 
Я сама пасля ліцэя хацела штудзіраваць 
у Польшчы. На самой справе многа вы
пускнікоў выбірае замежныя ўніверсітэ
ты. Вучымся па ўсім свеце: у Польшчы, 
Канадзе, Нарвегіі...

КацЯрына ЖылінсКаЯ:
— У ліцэі — парознаму. Некаторыя 

вучні прыходзяць з рускамоўных школ, 
як я, і ім на пачатку сапраўды складана 
ўсё зразумець, але з часам пераадольва
юць цяжкасці. Тыя, якія прыходзяць з бе
ларускіх школ, хутка ўключаюцца ў ат
масферу ліцэя. Выпускнікі нашага ліцэя 
робяць нешта для Беларусі. Нам вельмі 
часта настаўнікі расказваюць пра ліцэ
істаў, якія сапраўды вядомыя для боль
шасці беларусаў і не толькі беларусаў. 
Наогул выпускнікі нашага ліцэя да бела
рускай мовы ставяцца з пашанай. Про
ста пасля ліцэя ты разумееш, што гэта 
твая мова і ты павінен на ёй размаўляць. 
Хаця крышку, ці прынамсі яе ведаць.

ларыса аДуцКевіч:
— Трэба ж ведаць сваю родную мову, 

таму ў ліцэі большая частка ўвагі прыс
вячаецца вывучэнню беларускай мовы. 
Кожны ліцэіст яе вельмі добра ведае.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

адукацыя 

— найлепшы шчыт
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Сваімі вачыма

Гудзенне 
мухі

Вясковыя канікулы

38-я
паралель як 
ілюстрацыя

Ка ні ку лы, ка ні ку лы. Для ма ла до га 
і ста ро га ў сён няш нім све це гэ та пе ры
яд го да, які выз на чае іх нюю пра цоў ную 
жыц цяз доль насць на на ступ ныя тыд ні 
і ме ся цы. За раз спра ва ка ні ку лаў і мес
ца ад па чын ку з’яў ля ец ца так са ма доб
рай на го дай для ўся ля кіх сна бі стыч ных 
спа бор ні цтваў у вір ту аль най пра сто ры. 
З пер с пек ты вы ча су, ка лі гля джу на сваё 
дзя цін ства, то мае ка ні ку лы ў сва ёй вёс
цы, паз баў ле най сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі, бы лі пе ры я дам ін тэн сіў най фі зіч
най за гар тоў кі це ла і ду ху пры се на ко
се, жні ве і ўся ля кіх што дзён ных, хат ніх 
за нят ках. Ад ным сло вам, з ра ні цы да 
но чы праз фі зіч ную пра цу раз ра джа лі 
мы лі шак энер гіі ма ла дос ці і не ме лі ча су 
на кла січ нае, эк зі стэн цы яль нае пы тан
не сён няш ніх пад лет каў і ма ла дзё наў: 
«нуд на ва та, што бу дзем ра біць, та та 
і ма ма?». Па ды хаць кры ху ну дой з сяб
ра мі на ву лі цы, або пра вес ці час пры 

кніж цы ці тэ ле ві за ры, то тыя мо ман ты, 
якіх заў сё ды та ды мы бе зу пын на ча ка лі. 
І тут з да па мо гай для на шых вы на ша ных 
прось баў пры хо дзіў най час цей дождж, 
які на не каль кі га дзін або дзён мя няў 
ка лян дар ны рытм ся лян скай пра сто ры. 
Бы лі яш чэ і ад ны, вель мі важ ныя ка ні
ку ляр ныя, вы ход ныя дні. Каб зу сім не 
за му ляц ца ад пра цы і не ўпас ці но сам 
на зям лю, Уся выш ні за га даў ша на ваць 
свя тую ня дзель ку. Трэ ба бы ло ў цар к ву 
сха дзіць, а по тым ад па чы ваць. У ма ёй 
пры пуш чан скай вёс цы ўсе ста ра лі ся, 
ня гле дзя чы на ўся ля кія тур бо ты, прыт
рым лі вац ца так уста ноў ле на га па рад ку. 
У нас у цар к ву най час цей вып раў ля лі ся 
жан чы ны з дзець мі, а муж чы нам ад во
дзіў ся час на па лі тыч ныя ды ску сіі і гі ста
рыч ныя ўспа мі ны на ла вач ках пе рад 
ха та мі. Пры тым вель мі ча ста рэ за лі яны 
ў кар ты, а эмо цыі па між іг ра ка мі ча ста пе
ра хо дзі лі ў свар кі. Да пра цы та ды ніх то 
не спя шаў ся. По тым ад нак заў важ ным 
ста ла, што і свя тая ня дзель ка па ча ла пе
раў т ва рац ца ў бу дзён ны дзень. Зям лі не 

пры бы ва ла, тэх ні ка з’я ві ла ся, а ча су на 
ўсе аба вяз кі па чы на ла не ха паць. Па ра
док сы ад нос нас ці ці па ла ма ны рытм жыц
ця пры но сяць та кую раз бу раль насць?

Бы лі яш чэ і ад ны важ ныя дні пе ра дыш
кі ў час лет ніх ме ся цаў. Ме на ві та, цар коў
нака лян дар ны цыкл свя таў. Ён так раск
ла дзе ны ў ча се, што на ват най боль шая 
наг руз ка аба вяз ко ва кам пен са ва ла ся 
не аб ход ным пе ра пын камад па чын кам. 
І гэ тых дзён мы так са ма ча ка лі як збаў
лен ня. Пят ра і Паў ла, Ілья, Ган на, Спа са, 
Ус п лен не — то тыя свя ты, якія для ся
лян скай ду хоў нас ці і аб рад нас ці па каз
ва юць бач ную і ня бач ную ўза е ма су вязь 
па між ча ла ве кам і ма гут най ма цізям лёй 
— кар мі цель кай прод каў і су час ні каў. 
На на шых ва чах што год ад бы ва ец ца цуд 
пра аб ра жэн ня зер ня ў хлеб. А ся ля не 
ме на ві та за дзей ні ча ны ў гэ ты сак раль ны 
аб рад. Ста но вяц ца яны част кай вя лі кай 
та ям ні цы жыц ця і Бо жа га пла на. Без іх 
цяж кай пра цы, ма літ ваў, за моў, аб рад
ных пе сень і звы ча яў тая ж са мая пла да
нос ная зям ля ў хут кім ча се мо жа за рас ці 

чар та па ло хам, ле сам ці про ста стаць 
пу сты няй.

Вось гэ тыя лет нія свя ты ў ма ёй па мя
ці ста лі тым ус па мі нам, ка лі мае баць кі 
і дзя ду лі пры за стол лі ў гас цях ці до ма 
раз маў ля лі перш за ўсё пра сваю пра цу 
на зям лі. Гэ та бы лі і на да лей ёсць свя ты 
зем ля ро баў. А ас ве ча ныя ў цар к ве па 
чар зе квет кі, яб лы кі, ка ла сы з’яў ля юц ца 
эстэ тыч навы яў лен чай фор май на шай 
кас ма га ніч най пры сут нас ці. Ме на ві та 
та ды, гле дзя чы ўжо з сён няш няй пер с
пек ты вы ча су, ад чу ва ла ся ў раз мо вах 
вя лі кая ад каз насць і год насць за сваю 
пра цу, вель мі ча ста цяж кую і няў дзяч
ную. На жаль та ды, як і сён ня мно гі мі яна 
не да а цэ не ная, а на ват ча ста аб с мя я ная. 
Та кія свя ты і раз мо вы — гэ та бы лі ме на
ві та і тыя рэд кія ка ні ку ляр ныя дні на шых 
баць коў і дзя доў. Па мя таю, як з та кіх 
свят ка ван няў вяр та лі ся яны ра дас ныя, 
па зі тыў на наст ро е ныя, га то выя да да лей
шай пра цы.

«Зям лю не ашу ка еш, і лю дзей не 
ашук вай це» — та кі са мы про сты за па вет 
пе ра да ваў ся баць ка мі нам што дзён на. 
Не га ва ры лі яны вы ву ча ны мі, фі ла соф скі
мі фра за мі пра ма раль і ад каз насць. Не 
чы та лі кні жак пра жыц цё і яго ныя ды ле
мы. Рэ аль на га жыц ця з усі мі праб ле ма мі 
бы ло ім пад за вяз ку. Ча ста пры хо дзі ла ся 
пла каць і гор кі мі сля за мі. Але ме лі ад но 
— пра цу, ма ры, сэр ца і ду шу, якія ўклад
ва лі ў зям лю і бу ду чы ню сва іх дзя цей.

vЯў ген ВА ПА

Апош нім ча сам ста ла мод на па раў
ноў ваць дзве вя лі кія дзяр жа вы — ЗША 
і Ра сею. З’я ві лі ся на ват ад мыс ло выя ды
ску сій ныя пе ра да чы, слу хаць ці гля дзець 
якія до сыць ці ка ва. Устаў лю і я свае „пяць 
гро шаў” на гэ тую тэ му. Ча сам да во дзіц ца 
раз маў ляць з людзь мі на тэ му па лі ты кі, 
і ка лі гэ тыя су раз моў цы здоль ныя па чуць 
хоць ней кія ар гу мен ты, то вар та тлу ма
чыць сваю па зі цыю ім як ма га прас цей, як 
ка жуць „на паль цах”. Про стыя па раў нан ні 
заз вы чай най больш эфек тыў ныя і пе ра
ка наў чыя. Так і тут. Возь мем для па чат ку 
хоць бы па каз нік змя няль нас ці ўла ды ў гэ
тых дзяр жа вах, якія прэ тэн да ва лі і прэ тэн
ду юць на так зва ную су свет ную ге ге мо нію.

За апош нія 100 га доў прэ зі дэн ты ЗША 
змя ні лі ся 17 ра зоў. Толь кі не каль кі з іх 
абі ра лі ся на два тэр мі ны. Най даў жэй кі ра
ваў Фран к лін Руз вельт — 12 га доў (1933
1945). Апош нія дзе ся ці год дзі абі ра лі ся на 
2 тэр мі ны дэ мак рат Біл Клін тан, рэс пуб лі
ка нец Джордж Бушма лод шы і дэ мак рат 
Ба рак Аба ма. Але два тэр мі ны — гэ та 8 
га доў, а не 18 га доў, як ужо кі руе ў Ра сеі 
Пу цін і на ват не збі ра ец ца зы хо дзіць (спе
ца пе ра цыю „плю ша вы мядз ве дзік” па 
дэ ка ра тыў най зме не крам лёў скай ула ды 
тут не ўліч ва ем). У Ра сеі, Са вец кім Са ю зе 
і зноў Ра сеі з 1917 го да вяр хоў ная ўла да 
мя ня ла ся толь кі 8 ра зоў. Кры ва вы Ле нін 
дэг ра да ваў псі хіч на і ска наў у 1924 го дзе, 
пас ля гэ та га вя ліз ную дзяр жа ву амаль 
30 га доў ты ра ніў яш чэ больш кры ва вы 
Ста лін. Урэш це ён кан чаў ся ў поў най адзі
но це ў лу жы не сва ёй ма чы. Ку ку руз нік 
Хруш чоў тры маў ся за крам лёў скі па сад 11 
га доў, па куль не быў скі ну ты ў вы ні ку „па
ла ца ва га пе ра ва ро ту”. Фаль шы вы ге рой 
„Ма лой зям лі” і ня стом ны ба рэц за мір ва 
ўсім све це Брэж неў ся дзеў на вы шэй шым 
ка му ні стыч ным тро не пла не ты 18 га доў, па
куль яго не вы нес лі на га мі на пе рад. По тым 
бы лі „бліцпар тыі” крам лёў скіх стар цаў 
Ан д ро па ва і Чар нен кі, якія „ка ра на ва лі ся” 
зу сім пе рад смер цю. І толь кі ў 1985 го дзе 
бліс нуў пра мень на дзеі ў выг ля дзе гар ба
чоў скай пе ра бу до вы. Сам Гар ба чоў і не 
ду маў зы хо дзіць з прэ зі дэн ц кай па са ды, 
але ім к лі вы рас пад Са вец ка га Са ю за прад

выз на чыў ка нец яго кі ра ван ня. Пер шы 
кі раў нік но вай Ра сеі Ель цын па чы наў як 
дэ мак рат, але бяс с лаў на скон чыў свой 
кі роў ны тэр мін, улас на руч на па сва ёй во лі 
ці пад пры му сам пе ра даў шы ўла ду ў ру кі 
не па тап ляль ных ка гэ бэш ні каў.

Каб зра зу мець га лоў нае ад роз нен не 
Аме ры кі ад Ра сеі вар та хоць бы кры ху пра
са чыць вы ні кі іх за меж най па лі ты кі. І най
леп шая ілюст ра цыя тут Ка рэя і яе па дзел 
на Паў ноч ную і Паў д нё вую па 38й па ра ле
лі, у якім удзель ні ча лі ЗША і СССР. Пас ля 
яго і гра ма дзян скай вай ны 19501953 га
доў (якую скон чыць ста ла маг чы ма толь кі 
пас ля та го, як ска наў Ста лін) прай ш ло 
не так шмат ча су па мер ках гі сто рыі, але 
ўвесь свет вы раз на ўба чыў, як з ад на го 
на ро да мож на зра біць на столь кі роз ныя 
дзяр жа вы. За гэ ты час Паў д нё вая Ка рэя 
па вод ле аме ры кан скай ма дэ лі пе раў т ва ры
ла ся ў ба га тую, раз ві тую і дэ мак ра тыч ную 
кра і ну, якая да сяг ну ла над звы чай вы со
ка га раз віц ця эка но мі кі, куль ту ры, спор ту 
і ін шых сфер жыц ця. На ін шым по лю се 
све ту апы ну ла ся су сед няя Паў ноч ная Ка
рэя, якую з асаб лі вым здзе кам і цы ніз мам 
на зы ва юць Ка рэй скай На род наДэ ма кра
тыч най Рэс пуб лі кай. Яе гру дзя мі вы кар мі лі 
ка му ні стыч ныя Маск ва і Пе кін. Што з гэ
та га вы рас ла — доб ра бач на. Як вя до ма 
— па пла дах паз на е це іх. І ця пер жах лі вы 
ан ты ча ла ве чы рэ жым Паў ноч най Ка рэі 
пад т рым лі ва юць ме на ві та Ра сея і Кі тай. 
Маск ва за раз на ват сва іх ка гэ бэш ні каў 
па сла ла ву чыць пры хіль ні каў чуч хэ як 
ахоў ваць да ра го га пра ва ды ра і чар го ва га 
„баць ку на ро да”.

І не трэ ба на ват больш ін шых прык ла
даў на ступ стваў знеш няй па лі ты кі ЗША 
і Ра сеі. Хоць мож на з гі сто рыі пры гад ваць 
і ФРГГДР, і роз ныя Ку бы, аф ры кан скія 
рэ жы мы ка му ні стыч ных ка ні ба лаў і мно гія 
ін шыя.

Чым вя лі кая ім пе рыя СССРРа сеі — гэ
та толь кі сва ёй аг ром ні стай, за ва я ва най 
у мно гіх на ро даў тэ ры то ры яй. Гэ та ім пе
рыя фі зіч най сі лы і гвал ту, вы ніш чэн ня 
то ес нас ці ін шых на ро даў. Ні я кай ін шай ідэ
а ло гіі яна не мо жа пра па на ваць па вод ле 
сва ёй сут нас ці і дра пеж най пры ро ды. На 
жаль, мно гія бе ла ру сы гэ та га і да гэ туль не 
ўсве дам ля юць.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вяр та ец ца ста рое. Паў сюд ная ў час 
«ка му ны» куль ту ра пат ра на ту зноў ука ра
ня ец ца ў на шай рэ аль нас ці. У гэ тым сло ве 
«пат ра нат» змяш ча юц ца пар тый насць і ку
маў ство ды ўдзел у сі стэ ме. Зна хо дзіц ца 
ў ла дах з пар тый ны мі баж ка мі гэ та па жы
наць ве лі зар ныя пе ра ва гі, не да ступ ныя для 
лю дзей, не ўва хо дзя чых у сі стэ му. Пат ра
наж важ най пар тый най асо бы вы ра шыць 
усе праб ле мы, рэ аль ныя ці на ду ма ныя, ад 
бы та вых да чы ноў ніц кіх. Хо піць адзін зва
нок ці на шэпт, каб ат ры маць тое, што не
да ступ нае для ін шых, не маг чы мае ці на ват 
за ба ро не нае. Зда ва ла ся б, 27 га доў дэ ма
кра тыі ў Поль ш чы вы ка ра ні ла эфек тыў на 
з са цы яль на га і па лі тыч на га жыц ця ска са ву
ра ную фі гу ру за ступ ні капат ро на. На жаль, 
у су вя зі з ця пе раш няй кі ру ю чай пар ты яй, 
уста ла яна як зом бі з ма гі лы да ня даў на 
мёр т вых па няц цяў.

Ня даў на шпа цы ра ваў я з са бач ка мі па 
пры нар ваў скіх лу гах, дзе вы пад ко ва нат
к ну лі ся на сім па тыч на га з вы гля ду пан ка. 
Са бач кі з за да валь нен нем гаў к ну лі яму 
звы чай нае «доб рай ра ні цы», што бы ло 
зра зу ме лым для мя не, хоць не а ба вяз ко ва 
для ста рон ніх. Ча ла век, вя до ма, не ра зу
меў гэ та га вет лі ва га пры ві тан ня і, пар дон, 
раз дзёр сваю пы су. Мы ста я лі аша лом ле
ныя, я і са бач кі, слу ха ю чы з ад лег лас ці 20 
мет раў шмат’ я рус ную ты ра ду раз’ я ра на га 
пан ка. Ён па чаў з пра воў і аба вяз каў ула
даль ні ка са ба кі, ска ро ча на прад ста віў свой 
па лі тыч ны ра да вод, хва ля чы ся зна ём ствам 
з «від ны мі ак ты ві ста мі пар тыі ПіС» на Пад
ляш шы, і скон чыў цвёр дай за я вай, што 
неў за ба ве паз во ніць ка мусь ці важ на му, хто 
за га дае заст рэ ліць ма іх цю ці каў, ства ра ю
чых сур’ ёз ную паг ро зу для мір ных гра ма
дзян. Яш чэ доў га пас ля та го як мы пай ш лі 
гэ ты джэн т ль мен зла ваў ся і прак лі наў, што 
мы ба чы лі па ко лах устур ба ва ных пту шак, 
круж ля ю чых над ім. Тым ча сам цвыр ку ны 
стра ка та лі свае со неч ныя пес ні. Фур ка та лі 
пра ля та ю чыя спа кой ныя стра ко зы. А блі
жэй неў дак лад не ны пат рон нез на ё ма га 
ўзды маў ся вы шэй і вы шэй над на мі, як паг
роз лі вая на валь ніч ная хма ра. Яш чэ кры ху, 
і се ка не па нас! — па ду маў я з тур бо тай. 
І так на пу жа ныя да бег лі мы да бяс печ на га 
до му. Толь кі ці ён быў са праў ды бяс печ ны?

За ступ ні цтва, ці як бы іна чай наз ваць 
гэ тую з’я ву, гэ та ма раль напа лі тыч ная асаб
лі васць. Тым не менш, яна ўклю чае ў ся бе 
лю дзей, ахоп ле ных моц ны мі су вя зя мі. 
Мі ністр Шыш ка, пат рон бе ла веж скіх ле са

ру баў і па ляў ні
чых з лоў чых 
кол ва ўсёй 
Поль ш чы мо
жа раз ліч ваць 
на іх моц ную 
пад трым ку ў на ступ ных вы ба рах. Іх га ла сы 
ста ран на раз лі чаць па тэн цый ныя Пі Саў скія 
бух гал та ры. Вя до ма, ат рым лі вае аса ло ду 
ад гэ та га оберпат рон Ярас лаў Ка чын скі, 
сха ва ны як па вуккры жак за сет кай кам па
ней скапа лі тыч напар тый ных су вя зей. Ка лі 
ве рыць, што ён і яго ка ле гі кі ру юц ца ней кай 
слуш най ідэ яй, дык за даць трэ ба са бе пы
тан не — якой? Памой му, ні я кай. Але нех та 
ска заў, што ПіС ро біць рэ ва лю цыю ў Поль
ш чы. «Рэ ва лю цы я не ры, — як трап на пі са ла 
дас лед чы ца гра мад ска га жыц ця ў Са вец
кай Ра сіі Шэй ла Фіц пат рык, — ве рыў шы, 
што рэ ва лю цый ныя зме ны ў кан чат ко вым 
ра хун ку пой дуць на ка рысць гра мад ства, га
то выя ўво дзіць іх сі лай». Та кім чы нам, ка лі 
Пра ва і спра вяд лі васць ро біць рэ ва лю цыю, 
гра мад скі гвалт у кра і не нас не аб мі не. Су
пра ціў, як гэ та бы ло ў Са вец кай Ра сіі, бу дзе 
раз г ля дац ца як прык ме та ад ста лас ці, за ба
бо наў і стра хаў цём ных мас. «Па чуц цё мі сіі 
і ін тэ лек ту аль най пе ра ва гі не да зва ля ла 
ка му ні стам слу хаць мер ка ван ня боль шас
ці», — пі са ла Фіт ц пат рык у сва ёй пра цы 
«Паў ся дзён нае жыц цё пры Ста лі не». Бо як 
жа, па ва жа ю чы ся бе, рэ ва лю цы я нер быў 
бы згод ны прыз наць, што «во ля на ро да» 
ёсць не чым ін шым, чым яго ная мі сія, якую 
ён узяў на ся бе дзе ля на род на га даб ра?

Я спра ба ваў знай с ці ней кую мэ таз год
насць, ня хай і мі сі я нер скую, і ў дзей нас ці 
ПіС. Але не знай шоў яе. Пу стыя ло зун гі, 
якія пра па ве ду юць Пі Саў скія дак т ры нё ры, 
вы хо дзяць з па рож ня га, ха ця рэ за нан с на
га буб на пра па ган ды. Свет лая бу ду чы ня, 
якую мае пры нес ці ўла да ПіС, так пу стая, 
як і кры ва душ ная. Па тэр на лізм, які ўба чы ла 
Шей ла Фіц пат рык у дзей нас ці баль ша віц
кай пар тыі, па сут нас ці не ад роз ні ва ец ца 
ад Пі Саў ска га. Пап леч ні цтва, якое так моц
на пры сут ні ча ла пры «ка му не», зноўта кі 
рас ц ві тае. За ім жва ва бя гуць ку маў ство, 
ла ды, кам па ней скагру па выя ге шэф ты і, 
на рэш це, дзяр жаў напар тый ны дык тат. 
Сло вам — вяр та ец ца «ка му на». Мо жа мае 
сло вы бу дуць зда вац ца гу дзен нем му хі, 
па куль не тра пім у на цяг ну тую па ву чы ную 
сет ку, рас цяг ну тую над кра і най мі сі я не ра мі 
ад ПіС.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ка ры цін скі цэнтр куль ту-
ры зла дзіў спа бор ні цтвы 
па да ен ні ка роў, уруч ную.

За да ча ака за ла ся не 
абы-якім вык лі кам для 
вя скоў цаў. На ўсю ся лян-
скую гмі ну знай ш лі ся тры 
ўдзель ні кі: дзве ма ла дыя 
жан чы ны і дзя дзеч ка. 
Яны пры вя лі з са бой ка-
роў і пуб лі ку, а па коль кі 
ўсё зды ма ла рэ гі я наль-
нае тэ ле ба чан не, удзель-
ні кі шчас лі ва апы ну лі ся 
ў цэн т ры ўва гі.

Ці трэ ба яш чэ боль шы прэ стыж?

У кан кур сан таў бы ла ад на за да ча 
— хто з іх у наз на ча ны час на до іць най
больш ма ла ка. Зма га лі ся па пяць хві лін. 
Як не ці ка ва, за гэ ты час жан чы ны на цур
бо лі лі па тры літ ры, му жык — больш за 
шэсць. Свой пос пех тлу ма чыў ха рак та
рам ка ро вы. Яна не спа ло ха ла ся тэ ле ка
ме ры, без ліш ніх па ды хо даў пры пус ці ла 
да ся бе, спа кой на ста я ла ля пло та, і га
лоў нае, бы ла мяк кай у да ен ні.

Мяк кая ка ро ва — над та жа да ны да
бы так у ко ліш няй гас па дар цы. Усе ха
це лі яе вы да іць, тут спра ва іш ла про ста 
і хут ка. Ка роў на ву чы ла ся я да іць у сем
во сем га доў, на зі ра ю чы за ста рэй шай 
сяст рой. Яна да і ла ды бы ла важ ней шай 
за тых, што не да і лі. На ву ка пай ш ла 
глад ка. Са мы важ ны — псі ха ла гіч ны кан
такт з ка ро вай. Яе спа чат ку трэ ба бы ло 
ўга ва рыць, па чу хаць. З ча сам за вяз ва
ла ся су вязь, а на ват неш та нак ш талт 
сяб роў ства. Доб рая ка ро ва заў сё ды 
ха це ла прыс лу жыц ца ча ла ве ку. А ка лі 
па пры чы не ста рас ці яе збы ва лі (ні ко лі 
не рэ за лі на мя са!), заў сё ды бы лі слё зы 
і шка да ван не.

Ка ры цін скі пе ра мож ца так са ма на па
мі наў ча ла ве ка дап ра мыс ло вай эпо хі. 
Ён кан так та ваў з ка ро вай на ўзроў ні 
жэ стаў, эма цый ных па ве дам лен няў 
ты пу: А-ну у уу! А га лоў нае, лі чыў яе най
важ ней шай. Пас ля пе ра мо гі ў кон кур
се ён хва ліў не ся бе, а сваю кра су лю. 
Ар га ні за та ры пра ек та не пат лу ма чы лі 
ідэі спа бор ні цтва, кож ны ра зу меў яе на 
свой спо саб. Для ад ных са май важ най 
бы ла спраў насць у ру ках, для дру гіх 
— леп шая якасць ма ла ка, не аб ход ная 
для вы твор час ці смач на га ка ры цін ска га 
сы ру, для ін шых, та кіх як я, сяб роў ства 
з ка ро вай. Сло вам, усё тут па ды хо дзі ла, 
нак лі ка ла зда гад кі і роз ду мы пра мі ну лае 
і су час насць. На па мі на ла, што ру кі яш чэ 
па трэб ныя ча ла ве ку!

Дру гі пра ект, які здаў ся ма ла па пу ляр
ным у на ро дзе, да ты чыў ха ды на га мі.

Ня даў на ўзнік аду ка цый ны шлях бе ра
гам Віш ты нец ка га во зе ра.

Гэ тае во зе ра па ме ра мі і ха рак та рам 
на па мі нае мо ра. Па ім ідзе мя жа па між 
Ка лі нін г рад скай воб лас цю і Літ вой, пры
тым боль шасць пры на ле жыць Ра сіі.

У мі ну лым па во зе ры ішоў не ле галь ны 
ган д лё вы шлях. Кан т ра бан ды сты пе ра кі
да лі соль і кні гі, над ру ка ва ныя ў больш 
лі бе раль най Пру сіі. За апош нюю дзей
насць кан т ра бан ды стаўкні га но шаў рас
ст рэль ва лі на мес цы. Сён ня яны ге роі. 
Лі тоў цы пе ра ка на ны, што дзя ку ю чы кні
га но шам, і асаб лі ва іх кні гам, Літ ва да бі
ла ся не за леж нас ці. Віш ты нец кае во зе ра 
аса цы ю ец ца яш чэ з дроб ным, за ла тым 
пя ском, які слу жыў для асу шэн ня па пе
ры за пі са най ат ра ман там. Віш ты нец кі 
пя сок да стаў ля лі ў мно гія кра і ны Еў ро пы, 
на ват у сам Ва ты кан.

Над Віш ты нец кім во зе рам заў сё ды 
ажы вае па мяць пра Мель хі ё ра Вань ко ві
ча. Аў тар куль та ва га рэ пар та жу „Na tro-
pach Smęt ka” пе рап лыў яго па рап ла вам 
на пя рэ дад ні Дру гой су свет най вай ны. 
Ён, між ін шым, па ба чыў ко ней з поль скіх 
Ві жай наў.

— Толь кі, якім цу дам? — раз ва жаў уго

лас С. ро дам ад тых жа Ві жай наў, — та-
кое фі зіч на не маг чы ма. Вань ко віч, ві даць 
сам пап лыў на хва лях фан та зіі...

Віш ты нец кае во зе ра ако ле нае ста
рым ле сам, ма ляў ні чы мі ўзгор ка мі, тут ме
на ві та зна хо дзіц ца са мы вы со кі пік Літ вы 
— Бар су чая га ра. А ў Ві жай ны, ад сюль 
за дзе сяць кі ла мет раў. Іх ні як не маг чы ма 
ўба чыць з пер с пек ты вы во зе ра.

Ко ні Вань ко ві ча і па доб ныя раз ва
жан ні пра за ла ты пя сок ста лі для нас га
лоў ны мі тэ ма мі на аду ка цый ным шля ху. 
Рас лін кі і звя ры на стэн дах зда ва лі ся 
зна ё мы мі і менш важнымі. Усё зза ін
фар ма цый най па лі ты кі. Ве ды пра фло
ру і фаў ну аў та ры пра ек та прад ста ві лі 
вы ключ на на лі тоў скай мо ве. Пра біц ца 
праз гэ тую мо ву для лю дзей з Еў ро пы 
не маг чы ма, пры тым кож ны стэнд тут 
па зна ча ны знач ком ЕС, які фі нан са ваў 
пра ект. Па да ро зе мы суст рэ лі яш чэ 
ня мец ка моў ную ся мей ку. Яны, як і мы, 
ка ры ста лі ся на га мі і неш та жы ва аб мяр
коў ва лі. Раз мо вы і спрэч кі пад ба дзёр
ваў ча роў ны кра я від, што крок ад к ры ва
лі ся жы ва піс ныя па на ра мы на во зе ра, 
якое мя ня ла ко ле ры, раз бур лі ла як 
ус пе не нае мо ра, ін шы раз на па мі на ла 
ла год ную пры стань.

Рап там у па ло ве тра сы за гу ло і за шу
ме ла, па ка за лі ся лю дзі. Мы па ба чы лі 
кем пінг і пляж. Тут тоў пі лі ся дзя сят кі лі
тоў ска моў ных ту ры стаў. Сем’і ка ча ва лі 
ля сва іх ма шын, з якіх гу ча ла му зы ка, 
дзі ка раз дзі ра ю чы ці шы ню ста ро га ле су. 
Лю дзі ра скош на вы леж ва лі ся на за ла
тым пя ску, за га ра лі на сон цы, ку па лі ся 
ў чы стых хва лях во зе ра або неш та жа ва
лі. У во чы кі ну ла ся цёт ка, якая жме няй 
глы та ла аме ры кан скія чар ні цы.

— Пры пер ла ся з дро ва мі ў лес! — ад
зна чыў С.

Ніх то з гэ тых ту ры стаў не ду маў ка
ры стац ца на га мі. Ды на вош та ім аду ка
цый ны шлях, там жа бе зу пын на трэ ба 
па ды мац ца пад га ру, тап таць пят ка мі га
ра чы пя сок і су хія ка ра ні дрэў, цяр пець 
сма гу...

На ват да Свя той га ры, якая зна хо дзіц
ца не па да лёк кем пін га, усе пер лі ся на 
ма шы нах, аб вяш ча ю чы свой пра езд на
зой лі вы мі гуд ка мі.

Свя тая га ра — дзі вос ны цуд пры ро
ды. На мес цы пры ві таў нас лес кры жоў, 
га ю чая кры ні ца, зас ло не ная нак рыў кай 
ад каст ру лі, ма дэр ная га ле рэя, ва лу ны, 
са лід ны пад’ езд для ін ва лід ных ка ля сак. 

 
і куль тур ныя 
пра ек ты

На ве ка вых сос нах кра са ва лі ся кры
жы, ру жан цы, сцяж кі роз ных кра ін ды 
фа та гра фіі цу доў на паз да ра ве лых. На 
ін шых дрэ вах ві се лі аб ст рак т ныя кар ці
ны, злеп ле ныя з зя лё най глі ны. Мес ца 
ўяў ля ла са бой да ска на лае спа лу чэн не 
хрыс ці ян ства і языч ні цтва. Ад гэ та га 
ба гац ця па мут не ла ў га ла ве. Рап там на 
ад ной глі ня най кар ці не я прык ме ці ла 
дзі ва, якое нес ла ў са бе та кое ж дзіў нае 
па ве дам лен не. Праў да, там не бы ло 
над пі саў. На кар ці не ста яў сі вы конь, які 
на па мі наў гас па дар ска га ка ня і ад на ча
со ва дзі ка га ры са ка.

— Вань ко віч ні чо га не пры ду маў, — 
тры ум фаль ная аб’ я ві ла я, — ён на пі саў 
праў ду пра ко ней ад Ві жай наў.

— Ці ка ва? Якім цу дам?

— Рэгіянальным, мяс цо вым!

Яш чэ да вай ны ў на ва кол лі Ві жай
наў іс на ва ла ста ра жыт нае па вер’е, 
што кож ны конь па ві нен на піц ца ва ды 
з Віш ты нец ка га во зе ра. Гэ тая прак ты
ка абя ца ла яму кон скае зда роўе і сі лу. 
Муж чы ны над та ах вот на вып раў ля лі ся 
з та бу на мі на во зе ра, ды са мі няб ла га 
ба ві лі час. Пас ля, ка лі мі фіч ныя ван
д роў кі абар ва лі ся за са вец кіх га доў, 
бо між мя стэч ка мі Ві жай ны і Віш ты нец 
вы рас жа лез ны кар дон, кон скія па хо
ды на во зе ра пад ві жай н скія муж чы ны 
ўспа мі на лі з най боль шым сен ты мен
там. Сам С. лю біў на па мі наць пра гэ ты 
звы чай.

Мель хі ёр Вань ко віч мог па ба чыць на 
свае во чы та кіх кон скіх па лом ні каў ад 
Ві жай наў. Мог так са ма за пі саць та кую 
ін фар ма цыю ад мяс цо вых лю дзей, але 
тэ мы не раз ві нуў і не ас вят ліў да кан ца. 
Вось, дзя ку ю чы глі ня на му ко ні ку ў ляс
ной га ле рэі я пас п ра ба ва ла сшыць 
мяс цо выя мі фы і фак ты, спа лу чыць іх 
з су час ным све там, паз баў ле ным гас па
дар скіх ко ней. Ад нак у прыродзе нішто 
не гіне. Ста ра жыт ны аб рад над Віш
ты нец кім во зе рам тры ваў як за даў ніх 
га доў. У ро лі му жы коў з ка ня мі, я па ба
чы ла ту ры стаў, бяз воль на пры ка ва ных 
да сва іх ма шын. Мно гія ме ха ніч ныя ко ні 
ста я лі лі та раль на ў ва дзе і быц цам іх жы
выя па пя рэд ні кі, пі лі ва ду з во зе ра.

Аду ка цый ная сцеж ка, якая па ста ві ла 
на важ насць ха ды на га мі, за ста ві ла ду
маць пра важ насць пра ек таў з удзе лам 
дой ных ка роў.

(гак)
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Род ную „Ні ву” трэ ба 
ша на ваць і куп ляць!
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па-

ве та бе ла ру скі што тыд нё вік „Ні ва” пры-
хо дзіць у на раў чан скія кра мы ГС і „Ар ге-
лян” ды на пош ту ў не каль кіх дзя сят каў 
эк зем п ля раў. Куп ляе яе сем-во сем ча ла-
век, якія жы вуць у Аль хоў цы, Гуш чэ ві не, 
Но вым Ляў ко ве, Ле шу ках, Мік ла шэ ве, Но-
ві нах, Плян це і ў Се мя ноў цы. Най больш 
куп ляе яе сва ім су се дзям з Но ва га Ляў-
ко ва ды не ка то рым жы ха рам ін шых вё-
сак ні жэй пад пі са ны гмін ны рад ны

І так, „Ні ву” № 33 ад 13 жніў ня гэ та га 
го да гар та ла — што мне доб ра вя до ма, 
бо ту ды я ва зіў род ны тыд нё вік — сем 
асоб з Но ва га Ляў ко ва, тры з Аль хоў кі 
і тры з Плян ты ды па ад ной з Гуш чэ ві-
ны і з На раў кі. Да чы тан ня „Ні вы” ўклю-
чы лі ся пас ля ка рот ка га пе ра пын ку, між 
ін шым, вет лі выя і сім па тыч ныя лю дзі 
Лю ба Ле а неў ская і Ян Драў ноў скі з Мік-
ла шэ ва, Ва лян ці на Га ла бур да (яна вель-
мі пры го жа спя вае перш-на перш бе ла ру-
скія і ру скія пес ні) з Аль хоў кі і Ана толь 
Ра ман чук, за раз пен сі я нер і гмін ны рад-
ны з Гуш чэ ві ны.

Ка лі вый шаў з дру ку 34 ну мар „Ні вы” 
(ён ад 20 жніў ня 2017 го да) і род ны тыд-
нё вік пры вез лі ў кра мы ГС і „Ар ге лян” 
у На раў цы, усе яго эк зем п ля ры — што мя-
не вель мі це шыць — ку пі лі. „Ні ву” ку пі лі, 
між ін шым, Мі ка лай Скеп ка, су жон ства 
Воль га і Ві таль Скеп кі з Но ва га Ляў ко ва 
ды на стаў ні ца-пен сі я нер ка Ва лян ці на Са-
мой лік з Плян ты. 22 жніў ня гэ та га го да 
бе ла ру скі ча со піс ку пі ла ў Гай наў цы Ве ра 
Клі мюк з Плян ты. Яна ез дзі ла да ле ка ра 
і што тыд нё вік ку пі ла ў кі ё ску ў баль ні цы. 
Ча ка ла ў чар зе да ле ка ра і ме ла шмат 
ча су на чы тан не. Пра чы та ла ўсе до пі сы, 
якія перш-на перш да ты чы лі На раў чан-
скай гмі ны. Ка лі ра ска за ла мне, я па-
ста на віў пра гэ та на пі саць. Яна вер ная 
чы тач ка „Ні вы”. Шмат га доў та му наш 
бе ла ру скі ча со піс да ваў ёй да чы тан ня 
свя той па мя ці Ула дзі мір Клі мюк (ён пра-
ца ваў на чы гун цы і быў шмат га до вым ак-
тыў ным ніў скім ка рэс пан дэн там), род ны 
брат яе му жа.

23 жніў ня г. г. за вёз я „Ні ву” перш-
на перш блі жэй шым і да лей шым ад на-
вя скоў цам Лі дзіі Каз лоў скай, Шы ма ну 
Хар ке ві чу, Ві та лю і Воль зе Скеп кам ды 
Сяр гею Це лу шэц ка му з Но ва га Ляў ко-
ва, а 25 жніў ня — Іво не Пта шын скай 
з Це рам коў (яна но вая чы тач ка бе ла-
ру ска га што тыд нё ві ка), Ве ры Клі мюк 
з Плян ты і Кан стан ці ну Яра шу ку (ён 
доб ры дэ кла ма тар бе ла ру скіх вер шаў 
ды сам іх пі ша) з Но він. Мой бы лы доб-
ры ву чань, я ву чыў яго, ка лі пра ца ваў 
на стаў ні кам у ста ра ляў коў скай шко ле, 
Ві таль Скеп ка пра сіў пе ра даць па дзя ку 
ніў скім жур на лі стам і ка рэс пан дэн там 
за ці ка выя ар ты ку лы і до пі сы. Ён па ста-
ян на чы тае „Ні ву” з 2006 го да. Мае ў сва-
ім вя ско вым до ме ў Но вым Ляў ко ве (ён 
мае так са ма ква тэ ру ў бло ку ў Гай наў-
цы, дзе ра ней жыў і пра ца ваў на мэб-
ле вай фаб ры цы ў го ра дзе) бе ла ру скія 
кніж ныя ка лен да ры.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Брыд кая па ча каль ня
У цэн т ры вё скі Ста рое Ляў ко ва Гай-

наў ска га па ве та шмат га доў та му па бу-
да ва лі па ча каль ню на аў то бус ным пры-
пын ку ПКС. Яна з ке ра міч ных пу ста коў 
і драў ля ных бяр вен няў. Ары гі наль ная. 
А якая яна ця пер?

За раз тут бруд ныя пак рэм за ныя сце-
ны, на пад ло зе поў на пя ску і смец ця. 
Цём на тут, па ну ра і неп ры туль на. Пе рад 
ува хо дам у ся рэ дзі ну не вя лі ка га бу дын-
ка пад даш кам ад на з ча ты рох ка лон 
па се ча на ся ке рай і так-сяк па ма ля ва на 
жоў тай фар бай. Со рам на сю ды зай с ці. 
„Па ча каль ня-бры да” — на зва ла яе ад на 
за рэ чан ка, ра ней шая жы хар ка вё скі Бян-
дзю га (яна ка ля Суш чы) рас па ло жа най 
на пра вым бе ра зе ра кі Нар вы.

Мо жа спра вай доб раў па рад ка ван ня 
па ча каль ні ў Ста рым Ляў ко ве зой муц ца 
сол тыс і рад ны? Ужо даў но па ра. 

(яц)

Вік тар Стах вюк, ар га ні за тар чац вёр
та га Пік ні ку з бе ла ру скай мо вай: «У нас 
пра хо дзіць свя та на дзвюх мо вах: лі та
ра тур ная бе ла ру ская мо ва, бо ў на шых 
бе ла ру скіх шко лах, якіх не ка лі бы ло 185, 
мы вы ву ча лі дзяр жаў ную мо ву і так са ма 
лі та ра тур ную бе ла ру скую мо ву, якая 
ство ра на са шмат лі кіх ды я лек таў, цэн т
ра лі за ва на. Але ап ра ча та го ёсць яш чэ 
мо вы, якія не ка лі на зы ва лі ды я лек та мі: 
на ша пад ляш ская бе ла ру ская, ста ра ру
ская мо ва». А лі та ра тур нае амаль ся мей
навя ско вае лі та ра тур нае свя та ад бы
ва ла ся ў яго род най вёс цы, вя до май ад 
ста год дзяў сва і мі куль тур ніц кі мі і аду ка
цый ны мі дзе ян ня мі. А пап раў дзе нес лі ся 
га ла сы род нае мо вы над рэч кай, на ўро
чыш чы, дзе Вік тар па бу да ваў сваю са
мот ню, дзе мож на ся род цвір ка ту пту шак 
і шу му ра кі і ле су, па са джа на га са мім 
Вік та ра і яго най Аль ж бе тай (што ка лісь 
з улас ных су ке нак шы ла бе ла ру скія сця
гі) — пі саць, чы таць, спя ваць, слу хаць 
і гу ляць з сяб ра мі. А прый шлі і пры е ха лі 
5 жніў ня сяб ры Вік та ра па пя ры і гос ці
слу ха чы, і ак тыў ныя ўдзель ні кі бя се ды 
з Трас цян кі, Нар вы, Гай наў кі ды блі жэй
ша га і да лей ша га на ва кол ля. Ім п рэ за 
ча ка ец ца — куль тур ная і за столь ная, 
про ста пік нік з род ным сло вам і пес няй. 
На доў гіх ста лах пад са лід най па вет
кай ля жа лі кні гі — у ка го з пісь мен ні каў 
лад ны сто сік, свед чыў шы пра пра бы ты 
лі та ра тур ны шлях, у ін шых па дзве кні гі, 
але якія ўжо на шу ме лі на Бе ла сточ чы не 
і не толь кі. На «Го ро ді ску» — та кое імя 
мае гэ тае ста ра даў няе мес ца, важ нае 
для бе ла ру скай гі сто рыі і куль ту ры. Вік
тар: «А гэ тае мес ца — не звы чай нае. 
Тут і «мес ца мо цы». Тут 3800 га доў та му 
стап ра цэн т на бы ла прас ла вян ская вё
ска, знай ш лі тут ста ра жыт ныя гар ш кі, 
штры ха ва ныя за ру бі нец кай прас ла вян
скай штры хоў кай. Ле шак Ма тэ ля, вя до
мы ра ды е стэт, па ме раў, што тут ёсць 20 
ты сяч адзі нак па шка ле Бо ві са. Про ста 
— мес ца, якое дае нам сваю моц!»

Вік тар Стах вюк, пісь мен нік не за леж
ны, ха ця згур та ва ны — на мес нік стар шы
ні Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
«Бе ла ве жа», па эт, пра за ік, пе да гог і ра
дый ш чык, глы ба ка вод ны ак ва лан гіст. Ча
ла век з бі яг ра фі яй, якою мож на бы ло б 
за поў ніць не ад но жыц цё. Шмат га доў 
пра жыў ён у поль скім го ра дзе Чан ста
хо ва, за тым у Бе ла сто ку... З 1992 г. па 
1999 г. зай маў ся пры ват ным біз не сам. 
З 1999 г. па 2002 г. і з 2006 г. па 2008 г. 
ды рэк тар Ра дыё Ра цыя. Пас ля ба дзян ня 
па ўсім све це і зас ноў ван ня роз ных пры
год ных біз не саў (ён жа і за сна валь нік 
мар ско га фло ту Бе ла ру сі!), зноў вяр
нуў ся ў сваю род ную вё ску, ад на віў Мі
ле ні ну ха ту і тут жы ве, дзей ні чае і пі ша. 
Ён жа тут гас па дар на зям лі (ця пер ён 
гас па да рыць на 150 гек та рах), якую ўзяў 
у свае ру кі, гас па да рыць ды збі рае плён. 
Ад на асо ба пас ля на пі са ла ў се ці ве, 
што ён ба га цей, дык мо жа зап ра шаць 
твор чых лю дзей на твор чыя су стрэ чы 
ў сваю ма ё масць. Я да да ла — вель мі 
пра ца ві ты і поў ны за дум, якія поў нас цю 
рэ а лі зуе. А яго да ро гі вя дуць па ўсёй су
хой і мок рай Еў ро пе, сён няш няй і вель мі 
ста ра жыт най. Вік та ра вы ве ды мо гуць 
збіць з пан та лы ку ды на ват аша ра шыць, 
ха ця хтось ці мо жа іх наз ваць «бай кай», 
як заў ва жы ла ад на з гас цей Іры на 
Мац ке віч з ро ду Вап з Мін ска, па э тэ са 
і вык лад чык вы шэй шай ма тэ ма ты кі ды 
аў тар ка пят нац ца ці пад руч ні каў па на ву
чан ні ка ра ле вы на вук. З Бе ла ру сі ся род 
аў та раў быў яш чэ Алесь Ар куш, так са ма 
«май стар на ўсе ру кі» — па эт, пра за ік, 
эсэ іст, ра дый ш чык, вы да вец. Бы лі яш чэ, 
ап ра ча твор ча га гас па да ра, і дзве аў тар
кі з Бе ла сточ чы ны, якія так са ма зай ма
юц ца шмат чым ап ра ча пі сан ня, чы тан ня 
ды «ча ра ван ня» жыц ця — Мі ра Лук ша 
з Бе ла сто ка і Бар ба ра Га раль чук з Бель
ска, але ўсё больш з Мок ра га, ку ды на 
род нае мес ца ўжо вяр ну ла ся і ад бу доў
вае дзе даў скую ха ту. Бар ба ра пра за ік, 
аў тар ка вы да дзе най двой чы кні гі пра 
бе жан ства і но вай, све жай «Мёд» (вы
да ве цтва «Су се дзі») пра пас ля ва ен нае 

двац ца ці год дзе і жыц цё бе ла ру скіх ся лян 
пас ля вяр тан ня «ў но вую ай чы ну».

— Ба чым, як уз ні ка юць вер шы як на 
лі та ра тур най мо ве, так і на пад ляш скіх 
га вор ках, — ад зна чыў Вік тар Стах вюк, 
бе ла ру сіст, які ў апош ні час ад к ры вае 
сваю ду шу на трас ця ніц кай га вор цы. 
— Ёсць па трэ ба та кіх ма лых моў, як на
ша мо ва вё скі Трас цян кі. Лі чу, што яна 
раў нап раў ная, што нель га пра яе за бы
ваць. Бо што ж бу дзе, ка лі дзе ці і ўну кі 
не бу дуць ве даць мо ву і бу дуць шу каць: 
а дзе яна, а ча му пра па ла? На ёй жа пі са
лі Ста ту ты! А яна за ста ла ся ў па э зіі і апо
вес цях пра род нае.

— Важ на, што лю дзі суст ра ка юц ца 
ў час та кіх ім п рэ заў, — ад зна чы ла Бар
ба ра Га раль чук, якая трэ ці раз на ве да ла 
Пік нік. Пі ша яна пабе ла ру ску, паполь
ску і на сва ёй мок ран скабель скай га
вор цы. Яна вы пуск ні ца Бель ска га бел лі
цэя, так як і яе сын. — Аў та ры га во раць 
пра сваю твор часць, ма ры, вы каз ва юць 
свае дум кі. Інакш усё ад бы ва ец ца на 
афі цый ных ме ра пры ем ствах. Я люб лю 
быць з людзь мі, бо яны нат х ня юць мя
не. Пас ля та кіх су стрэч пі шац ца но вае. 
Ся дзім тут пад пры го жы не бам, по бач 
плы ве ра ка, па чы та ем свае тво ры, па дзе
лім ся дум ка мі. Ча ла ве ку мо жа зда вац ца, 
што ўсё ве дае і ўсё ба чыў, што ён мае 
ра цыю. А тут на сту пае аб мен ідэ я мі, па
чуц ця мі, эмо цы я мі, уза ем нае ўзба га чэн
не. А што бу дзе? Ка лі не бу дзе на шых 
дзя цей, не бу дзе сё лаў, ды не бу дзе ні чо
га. Ка лі чую, што на шы дзе ці га во раць 
паполь ску, вель мі мне прык ра. Ка лі 
я ў Мок рым най ма лод шая, сэр ца ба ліць. 

У Трас цян цы па-свой му

Трэ ба ду маць не толь кі пра тое, што бы
ло, але і аб тым, што бу дзе. Ка лі мы са мі 
не га во рым пасвой му, і на шы дзе ці не 
бу дуць га ва рыць. Ка лі мы не чы та ем, і на
шы дзе ці не бу дуць. Ка лі мы ўця ка ем са 
сва іх вё сак, бо нам «вар ша ва» мі лей шая 
чым на шы ха ты, дык я пы та ю ся, ча му мы 
пра да ем на шы ха ты. У Мок рым чу жым 
пра да лі свае ха ты лю дзі, у якіх ёсць свае 
дзе ці, але якім тыя ха ты не пат рэб ныя. Ча
му мы не ро бім для ся бе, не ша ну ем са міх 
ся бе, ча му не дба ем пра на шу зям лю?.. 
Што нас бу дзе лу чыць, ка лі не ша ша зям
ля, на ша ве ра, на ша мо ва, на шы ка ра ні? 
На шы су вя зі, якія тут бы лі ад заў сё ды.

— Ёсць час чы таць, ёсць час пі саць. 
Я сён ня пры е ха ла чы таць. Але я ўпэў не
на, што праз ты дзень па лі юц ца но выя 
вер шы, і ўсё гэ та бу дзе зло жа на праз 
ду шу. Я па ча ла пі саць вер шы ў трыц
цаць га доў. Я ў чац вёр тым па ка лен ні 
ма тэ ма тык, у ма ім ро дзе шмат ма тэ ма
ты каў. А вер шы — у да паў нен не май го 
ра цы я наль на га і даюць м не паў на важ на 
вы я віцца. Та кія су стрэ чы на пры ро дзе 
— гэ та ці ка вей чым у ней кіх кан фе рэнц
за лах ці за ка фед рай. Ча ла век вый шаў 
з пры ро ды і тут ду ша ча ла ве ка раск ры ва
ец ца ле пей.

Бя се да цяг ну ла ся доў га за поў нач, са 
спе ва мі і жар та мі, дзе рэй ва дзіў, ап ра ча 
бяз меж на га ва ўсім гас па да ра, Ана толь 
Сяр ге юк, спад чын нік трас ця ніц ка га на
стаў ніц ка га ро ду. Кож ны ўдзель нік па кі
нуў ча ра дзей нае мес ца адо ра ны кні гай, 
на пі са най кі ры лі цай, як ста ту ты, поў ны 
мо цы для но вых слоў.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ
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На ка на ле ОРТ-1 ра сій ска га 
тэ ле ба чан ня вя дуц ца ця пер 
ча ста, доў гія і бой кія пе ра да-
чы на ак ту аль ныя па лі тыч ныя 
тэ мы пад агуль най наз вай 
«Вре мя по ка жет!». Та кое са бе 
па лі тыч нае шоу. Удзель ні чае 
ў ім мно га ра сій скіх па лі ты каў, 
жур на лі стаў, удзель ні каў -ды-
ску тан таў і про ста слу ха чоў. 
За пра ша юц ца на іх так са ма 
і ўкра ін скія жур на лі сты, і жур-
на лі сты з ін шых за меж ных 
кра ін. І яны, ха ця і не ма са ва, 
але пры хо дзяць і ўклю ча юц ца 
ў ды ску сію.

Вя дуць гэ тыя пе ра да чы і на да юць ім 
на пра мак і тут, ка неш не, ра сій скія па лі
ты кі і жур на лі сты. Вя дуць вост ра, на зой лі
ва, аг рэ сіў на і, я б ска заў, ма ла куль тур
на. Боль шасць удзель ні каў гэ та га шоу 
про ста ір вец ца ўклю чыц ца ў ды ску сію 
і да нес ці слу ха чам сваю ра цыю, а вось 
ах вот ні каў выс лу хаць чу жую ра цыю там 
ма ла. Зрэш ты, ка лі хто з удзель ні каў ды
ску сіі га во рыць не «тое» і не «так», як ха
це ла ся б вя ду чым і аў ды то рыі, яны ад ра
зу і ча ста гру ба, не куль тур на пра бі ва юць 
іх, не да ю чы на ват да кон чыць па ча тай 
дум кі. «Зак рой свой рот!» — гэ та ад но 
з са мых да лі кат ных кон т рар гу мен таў. 
Час цень ка па яў ля ец ца так са ма сла веч ка 
«про сти тут ки».

Слу ха ю чы гэ тыя пе ра да чы вы раз на 
ві даць, што ра сі я не ма юць прэ тэн зіі про
ста да ўсіх кра ін і на ро даў. Най менш, 
ад нак, што дзіў на, прэ тэн зій ма юць яны 
да за ход ніх кра ін з бы ло га ка пі та лі стыч
на га ла ге ра. Знач на больш у іх прэ тэн зій 
да бы лых кра ін са цы я лі стыч на га ла ге ра, 
а яш чэ больш да бы лых са вец кіх рэс
пуб лік, якім уда ло ся стаць са ма стой ны мі 
дзяр жа ва мі. А ўжо да Ук ра і ны і ўкра ін цаў 
ма юць ра сі я не не толь кі вя лі кія прэ тэн зіі, 
але крыў ду і злосць.

На за ход нія кра і ны бы ло га ка пі та лі
стыч на га ла ге ра ра сі я не крыў ду юць 
у ас ноў ным за тое, што за ход нія кра і ны 
зна хо дзяц ца на па вад ку ЗША і ча ста 
ка ры ста юц ца двай ны мі стан дар та мі. І ме
на ві та да Ра сіі і ра сі ян яны пры мя ня юць 
ча ста стан дар ты гор ша га сор ту.

На кра і ны бы ло га са цы я лі стыч на га 
ла ге ра крыў ду юць за тое, што яны ста лі 
яш чэ больш пра а ме ры кан скі мі і аг рэ сіў
на на таў скі мі, чым за ход нія кра і ны. Так 
і рвуц ца яны сцяг нуць на сваю тэ ры то
рыю як най больш на таў скіх струк тур 
і войск з усім сва ім ар се на лам і раз мяс
ціць іх як най б лі жэй ра сій скіх гра ніц. 
Моц на драж ніць ра сі ян так са ма пе рап ра
цоў ка на на ва гі сто рыі з па мян шэн нем, 
вя до ма, ці па ка зан нем у гор шым свят ле 
ў ёй ро лі Ра сіі, асаб лі ва лік ві да цыя пом ні
каў ра сій скай ба я вой сла вы...

Не менш грэш ны мі ва ўсіх пе ра лі ча
ных гра хах лі чаць ра сі я не і бы лыя са вец
кія рэс пуб лі кі. Да ўся го гэ та га ў не ка то
рых з іх гра ма дзя не ра сій скаса вец ка га 
раз лі ву ні як не мо гуць на быць раў нап раў
на га ста ту су з аў тах то на мі, што не мо жа 
не крыў дзіць іх...

Вось та кая чор ная няў дзяч насць плы
ве ад бы лых «дру зейто ва ри щей од но
дер жав ни ков».

Але ад брат няй ру сін скапра ва слаў
най Ук ра і ны ста рэй шы брат ні як не 
ча каў та го, што ста ла ся. На ад ва рот, 
зда ва ла ся яму, што пас ля га неб най раз
вал кі Са вец ка га Са ю за, які так ста ран на 
і кры ва ва ля пі лі цэ лых сем дзе сят га доў, 
яш чэ не ўсё стра ча на. Ця пер — ду ма ла
ся яму — тры ру сін скапра ва слаў ныя 
на ро ды змо гуць са мі збу да ваць і ад ра
дзіць вя лі кую і ма гут ную Ра сію, ка неш не, 
і на да лей пад ра зум ным кі раў ні цтвам 
ста рэй ша га бра та, які і на да лей бу дзе 
лі чыц ца ста рэй шым бра там з усі мі вы ця
ка ю чы мі ад сюль аба вяз ка мі і пры ві ле я мі. 
Так, маў ляў, збу ду ем но вую ма гут ную 
і «проц ве та ю щую» Свя тую Русь. („Проц
ве та ю щая” — вель мі мод нае і лю бі мае 
сла веч ка ўсіх па пя рэд ніх пе раст ро ек. На 
жаль, толь кі яно ад но і за ста ло ся ад усіх 
пе раст ро ек).

Вось як ра зум на і строй на бы ло пры
ду ма на ста рэй шым бра там...

Пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за тры 
брат нія ру сін скія пра ва слаў ныя на ро ды 
па ча лі жыць раз дзель на, але ў зго дзе. 
По тым ся рэд ні брат збун та ваў ся су
праць ста рэй ша га і пар ваў з ім усе не 
толь кі су сед скасва яц кія кан так ты, але 
і ган д лё выя. Па ча лі ўзні каць між імі і кры
ва выя кан ф лік ты, якім кан ца і краю ўжо 
не ві даць...

Вось так большменш ма юц ца спра вы 
па між Ра сі яй і бы лы мі са вец кі мі рэс пуб лі
ка мі, па між Ра сі яй і бы лы мі са цы я лі стыч
ны мі і за ход ні мі ка пі та лі стыч ны мі кра і на
мі. І ма юц ца яны — як ба чым — не най
ле пей. Па доб ныя ад но сі ны ўжо не раз 
пры во дзі лі да бра та за бой чых вой наў. 
А вай на ў наш час гэ та та таль ная ка таст
ро фа, не дай Бо жа...

Ра зум ныя лю дзі ве да юць, што да пус
ціць да та кой ка таст ро фы ні як нель га. 
А зна чыць трэ ба да га ва рыц ца з са бой, іс
ці на ня мод ныя ця пер кам п ра мі сы. І гэ тая 
тэ ле ві зій ная пе ра да ча, ду маю, паў ста ла 
і ін тэн сіў на вя дзец ца ме на ві та дзе ля гэ
та га. А ўжо на ёй, на жаль, зда ра ец ца 
ўся ля кае. У час га ра чых спрэ чак удзель
ні кі ды ску сіі, хоць і з вы со кі мі на ву ко вы мі 
зван ня мі, за бы ва юц ца ча са мі і ня суць 
та кое, што аж гад ка слу хаць.

На зі ра ю чы за хо дам зга да ных тэ ле
ві зій ных пе ра дач мож на ска заць, што 
най больш нез га вор лі вы мі і свар лі вы мі 
ўдзель ні ка мі ды ску сіі з’яў ля юц ца ра сі я
не. Яны ні як не мо гуць зра зу мець і вы ба
чыць на ро дам бы лых са вец кіх рэс пуб лік 
і бы лых кра ін са цы я лі стыч на га ла ге ра, 
што тыя так лёг ка, на ват з ра дас цю 
выр ва лі ся з са цы я лі стыч на га ла ге ра 
і Вар шаў ска га да га во ра і пры тым вель мі 
ня мі ла ўспа мі на юць гэ ты час. Не рвуц ца 
так са ма суп ра цоў ні чаць ужо з ка пі та
лі стыч най Ра сі яй і не зга джа юц ца з яе 
су час най па лі ты кай, бо лі чаць яе аг рэ
сіў най. Усё гэ та злуе ра сі ян і яны, не ма
ю чы маг чы мас ці да ка заць сваю ра цыю, 
па чы на юць гру бі я ніць...

Най больш да ста ец ца бра тамук ра ін
цам, зна чыць, ся рэд ня му бра ту, што ён 

па чаў жыць са ма стой на і не за леж на ад 
ста рэй ша га бра та. Так па я ві ла ся трэш
чы на па між брац кі мі на ро да мі, глы бо кая 
трэш чын, якую за ла таць ста рэй шы брат 
ста ра ец ца да каз ва ю чы ся рэд ня му, што 
той не мае ра цыі. І ля кае яго вы ні ка мі та
кой не ра зум най па лі ты кі.

Та кім спо са бам гэ тыя спра вы дай шлі 
ўжо да та го, што іх і вы ра шыць не маг чы
ма...

А ча му б, зда ец ца, на та кой пе ра да чы 
не ўстаць ста рэй ша му бра ту, пак ла ніц ца 
аў ды то рыі і тэ ле ві зій най пуб лі цы, і ўра чы
ста за я віць:

«Мы, ста рэй шыя бра ты ва шы, вель мі 
ха це лі, абя ца лі і ста ра лі ся на шу су поль
ную кра і ну зра біць «проц ве та ю щей» , 
але, як ба чы це, не ат ры ма ла ся нам. Пра
бач це!».

Та му ўра чы ста пра па ну ем усю свец
кую і ду хоў ную ўла ду пе ра даць вам, ся
рэд нім бра там. Пе рай май це яе і пе ра бу
доў вай це ва шу кра і ну пава ша му, мо жа 
вам удас ца зра біць яе «проц ве та ю щей», 
ча го ўсім нам сар дэч на жа да ем, бо на ро
ды на шы вар ты гэ та га. З Бо гам!..

На пом нім, што ка лі і вам не ўдас ца 
пе раст рой ка, ху цень ка пе ра дай це па да
ра ва ную вам ула ду най леп ша му на ша му 
бра ту. Ён най с па кай ней шы з усіх нас, 
раз важ лі вы, з моц ны мі дэ ма кра тыч ны мі 
і рэ лі гій ны мі тра ды цы я мі. Яму му сіць удац
ца!».

І гэ та бы ла б на рэш це са праў ды дэ ма
кра тыя і Свя тая Русь.

Най мен шы брат так са ма па яў ля ец ца 
на гэ тых пе ра да чах. І па яў ля ец ца не 
ана нім на, як бы ва ла, а ва ўсёй сва ёй кра
се і ак тыў нас ці, ча го так са ма ра ней не 
бы ло. Ка лі ў час ад ной га ра чай спрэч кі 
хтось ці са ста рэй шых бра тоў ляп нуў зду
ру, што ма лод шыя бра ты без да па мо гі 
ста рэй ша га про ста не вы жы вуць, ён моц
на па чаў ас п рэч ваць та кі по гляд, ад ным 
сло вам «py sko wać» (гар ла па ніць), ста
рэй ша му бра ту. І я та ды па ду маў: «Жы ве 
яш чэ Бе ла русь!»

vВа сіль СА КОЎ СКІ

Брат нія 
раз бор кі

На між на род ным 
фе сты ва лі
У ма лым го ра дзе Даг да ў Лат віі 8 лі пе-

ня ад быў ся Між на род ны фе сты валь бе ла-
ру скай пес ні і тан ца. У Даг д скай во лас ці 
жы ве мно га бе ла ру саў, якія ўжо трэ ці раз 
ла дзі лі свя та бе ла ру скай пес ні.

У мяс цо вым ам фі тэ ат ры вы сту пі ла 
з пес ня мі і тан ца мі 36 ама тар скіх ка лек-
ты ваў з Лат віі, Бе ла ру сі, Літ вы і Поль ш чы. 
Ся род іх два фаль к лор ныя ка лек ты вы 
з Бе ла сточ чы ны: «На раў чан кі» з На раў кі 
і «Ху тар» з Га рад ка.

Ла тыш ская пуб лі ка цёп ла і ра дас на 
пры ма ла на шы ка лек ты вы, не шка ду ю чы 
воп ле скаў.

Да Даг ды да ле ка ва та — звыш 600 кі ла-
мет раў у адзін бок. Цэ лую ноч трэ ба ехаць 
це раз Літ ву і амаль усю Лат вію. Не кож ны 
доб ра пе ра но сіць да лё кае па да рож жа, але 
вар та па ба чыць ка ва лак све ту і бе ла ру саў 
у Пры бал ты цы.

Са юз бе ла ру саў Лат віі зна хо дзіц ца ў го-
ра дзе Даў гаў піл се, рас па ло жа ным над 
вя лі кай ра кой Даў га вай (Дзві ной). Па па-
ла мне ў ру кі бе ла ру ская га зе та «Уз дым», 
у якой мяс цо выя бе ла ру сы пі шуць аб сва-
іх спра вах і кло па тах. Што дзень ту тэй шыя 
бе ла ру сы пе ра важ на га во раць па-ру ску.

У Даг дзе на кож ным кро ку чу ец ца ру-
ская мо ва, але наз вы ву ліц, наз вы ўста ноў 
і ўсе шыль ды на пі са ны на нез ра зу ме лай 
для нас ла тыш скай мо ве.

«На раў чан кі», за да во ле ныя па да рож-
жам, за пра сі лі сяб роў з Лат віі на ве даць 
На раў ку ў час гмін ных да жы нак.

Мі ка лай ВА РА НЕЦ КІ

Гро дзі ская 
дэ маг ра фія
Гро дзі ская гмі на Ся мя тыц ка га па ве та 

зай мае плош чу ў 20 331 гек тар і гэ та 14% 
па вер х ні па ве та. Сель ска гап с па дар чыя 
ўгод дзі зай ма юць 65% плош чы гмі ны ды 
ля сы — 29%.

Пра жы вае тут 4500 ча ла век (у 2000 го-
дзе пра жы ва ла 4700). У са мым Гро дзі ску 
жы ве ка ля 600 асоб. Шчыль насць на сель ні-
цтва — 21 ча ла век на квад рат ны кі ла метр. 
На 100 муж чын пры па дае 95 жан чын. Ва 
ўзрос це 85 і больш га доў жан чын ёсць тры 
ра зы бодьш чым сь ці муж чын. Гмі на на лі ч-
вае 42 са лэ цтвы. Яна па-су сед ску з гмі на мі 
Це ха но вец, Пэр ле е ва, Руд ка, Браньск, Боць-
кі, Дзяд ко ві чы, Дра гі чын і Ся мя ты чы.

Cё ле та ў Гро дзі скай гмі не адзі нац цаць 
пар свят ка ва ла 50-год дзе шлюб на га су-
жыц ця. Бы лі гэ та: Зі на і Ан тон Ба лей кі, 
Ва лян ці на і Ян Ча пю кі, Кры сты на і Ян Яш-
чол ты, Ан на і Ста ніс лаў Ка сін скія, Алі цыя 
і Аляк сандр Літ ві ню кі, Воль га і Ян Міх ноў-
скія, Да ну та і Лю цы ян Ма чуль скія, Рэ гі на 
і Эд вард Па га жэль скія, Ген ры ка і Ка зі мір 
Пён т кі, Стэ фа нія і Ста ніс лаў Па ня тоў скія 
ды Ма рыя і Ян Смо кі. Усе яны ад прэ зі дэн-
та РП ат ры ма лі ме да лі „За шмат га до вае 
шлюб нае су жыц цё”. (яц)

Кве так і дрэў 
яш чэ больш
Ле там Бе ла сток вы гля дае пры го жа. 

У го ра дзе шмат дрэў і кве так. Як я па мя-
таю, у дру гой па ла ві не мі ну ла га ста год дзя 
дрэў і дэ ка ра тыў ных ку стоў бы ло ку ды 
больш. Мно га іх ссек лі, ка лі бу да ва лі но-
выя ву лі цы, жы лыя вя лі кія бло кі, аў та ста-
ян кі ды па шы ра лі іс ну ю чыя ву лі цы. Кож ны 
год ся куць, але і са дзяць дрэ вы. У мі ну лым 
го дзе па са дзі лі 200 дрэў, 4 ты ся чы бы лін 
і 5,5 тыс. ку стоў.

За раз на скры жа ван нях ву ліц з кру га-
вой раз вяз кай, у пар ках і скве ры ках ды 
ў сто я чых па су дзі нах для ва зо наў цві туць 
брат кі (мно га жоў тых), стак рот кі і ін шыя 
квет кі, у тым лі ку ма ру на (przy tu lia) і ка зя-
лец (ja skier). У цэн т ры го ра да, між ін шым, 
на Рын ку Кас цюш кі ды па ву лі цы Лі па вай, 
у ва зо нах за ве ша ных на слу пах ву ліч на га 
элек т ра ас вят лен ня цві туць бя го ніі, фук сіі, 
сур фі ніі, пе лар го ніі.

Сё ле та ў бе ла стоц кім пар ку Плян ты ма-
гіст рат пла нуе па са дзіць 48 драб на лі стых 
ліп і 142 дрэў цы ці са. (яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 36-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 10 верасня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Не ка на па,
але мае спін ку.
Не ша вец,
але прыд баў шча цін ку.
П.....
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 33-17: 
сла неч нік.

Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, 
вый г раў Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-

Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Слу хай 
род ную пры ро ду
У лю бую па ру го да,
у па го ду, не па го ду,
слу хай род ную пры ро ду —
ты па чу еш га ла сы
та ям ні чае кра сы.
З ле сам, з ні вай за ла тою
раз маў ляе вет ра вей,
сон ца-со ней ка — з зям лёй,
з ці шы нёй — са ла вей,
з не бам — рэ кі і азё ры,
хва ля — з ні цаю вяр бой...
як і што яны га во раць,
слу хай, сяб ра лю бы мой.

Ва сіль Жу ко віч

(раск ве цім гі сто рыю Бе ла ру сі)
Вя лі кае зна чэн не ў Бе ла ру сі ме-

лі маг нац кія ро ды, ся род якіх вы-
лу ча лі ся Ра дзі ві лы.

Бар ба ра Ра дзі віл — ка ра ле ва 
Поль ш чы і ўла дар ка Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га. Яе та ем ная 
смерць аб рас ла шмат лі кі мі ле ген-
да мі і ма стац кі мі тво ра мі. Да гэ-
тай па ры яе асо ба не дае спа кою 
лі та ра та рам і гі сто ры кам.

Ур шу ля Ра дзі віл — па чы наль ні-
ца бе ла ру скай дра ма тур гіі. У Няс-
ві жы, ра да вой ся дзі бе Ра дзі ві лаў, 
яна ад кры ла ўлас ны тэ атр. Са ма 
на пі са ла 16 п’ес: ка ме дыі, тра ге-
дыі і опер ныя ліб рэ та. Яна пі са ла 
па-іта льян ску, па-фран цуз ску, па-
ня мец ку, па-поль ску, а не ка то рыя 
ге роі ў яе п’е сах раз маў ля лі па-бе-
ла ру ску. Ар ле кі на да Вык ра дан не 
Еў ро пы, па вод ле тво раў Ур шу лі 
Ра дзі віл, ідзе на сцэ не Ку па лаў ска-
га тэ ат ра ў Мін ску.

БАР БА РА І УР ШУ ЛЯ 

РА ДЗІ ВІЛ

Нап ры кан цы ка ні кул, ка лі трэ ба па ду маць пра школь ныя аба вяз-
кі, мы пры га да ем са мыя пры ем ныя мо ман ты ў но вым на ву чаль-
ным 2017/18 го дзе. У шко лу пой дзем 4 ве рас ня, паз ней чым у мі ну-
лым го дзе. Так са ма ра ней як ле тась вы па дае за кан чэн не школь на га 
го да — 22 чэр ве ня 2018 го да. Як заў сё ды — на пра ця гу го да шмат 
пе ра пын каў. Ка ляд ны пе ра пы нак па чы на ец ца 23 снеж ня і бу дзе доў-
жыц ца аж но 9 дзён, па коль кі 1 сту дзе ня 2018 го да адз на чым у па ня-
дзе лак. Для вуч няў пра ва слаў на га ве ра выз нан ня прад ба ча ны пе ра-
пы нак у на ву цы між 6 і 8 сту дзе ня. Два тыд ні паз ней у Пад ляш скім 
ва я вод стве — зі мо выя ка ні ку лы: 22.01. — 04. 02.

Не пас пе ем доб ра ста міц ца, ка лі ад пус цяць нас на чар го выя свя ты. 
Ве лі код ны пе ра пы нак вы па дае між 29.03. — 4. 04. 2018 го да, праз ты-
дзень, 8 кра са ві ка, Вя лік дзень бу дуць свят ка ваць пра ва слаў ныя.

Усе ча ка ем школь ных эк за ме наў, бо та ды ска ро ча ныя ўро кі або 
вы хад ныя.

Эк за ме ны для вуч няў ІІІ кла саў гім на зіі, ад бу дуц ца ў днях:
— 18 кра са ві ка — эк за мен па гу ма ні стыч ных прад ме тах,
— 19 кра са ві ка — эк за мен па ма тэ ма ты цы і пры ро дзе,
— 20 кра са ві ка — эк за мен па за меж най, су час най мо ве.
Пісь мо вы і вус ныя эк за ме ны на атэ стат ста лас ці (ма ту ра) пач нуц ца 4 мая і бу дуць доў жыц ца да кан-

ца мая. Ме сяц май для ўсіх школь ні каў ба га ты на вы хад ныя. Ужо ў па чат ку ме ся ца ча ка юць нас «ма ё-
вы свя ты» — 1 (аў то рак), 3 (чац вер) і 31 мая (чац вер).

Тры тыд ні паз ней ат ры ма ем пас вед чан ні і ўзна га ро ды за вы ні кі ў на ву цы. І зноў ча ка юць нас доў гія-
доў гія ка ні ку лы!               (Зор ка)

Свя ты і вы хад ныя 
ў но вым на ву чаль ным 2017/18 го дзе
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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 № 32-17: 

Ці ша, скуп ля, ка ро на, ржа, ка лы-
хан ка, ша нец, Лі, на, Ян, шклян ка. 
Ка ша, шпа ла, ры нак, мох, на цыя, 
кран, крок, па ра, ля, ара бі на.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія кніж кі, 
вый г раў Дам’ ян Кар ні люк з КШ 
з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім. Він-
шу ем!

Вя лі кая рэч за ха піць ад-
на год каў! Звы чай на ў ро лі 
му зыч ных ку мі раў ба чым 
су свет ныя зор кі, якіх, дзя ку-
ю чы СМІ, ве дае ўвесь свет. 
Тым ча сам на Пад ляш шы іс-
нуе неш та нак ш талт пад вой-
най сус вет нас ці. Гэ та па пры-
чы не су час най бе ла ру скай 
му зы кі. Яе лю бім слу хаць не 
толь кі за ме ло дыі, а най перш 
за важ ны змест і наб ры ня-
лыя ідэі, якія кож ны дзень 
но сім на сэр цы.

— Пач ну з пе сень То да ра, 
— за я ві ла Аня Бя ляў ская. 
— Ка лі хто ве дае, ня хай да па-
ма гае...

Кан цэрт Ані Бя ляў скай быў 
свай го ро ду цу дам. Трэ ба та-
ко га, каб пры ад ным вог ніш-
чы, суст рэ лі ся най боль шыя 
фа на ты «То да ра» Вай цюш-
ке ві ча. Трэ ба да даць, што 
ўжо чар го вы раз на ве даў нас 
га ра доц кі гурт «Ху тар». Ян ка 
Кар по віч, лі дар гур та, як ніх-
то на Пад ляш шы, ве дае пес ні 
То да ра. А ўжо на пэў на ве дае 
ўсе пат ры я тыч ныя пес ні, на 
сло вы Ка рат ке ві ча, Ба ра ду-
лі на, Няк ля е ва. Гэ тыя пес ні 
Ян ка спя вае на афі цый ных 
ме ра пры ем ствах, ся мей ных 
ім п рэ зах, ля вог ніш чаў і пры 
за стол лях. І ўсе шчас лі выя, за-
хоп ле ныя, пад ма ца ва ныя!

Аня Бя ляў ская, хоць яш-
чэ лі цэ іст ка, ра зу мее, што 
пес ня па він на пра неш та га-
ва рыць, кра наць ду шу і ма ца-
ваць на строй у кам па ніі. Та-
му ў яе рэ пер ту а ры не мо жа 
бра ка ваць Змі це ра Вай цюш-
ке ві ча. Спя вае на роз ных 
мо вах, ад нак яе бе ла ру ская 
пес ня гэ та асоб ны свет. Аня 
за хоп ле на бе ла ру скім кос ма-
сам! Пры тым яна не ро біць 
з гэ та га па ка зу хі. Каб за ха-
піць лю дзей, яна не му сіць 
на ват спя ваць. Ка лі бя рэ сло-
ва і пра маў ляе, усе хо чуць 
па лю ба вац ца яе пры го жай бе-
ла руш чы най. У гэ тым, ме на-
ві та, пра яў ля ец ца яе лю боў 
да род на га і год ны, су час ны 
пат ры я тызм — ра біць спра-
ву ў ду ху та ле ран т нас ці, на 
пры стой ным уз роў ні!

Ін шае яе за хап лен не — гэ-
та ўдзель ні цтва ў тэ ат ры, які 
вя дзе Іаан на Троц. Аня вы-
сту па ла ў «Чар но быль скай 
ма літ ве» па вод ле Свят ла ны 
Алек сі е віч ды ў шэк с пі раў-
скай п’е се «Ра мэа і Джу лье-
та». Му зыч ную аду ка цыю 
так са ма ат рым лі вае пад 
кі рун кам та ле на ві тых асоб. 
Аня спя вае ў му зыч най сту-
дыі Мар ты Грэ даль, якая 
дзей ні чае пры Гай наў скім до-
ме куль ту ры, а так са ма бя рэ 
лек цыі ў Пят ра Кар пю ка, ма-
ла до га му зы кан та з На раў кі. 
Та кім чы нам раз ві вае ва каль-
ныя здоль нас ці і май стэр-
ства іг ры на гі та ры. Як раз 
з та кой пра па но вай яна з’я ві-
ла ся на Су стрэ чы «Зор кі».

Які гэ та быў клас ны, не за-

Аня Бяля ў ская: 

быў ны кан цэрт! Яш чэ больш 
за ха пі ла тое, што боль шасць 
на шых сяб роў ве да ла пес ні 
Вай цюш ке ві ча. Шмат пе сень, 
асаб лі ва на род ных, зас пя ва лі 
су поль на, на га ла сы ды пад 
дзве гі та ры і буб ны. Гэ та быў 

не за быў ны му зыч ны ве чар 
ся род пуш чан скай пры ро ды 
і раз бу джа на га вет ру. Яш чэ 
сён ня ў па мя ці ажы вае тое 
вы тан ча нае, зла джа нае, але 
і ба дзё рае гу чан не. Про ста, 
як з ней ка га ін ша га, леп ша га 

Ф
о т

а 
Га

н н
ы

 К
ан

 д р
а ю

цк

для му зы кі ча су...
У до каз прыз нан ня са ма-

ві ты Ян ка Кар по віч ніз ка 
пак ла ніў ся на шай сяб роў цы 
і за я віў:

— Ча каю Твай го на ступ на-
га кан цэр та!               (ЗОРКА)

Рэп ка спы та ла ў мор к вы:
— Ча му так глы бо ка ўва хо дзіш у зям лю, ха ва еш ся?
А мор к ва ёй ка жа:
— Якая з ця бе дур ні ца! Хто гэ та ба чыў, каб са мая пер шая, са мая бе лая пры га жу ня са ма ся бе 

напа каз вы стаў ля ла?
А рэп ка на гэ та:
— Маг чы ма, гэ та дрэн на, але ці па ды хо дзіць та кой кра су ні як ты стра хоц це ды со рам?!

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Рэп ка і мор к ва
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

ча ра дзей ка з гі та рай!



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 03.09.2017              № 3603.09.2017              № 36

У гэ тым го дзе 19 жніў ня на Дзміт ры
еў скай гор цы саб ра ла ся вель мі мно га 
вер ні каў. Част ка з іх ма лі ла ся так са ма 
ў апош нюю су бо ту лі пе ня ў Ма на скім 
жа но чым до ме ў За ле ша нах. Муж чын
скі ма на стыр ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя 
Са лун ска га ў Са ках шчыль на су пра цоў
ні чае з за ле шан скім ма на скім до мам, 
якім уп раў ляе ма на хі ня Ка ця ры на (Ні чы
па рук). Яна ад на час на з’яў ля ец ца ды
ры жо рам хо ру ў Дзміт ры еў скай цар к ве 
ў Са ках, а са коў скія іе ра ма на хі мо ляц ца 
ў за ле шан скай цар к ве ве лі ка му ча ні цы 
Ка ця ры ны пад час ба га служ баў, чы тан ня 
ака фі стаў і слу жэн ня ма леб наў.

Еду чы на свят ка ван не ў Са кі трэ ба 
бы ло мне па кі нуць аў та ма біль да лё ка ад 
цар к вы і да лей да бі рац ца пяш ком, бо 
да ро гі да яе з абод вух ба коў бы лі за стаў
ле ны ма шы на мі. Ва дзі це лі дзвюх па жар
ных ма шын, якія еха лі ў су сед нія Та пар кі 
ту шыць па жар, не па вяр ну лі ў Са ках у на
прам ку За ле шан і та му прый ш ло ся ім па
во лі пра бі вац ца па між ма шы на мі па лом ні
каў, якіх ма лі лі ся на гор цы. Па жар ні кам 
уда ло ся па ту шыць су хія тра ву і зел ле, 
якія га рэ лі на за га ра дзі Та пар коў, ка лі 
боль шасць вя скоў цаў ма лі ла ся на Дзім т
ры еў скай гор цы.

У дзень Пра аб ра жэн ня Гас под ня га 
ў Са ках лю дзі саб ра лі ся ў цар к ве, ва кол 
яе і на мо гіль ні ку ка ля хра ма. Збо ку ад 
шы кар ных на ма гіль ных пом ні каў ста
яць так са ма ста рыя вы со кія драў ля ныя 
кры жы. Ра стуць там вы со кія дрэ вы, якія 
з роз ных ба коў ак ру жа юць цар к ву і хі
ляц ца ў яе на прам ку. У со неч нае і вель мі 
цёп лае над вор’е вер ні кі мо ляц ца, ча ста 
ха ва ю чы ся ад сон ца ў ця ні гэ тых дрэў. 
Дэ кан Кляш чэ леў скай ак ру гі міт ра фор
ны про та і е рэй Мі ка лай Кел ба шэў скі 
ў кан цы свят ка ван ня за клі каў вер ні каў 
дбаць пра на ва коль нае ася род дзе, не 
спа жы ваць заб ру джа нае і ге не тыч на 
ма ды фі ка ва нае хар ча ван не, па коль кі 
гэ та спры чы ня ец ца да роз ных хва роб. 
Свя тар ра іў ста рац ца паз бя гаць гра хоў
ных пры вы чак і, ап ра ча ля чэн ня хва роб 
з да па мо гай ле ка раў, пра сіць Бо жай да
па мо гі ў ма літ вах. На ста я цель Дзміт ры еў
ска га ма на сты ра ар хі ман д рыт Ці ма фей 
(Саў чук) за клі каў пе ра мя няц ца ўнут ра на. 
Звяр нуў ён ува гу, што вель мі мно га саб
ра ных у час свят ка ван ня пры сту пі ла да 
Свя то га Пры час ця, дзя ку ю чы яко му лю
дзі так са ма пе ра мя ня юц ца.

Асаб лі ва да свят ка ван ня рых та ва лі ся 
мяс цо выя пры ха джа не з Са коў і Та пар
коў, якія ўвесь год жы вуць спра ва мі сва
ёй па ра фіі. У мі ну лым го дзе за кон чыў ся 
тут вя лі кі і грун тоў ны ра монт Дзміт ры еў
скай цар к вы, быў уста ля ва ны ў ёй но вы 
пры го жы іка на стас. Ле тась ад зна ча ла ся 
так са ма пят нац ца ці год дзе дзей нас ці 
Ма на сты ра ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя 
Са лун ска га ў Са ках, а сё ле та вы па дае 
дзе ся ці год дзе дзей нас ці Ма на ска га жа
но ча га до ма ў За ле ша нах. У 2001 го дзе 
ў школь ны бу ды нак у Са ках, які быў 
пе ра да дзе ны для па трэб ма на ска га жыц
ця, па ся лі лі ся іе ра ма на хі Вар са но фій 
(Да раш ке віч) і Пётр (Які мюк), за раз Паф
ну цій, якія з ну ля бу да ва лі там ма на скае 
жыц цё. Ар хі ман д рыт Вар са но фій кі ра ваў 
Дзміт ры еў скім ма на сты ром да 2009 го
да. З гэ та га ча су ма на стыр уз на чаль вае 
ар хі ман д рыт Ці ма фей. У бы лой шко ле 
ў Са ках, пе ра роб ле най на ма на стыр, 
па ста ян на жы ве і мо ліц ца 7 ча ла век, ся
род якіх ёсць трох іе ра ма на хаў. Ад нак 
усе важ ней шыя свят ка ван ні ад бы ва юц
ца ў цар к ве ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя 
Са лун ска га ка ля Са коў, якая сла віц ца 
цу дат вор най іко най ве лі ка му ча ні ка Дзміт
рыя. Вер ні кі на Спа са ў цар к ве пак ла ня
лі ся перш за ўсё іко нам Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га і Дзміт рыя. Ах вя ра ван ні 
ад пра ва слаў ных вер ні каў з Поль ш чы 

і за меж жа ды спон са раў пас лу жы лі да 
вы ка нан ня іка на ста са ў Дзміт ры еў скую 
цар к ву і на пі сан ня для яго ікон. Грун тоў
ны ра монт цар к вы ў Са ках пра во дзіў ся 
з фі нан са вай пад трым кай Мі ні стэр ства 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны ды 
Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га 
ва я вод ства.

— Но вы іка на стас для Дзміт ры еў скай 
цар к вы вы ка на ны ў Са лу ні, у Грэ цыі, 
а іко ны да яго на пі саў ай цец Кі рыл з Кел
лі свя то га Пра ко па, якая пад на ча ле на 
Ва та пед ска му ма на сты ру на Афо не. 
Мы ста ра ем ся там па бы ваць што год і ву
чым ся ад та маш ніх ма на хаў ду хоў нас ці, 
— ска заў ар хі ман д рыт Ці ма фей.

Свят ка ван не Пра аб ра жэн ня Гас под ня
га ў Са ках за кон чы ла ся шэс цем з ма літ
ва мі ва кол цар к вы, чы тан нем фраг мен

таў Еван гел ля і ас вя чэн нем пры не се ных 
вер ні ка мі фрук таў.

* * *
29 лі пе ня, у апош нюю су бо ту ме ся ца, 

у За ле ша ны пры е ха ла мно га лю дзей, 
каб дру гі раз свят ка ваць у го нар За ле
шан скай іко ны Бо жай Ма ці. Ма літ вы 
пад час лі тур гіі ў Ма на скім жа но чым до ме 
і пад час шэс ця з іко най да кры жа па ся
рэ дзі не вё скі За ле ша ны ўзна ча ліў епі
скап Суп рас ль кі Гры го рый. Ка ля кры жа 
саб ра ныя ма лі лі ся за ду шы за гі нуў шых 
у 1946 го дзе жы ха роў вё скі.

— Муж чы на, які зах ва рэў і пры е хаў да 
нас па ма ліц ца і пра сіць у Бо га выз да раў лен
ня, пад час лі тур гіі ўба чыў Бо жую Ма ці на 
іко не ў ак ру жэн ні ся мі анё лаў. Пас ля ў сне 
не каль кі ра зоў па чуў ён жа но чы го лас, які 

пра сіў яго на пі саць іко ну па ба ча най у на
шай цар к ве Бо жай Ма ці. Та ды ён так са ма 
выс лу хаў тра па ры ён для Ба га ро дзі цы. Гэ ты 
ча ла век стаў зда ро вым і бы ла вы ка на ная ім 
прось ба, — рас па вя ла ма на хі ня Ка ця ры на 
(ра ней ма туш ка Елі за ве та). Яна з 2007 го да 
ўзна чаль вае Жа но чы ма на скі до ма ве лі ка
му ча ні цы Ка ця ры ны ў За ле ша нах і за раз 
жы ве тут ра зам з пас луш ні цай.

Ма на скі дом быў зас на ва ны на па
на двор ку, дзе ра ней жы ла і пра ца ва ла 
сям’я. Спа чат ку па лом ні кі ма лі лі ся ў ча
соў ні, якая бы ла аб ста ля ва на ў жы лым 
до ме, пе ра роб ле ным на ма на скі дом. 
Паз ней збо ку бы ла ўзве дзе на драў ля ная 
цар к ва ў го нар ве лі ка му ча ні цы Ка ця ры
ны, а гас па дар чы бу ды нак быў раз бу да
ва ны — зна хо дзяц ца ў ім вя лі кая ста ло
вая і нач леж ныя мес цы.

Зда рэн не з муж чы нам у цар к ве ве лі
ка му ча ні цы Ка ця ры ны ад бы ло ся ў лі пе ні 
2013 го да і та му на апош нюю су бо ту гэ та
га ме ся ца бы ло наз на ча на свят ка ван не 
ў го нар За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці. 
Іко на звы чай на пры ма ца ва на да сця ны 
цар к вы і зды ма ец ца з гэ та га мес ца пад
час свят ка ван ня ў Яе го нар. На вя лі кіх па
ме раў іко не Бо жая Ма ці ста іць ак ру жа на 
ся мю анё ла мі, а зні зу іко ны на пі са ны па чу
ты муж чы нам у сне тра па ры ён: «Ра дуй ся, 
Бла го дат ная Бо го ро ді цэ Де во, весь За ле
ша ны от уніч то жэ нія вра жыя сох ра ні ла 
есі, і нас ны не про сяш чых Тво ея по мош
чы і за ступ ле нія от ді я воль скіх коз ней 
заш чы ті, мо ляш чы Сы на Тво е го і Бо га 
на шэ го, по мі ло ва ті ду шы на ша». На іко не 
зле ва ад тра па ры ё на зна хо дзіц ца вы я ва 
до ма, які га рыць, а спра ва — трое ма лых 
дзе так у аг ні. Усё гэ та ўба чыў у цар к ве 
зга да ны ча ла век. Ма на хі ня Ка ця ры на 
лі чыць, што дом і дзет кі ў аг ні ты чац ца тра
гіч ных па дзей, якія 29 сту дзе ня 1946 го да 
ад бы лі ся ў За ле ша нах. Ра ней ма на хі ня 
Ка ця ры на ўспа мі на ла вер ні кам, як жаў
не ры ат ра да На цы я наль на га вай ско ва га Ма лі лі ся 

Жы ха ры Гай наў ска га і Бель ска га па ве таў свят ка ваць Пра аб ра-
жэн не Гас под няе, зва нае ў на ро дзе Спа сам, ах вот на пры яз джа-
юць у цар к ву ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя Са лун ска га. На Дзміт ры еў-
скую свя тую гор ку, рас па ло жа ную ка ля вё скі Са кі, на аў та ма бі лях 
пры бы ва юць так са ма па лом ні кі з Бе ла сто ка, Вар ша вы і ін шых ад-
да ле ных мяс цо вас цей, каб тут па ма ліц ца ў ці шы ні і па ха дай ні цтве 
ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя ат ры маць Бо жую да па мо гу.

ў Са ках і За ле ша нах

згур та ван ня, якім ка ман да ваў Ра му альд 
Райс, псеў да нім «Бу ры», спа лі лі вё ску 
За ле ша ны, дзе за гі ну ла 16 ча ла век, 
у тым лі ку 5 дзе так. Паў та ра ла ма на хі ня 
Ка ця ры на, што дзя ку ю чы ха дай ні цтву 
гэ тых му ча ні каў у Бо га ў За ле ша нах паў
стаў і пра цяг вае дзей насць ма на скі дом. 
Епі скап Суп ра сльскі Гры го рый пад час 
за ле шан ска га свят ка ван ня звяр нуў ся да 
саб ра ных па лом ні каў з зак лі кам пры маць 
жыц цё выя вып ра ба ван ні з па ко рай і ве
рай у Бо жую да па мо гу ў да лей шым жыц
ці. Жы ха ры За ле шан ве раць, што за гі нуў
шыя ў 1946 го дзе жы ха ры іх вё скі ста лі 
му ча ні ка мі, якія да па ма га юць ця пе раш нім 
жы ха рам ся ла.

* * *
Свят ка ван ні на Дзміт ры еў скай гор цы 

ў Са ках і ў Ма на скім жа но чым до ме ў За
ле ша нах за кон чы лі ся па ча стун кам для 
ўсіх саб ра ных. Спа жы ва лі яны суп з хле
бам і на пі так з пі ра гом, якія ста лі ўжо тут 
тра ды цы яй і на ват суп ва рыц ца ў той жа 
са май ма біль най кух ні на ко лах. Ад нак 
у гэ тым го дзе па ча стун кам на Спа са не 
па ка ры ста лі ся мно гія жы ха ры Та пар коў. 
Яны, уба чыў шы па жар ныя ма шы ны, ста лі 
не ад клад на да бі рац ца ў сваё ся ло, каб 
там ра заб рац ца, што зда ры ла ся з іх до
мам і гас па дар кай. Ака за ла ся, што на за
га ра дзі Та пар коў га рэ лі су хія тра ва і зел
ле. Па жар ні кі па спя хо ва па ту шы лі агонь.

— У гі сто рыі Та пар коў бы ло та кое, 
што ка лі на шы жы ха ры пай ш лі ў цар к ву, 
то дзет кі рас па лі лі до ма вог ніш ча. Ад яго 
за га рэ ла ся за бу до ва і зга рэ ла па ло ва на
шай вё скі, але гэ та не бы ло пры на шай 
па мя ці, — за я ві ла жан чы на з Та пар коў.

Пад час свя точ на га гас ця ван ня ў гэ тай 
вёс цы па жар быў дзя жур най тэ май раз моў.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Свят ка ван ні ў го нар За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці 
(на дру гім пла не ві даць га лоў ны ма на скі жы лы бу ды нак, 
у якім аб ста ля ва на ча соў ня)
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У Це ха ноў цы ў жніў ні 
тра ды цый на ла дзіц ца 
Свя та хле ба; сё ле та 
ў ня дзе лю 13 жніў ня. 
Хлеб тут мае агуль нае 
зна чэн не ас ноў на га 
Бо жа га да ру ча ла ве-
ку. І ла дзіц ца ў тую 
па ру, ка лі ме на ві та 
тых да роў най больш 
па дае зя мель ка-кар мі-
цель ка.

Па даў ся я ў Це ха но вец спа чат ку на 
по ез дзе, бо ж у рэш це рэшт цяг ні кі ста лі 
ез дзіць з Бе ла сто ка ў Бельск па но вых 
рэй ках. По езд едзе ў прын цы пе глад ка, 
да лі кат на час ад ча су ка лы ша — усё ж та кі 
гэ та не тое, што пэн да лі на на цэн т раль най 
чы гу нач най ма гіст ра лі, дзе амаль зу сім не 
ад чу ва ец ца ру ху, ды той рух та кі, што цяж
ка ўспець чы таць наз вы мі га ю чых за вок на
мі стан цый. Ну, але ж на ша ма гіст раль не 
цэн т раль ная, толь кі пе ры фе рый ная, мож
на ска заць што крэ са вая. Але доб ра і гэ та.

На пры пын ку Бе ла стокСта ды ён пас ля 
даж джу на тра ту а ры, што вя дзе на пе рон, 
ста я ла большменш та кая лу жы на, як у яме 
з ва дой для ста е раў на тры кі ла мет ры з пе
раш ко да мі на аку рат пра хо дзіў шым у той 
час лёг ка ат ле тыч ным чэм пі я на це све ту 
ў Лон да не. І, каб су ха да стац ца на пе рон, 
трэ ба бы ло мець ся куюта кую спар тыў ную 
пад рых тоў ку. Да рэ чы, пе ро ны на пры пын
ках быц цам кры ху аб ноў ле ны, але іх бар
дзю ры ста рыя, яны на да лей ніз кія; толь кі, 
зда ец ца, у Страб лі пе рон пад ня ты на пры
стой ную вы шы ню. Мо жа каб па са жы ры не 
за бы ва лі, што тут усё ж Поль ш чаБ...

З Бель ска да лей па да рож жа аў то бу сам. 
У Каль ні цы прыг ня та ю чая сцэ на: на фо не 
маш таб най гу сі най фер мы, дзе за ага ро
джай згру ваш ча ны сот кі ці на ват ты ся чы 
гу сей, па аб шыр най уз рых ле най пож ні 
шпа цы руе адзі но кі бу сел. Ка лі б ча ла век, 
у хо дзе свай го са цы яль на га раз го ну, пры
ру чыў да хат ня га да быт ку за між гу сей бус
лоў, ві до віш ча, пэў на, вы гля да ла б вель мі 
па доб на, толь кі з за ме най ро ляў...

У Це ха ноў цы да афі цый на га па чат ку 
хлеб на га свя та шмат ча су, та му заг ля даю 
ў та маш нюю цар к ву. Вер ні каў шмат, ка ля 
паў сот кі, га лоў ным чы нам гас ця вых. У цар
к ве два раз ме ры све чак — ма лыя і вя лі кія. 
Боль шасць пры сут ных бя рэ мен шыя свеч
кі, лі ча ныя асо бы — боль шыя. І тыя боль
шыя, наг рэ тыя ад спо ду мен шы мі, мяк нуць 
і гнуц ца, і па да юць, быц цам над імі вяр шыў
ся пры суд На гор най про па ве дзі...

Це ха на вец кае Свя та хле ба гэ та маш
таб нае ме ра пры ем ства. Усю тэ ры то рыю 
та маш ня га Му зея сель скай гас па дар кі 
шчыль на зай ма юць выт вор цы ўся ля кіх 
вы ра баў, не толь кі хар чо вых. Пляц пе рад 
ад мі ніст ра цый ным бу дын кам Му зея вя лі кім 
шчыль ным ко лам зай ма юць выт вор цы хле
ба на ша га на дзён на га. Мно га так са ма і ін
шых ку лі нар ных пра па ноў, не толь кі вы пя
ка ных з му кі, але і поў на мяс ных вы ра баў, 
поў на пра па ноў з ага род ні ны, поў на мё ду, 
роз ных на по яў, раз ма і тых за ку сак: „Trze ba 
po myś lić o gro chu, o ka szy, lecz chleb fun da-
ment i wiep rzo we cia ło — miej go nie ma ło...” 
пі саў ужо ў XVI ста год дзі Фа бі ян Кля но віч. 
Шыль ды па ве дам ля юць, што пра па ну юц
ца лі тоў скія, крэ са выя, ста ра поль скія, 
ба бу лі ны і ўся ля кія ін шыя тра ды цый ныя 
вы ра бы вя ско вай ку лі на рыі. Бо ж Свя та 
хле ба за ду ма на як пра мо цыя сва ёй тра ды
цыі, не толь кі ку лі нар най, але і куль тур най, 
зем ле ап ра цоў чай, бы та вой. Усе ву лач кі му
зей най тэ ры то рыі аб стаў ле ны вы стаў ца мі 
з шы ро ка га на ва кол ля, а па тых ву лач ках 
няс пын ны рух на вед валь ні каў, як у пры род
ным — мак ра кас міч ным ці мік ра кас міч ным 
кру га ва ро це. Ёсць не каль кі эст рад ных 
мес цаў, ад куль ня суц ца бя сед ныя і ды ска
поль ныя пес ні, пес ні „вар шаў скай ву лі цы”, 
пад плэй бек эк ва дор скія ін дзей цы пра ца ві
та іг ра юць па пу ляр ныя ан дый скія ме ло дыі 
кштал ту El con dor pa sa.

Ёсць і бе ла ру ская пры сут насць. Ма ла
дыя жан чы ны з Бе ла ру ска га дзяр жаў на га 
му зея на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту спя

ва юць бе ла ру скія жніў ныя пес ні, ву чаць ах
вот ных ля леч на му ру ка дзел лю. Прэ зен ту
юц ца яны пе рад „бе ла ру скай ха тай”, якая, 
ха ця зна хо дзіц ца на „крэ сах” му зей най 
тэ ры то рыі, пры мае шмат на вед валь ні каў.

Мін скі му зей у той жа час так са ма ў ся
бе ла дзіць жніў нае ме ра пры ем ства — Свя
та ўра джаю „Жы цень”. Ві кі пе дыя: „Жы цень 
— бе ла ру скі мі фа ла гіч ны пер са наж, які 
жы ве ў па лях і спры яе ро сту і выс пя ван
ню зба жы ны. Лі чы ла ся, што ён ні бы та 
за бяс печ ваў ура джай жы та — да ваў жы та, 
збі раў ка ла сы на жыт няй ні ве няд бай най 
гас па ды ні і пе ра но сіў іх на по ле руп лі вай 
жняі. Яго па ва жа лі так са ма як ду ха ба гац ця 
і даб ра бы ту. Паз ней на род ныя ве ра ван ні 
пра Жы це ня злі лі ся з уяў лен нем пра бо га 
як выт вор цу ўра джаю”. Але там жа ёсць 
і ага вор ка: „Воб раз Жы це ня пра па на ва ны 
(і, на пэў на, вы ду ма ны) фаль к ла ры стам 
Паў лам Шпі леў скім як ста ра жыт на бе ла
ру скі бог урад лі вас ці і во се ні. Мяр ку ец ца, 
што як бог ні ко лі не іс на ваў у бе ла ру скай 
мі фа ло гіі. Пад імем Жы цень Шпі леў скі, сам 
та го не ве да ю чы, мог апі саць мяс цо выя 
ўяў лен ні пра да во лі рас паў сю джа на га ў ве
ра ван нях ус ход ніх сла вян ду ха — па ле ві
ка”. Але ж ін шых ба гоў так са ма вы ду ма лі 
на род ныя фаль к лор ныя твор цы, толь кі тыя 
вы на ход цы за ста лі ся ана нім ны мі...

У іх лі ку Яры ла — са мы моц ны бог, што 
гас па да рыць на Ма це рызям лі, што не ка лі 
спы ніў ка ча вое жыц цё лю дзей і пе ра ка наў 
іх не па ля гац ца на сі лы пры ро ды, а вы рош
ч ваць са мім срод кі жыц ця. На ву чыў шы 
лю дзей ап ра цоў ваць зям лю, ён пры нёс 
ча ла ве цтву зем ля роб ства. Уся куль ту ра Бе
ла ру сі вя дзе свае ка ра ні ад зем ля роб ства, 
і ўсе на шы звы чаі і тра ды цыі зас на ва ны на 
ім. Усе свя ты бы лі зні та ва ныя з се зон ным 
ка лен да ром, вы я ва мі зем ля роб чай пра цы 
і пры ро ды...

У іх лі ку свя та хле ба, хле ба, які стаў 
сім ва лам уся го хар ча ван ня, ва ўсім све це. 
Вы сту па ю чы ў ха рак та ры га на ро ва га гос
ця ві цэмі ністр унут ра ных спраў і ад мі ніст ра
цыі Ярас лаў Зя лін скі пра цы та ваў фраг мент 
вер ша Цып ры я на Нор ві да: Do kra ju te go, 
gdzie kru szynę chle ba / Pod noszą z zie mi 
przez usza no wa nie / Dla da rów Nie ba... / 
Tęskno mi, Pa nie...

Ла ры са Ге ні юш ус х ва ля ла па доб на: I 

сма ка ваў па ху чы, чор ны, жыт ні / З га ра чай 
пе чы род ны ка ра вай. / Хва лі лі гось ці хлеб 
і ста ра жыт ны, / Ба га ты хле бам, бе ла ру скі 
край.

Смак і пах хле ба — вар тас ці суб’ ек тыў
ныя і на сталь гіч ныя. Пра маў ля ю чы на свя
це ві цэмі ністр сель скай гас па дар кі Яцэк 
Ба гуц кі пад к рэс лі ваў не паў тор насць і вы
со кую вар тасць поль скіх хар чоў. Гэ так жа, 
мяр кую, ска заў бы і мі ністр кож най ін шай 
кра і ны, бо той смак і пах, як і ўся куль ту ра, 
за родж ва юц ца з ма лен ства і ста но вяц ца 
эта ло нам на ўсё да лей шае жыц цё.

Хлеб мож на наз ваць пу па ві най, якая 
звяз вае ча ла ве ка і з род най зям лёй, і з зям
лёйкар мі цель кай. Чы лій скі па эт Паб ла 
Нэ ру да ад во дзіў хле бу жыц ця дай ную ро
лю: З му кою, ва дою і аг нём рас цеш гу сты 
і лёг кі, у па су дзе і сва бод на ак руг ле ны, як 
ма ця рын скі жы вот, як ап лод не ная на вес ну 
зям ля. Хлеб, які ты лёг кі і наб ры ня лы, у пя-
кар ні буй не юць твае лі ніі; і неў за ба ве хва ля 
жыц ця, спа лу чэн не па раст каў і аг ню ўзні-
ме, уз ні ме як жы ва ты, вус ны, гру дзі, узгор кі 
ці жы вое. Цяп лее, на лі вае ця бе поў няй на-
пор пла да ві тас ці і та ды за сты вае за ла ці сты 
ко лер. Ця пер, без за ган ны, ста но віш ся ча-
ла ве чай па тэн цы яй, паў та раль ным цу дам, 
пра гай жыц ця...

Хлеб, ка лі яго аса цы ю ец ца з цу дам, 
ат рым лі вае пэў ную сак раль насць. Та му 
ў бе ла ру скай тра ды цыі склаў ся сво е а саб лі
вы ры ту ал, та кі са ву арвіўр да хле ба. Адам 
Баг да но віч: Хлеб для бе ло ру са — свя ты ня. 
Его при го тов ле ние — истое свя щен но дей-
ствие (я го во рю о сво ем вре ме ни). На чать 
с то го, что его при го тов лять мо жет толь ко 
жен щи на „чи стая”, т.е. не во вре мя „ме сяч-
ных” и не спав шая на ка ну не с му жем. Ина-
че это зна чи ло бы хлеб по га нить и оскор-
б лять. Ру ки обя за тель но мыть до лок тей. 
Это ри ту аль ное омо ве ние...

З се ці ва: На шы прод кі ша на ва лі на ват 
хлеб ную крош ку, якую ні ў якім ра зе нель
га бы ло кі нуць на пад ло гу, ра стап таць на
га мі. Хлеб за ба ра ня ла ся кры шыць, толь кі 
кро іць на жом. Ра біў гэ та звы чай на гас па
дар: хлеб пры ту ляў раб ром да ле вай част кі 
гру дзей — там, дзе сэр ца. Аба вяз ко ва 
вы пук лую част ку да пра вай ру кі. У пра вай 
ру цэ тры маў нож, гэ тай жа ру кой хрыс ціў 
хлеб і на жом кро іў яго ў кі рун ку да ся бе. 

Спяр ша ад ра заў ак ра ец, по тым рэ заў на 
лу сты, скіб кі. З даў ніх ча соў пры га та ван не 
хле ба бы ло пры ві ле яй жан чын. А са мо 
ўмен не пя чы хлеб лі чы ла ся прык ме тай 
га тоў нас ці дзяў чы ны да ся мей на га жыц
ця. Ад маў ля ю чы сва там, баць кі ня ве сты 
ка за лі, што іх дач ка яш чэ ма ла дая, не 
мо жа ні ва ды пры нес ці, ні хле ба за мя сіць. 
Гас па ды ня, якая пяк ла хлеб, ка ры ста ла ся 
па ва гай сва я коў, су се дзяў, ад на вя скоў цаў. 
Дзеж ка, у якой мя сі лі це ста, ста я ла звы
чай на на са мым па чэс ным мес цы ў ха це 
— на по ку ці, на скры жа ван ні лаў. Но вую, 
толь кі што зроб ле ную дзеж ку не аб ход на 
бы ло за доб рыць, дзе ля ча го яе ста ві лі на 
сут кі са ста рой на ад ну пад с ціл ку і пад ад
ной нак рыў кай. Гэ ты хлеб ны по суд нель га 
бы ло па зы чаць і пе ра но сіць у ін шую ха ту, 
бо, згод на з па вер’ ем, дзеж ка маг ла пак
рыў дзіц ца і па чаць да ваць дрэн ны хлеб. 
З ве ча ра пра се я ную праз сі та жыт нюю 
му ку сы па лі ў хлеб ную дзеж ку. Да да ва лі 
ва ду, раз меш ва лі, ат рым лі ва ю чы не вель мі 
гу стое це ста. Каб це ста ўкіс ла і доб ра па
дыш ло, дзеж ку нак ры ва лі веч кам (а звер
ху яш чэ якой адзе жы най) і ста ві лі на ноч 
у цёп лае мес ца. Ква сі лі це ста з да па мо гай 
рош чы ны — не вя лі ка га ка ва лач ка це ста, 
па кі ну та га на дне дзеж кі ад па пя рэд няй 
вы печ кі. Ра ні цай у це ста сы па лі му ку, да да
ва лі соль і ку ла ка мі мя сі лі. Са мае цяж кае 
бы ло за меш ван не вя лі кай коль кас ці це ста. 
На гэ ты конт на ват іс нуе та кі жарт: ня вест
ка пы тае свяк роў ку: — Як да ве дац ца, што 
це ста на хлеб вы ме сі ла доб ра? — А от як 
сра ка змак рэ ла, дык і доб ра вы ме сі ла! 
Каб ат ры маў ся доб ры хлеб печ доб ра на
паль ва лі бя ро за вы мі дро ва мі, ста ран на 
вы мя та лі. Да лей бра лі ка ва лак це ста, прыг
ладж ва лі яго ру ка мі, пры да ю чы фор му. На 
пер шай бул цы ру кой ра бі лі кры жык. Ка лі 
це ста са дзі лі ў печ, у гэ ты мо мант ніх то 
з хат ніх не па ві нен быў ся дзець на пе чы 
— каб хлеб ат ры маў ся доб ры. Ка лі хлеб 
ужо ў пе чы і зас лон ка за чы не ная — ні ко га 
нель га бы ло пу скаць у ха ту. І на ват свае не 
па він ны бы лі без пат рэ бы ха дзіць па ха це, 
сва рыц ца, шу мець, гуч на раз маў ляць. Ка лі 
хлеб да ста ва лі з пе чы, яго кла лі на ла ву ці 
стол, выс ла ны бе лы мі руч ні ка мі. Ка лі хлеб 
вы пя каў ся, са чы лі, каб ён удаў ся. Бо ка лі 
ат ры ма ец ца з трэш чы най — зна чыць, жыц
цё дасць трэш чы ну. Ка лі ра ска лоў ся на па
лам — вель мі бла гая прык ме та, нех та з гас
па да роў па кі не ха ту, пам рэ. На стол яго 
нель га клас ці спо дам да га ры. Рэч у тым, 
што ў на род най куль ту ры пе ра вер ну тасць 
ёсць прык ме тай та го све ту. Та му і хлеб для 
жы вых му сіць ля жаць на ста ле гэ так жа, як 
і ў пе чы пад час вы пя кан ня. Хлеб заў сё ды 
ша на ва лі — гэ та сім вал на ша га даб ра бы
ту, гас цін нас ці. Ад мо віц ца ад хле ба з сол
лю лі чы ла ся над звы чай неп ры стой ным. 
Сам факт та ко га па ча стун ку з’яў ляў ся зна
кам асаб лі ва га да ве ру. Лі чы ла ся, што ка лі 
на кар міць хле бам з сол лю во ра га, то ён 
ста не сяб рам. Вы раз ты за быў мой хлеб 
ды соль лі чыў ся са мым вя лі кім пап ро кам 
няў дзяч на му ча ла ве ку. Хлеб ува саб ляе 
па жа дан не даб ра бы ту і ба гац ця, а соль 
вы сту пае як абя рэг, які аба ра няе ад ва ро
жых сіл і зло га ўплы ву. Сам вы раз хлеб ды 
соль мае ад га няць злых ду хаў. Хлеб-соль 
ка жуць, ува хо дзя чы ў ха ту, жа да ю чы гас па
да рам даб ра бы ту.

З „Но вай зям лі” Яку ба Ко ла са: Тым ча-
сам ма ці та рап лі ва / За кон дзя доў сва іх 
спаў няе: / Кла дзе ку со чак хле ба з сол лю / 
Пад крас ны кут у за ву гол ле, / Апош ні раз 
гля дзіць на ха ту...

Па ра гля нуць раз ві таль ны раз і на хлеб
насвя точ ны Це ха но вец. У хо дзе па ка заў 
тра ды цый ных сель скіх ра бот ад быў ся 
па рад сель ска гас па дар чых ма шын, у іх 
лі ку двац ца ці двух трак та роў з агуль на га 
лі ку са ра ка ча ты рох ды пя ці з дзе ся ці ла
ка ма бі ляў; ды рэк тар Му зея Да ро та Ла пяк 
па ін фар ма ва ла, што це ха на вец кая ка лек
цыя гэ тых ма шын най боль шая ў Поль ш чы. 
Ка ля трыц ца ці пя кар няў пра па на ва лі свае 
вы печ кі, звыш трох сот ру ка дзель ні каў 
пра па на ва лі свае вы ра бы. А коль кі бы ло 
на вед валь ні каў — цяж ка аца ніць; іх нія 
ма шы ны за ня лі ба дай усе тра ту а ры пра ва
бя рэж най част кі го ра да. У тым лі ку і пляц 
аў то бус на га вак за ла, дзе це раз яго ную 
пра ра ста ю чую траў кай брус чат ку зям ля
кар мі цель ка ня стом на пры гад вае сваю пла
да ві тую на по ры стасць...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Свя та хле ба
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Алеся Адамовічаhttp://press-club.by
90 га доў з дня нараджэння

Г р а м а д з я н с к і  г о л а с  Б е л а р у с і

Бе ла ру скі гра мад скі дзе яч і пісь мен нік 
Алесь Ада мо віч на ра дзіў ся фак тыч на 3 
жніў ня 1927 г., але ва ўсіх афі цый ных да ку
мен тах фі гу руе да та 3 ве рас ня. Мес ца яго 
з’яў лен ня на свет — вё ска Ка ню хі (Ка пыль
скі ра ён). Па хо дзіў з сям’і служ боў цаў, якая 
з 1928 г. пра жы ва ла ў мя стэч ку Глу ша Баб
руй ска га ра ё на. У час Дру гой су свет най 
вай ны ву чань Алесь Ада мо віч — су вяз ны, 
з 1943 г. — пар ты зан у ат ра дзе імя Кі ра ва 
37й бры га ды імя Па хо мен кі Мін ска га злу
чэн ня. У 19441945 гг. па на кі ра ван ні Цэн т
раль на га шта ба пар ты зан ска га ру ху — сту
дэнт Ле ні на гор ска га гор наме та лур гіч на га 
тэх ні ку ма (Ал тай скі край).

У 1945 г. вяр нуў ся ў Бе ла русь, эк стэр
нам здаў эк за ме ны за ся рэд нюю шко лу. 
У 19451950 гг. ву чыў ся на фі ла ла гіч ным 
фа куль тэ це БДУ, у 1953 г. скон чыў ас пі ран
ту ру пры ўні вер сі тэ це і пра ца ваў на ка фед
ры бе ла ру скай лі та ра ту ры. У 19541962 гг. 
і з 1967 го да — на ву ко вы су пра цоў нік, 
у 19761983 гг. — за гад чык сек та ра лі та ра
тур ных су вя зей Ін сты ту та лі та ра ту ры імя Ян
кі Ку па лы АН БССР. У 19621966 гг. ву чыў ся 
на Вы шэй шых сцэ нар ных кур сах у Маск ве, 
у 19641966 гг. вык ла даў бе ла ру скую лі та
ра ту ру ў Ма скоў скім дзяр жаў ным уні вер сі
тэ це. З 1966 г. зноў пра ца ваў у Ін сты ту це 
лі та ра ту ры АН БССР. У 1982 г. у скла дзе 
дэ ле га цыі БССР удзель ні чаў у пра цы XXXVII 
се сіі Ге не раль най Асам б леі ААН. З 1987 г. 
— ды рэк тар на ву ко вадас лед ча га Ін сты ту та 
кі на ма ста цтва ў Маск ве. Аб ра ны на род ным 
дэ пу та там СССР на пер шых дэ ма кра тыч
ных вы ба рах 1989 г. Членка рэс пан дэнт 
АН БССР, зда быў сту пень док та ра фі ла ла
гіч ных на вук. З 1957 г. Ада мо віч — сяб ра Са
ю за пісь мен ні каў, з 1989 г. — Бе ла ру ска га 
ПЭНцэн т ра.

Як кры тык і лі та ра ту раз на вец вы сту піў 
у дру ку ў 1950 г. Пі саў на бе ла ру скай і ру
скай мо вах. Аў тар шмат лі кіх на ву ко вых 
прац. Вый ш лі з дру ку яго ра ман „Вой на под 

кры ша ми” (1960), які ра зам з ра ма нам „Сы
нов ья ухо дят в бой” скла лі ды ло гію „Пар ти за
ны” (1963, па сцэ на рыі пісь мен ні ка па стаў ле
на ад най мен ная кі на ды ло гія, 1970), „Ха тын
ская апо весць” (Маск ва, 1972; на бе ла ру
скай мо ве ў 1976, ін с цэ ні ра ва на ў 1977), не
каль кі апо вес цей. У 1985 г. на „Мас філь ме” 
па стаў ле ны двух се рый ны ма стац кі фільм 
„Ідзі і гля дзі” (сцэ на рый Але ся Ада мо ві ча 
і рэ жы сё ра Эле ма Клі ма ва, у ас но ву яко га 
пак ла дзе ны „Ха тын ская апо весць” і „Ка ра те
ли”). Фільм узяў за ла ты прыз на Су свет ным 
кі на фе сты ва лі ў Маск ве (1985). Кі на стуж ка 
тра пі ла ў спіс бры тан скай тэ ле ві зій най пе
ра да чы „50 філь маў, якія трэ ба па гля дзець, 
перш чым па мер ці”. У 1987 г. вый ш ла кні га 
апа вя дан няў і эсэ „Мо ле ние о бу ду щем”. 
Ада мо віч ра зам з Ян кам Бры лём і Ула дзі мі
рам Ка лес ні кам — адзін з аў та раў эпа халь
най да ку мен таль най кні гі „Я з вог нен най 
вё скі...” (1975), а так са ма з Да ні і лам Гра ні
ным — „Бло кад ной кни ги” (1979, 2е, поў нае 
вы дан не, у пе ра кла дзе на бе ла ру скую мо ву 
ў 1985).

Алесь Ада мо віч ад ным з пер шых уз няў 
у лі та ра ту ры тэ му Чар но быль скай ка таст
ро фы, яе сап раў д ных маш та баў. Яго ны 
го лас быў го ла сам сум лен ня та га час най 
бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі. Ак тыў на пад трым
лі ваў ства рэн не Бе ла ру ска га на род на га 
фрон ту. Быў су стар шы нёй гра мад скай ра
ды гі сто ры каас вет ніц ка га та ва ры ства „Ме
мо ри ал”.

Па мёр Алесь Ада мо віч 26 сту дзе ня 
1994 г. у Маск ве ад хва ро бы сэр ца. Зда ры
ла ся гэ та ад ра зу пас ля вы сту пу ў Вяр хоў
ным су дзе Ра сіі з пра мо вай у пад трым ку 
ма ё мас ных пра воў пісь мен ні каў Маск вы 
і Між на род на га лі та ра тур на га фон ду. Па ха
ва ны Ада мо віч у род най мяс цо вас ці Глу ша 
на Баб руй ш чы не. У Маск ве ў цэн т ры го ра
да ўста ля ва на па мят ная шыль да на до ме, 
у якім ён жыў.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Са з’яў лен нем но вых ме ды яў для жур на
лі стаў ва ўсім све це ад к ры лі ся не ве ра год
ныя маг чы мас ці ат ры ман ня і рас паў сю ду 
ін фар ма цыі. Ця пер да во лі лёг ка неш та 
апуб лі ка ваць, але гэ та не зна чыць, што 
пуб лі ка цыя пры цяг не на леж ную ўва гу чы
та ча ці гле да ча. Са цы яль ныя сет кі, улас
ныя сай ты, бло гі, ня гле дзя чы на да сяж
насць кож на му, да гэ туль не ста лі ў ро вень 
з пар та ла мі СМІ, і наў рад ці ста нуць. Пры
чы на ў па ды хо дах. Ка лі мно ства раз меш
ча ных па стоў у са цы яль най сет цы не пры
цяг нуць ува гу ка ры сталь ні каў ін тэр нэ ту, 
то бло ге ру асаб лі ва га го ра ад гэ та га не 
бу дзе. Ка лі ж мно ства ар ты ку лаў на сай
це вы дан ня раз за ра зам не ці ка выя для 
чы та ча, то зна чыць гэ та му СМІ на ка на ва
на хут ка знік нуць. Та му вель мі важ на для 
су час ных жур на лі стаў ва ўсім све це ўмець 
ці ка ва да нес ці ўлас ную ін фар ма цыю для 
сва ёй мэ та вай аў ды то рыі.

У Бе ла ру сі, дзе пра ца не за леж ных жур
на лі стаў знач на ўсклад ня ец ца ўла да мі, якія 
не за ці каў ле ны ў рас паў сю дзе пра ся бе 
праў дзі вай ін фар ма цыі, так са ма як і ў ін шых 
кра і нах іс нуе так зва ны „Прэсклуб”, дзе 
пры жа дан ні мож на на быць не ка то рыя ве
ды пра су час ныя ме дыяасаб лі вас ці. Сайт 
прэсклу ба зна хо дзіц ца ў ін тэр нэ це па ад ра
се https://press-club.by і яго га лоў ная ста
рон ка вы гля дае да во лі пры ваб на і прак тыч
на. Усе вый с ці на руб ры кі мес цяц ца ўвер се 
вы яў лен ня, але на іх мож на тра піць пап ро
сту пе ра соў ва ю чы вы яў лен не звер ху ўніз.

„Прэсклуб — гэ та пля цоў ка для пра фе
сій на га раз віц ця ме ды я су поль нас ці. Гэ та 
не фар маль нае аб’ яд нан не ме ды яп ра фе сі я
на лаў, усіх тых, хто ха цеў бы ўда ска на ліць 
свае жур на ліс ц кія ўмен ні і пра ца ваць у рыт
ме пра фе сій ных стан дар таў і трэн даў. Мы 
ад к ры тыя для ўсіх, хто хо ча раз ві вац ца, 

ву чыц ца, хто мае маг чы масць і жа дан не па
дзя ліц ца сва ім дос ве дам з ка ле га мі”, — так 
аз на ча юць прэсклуб тыя, хто ства раў 
у Бе ла ру сі. А гэ та 23 жур на лі сты, га лоў ныя 
рэ дак та ры і вы даў цы. Ство ра ны ў чэр ве ні 
2012 го да, бе ла ру скі прэсклуб у чэр ве ні 
2014 стаў сяб рам Між на род най аса цы я цыі 
Прэсклу баў — In ter na tio nal As so cia tion of 
Press Clubs (IAPC). У лі ста па дзе 2015 го да 
ў Бе ла ру сі бы ла за рэ гіст ра ва ная куль тур
наас вет ная ўста но ва „Жур на ліс ц кая май
стэр ня Прэсклуб”. Уся гэ та ін фар ма цыя 
змеш ча на на ста рон цы „Пра нас”. Там жа 
рас па вя да ец ца пра доў га тэр мі но выя жур на
ліс ц кія шко лы і ста жы роў кі ў ме ды ях па ўсім 
све це.

Пра важ ныя, на дум ку су пра цоў ні каў 
прэсклу ба, па дзеі рас па вя да ец ца на пер
шай у пе ра лі ку ад па вед най руб ры цы. Да 
та кіх па дзей яны ад но сяць раз на стай ныя 
прэскан фе рэн цыі, лек цыі, май старкла
сы, прэ зен та цыі. Праў да, апош нія да ту юц
ца лі пе нем, ві даць, на жні вень прэсклуб 
пай шоў у ка лек тыў ны ад па чы нак.

Ся род ін шых руб рык сай та: „Май стар
кла сы”, „Ві дэ а кей сы”, „Дос вед”, „Маг чы
мас ці”, „Ме ды я ток”, „На шы гос ці”, „Га ле
рэя” і „Прэсклу бы ў све це”. У іх мно гія 
па ве дам лен ні паў та ра юц ца, што, маг чы ма, 
зроб ле на ад мыс ло ва ства раль ні ка мі сай
та, каб ка ры сталь нік не пра пус ціў неш та 
важ нае.

Пры тым, што ўсе руб ры кі сай та вель мі 
ці ка выя, з іх вар та паз на чыць „Ме ды я ток”. 
У ім ням но га тэк ста вай ін фар ма цыі, але 
мно га ві дэ а кан тэн та раз на стай ных ды ску
сій, якія ар га ні зуе і пра во дзіць прэсклуб. 
Там уз ды ма юц ца най больш ак ту аль ныя 
пы тан ні бе ла ру ска га жыц ця і жур на ліс ц кай 
пра цы.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (18)

П
а коль кі ў Па ліч най не бы ло 
свят лі цы, дык кі на се ан сы дэ
ман ст ра ва лі мы ў школь ным 
драў ля ным бу дын ку. За ла 
не вя ліч кая, уся го на со рак 

гле да чоў. А ся ло вя лі кае ды і ама та раў 
гля дзець кі но бы ло шмат. На ра ніш ні ках 
для вуч няў трэ ба бы ло ар га ні за ваць да
дат ко выя се ан сы. Ам бі цы яй па лі чан скіх 
па жар ні каў бы ло чым хут чэй за вяр шыць 
бу до ву па жар на га дэ по са свят лі цай. 
За тым на зак лік тра і ста га са ю за (Ян Пят
ро чук, Сця пан На за рук, Мі ка лай Ду дар) 
„усе ру кі на па лу бе”, ста ноў ча ад гук ну
ла ся і ўклю чы ла ся ў вір па дзей уся мяс
цо вая су поль насць: па жар ні кі, ся ля не 
і на стаў ні кі. Вя лі кую да па мо гу ака за ла 
Па вя то вая па жар ная ка мен да ту ра ў Гай
наў цы з ка мен дан там Аль ф рэ дам Пэл
чынь скім і Гра мад ская ра да на ра до вая, 
якую ўзна чаль ва лі стар шы ня Да ні люк 
і сак ра тар Ляў чук.

Па куль я па чаў за яз джаць у Па ліч ну 
з кі на пе ра соў кай, у ся ле ўжо бы лі ў мя
не зна ё мыя. Жэнь ка Які ма ва (у дзя во
цтве Саў чук), хрыш чо ная дач ка ма ёй 
ма ту лі, вый ш ла за муж за Аляк сея Ві
лю ка. Ча ста мы ў Ку за ве су стра ка лі ся 
пры на го дзе па ра фі яль ных фэ стаў 
(у го нар св. Тэк лі ці св. ве лі ка му ча ні цы 
Вар ва ры). Ка лі стаў я пра ца ваць кі нош
ні кам, бы ла гэ та ў Па ліч най мая пер шая 
пры стань. У Ві лю коў бы ло двое дзя цей 

— Ве ра і Ва ло дзя. Зап ра шаў я іх у кі но. 
Ша фёр Ва ло дзя Скеп ка і кі на ме ха нік 
Алік Чар ня нін ста ла ва лі ся ў той час у Мі
ха ла Ра ма ню ка. А Мі ха лаў шва гер, жон
чын брат, зна чыц ца, Ян Най бук вы хо дзіў 
з Вой наў кі і ажа ніў ся ў Ку за ве са Сце
па ні дай Ра ман чук. Аб тым я да ве даў ся 
ў лі ста па дзе 1962 го да, ка лі зай ш лі мы 
да Ра ма ню коў на абед.

З пер ша га дня на ла дзіў я з гас па да
ра мі за ду шэў ныя кан так ты. Ды не толь кі 
з су жон ствам Ра ма ню коў. Да гэ тай кам
па ніі да лу чы лі ся са ма дзей ні кі на ча ле 
з Янам Пят ро чу кам, за тым Ян На за рук, 
у яко га змяш ча ла ся пош та. Дзядзь ка 
Іван фу рай за бі раў з чы гу нач на га пры
пын ку ў Па ліч най паш то выя па сыл кі 
і ад во зіў з пош ты па сыл кі на чы гун ку. 

Та кі паш то вы кур’ ер кур сі ра ваў на лі ніі 
Ча ром ха — Гай наў ка. Хут ка пад ру жыў 
я з сы на мі На за ру ка Ва лодзь кам і Лё ні
кам. Яны лі чы лі ся ма і мі ста лы мі гле да ча
мі. У Па ліч най бы ло шмат мо ла дзі. Вё ска 
сла ві ла ся сель ска гас па дар чай тра ды цы
яй. У шас ці дзя ся тых га дах па пу ляр ным 
ра мя ством бы ло вып ля тан не ка ро бак 
з са ло мы. Скуп кай вы ра баў з са ло мы 
зай маў ся гай наў скі ка а пе ра тыў „Лес”. 
Та вар ад выт вор цаў за бі раў на гру за вую 
ма шы ну спа дар Мі ку ліч. Мой ку заў скі су
сед Ула дзі мір Клі мюк так са ма вып ля таў 
ка роб кі.

У Па ліч най ка ва лер ка ар га ні за ва ла 
сваю дру жы ну. Най час цей збі ра лі ся ў ха
це Іг на цю коў. Па мя таю суст рэ чу пе рад 
Ка ля да мі. Кож ны пра ца ваў на свой ра ху
нак, але абед быў су поль ны. Пе рад Раж
джа ством Хры сто вым стра вы, ра зу ме ец
ца, бы лі пос ныя: пе ча ная ў печ цы буль ба 
з лу пі най, ка пу ста з але ем і ў пры ку ску 
чар ка ві на „пал кай пі са на га” (са ма га тан
на га, па 11 зло тых бу таль). На та кі па ча
сту нак і мя не за пра сі лі. Ад яго за стаў ся 
пры ем ны ўспа мін.

Ня ма ўжо ў жы вых мно гіх па лі чан скіх 
ка лег з даў ней шай „пач кі”: Вік та ра Іг на
цю ка, Смо лю ка (імя не за па мя та ла ся), 
Ян кі Ба ра на, Лё ні ка На за ру ка. За ста лі ся 
Мі ка лай Ві люк, бра ты Фе дзя і Пят ро Ра
ма ню кі, Пець ка Пят ро чук, сын Яна Пят ро
чу ка — на чаль ні ка па жар ні каў. З гэ тым 
у мя не бы лі сво е а саб лі выя кан так ты. Але 
аб гэ тым у чар го вым до пі се.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

 Даў ней шы пісь ма но сец Ва лодзь ка На за рук сын Іва на з жон каю са сля зін кай у ва чах ус па мі на юць сваю ма ла досць
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СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування Юры Каліну 
і Яго сям’і з прычыны 

напаткаўшага яго гора 
– смерці бацькі

сяргея.

рэдакцыя нівы
і сябры

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. ва лак ні стая ткан ка, што звяз вае 

мозг з ін шы мі ор га на мі це ла, 2. па пу
ляр ная ка ме дыя Ян кі Ку па лы, 3. вы ка
ры стан не, пры мя нен не, у якім ... жы та, 
4. вер х няя част ка тва ру ча ла ве ка, 5. 
нач ная птуш ка ат ра да соў або па ну ры 
ча ла век, 6. лю біць узяць, 7. аса бі стае 
свя та ў дзень ад най мен на га свя то га, 
8. ста лі ца Ін дыі, 9. знат ны слой гра мад
ства, 10. бу тэль ка, 11. бе лая вад касць 
з ма лоч ных за лоз, 12. бус лі ны го лас, 
13. квад рат ны ко рань з ча ты рох.

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 33 ну ма ра
Аўт, банк, на га, Жан, „Іж”, Іоў, ях та.
Ра шэн не: Кож ная ха та ў жніў ні ба га та.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Яну Мі-

халюку з Чыжоў і лявону Федаруку з Ры бал.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) На ву чы ся кі ра ваць сва і мі эмо-
цы я мі і быць стры ма ным. Будзь больш ас ця рож-
ным і пе ра бор лі вым у вы каз ван нях. Хоць не 
па він на зда рыц ца ні я кіх кур’ ё заў, са ма кан т роль 
— рэч ка рыс ная. Пас п ра буй не мі ту сіц ца і не 
пры маць ра шэн ні ха а тыч на. Спы ні ся і збя ры ся 
з дум ка мі. Важ ныя спра вы пла нуй за га дзя і за піс-
вай у пры я ры тэт най пас ля доў нас ці. Моц на здзі-
віш ся, што ў ця бе ку ча воль на га ча су!
(21.04. — 21.05.) Ба я вы на строй і мэ та на кі ра-
ва насць. Змо жаш ска рыць са мыя скла да ныя 
вяр шы ні і да маг чы ся не ве ра год ных вы ні каў! Не 
вып раў ляй тое, што і так спраў на. Толь кі па зі тыў-
ны на строй да па мо жа ўстаць на пра віль ны шлях 
і зра біць ра зум ныя выс но вы. Не пе ра скок вай 
са мо га ся бе, за ста вай ся са бой, рас стаў пры я-
ры тэ ты, скла дзі пла ны і дзей ні чай. Час пас пя хо-
вы і ўда лы ва ўсіх сфе рах жыц ця. Мо жаш сме ла 
кі даць вык лік лё су і ста віць не да сяж ныя мэ ты. 
Зро біш на ват не рэ аль нае!
(22.05. — 22.06.) Бу дзеш ці ха і спа кой на да ма-
гац ца сва іх мэт, паз бя га ю чы пуб лі кі і за ліш няй 
ці каў нас ці. Ад нак, ка лі пер шыя вы ні кі тва іх прац 
ста нуць бач ны мі, сла вы не паз бег неш! Будзь 
упэў не ны ў сва іх сі лах і па тэн цы я ле, усё ма еш, 
на ват у ліш ку! Вы дат ная ма ты ва цыя для но вых 
здзяй с нен няў, пе ра а до лен ня ўсіх пе раш код. 
Шмат маг чы мас цей для рэ а лі за цыі за ду ма на га 
і ажыц цяў лен ня ма раў. Ва ўсім па ві нен быць па-
ра дак — у дум ках, у ду шы, на пра цы, у да ку мен-
тах, до ма.
(23.06. — 23.07.) Зной дзеш за ня так, каб па леп-
шыць свой воль ны час і пры нес ці ка рысць гра-
мад ству. Фар ту на Ра кам ус мі ха ец ца і ім ня ма 
пра што тур ба вац ца. Усё бу дзе іс ці па твай му 
сцэ на рыю. Але сце ра жы ся зор най хва ро бы! 
Будзь спа гад лі вы і та ле ран т ны. А шчас це тваё 
зу сім по бач.
(24.07. — 23.08.) Шмат ста ноў чых эмо цый, но-
выя пры ем ныя па чуц ці, но выя зна ё мыя і сяб ры, 
а не ка то рыя Львы су тык нуц ца з бу ду чым спа да-
рож ні кам жыц ця. Сі ту а цыю ча сам паг ля дзі ва чы-
ма ста рон ня га гле да ча. Не пе ра боль ш вай сур’-
ёз насці пы тан няў і не ўсклад няй сі ту а цыі.
(24.08. — 23.09.) Паз бя гай пу стых і бес сэн соў-
ных абя цан няў, якія ты не ў ста не вы ка наць. Вя-
дзі ся бе стры ма на і ша нуй пра ві лы эты ке ту. Не 
вар та вы лі ваць ду шу пер ша му суст рэч на му, ды 
і бліз кім зна ё мым так са ма. Паз бя гай бліз кас ці 
з пад ступ ны мі і праг ны мі людзь мі. Пры ліў нат х-
нен ня і сіл пад ш тур х не ця бе на вя лі кія да сяг нен ні, 
пры му сіць не стан дар т на ду маць і пры маць вы-
раз ныя і кан к рэт ныя ра шэн ні, што з’яў ля ец ца вы-
дат ным ін ст ру мен там для да сяг нен ня пос пе ху.
(24.09. — 23.10.) Ня гле дзя чы на тое, што ва кол 
ця бе бу дзе ма са вы гад ных пра па ноў, не пад да-
вай ся спа ку се і не стаў гро шай на пер шае мес-
ца. Пры я ры тэт ны не ма тэ ры яль ны бок жыц ця, 
а ду хоў ны. Ста рай ся па поў ніць дэ фі цыт зно сін, 
ве даў, на вы каў, зра зу мей ся бе. Не зна ходзь ся 
ў га нар лі вай адзі но це пра цяг лы час, ці шы ня так-
са ма аг лу шае.
(24.10. — 22.11.) Паз бя гай кан ф лік т ных сі ту а-
цый, а тым больш ак тыў на га ў іх удзе лу. Будзь 
пры яз ным і спа гад лі вым, выс лу хай ча ла ве ка і па-
ва жай яго пункт гле джан ня. Ты па ві нен вы раз на 
ба чыць свой шлях. Вар та ад мо віц ца ад да дат-
ко вых аба вяз каў або не зап ла на ва ных спраў. 
Не пат рэб ная та бе ліш няя наг руз ка. Кан т ра люй 
эма цый ныя па ры вы.
(23.11. — 22.12.) Чым больш бу дзеш жа даць, 
тым больш ат ры ма еш у вы ні ку. Не стрым лі вай 
сваіх жа дан няў і фан та зіі, мар і па сту по ва па вы-
шай план ку, каб вы ка ры стаць свой пос пех да 
мак сі му му. У са мым па чат ку шля ху трэ ба мець 
на ўзбра ен ні вы раз ны план кан к рэт ных дзе ян-
няў, а так са ма яр кую кар цін ку ча ка на га вы ні ку. 
За хоў вай упэў не насць і цвёр дасць, не сум ня вай-
ся ў сва іх сі лах. Па ча так во се ні ба га ты на энер-
ге тыч ныя па то кі і на поў ніць ця бе не ве ра год най 
хва ляй нат х нен ня.
(23.12. — 20.01.) Твае пла ны на столь кі гран ды-
ёз ныя, што мо гуць не ка то рым лю дзям здац ца 
аб сур д ны мі, але гэ та ця бе не па він на хва ля-
ваць. Упар та пра цуй, ідзі на пе рад, пе ра а доль-
вай усе пе раш ко ды і рас ці як асо ба. Не ад маў-
ляй ся ад шчы рай да па мо гі. Але спа дзя вай ся 
толь кі на ся бе.
(21.01. — 19.02.) Не ча ка на па сту піць фай ная 
пра па но ва, ад якой про ста нель га ад маў ляц ца. 
Доб ра ўсё аб ду май, уз важ і пе ра лі чы, каб у са-
мы ад каз ны мо мант быць у поў ным уз б ра ен ні 
і год на ад рэ а га ваць на сюр прыз. Пра па но ва 
бу дзе звя за на з тва ёй ма рай. Не бой ся ры зы ка-
ваць і змя ніць сваё жыц цё да леп ша га. Будзь смя-
лей шы і больш ра шу чы. Ча ка юць ця бе доб рыя 
пер с пек ты вы і маг чы мас ці, у вы ні ку зной дзеш 
сваё шчас це і за бяс пе ча ную бу ду чы ню.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш ува саб лен нем пос пе-
ху і шчас ця. Усе ва кол ця бе цэ няць і па ва жа юць. 
Да па ма гай на ва коль ным лю дзям — ка му па ра-
дай, ка му спра вай, а ка го про ста выс лу хай. Та-
бе бу дзе зда вац ца, што тра піў у каз ку, але гэ так 
бу дзе на са мой спра ве. Зор кі ра яць у па дзя ку 
Фар ту не тва рыць даб ро ва кол ся бе. Не ўсім так 
вя зе, як та бе!

Кан чаў ся ты дзень ма ёй шпі та лі за цыі 
на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні. У се
ра ду на ле кар скім аг ля дзе ар ды на тар 
за я віў Пет ру сю, што ў па ня дзе лак бу дзе 
вы пі са ны да до му. Вой т ку тэр мін вы ха ду 
на зна чыў на аў то рак. У су бо ту Пят русь 
па даў ся на зваль нен не. Гмі на ў Мель ні
ку ар га ні за ва ла ім п рэ зу і са маў ра даў цы 
за пра сі лі яго на свят ка ван ні... У ня дзе лю 
ад на стай на сця каў час. Алё ша па даў ся 
на суст рэ чу з жон кай, Вой так — у парк, 
а я за няў ся па паў нен нем свай го дзён
ні ка і кры жа ван ка мі. У па ня дзе лак мы 
раз ві та лі ся з Пет ру сём, на ступ на га дня 
з Вой т кам. Мне пе ра да лі пульт ад тэ ле ві
за ра. «Ты бу дзеш кі раў ні ком», — ска заў 
Пят русь, па ці ска ю чы на раз ві тан не ру ку. 
Са ні тар кі не пас пе лі аб мя няць пас це лі, 
а ўжо «на віч кі» ча ка лі. Нам пры зна чы лі 
двух па цы я ен таў з ляг чэй шы мі зах вор
ван ня мі пас ля кро ваз ліц ця — дзя ду лю 
з Ба ры саў кі і Ген ры ка зпад Брань ска. 
Мы з Алё шам «шэ фа ва лі». Дзя ду лю 
Пят ра ча ста на вед ва лі жон ка з сы нам, 

па коль кі жы лі не па да лёк шпі та ля. Ген
рык хут ка на ла дзіў зна ём ства з ка ле га мі 
з су сед няй па ла ты. Амаль што дзень 
вы хо дзі лі яны на даў жэй шыя «пра гул кі». 
Ці ка вы гэ та быў кам па ньён. Шпі таль на га 
хар ча ван ня яму бы ло ма ла ва та, да баў ку 
пры но сіў з ка лі дор на га ха ла дзіль ні ка. Не 
лю біў звы чай ных бу ла чаккай зэ рак і аб
мень ваў ся са мною на хлеб. Але за я даў
ся шпі таль ным драж джа вым пя чэн нем, 
якое па вя лі кай лус це да ва лі нам кож ны 
дру гі дзень. Ад ной чы я на ла дзіў раз мо ву 
з Ген ры кам. Па ці ка віў ся яго ра да во дам.

Наш пры я цель па па ла це вы хо дзіў 
з па сёл ка зпад Брань ска. Жы ве з жон
каю, сы нам і ня вест кай. У іх тры нац цаць 
гек та раў по ля. Шэсць гек та раў пад за се
ва мі. Зай ма юц ца жы вё ла га доў ляй. Іх ста
так на ліч вае тры нац цаць дой ных ка роў. 
Гас па дар ка ў іх ме ха ні за ва ная. Ка ры ста
юц ца не аб ход ны мі сель ска гас па дар чы
мі ма шы на мі, кам бай нам. Кож ны дру гі 
дзень аў та цы стэр на за бі рае ка ля ты ся чы 
літ раў ма ла ка. Па коль кі жы вуць на ка лё

ніі, дык ня ма ў іх во дап ра во да. Збу да ва лі 
ар тэ зі ян скі ка ло дзеж. Пе рад вай ною на 
ху та ры жы ло 22 гас па да роў. За ста ло ся 
шэсць. Апош нія пе ра ся лі лі ся ў вё ску. 
У мі ну лым жы лі ў драў ля най, аб леп ле най 
глі най хат цы. Пас ля вай ны з бяр вён збу
да ва лі шы кар ны дом. Ген рык пен сі я нер. 
На гас па дар ку не спя ша ец ца.

— Ёсць ка му пра ца ваць. Ня хай ма ла
дыя зай ма юц ца. А пен сі я не рам на ле жыц
ца ад па чы нак, — за я віў з ус меш кай.

У час шпі таль ных на вед ван няў у на шу 
па ла ту зай шоў рос лы муж чы на, за пы таў 
пра Алё шу Бе леў ска га. Ад рэ ка мен да ваў
ся Алё шы ным шваг рам. Па пра сіў я гос ця 
пры сес ці.

— Ад куль бу дзеш ро дам? — па пы таў 
я пры шэль ца.

З Мах на та га... — за я віў. — Ва сіль 
Бал т ру чук, а жы ву на ка лё ніі ў Арэш ка ве 
ў аг ра ту ры стыч най ква тэ ры «Ку па ла». 
Ка лі я на мяк нуў пра свае зна ём ства 
ў Мах на тым і пра гэ та, што пі шу ў «Ні ву», 
дык мой сраз моў ца за пы таў: — А якое 
тваё проз віш ча? Сі да рук?.. За раз пры па
мі наю, — прыж му рыў шы во чы за га ва рыў 
Ва сіль. — У пяць дзя сят дзя вя тым го дзе 
ты пры яз джаў у Мах на тае. Кан цэр ты 
ар га ні за ваў. Ка за лі, што та ды быў вя лі
кім «дзе я чам». А мы з Алёш кам Ге ра сі
мю ком ма стац кі ка лек тыў у Мах на тым 
ар га ні за ва лі. Бы лі іні цы я та ра мі зас на
ван ня ў кан цы пя ці дзя ся тых га доў сель
ска гас па дар ча га ка а пе ра ты ва. У 1959 г. 
з кан цэр там вы сту па лі ў Бе ла ве жы. Акам
па на ваў нам гар ма ніст з Кле нік. Спя ва лі 
«Ой ту ма ны, мои ра сту ма ны» і «Жы ву 
ў Ня меч чы не». Мне пры зна чы лі дру гую 
ўзна га ро ду за соль ны вы ступ, гар ма ні
сту — пер шую. Пас ля пят нац цаць га доў 
пра ца ваў я ў Гай наў скім ка а пе ра ты ве 
«Чын», а за раз з’яў ля ю ся стар шы нёю 
гмін на га гур т ка пен сі я не раў у Гай наў цы, 
а жы ву ў Арэш ка ве, — за вяр шыў апо вед 
мой но вы кам па ньён Ва сіль Бал т ру чук.

У па ла ту вяр нуў ся Алё ша Бе леў скі. Ва
сіль пе ра даў шваг ру па да ру нак «для хво
ра га» — ша ка лад ку, ла сун кі і пя чэн не. 
Для сім па тыч ных сяб роў раб лю па мят ны 
зды мак. Та ды — да но вай су стрэ чы!...
vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні (5)

 Ва сіль Бал т ру чук са шваг рам Алё шам Бе леў скім

3 ве рас ня гэ та га го да ў ам фі тэ ат ры ў На раў цы Гай наў ска га па ве та ад бу дзец
ца тра ды цый ны да жын ка вы фэст. Рас пач нец ца ён а га дзі не 15й. У пра гра ме ме
ра пры ем ства, між ін шым, эку ме ніч ная ма літ ва, уру чэн не ўзна га род пе ра мож цам 
кон кур саў на най п ры га жэй шы да жын ка вы вя нок ды на най п ры га жэй шыя ся лян
скія ся дзі бы, уру чэн не знач коў „Зас лу жа ны для сель скай гас па дар кі”, вы стаў ка 
на род на га ру ка дзел ля ды ба га ты ка лек ты ва мі кан цэрт.

З кан цэр там вы сту пяць ай чын ныя і за меж ныя гур ты: „Вяс на” з Бе ла сто ка. 
„Сэ вэн” з Бель скаПад ляш ска га, „Ро сы” з Ры ба лаў, „Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў
ко ва, „На раў чан кі” з На раў кі, „Ако лі ца” з Даг ды (Лат вія), „Ве ча рын ка” з За лес
ся” (Бе ла русь). Зор кай ве ча ра бу дзе шы ро ка вя до мы эст рад ны ка лек тыў „АС” 
з Бе ла сто ка.

Фэст ар га ні зу юць Гмін ны ася ро дак куль ту ры і Гмін нае ўпраў лен не ў На раў цы. 
(яц)

Да жын ка вы фэст у На раў цы
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У па ле скай глы бін цы (96)

У
 раз на ко лер най, зад ба най ха
це ба бы Ма ні ні дзе я не прык
ме ці ла рэк ві зі таў пат рэб ных 
для ля чэб най ма гіі. Ні я ка га па
кул ля, чыр во ных ла так, пё раў 
з хва ста чор на га пеў ня ці пля

шак з на сто ем на му ха мо рах, ні чо га та
ко га я не згле дзе ла. Ад на ча со ва штось 
важ кае ад чу ва ла ся по бач, быц цам той 
цэ лы ма гіч ны ар се нал іс на ваў як вір ту аль
ная зда гад ка, ды час ад ча су ажыц цяў ляў
ся пад гу кі рыт міч най за мо вы. На кож ную 
хва ро бу ба ба Ма ня мае асоб ную за мо ву.

— За мо вы гэ та ма літ вы, — ка жа.
У ста ра жыт ным Но бе лі пры сут насць 

на род ных ле ка раў ус п ры ма юць як част ку 
то ес нас ці. Яны тут з дзе да пра дзе да. Іх сце
ра гуць ад нез да ро вай за ці каў ле нас ці, бо 
гэ та пас лаб ляе моц. Пра тое, што Ма рыя 
— шап ту ха, я да ве да ла ся пад ка нец на шай 
су стрэ чы. Вест ка, для мя не над звы чай 
каш тоў ная, пра гу ча ла мі ма ходзь. Гэ та быў 
мо мант, на які я пад с вя до ма раз ліч ва ла 
і ча ка ла. Да та го трыча ты ры га дзі ны іш лі 
жыц цё выя ўспа мі ны пра ма ла дзё выя ван
д роў кі, сі ро чыя слё зы і хва ро бы, ах вя ра
ван ні і па да рун кі лё су. Ма рыя пе ра ня ла ля
чэб ную прак ты ку па жа дан ні і во лі су сед кі. 
Ра ней прыс вя ці ла ёй сем га доў жыц ця.

— Ёй бы ло столь кі га доў, як мне за раз, 
— ус па мі нае 93га до вая Ма рыя. — Яна 
прый ш ла да мя не і ка жа: — Моя ді ті нонь ко, 
хо ды до мэ не, да бу дэш ты мэ нэ гля ді ты, 
да я то біэ ха ту од дам... (Лю бая дзет ка, ха-
дзі да мя не жыць, бу дзеш мя не даг ля даць 
а я та бе ха ту па кі ну)... 

Пра па но ва з’я ві ла ся ў жа да ны мо мант. 
Як раз уча стак, на якім хі лі ла ся хат ка 
Ма рыі, спат рэ біў ся пад па бу до ву но вай 
шко лы і ёй не аб ход на бы ло шу каць но вае 
мес ца. Па ся лі ла ся на па на двор ку ста рэ чы, 
сваю хат ку пры ста ві ла да хлеў чу ка, аб ста
ля ва ла ся.

— Праў да, ба ба то з ха рак та рам бы ла, 
— ад зна чае Ма рыя. — Ёй трэ ба бы ло доб
ра да га джаць, пе ра но сіць кол кія заў ва гі. 
Але я ра зу ме ла, што да ма лень кіх ды ста
рэч не аб ход ная ла ска і спа га да, трэ ба ім 
да ра ваць пра ві ны.

* * *
У ха це ба бы Ма ні час рас цяг нуў ся да лё

ка паза свя до масць су час ных жы ха роў 
Но бе ля. Не менш каш тоў най з’я вай явіў ся 
мяс цо вы ды я лект, з со кан нем, ар ха іч най 
лек сі кай ды паў сюд ным слоў цам да, якое 
пад бі ва ла рытм гу тар кі і на па мі на ла пра 
жы вы пра цяг па ка лен няў. У апо ве дах ба бы 
Ма ні ад на ча со ва гу ча ла мо ва дзе вят нац
ца та га і двац цаць пер ша га ста год дзяў. Ма
рыя да бы ва ла з па мя ці ар ха іч ныя слоў цы 
ты пу: он дэ (тут), очу тів са (апы нуў ся), да по-
ра ю са на кух ні (я за ві ха ю ся ў кух ні). Ра зам 
з апо ве да мі ажы ваў дух пат ры яр халь на га 
ла ду, які грун та ваў ся на муд рас ці ста рых 
і па мя ці прод каў. Са мы важ ны ўспа мін да
ты чыць блас лаў лен ня, якое Ма рыя ат ры ма
ла ад су сед ківя дун кі.

— Ад ной чы я прый ш ла з ра бо ты ды 
іду па гля дзець баб ку. А яна ся дзіць, ча кае 
мя не ды ка жа: «О, моя ді тонь ко, да як 
я йы сты хо чу!» Я до ба бы, вэ ду за ру ку, да 
ба ба нэ мо жэ йысты. Я е до вэ ла в кух ную, 
да даю лож ку, да во на йы сты нэ мо жэ. (О, 
мая ты дзет ка, мне над та хо чац ца ес ці! 
Я па дыш ла да ба бы, узя ла за ру ку каб іс ці 
з ёй на кух ню, а яна не дасць ра ды іс ці. 
Я да вя ла яе на кух ню, даю ў ру кі лыж ку, 
а яна ес ці не мо жа).

Ма рыя па кар мі ла ба бу лю, ад вя ла яе на 
кой ку, а са ма вяр ну ла ся на кух ню і по ра ец-
ца ля гар ш коў. А баб ка зноў яе клі ча:

— Моя ты ді ті нонь ко, хо ды но до мэ нэ!
Ма рыя па дыш ла, а ста рэ ча ўзя ла яе 

ру ку і ка жа: — Ну, я тэ бэ поб ла гос лов лю, 
што ты мэ не шчы ро гля ді ла, як свою рід ну. 
Нэ хай то біэ Гос подзь дасць здо ро веч ко, 
як я до ста ла. Коб дох то рэ нэ зна ла — як 
я нэ зна ла. Нэ хай Гос подзь дасць то біэ 
сі лу на всю жызнь — як я до ста ла. Коб ты 
до жы ла мо іх ро кіэ і даль шэ шчэ. Хай тэ бэ 
Бог бла гос ло віт, як я бла гос лов лю! 

Яна пе ра жаг на ла Ма рыю і ляг ла на 
свой ло жак.

— І ўсё! — спы няе на мо мант свой ра
сказ ба ба Ма ня. — Яна па ля жа ла мо жа 
па ло ву га дзі ны і па мер ла.

Згод на з абя цан нем Ма рыя ат ры ма ла 
ў спад чы ну ха ту і ўча стак зям лі. А ра зам 
з блас лаў лен нем — да звол і жа дан не, каб 

пас ля яе смер ці ле ка ваць лю дзей і жы вёл. 
Сён ня ве дае, як моц на да па ма га ла ёй 
блас лаў лен не ста рэ чы. Яно пра яў ля ла ся 
пры то кам сі лы, пад каз ва ла як зма гац ца 
з эпі леп сі яй або па га сіць хво рыя нер вы, 
ад якіх зві ваў ся каў тун. У той час у Но бе лі 
зак ры лі цар к ву і спя ва лі пра свет лую бу
ду чы ню ка му ніз му. Прас ле да ва лі ве ду ноў 
і шап тух, на род ную ме ды цы ну на зы ва лі 
цем ра шаль ствам.

— А як ка го пры ціс не боль зу боў, — смя
ец ца ба ба Ма ня, — да мя не ўсе за да па
мо гай ля це лі. За га род дзем, каб ніх то іх не 
па ба чыў.

* * *
— За мо вы — гэ та ма літ вы, — паў та рае 

ба ба Ма ня. — Яны да Бо жай Ма ці і Усіх 
Свя тых. Га лоў на, каб су па ко іць лю дзі ну, 
пры вес ці яе ў ду шэў ную раў на ва гу.

На гэ та пат рэб ная бла га даць, да па мо га 
Вы шы ні. Ма рыя най лепш ад чу вае ся бе 
ў цар к ве. Лю боў да рэ лі гіі вы нес ла з род
най ха ты. У дзе сяць га доў ста ла з баць кам 
ха дзіць на клірас. Пас ля, ка лі за чы ні лі цар к
ву, хор збі раў ся ў іх ха це.

У на ва кол лі пра ца ва ла толь кі ад на цар
к ва ў Ма роч ным. Наб лян кі да маў ля лі ся 
па дзветры ды іш лі на ба гас луж бу. Хоць 
у адзін бок да ро га доў жы ла ся пят нац цаць 
кі ла мет раў, ніх то не на ра каў. Урэш це, 
у па чат ку дзе вя но стых, ка лі ад к ры лі дзве
ры но бель скай цар к вы, Ма рыі да ру чы лі 
над та важ ную за да чу. Лю дзі ха це лі, каб 

ба га служ бы пра ві лі пако ліш ня му, згод на 
з мяс цо вай тра ды цы яй. А Ма рыя па мя та ла 
ўсё: па ра дак кож най ба га служ бы, ве да ла, 
ка лі трэ ба пе ра жаг нац ца і як па во дзіць ся
бе ў цар к ве. Па мя та ла, як у кож най ма літ ве 
ідуць жа но чыя ды муж чын скія га ла сы, ка лі 
якія гла сы, ек те ні, ка та ва сі... Дзя ку ю чы ёй 
ажы лі мяс цо вы на пе вы, якіх па ча так ся гаў 
дзесь ці ў ста ра жыт нае Пін скаТу раў скае 
кня ства...

— Бо Но бель ка лісь сла віў са на ўсю 
ако лі цу, — ка жа 78га до ва Га ля Шклё да. 
— Ста рыя лю дзі га ва ры лі, што тут бы ло 
сем цэр к ваў. У кож ны дзень ба гас луж бу 
пра ві лі ў ін шай цар к ве. Цэр к вы ста я лі ў мя
стэч ку і на ўзгор ках ля во зе ра: ва ўро чыш
чах Ра дов ні ца, Дзе дов ка, Нэв кі, За міс ця. 
А ця пер мы за ста лі ся без свай го ба цюш кі, 
— зак лю чае слаў ны апо вед ба ба Га ля, 
— толь кі час ад ча су на яз джае свяш чэн нік 
з Лок ні цы.

— Што зда ры ла ся?
— Сён ня ня ма та кіх ба цюш каў, — з да

лі кат нас цю па яс няе ба ба Га ля, — каб пры
жы лі ся на ад ным мес цы. Праў да, пер шы 
слу жыў шмат га доў, але не па га джаў ся 
з людзь мі, то ўзя лі і праг на лі. А дру гі над та 
доб ры, лю дзі ха це лі, каб у нас жыў. Але 
тут так са ма не зла дзі ла ся, бо ма туш цы не 
спа да ба ла ся. Яна ўзя ла дзя цей і з’е ха ла 
ў го рад. А ён па быў яш чэ год і так са ма 
з’е хаў. Ве да е це, яны ма ла дыя, — ка жа на 
ап раў дан не ба ба Га ля, — ім ха це ла ся да 
све ту...

* * *
Мне ад нак не ха це ла ся ад’ яз джаць з Но

бе ля ў свет. Мес ца за ва ра жы ла і не ад пу
ска ла ад ся бе. Пе рад ад’ ез дам я сха дзі ла 
да ба бы Ма ні на Ра жок, каб па дзя ка ваць 
ёй за ра ска зы і пес ні. А яна ўзя ла мя не 
за ру ку і па вя ла ў свой па кой. Ёй вель мі 
ха це ла ся да кон чыць раз мо ву. На сця не на 
га на ро вым мес цы від неў шлюб ны пар т рэт 
му жа... з пер шай жон кай. Ма рыя ні ко лі не 
да зво лі ла са бе на зай з д расць.

Год пас ля смер ці ста рэ чы Ма рыя вый
ш ла за муж. Пас ва таў ся ўда вец, той са мы 
му ж чы на, з якім ка лісь ха цеў ажа ніць яе 
на стаў нік Ген рык Дам б роў скі.

— Пас ля смер ці жон кі ён зра зу кі нув са 
да мя не і ра шы ла ся я пай с ці за яго, — ус
па мі нае. Ма рыя пра да ла ба бі ну хат ку ды 
зра зу ўзя ла ся на во дзіць па рад кі. Ад ра ман
та ва ла ве ран ду, пе рак ры ла хля вы, што 
ста я лі пад са ла мя най стра хой, збу да ва ла 
лё ха, тобок склеп на па на двор ку.

Нап ры кан цы жыц ця муж пе рай шоў скла
да ную апе ра цыю на ма ча вік. Ле ка ры па пя
рэ дзі лі, што ка нец не за га ра мі, смерць неў
за ба ве па сту кае ў ак но. Па мя тае, як та ды 
це шыў яе кож ны пе ра жы ты ра зам дзень. 
Не да зва ля ла яму пра ца ваць. Пра чы на ла
ся да ўсхо ду сон ца і га та ва ла яду, кар мі ла, 
па да ва ла ле кі. Пас ля бег ла і кор па ла ся 
пры гас па дар цы. «Ён хоць сла бень кі, — ду
ма ла, — то ня хай хоць па бу дзе». Ра зам аб
мяр коў ва лі кож ны крок, кож ную на ві ну.

— Мне з ім бы ло доб ра, — ка жа сці ша
ным, ла ска вым го ла сам, — ён шка да ваў 
мя не.

Але, як ка жуць, са шчас цем кан т ракт не 
пад пі шаш. Яно не ча ка на пры хо дзіць і не ча
ка на ўця кае. Пас ля смер ці му жа на сі вую 
га ла ву Ма рыі не ча ка на зва лі лі ся кло па ты. 
Дзве дач кі па пер шай жон цы на ма га лі ся 
вяр нуць са бе ся лі бу на Раж ку. Ма рыі, на 
схі ле га доў, прый ш ло ся су дзіц ца. Доб ра, 
што за сту пі ла ся за ёй га ла ві ха Ва ля Таш
лы ко віч. Не да зво лі ла праг наць з ха ты. Пас
ля ча ты рох су доў з цэ лай пра стор най ха ты 
Ма рыі за су дзі лі пра ва на адзін па кой, маг
чы масць ка ры стац ца ка лі до рам і па бы ваць 
на ве ран дзе, якую ка лісь пад ня ла з ру і ны.

— Што гэ та за час на стаў, — не ха вае 
крыў ды ба ба Ма ня. — Ку ды яны мя не вы га
ня юць! Каб я не ме ла пра ва па мер ці ў сва
ёй ха це! Ча му яны ні чо га не ра зу ме юць? 
Я гэ тых дзяў чат як сва іх даг ля да ла.

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

 Марыя (у цэнтры),
Галя Багдановіч (справа), 

спадарыня Маруся

 Вера Масляк (злева), Галя Шклёда 


