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Трыялог у Крынкахè8-9

Першага верасня ў Павятовым стара
стве ў Гайнаўцы размаўляю з гайнаўскім 
старастам Міраславам Раманюком. Спаты
каю там таксама Ігара Лукашука, які афар
мляе справы, звязаныя з прызначэннем на 
пасаду дырэктара Комплексу школ з дадат
ковым навучаннем беларускай мовы ў Гай
наўцы. З новаабраным дырэктарам параз
маўляю ў гэты сам дзень, але пазней.

— Тэрмін працы Яўгена Сачко на паса
дзе дырэктара Комплексу школ з дадатко
вым навучаннем беларускай мовы ў Гай
наўцы канчаўся і згодна абавязваючымі 
адукацыйнымі законамі наша ўправа мела 
абавязак абвясціць конкурс на пасаду ды
рэктара школы. Управа Гайнаўскага паве
та зрабіла гэта 9 чэрвеня, — сказаў гайнаў
скі стараста Міраслаў Раманюк.

Аднак новы дырэктар на гэтую пасаду 
быў прызначаны толькі 31 жніўня. Чаму так 
доўга праходзіла працэдура па выбары 
дырэктара белліцэя і белгімназіі размаўляў 
я са старастам Міраславам Раманюком. 
18 ліпеня конкурсная камісія, пакліканая 
ўправай Гайнаўскага павета, вырашыла 
большасцю галасоў, што з двух кандыда
таў на пасаду дырэктара Комплексу школ 
з дадатковым навучаннем беларускай 
мовы ў Гайнаўцы абірае Ігара Лукашука 
(атрымаў 7 галасоў, калі на дзейснага ды
рэктара ліцэя Яўгена Сачко прагаласавала 
5 асоб). Аднак управа Гайнаўскага павета 
вынікі конкурсу адмяніла.

— 28 ліпеня ўправа Гайнаўскага павета 
прыняла пастанову, што вынікі конкурсу 
з 18 ліпеня становяцца няважнымі, бо ў ка
місіі працавалі тры асобы з управы павета, 
што, згодна з пастановамі Вышэйшага ад
міністрацыйнага суда ад 2015 і 2016 гадоў, 
не магло здарыцца. Члены ўправы Гайнаў
скага павета раней уваходзілі ў састаў кон
курсных камісій, якія вылучалі дырэктараў 
адукацыйных устаноў, але такое адбывала
ся таму, што мы не ведалі аб рашэннях Вы
шэйшага адміністрацыйнага суда. 1 жніўня 
наша ўправа абвясціла новы конкурс на 
пасаду дырэктара Комплексу школ з дадат
ковым навучаннем беларускай мовы ў Гай
наўцы на 30 жніўня. У конкурсную камісію 
мы прызначылі трох працаўнікоў стараства 
ў Гайнаўцы, якія не з’яўляюцца членамі 
ўправы павета, — патлумачыў гайнаўскі 
стараста Міраслаў Раманюк.

Аднак пасля 20 жніўня падляшскі ваяво
да Багдан Пашкоўскі адмяніў пастановы 
ўправы Гайнаўскага павета ад 28 ліпеня аб 
адмене вынікаў конкурсу ад 18 ліпеня і аб 
абвяшчэнні новага конкурсу.

— Рашэнне падляшскага ваяводы было 
для нас неспадзеўкай, бо ў падтрымку сва
ёй пастановы прывёў ён рашэнне Ваявод
скага адміністрацыйнага суда ад 2014 года, 
які дазваляў прымаць удзел у працы конкур
снай камісіі па выбары дырэктара школы 
членам управы павета. Мы ў падтрымку 

нашага рашэння прывялі пазнейшую паста
нову Вышэйшага адміністрацыйнага суда, 
які ў іерархіі стаіць вышэй за Ваяводскі 
адміністрацыйны суд. Аднак 30 жніўня пад
час пасяджэння ўправы нашага павета мы 
рашылі пастанову ваяводы Багдана Паш
коўскага не абскарджваць у Ваяводскі ад
міністрацыйны суд, на што мелі права, але 
прыхіліся да яе. За такім рашэннем прагала
савала трох членаў нашай управы, а двух 
выказалася супраць, — заявіў стараста 
Міраслаў Раманюк. — У адпаведнасці з ра
шэннем ваяводы конкурс на дырэктара 
Комплексу школ з дадатковым навучаннем 
беларускай мовы ў Гайнаўцы, праведзены 
18 ліпеня стаў важным. Мы 31 жніўня паста
новай нашай управы прызначылі на пасаду 
дырэктара Гайнаўскага белліцэя і белгімна
зіі пераможцу конкурсу Ігара Лукашука. 1 
верасня пачне ён працу, замяшчаючы на 
пасадзе дырэктара Яўгена Сачко.

Яўген Сачко сваю працу як дырэктар 
Комплексу школ з дадатковым навучаннем 
беларускай мовы ў Гайнаўцы закончыў 31 
жніўня і 4 верасня стаў працаваць настаўні
кам геаграфіі.

— Карыстаючыся нагодай, хацеў я па
дзякаваць Яўгену Сачко за дваццаціпя
цігадовую працу на пасадзе дырэктара 
Гайнаўскага белліцэя і з 1999 года таксама 
на пасадзе дырэктара Гайнаўскай белгім
назіі (паступова спыняецца яе дзейнасць, 
як усіх іншых гімназій у Польшчы — А. М.). 
Яўген Сачко запісаўся ў гісторыі Беларуска
га ліцэя ў Гайнаўцы як дырэктар, пад якога 
наглядам быў высокі ўзровень навучання, 
— сказаў стараста Міраслаў Раманюк.

У размове новаабраны дырэктар Ігар Лу
кашук запрэзентаваў карціну будучыні Гай
наўскага белліцэя, якую прадставіў членам 
конкурснай камісіі 18 ліпеня 2007 года.

— Я перад конкурснай камісіяй звяр
нуў увагу на моцныя бакі асяроддзя, 
у якім жывуць вучні, і магчымасці іх выка
рыстання ў місіі дзейнасці Гайнаўскага 
белліцэя. Сказаў, што трэба выкарыстаць 

у дзейнасці школы тое, што вучні жывуць 
і выхоўваюцца ў двухмоўнай рэчаіснасці, 
шматнацыянальным і шматкультурным 
асяроддзі, што павінна быць козырам 
у дзейнасці белліцэя. Звярнуў увагу на 
памежны аспект, які можна выкарыстаць 
у дзейнасці школы, як падрыхтоўку да ак
тыўнасці ў гандлі, міжнародным супрацоў
ніцтве і турызме. Важныя тут культурныя 
і прыродныя аспекты Гайнаўскага павета, 
наша мясцовая культура, нашы традыцыі, 
гісторыя і непаўторнасць Белавежскай 
пушчы. Хачу паставіць у дзейнасці Гайнаў
скага белліцэя на супрацоўніцтва з нашы
мі беларускімі арганізацыямі, асацыяцыямі 
і таварыствамі і гэтыя мае словы ўжо 
з’яўляюцца запрашэннем, скіраваным да 
гэтых арганізацый дзеля супрацоўніцтва 
з нашым белліцэем. Маю намер паставіць 
на выкарыстанне журналістыкі як магчы
масці здабывання вучнямі ведаў і вопыту. 
Бачу тут супрацоўніцтва з беларускім тыд
нёвікам «Ніва», Радыем Рацыя і беларуска
моўнай перадачай «Пад знакам Пагоні» 
на Польскім Радыё Беласток, дзе даецца 
шматбаковая інфармацыя аб жыцці бела
русаў у нашым рэгіёне і ў больш адлеглых 
месцах. Гэта павінна адбывацца як на 
ўзроўні чытання вучнямі тэкстаў з белару
скай газеты «Ніва» і слухання перадач па 
радыё, так і на ўзроўні знаёмства вучняў 
з працай журналістаў гэтых рэдакцый. 
Бачу таксама супрацоўніцтва нашага бел
ліцэя з Беларускім музеем у Гайнаўцы дзе
ля вывучэння на практыцы нашай гісторыі, 
беларускіх традыцый і культуры. Канешне, 
буду намагацца, каб у нашым белліцэі быў 
высокі ўзровень навучання, што з’яўляец
ца галоўнай місіяй працы кожнай школы, 
— сказаў дырэктар Ігар Лукашук.

Зараз праблемай абодвух беларускіх 
ліцэяў, як і іншых звышгімназічных школ, 
з’яўляецца меншы набор вучняў у першыя 
класы, чым было раней, па прычыне, між 
іншым, старэння грамадства Гайнаўскага 
і Бельскага паветаў.

— Я бачу гэтую праблему ў Гайнаўскім 
павеце, дзе штораз менш вучняў канчае 
вучобу ў гімназіях, а штораз больш з іх 
рашаецца працягваць адукацыю ў вялікім 
горадзе, якім з’яўляецца Беласток. Будзем 
намагацца як найбольш вучняў заахвоціць 
да вучобы ў Гайнаўскім белліцэі, а дзеля 
гэтага трэба будзе дайсці з інфармацыяй 
да гімназістаў, а ў будучыні да выпускнікоў 
пачатковых васьмігадовых школ і паказаць 
ім козыры дзейнасці нашай школы. Будзем 
гэта рабіць у супрацоўніцтве са школамі 
Гайнаўскага і суседніх паветаў. Аднак на
маганні, каб прыцягнуць у Гайнаўскі беллі
цэй як найбольш вучняў, не павінны быць 
перашкодай да супрацоўніцтва з Бельскім 
белліцэем, можна сказаць, нашым братам, 
паколькі ў нашых белліцэяў ёсць падобная 
місія дзейнасці, а ў выніку супрацоўніцтва 
нашых ліцэяў можна яе лепш рэалізаваць. 
Бачу я таксама супрацоўніцтва з Пуньскім 
ліцэем з літоўскай мовай навучання, ад яко
га можам многаму навучыцца ў галіне аду
кацыі на роднай мове, культуры і гісторыі 
ў выпадку моладзі нацыянальнай меншасці, 
пражываючай у Польшчы. Добра было б 
наладзіць кантакт таксама са школай бе
ларускай меншасці ў Вільні, — адзначыў 
дырэктар Ігар Лукашук.

У названых школах нацыянальных мен
шасцей многія прадметы выкладаюцца на 
родных мовах вучняў.

— Я двухмоўную адукацыю лічу карыс
най. Яна разгортвае здольнасці вучняў 
і дае большыя магчымасці для іх развіцця. 
Законы ў Польшчы дазваляюць на двухмоў
ную адукацыю на польскай і беларускай 
мовах па выбраных прадметах. Аднак да 
навучання выбраных прадметаў патрэбны 
кадры, якія ведалі б беларускую мову, і не
абходная воля вучняў і бацькоў, каб увесці 
навучанне прадметаў на польскай і белару
скай мовах. Задача нашай школы — вый
сці насустрач іх волі, — сказаў дырэктар 
Ігар Лукашук.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Гайнаўскі белліцэй 
з новым дырэктарам 

З 1 верасня дырэкта
рам Комплексу школ 
з дадатковым навучан
нем беларускай мовы 
ў Гайнаўцы стаў Ігар 
Лукашук, старшыня 
Рады горада Бельск
Падляшскі і дагэтуль 
намеснік дырэктара 
ШкольнаПрадшкольна
га комплексу ў Нарве, 
ураджэнец Гайнаўкі.
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Сваімі вачыма

Сустрэча 
светаў?

Школьныя кары

Апошні
аргумент

„Wi taj szko ło” — та кі пла кат на поль
скай мо ве над дзвя ры ма пры ўва хо дзе 
ў шко лу гэ та ўспа мін май го дзя цін ства. 
Ма ем ве ра сень і па чы на ец ца но вы, чар
го вы, на ву чаль ны год. У тым жа са мым 
мес цы два ме ся цы на зад кра са ваў ся 
доў га ча ка ны вуч ня мі над піс „Żeg naj szko-
ło”, толь кі з ад ной роз ні цай. На дру гім 
бы лі яш чэ раз ма ля ва ны най час цей вуч
нёў скай ру кой і сэр цам раз на ко лер ныя 
квет кі і мно га со не ек. А пер шы ло зунг 
без ані я кіх уп ры го жан няў быў най час цей 
толь кі са мым ка рот кім па ве дам лен нем 
для нас, жэў жы каў, што па ра сваю праз
мер ную энер гію на кі ра ваць у рэ чыш ча 
ву чо бы і школь ных аба вяз каў, а так са ма 
школь най дыс цып лі ны. Та дыш няя дыс
цып лі на, гле дзя чы з сён няш ня га пун к ту 
гле джан ня, бы ла б пры чы най для скарг 
баць коў і скан да лаў, звя за ных з пры мя
нен нем на стаў ні ка мі фі зіч на га і псі хіч на
га здзе ку да неў тай ма ва най дзет ва ры. 

Па той пры чы не не ка то рыя на стаў ні кі не 
пап ра ца ва лі б пэў на тыд ня, а бы лі б ужо 
вы кі ну ты мі з пра цы за „руч ное ўбі ван не 
ве даў у га ла ву”.

Але так па чар зе ўспа мі наю і пры гад
ваю тыя па ка ран ні, якія вы па лі так са ма 
на до лю і ні жэй пад пі са на га. Са мым лёг
кім па ка ран нем бы ло па стаў лен не на 
ка ле ні. Як жар та ва лі, каб вы ці раць ад пы
лу пад ло гу. У най час цей шых ка ры сталь
ні каў гэ тай ка ры жар тоў на пра вя ра лі ці 
вы пад ко ва не пра цер лі ся ўжо на га ві цы 
на ка ле нях. А за пыл на на га ві цах до ма 
да ся га ла баць коў ская ру ка спра вяд лі вас
ці. Так ча ста і паў сюд на пры хо дзі ла ся па
ку та ваць у рам ках ка лен на га за ко на.

Ве даю два ві ды та ко га па ка ран ня. 
Пер шы, трэ ба бы ло ста яць на ка ле нях 
ка ля лаў кі. Дру гі, ка лі па ні на стаў ні ца та
ко га ма ла до га ві ноў ні ка (най час цей за 
не па сед лі васць і вык руч ван не ў пар це) 
бра ла за каў нер і ста ві ла на ка ле ні ў кут 
за лы, або не пас рэд на пад школь ную 
дош ку. Сто я чы на ка ле нах нель га бы ло 
ад ва роч ваць га ла ву і азі рац ца на сяб роў
ад нак лас ні каў. Так са ма не даз ва ля ла ся 
аба пер ці свой аза дак, як пры ка пан ні 

буль бы, на но гі ні жэй ка ле няў. Ста яць 
на ка ле нях вып ра ста ным — гэ та па сыл 
гэ тай гім на сты кі. Зра зу ме ла, ляг чэй бы ло 
ста яць ка ля лаў кі. Мож на бы ло не заў важ
на аба пер ці ся аб яе і пры на го дзе да лей 
да каз ваць з ад на год ка мі. Кут за лы ці 
дош ка — спра ва ця жэй шая, але не без
на дзей ная. У ку це мож на бы ло дэ та лё ва 
раз г ля даць струк ту ру дрэ ва, фар бы ці 
бе то ну. За ня так для рук заў сё ды мож на 
бы ло знай с ці — ад ка лу паць не заў важ на 
ку со чак тын ку бы ло спра вай знач на аб
ляг ча ю чай час па ка ран ня. Горш бы ло ка
лі ты тра піў на ка ле нях пад дош ку. Та ды 
па ка ра ны зна хо дзіў ся ў по лі зро ку і рук 
на стаў ні цы. Але тут мож на бы ло най час
цей па гу ляць з крэй дай, якую не заў важ на 
пад бі ра лі дзе ля фо ку саў. Па ка ра ныя кры
шы лі яе на пад ло гу або крэм за лі крэй дай 
ва кол ся бе. Ну і вы шы ня май стэр ства: ка
лі хтось ці з сяб роў ад каз ваў аку рат пры 
дош цы, то не заў важ на мож на бы ло яго 
ўшчып нуць ці па цяг нуць за на гу ці на га ві
цы. У ма іх ча сах не бы ло ўжо ста ян ня на 
ка ле нях на га ро ху, але та кая стра шыл ка 
пра школь ныя га ды бы ла ў ра ска зах ра
ней шых на ву чэн цаў.

Ча стай фор май дыс цып лі на ван ня 
хла пе чай дас ціп нас ці, якую пры мя ня лі 
не ка то рыя на стаў ні кі, бы ло ця ган не за 
ву шы і ва ла сы. Не ка то рыя з та дыш ніх 
па няў і па наў, зда ец ца, маг лі мець ней
кія са дыс ц кія за маш кі. Ча са мі про ста 
без дай пры чы ны, асаб лі ва на пе ра пын
ках, ву чань рап там быў злоў ле ны за ву
ха і так вык ру ча ны, што ад бо лю не раз 
і не два кож ны з нас прас ля зіў ся. Адзін 
са спо са баў кру ціць за ву шы на зваў 
я на ват „сяч кар няй”. „Сяч кар ня” суст
ра ка ла за боль шыя пра ві ны, кштал ту 
хла пе чыя раз бор кі ці ней кая ма тэ ры яль
ная, школь ная пат ра та кштал ту раз бі ты 
ва зон з квет ка мі. Ме на ві та та ды на шы 
двое ву шэй зна хо дзі лі ся ў дзвюх на стаў
ніц кіх ру ках і рас па чы на ла ся сап раў д
ная яз да. Па ма лень ку раск руч ва лі ся ву
шы, ад ма лых да вы шэй шых аба ро таў. 
А мы рас лі і рас лі ўсё ўга ру і не ха пі ла 
ўжо паль цаў, каб тры мац ца пад ло гі. Пас
ля та кой „сяч кар ні” на доў гі час мы бы лі 
дзіў на ўці ха мі ра ны мі і зда лёк аб мі на лі 
кож на га на стаў ні ка.

Не бы ло ўжо ў мой час не пас рэд на га 
пры мя нен ня ду бі нак на спі ну, што пры 
са на цый най аду ка цыі май го баць кі бы ло 
нор май. І лі ней кай не бі лі ўжо ў ру кі так, 
што яны аж пух лі.

Усё гэ тае за ста ло ся толь кі ад ным 
з ус па мі наў з дзя цін ства. Най важ ней шыя 
ад нак бы лі ве ды, якія да лі нам на стаў ні кі, 
каб ад крыць нам да ро гу ў свет.

vЯў ген ВА ПА

По рах трэ ба тры маць су хім. З гэ тай даў
няй пры маў кай ніх то не ста не спра чац ца. 
Асаб лі ва ця пер, у наш та кі няп ро сты з кроп
кі гле джан ня бяс пе кі час. Свет ва юе. Свет 
здур неў і ва юе. Што дзён на гі нуць лю дзі. 
Ужо мі льё ны ўце ка чоў, якія паў ця ка лі з тых 
зя мель, дзе ідуць ба я выя дзе ян ні, ту за юц ца 
па зям лі і мо ры, шу ка ю чы свай го мес ца пад 
сон цам. І, як аказ ва ец ца, знай с ці яго не так 
про ста. То там, то тут уз ні ка юць но выя пра
я вы ўзбро е на га гвал ту. І кан ца гэ тай аг рэ сіі 
па куль што не бач на. На ад ва рот, аг рэ сія 
па чы нае пра яў ляц ца ўсё на боль шай тэ ры
то рыі пла не ты.

Ды што там звы чай ная стра ля ні на, да 
якой ужо ўсе пры вык лі на столь кі, што на
ват не заў ва жа юць коль кас ці ах вяр. На ват 
аві яў да ры на вей шай лёт най зброі сён ня 
ўжо не вык лі ка юць ані я ка га здзіў лен ня. 
Асаб лі ва пас ля за яў Паў ноч най Ка рэі, што 
яна пры цэль ва ец ца для ўда ру па аме ры кан
скай ва ен най ба зе і для гэ та га па спя хо ва 
вып ра боў вае ядзер ныя і ва да род ныя бом
бы. Ну і ра ке ты вып ра боў вае, на якіх тыя 
бом бы па він ны быць да стаў ле ны ў свет пра
воў ча ла ве ка, спра вяд лі вых су доў, чэс ных 
вы ба раў і роў ных маж лі вас цей.

У та кой сі ту а цыі ка лі ЗША, ці Япо нія, ці 
Паў д нё вая Ка рэя ста нуць пра во дзіць шы
ро кія вай ско выя ву чэн ні, ніх то не здзі віц ца. 
Трэ ба ж не як ад каз ваць на па гро зы і рэ аль
на рых та вац ца да іх ней т ра лі за цыі. Ніх то 
не за сум ня ва ец ца ў не аб ход нас ці та кіх 
ву чэн няў у еў ра пей скіх кра і нах зза суп
раць ста ян ня з Ра сі яй і не толь кі з ёй. І ніх то 
не здзі віц ца вай ско вым ву чэн ням у са мой 
Ра сіі, уліч ва ю чы яе суп раць ста ян не не толь
кі з За ха дам, але і з блі жэй шы мі су се дзя мі. 
Яны збі ра юц ца ва я ваць. Аба ра няц ца ці 
на па даць гэ та ўжо спра ва дзя ся тая. Га лоў
нае, што збі ра юц ца.

А вось што на іх ва ен ных ву чэн нях ро
біць Бе ла русь, па тра буе асоб на га ана лі зу. 
Пры чым ро біць на сва ёй улас най зям лі, 
дзе бе ла ру сы мо гуць і ма юць пра ва пра во
дзіць свае ву чэн ні хоць кож ны дзень, не 
пат ра бу ю чы ні чы ёй апе кі. Дык не жа ж. На 
гэ тую ж сваю зям лю нез ра зу ме ла на вош та 
ўпус ці лі вя лі кую коль касць за меж ных ва я
каў і на вей шую ба я вую тэх ні ку су сед няй 

дзяр жа вы. І за раз увесь свет ло міць га ла ву, 
ці пой дуць гэ тыя вой скі пас ля ву чэн няў да 
ся бе на ра дзі му, ці за ста нуц ца тут як ста лы 
кан тын гент вой скаў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
ці мо жа за ста нуц ца тут у выг ля дзе нез ра зу
ме лых зя лё ных ча ла веч каў, ці за ста нуц ца 
пе ра ап ра ну тыя ў бе ла ру скую вай ско вую 
фор му, ці за ста нуц ца як ад пуск ні кі і про ста 
ўзбро е ныя прад стаў ні кі ру ска га мі ру, ці 
зро бяць у Бе ла ру сі вай ско вы пе ра ва рот, ці 
пой дуць ад сюль, пры кла дам, у якіяне будзь 
су сед нія кра і ны, ці... Ну, ва ры ян таў тут без
ліч. Усіх і не пе ра лі чыш.

Для ра сій скіх вой скаў, якія за раз ста ла 
ака па лі ся ў Кры ме і ма юць дос вед ба я вых 
дзе ян няў у Гру зіі і не толь кі там, праш чу
паць бе ла ру скую зям лю для па доб ных 
за дач спра ва вель мі ка рыс ная. Ну ўя ві це 
са бе, што Бе ла русь, як не ка лі Ук ра і на, 
вы ра шыць аб раць еў ра пей скі кі ру нак раз
віц ця. Ну як мож на са мым неш та вы бі раць, 
ка лі на тва ёй тэ ры то рыі чу жыя вой скі? Ці 
ка лі гэ тыя вой скі ўжо пра вя лі шы ро ка маш
таб ныя ву чэн ні, як гэ тую тэ ры то рыю ў ра зе 
ча го прай с ці з ус хо ду на за хад і з поў на чы 
на поў дзень за та кі ка рот кі час, што і ма бі лі
за цыю аб вес ціць не пас пе еш.

Але ў бе ла ру скім ва ен ным шта бе і ў бе ла
ру скіх па лі тыч ных ка бі не тах та кіх ва ры ян таў 
раз віц ця на пэў на не ба яц ца. А ка лі і ба яц ца, 
то знач на менш, чым ук ра ін ска га раз віц ця 
па дзей або ўзнік нен ня ў га ло вах бе ла ру саў 
ней кай мі фіч най кра і ны, ты пу Вей ш но рыі 
(вы ду ма най дзяр жа вы, якая згод на з ле ген
дай ву чэн няў «За хад2017» су сед ні чае з Бе
ла рус сю), ад куль дэ мак ра тыч ныя ідэі з іх 
пра гай да пра воў ча ла ве ка, спра вяд лі вых су
доў, чэс ных вы ба раў і роў ных маж лі вас цей 
мо гуць рас паў сю дзіц ца на ўсю Бе ла русь, 
і та ды на ша кра і на, як і ЗША, ста не па тэн
цый най мі шэн ню Паў ноч най Ка рэі.

Як ка заў кла сік, гэ та бы ло бы вель мі 
смеш на, каб не бы ло вель мі сум на. Бе ла
русь з гэ та га мо ман ту мо жа быць рэ аль на 
ўцяг ну тая ў чу жыя кан ф лік ты, пры чым між 
сва ёй во лі, бо яе вой ска за раз мо жа раз г ля
дац ца ін шы мі кра і на мі як част ка ўзбро е ных 
сіл су сед няй дзяр жа вы.

Ну а для свай го на сель ні цтва ўла да губ
ляе апош ні ар гу мент на сваю ка рысць. Яш
чэ зу сім ня даў на гэ тым ар гу мен там бы ло 
тое, што Бе ла русь, хоць і не ба га тая, але 
ней т раль ная мір ная кра і на, якая не ўцяг нец
ца ні ў якія ўзбро е ныя аван ту ры.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Кож ны ў сва ім улас ным све це муд рэц. 
Ён ве дае, як вы жыць, як ру хац ца. Ве дае 
пра ві лы сфар ма ва ныя Пры ро дай ці гра мад
ствам, част кай яко га ён з’яў ля ец ца. Ён адап
та ваў ся да свай го ася род дзя — пры род
на га і ча ла ве ча га. Жы ве. Пе ра ма гае. Хай 
гэ та бу дзе ча ла век з за бы та га вост ра ва 
ў Па лі не зіі, ап ра ну ты толь кі ў нас цег на вую 
па вяз ку і з пту шы най кост кай у на са вой 
пе ра га род цы. Або жы хар пуш чан скай вё
скі... Тут я пры вя ду гра тэск настэ рэ а тып ны 
воб раз: у аб мыз га най ву шан цы і ва лён ках, 
му жык ад дзя доўпра дзе даў, па ме ры не
аб ход нас ці ле са руб, тал ко вы цяс ляр, эк с
перт па пры ро дзе і ад на ча со ва бра ка ньер; 
пры тым, вя до ма, ён «чы та тыку ма ты», але 
хут чэй паў тор на не пісь мен ны, чым чы тач 
Пру ста. У абод вух вы пад ках — «муд рэц» 
па вод ле асоб ных све таў і ў той жа час, 
на пры клад для Пры шэль ца з су час най Еў
ро пы, з еў ра пей скай Вар ша вы, з вя лі ка га 
Бе ла сто ка — пры мі тыў ны, за ба бон ны, цём
ны «дзі кун». Толь кі што да ўся го па він на 
пры мя няц ца ад па вед ная мер ка. Аб’ ём да 
аб’ ё му, ва га да ва гі. Хоць ча сам і гэ та про
стае пра ві ла пад во дзіць, ка лі змя ня ем каг
ні тыў ны пункт гле джан ня. Да лё ка не трэ ба 
шу каць — ва га сэр ца сла на не па раў наль
ная з ва гой сэр ца мы шы. Але ста ты стыч на, 
што ні дзіў на, сэр цы абод вух гэ тых істот за 
ўсё сваё жыц цё б’юць ад ноль ка ва. Па доб
на та му, як сэр ца ча ла ве ка ці рэп ты ліі. Ка лі 
кі руе гэ тым ней кае пра ві ла, дык якое? Але 
гэ та так у дуж ках. У лю бым вы пад ку, ме ра 
ме ры ня роў ная. На ват ка лі Пры шэ лец ве
дае пяць моў, скон чыў ча ты ры фа куль тэ ты 
і да сяг нуў дзвюх пра фе сур, у пра сто ры 
па лі не зій ца ці пуш чан ска га му жы ка з’яў ля
ец ца чу жым ук лю чэн нем, без да па мож ным 
вы рад кам. Ён ніх то. Без сва ёй куль тур най 
і цы ві лі за цый най ба зы Пры шэ лец ста но віц
ца ў чу жым нез на ё мым све це прас ла ву тым 
сла ном у скла дзе з фар фо рам. Але ад куль 
«дзі кун» мог бы чэр паць ве ды аб скла да
нас ці вы шэй п ры ве дзе най ме та фа ры? Про
ста на зваў бы Пры шэль ца дур нем.

Чу жыя пра сто ры Пры шэль ца і «дзі ку
на» не пе рак ры ва юць ад на ад ну, хоць яны 
мо гуць мець не ка то ры агуль ны на зоў нік. 
У лю бым вы пад ку нель га па раў наць іх ад ну 
з ад ной без ува гі на той факт, што кож ная 
з іх са ма да стат ко вая. Поў ная ў тым сэн се, 
што бы ла сфар мі ра ва на з эле мен та мі ха
рак тэр ны мі толь кі ёй і для яе. Прык ла дан не 
сва ёй улас най ме ры да ін шай мет ры каль на 
пра сто ры з’яў ля ец ца па мыл кай. Бо ці на ша 

мер ка леп шая, 
чым ін шыя? 
Чым ёсць аб’
ём, чым ва га?

Па мыл кай 
з’яў ля ец ца 
выс мей ван не пры хіль ні каў Пі Су. Па мыл кай 
з’яў ля юц ца так са ма кпі ны над яго са пер ні
ка мі. Не ка то рыя выс мей ва юць ін шых, аб
ра жа юць, пры ні жа юць, зніш ча юць і доб ра 
ім з гэ тым. Хто ад чу вае ся бе Пры шэль цам, 
хто «дзі ку ном», усё ад но. Хто «дур нем», хто 
«муд ра цом» — так са ма. А тыя і ін шыя жы
вуць у сва іх улас ных све тах, не па раў наль
ных. Яны ма юць толь кі ад ну рэч — су поль
ную тэ ры то рыю. Да рэ чы, і гэ та ста но віц ца 
ўсё больш і больш асоб ным. Та му што 
кож ны сён ня жы ве ў Поль ш чы са сва ёй 
асоб най яе Гі сто ры яй, Куль ту рай і на ват 
цы ві лі за цы яй. Кан ты нент Поль ш ча, які быў 
адзін агуль ны для ўсіх гра ма дзян, сён ня 
траш чыць па швах, стаў шы ар хі пе ла гам 
ты сяч, ка лі не мі льё наў выс паў. Не ка то рыя 
на ся ля юць «сап раў д ныя па ля кі», ін шыя 
ле ва кі і ін шыя цу да кі, вер ні кі і ня ве ру ю чыя, 
бе ла ру сы і ўкра ін цы, пра ва слаў ныя і ка то
лі кі. Ні чо га, што пра сто ры, якія зай ма юць, 
усё больш і больш па дзе ле ны. Усё час цей 
іза ля ва ныя ад ны ад ад ных. І ўсё больш 
і больш чу жыя. Чу жыя зза ство ра ных 
жы ха ра мі сва іх улас ных кас ма ло гій, ры ту а
лаў, звы ча яў і ле генд. Гэ та адзі ны спо саб 
вы жыць на аст ра вах, іза ля ва ных адзін ад 
ад на го — уво дзіць ся бе ў іх аб ме жа ва ныя 
ме жы, на зы ва ю чы ўсім све там. У та кой 
рэ аль нас ці, ад нак, мож на толь кі рэ дуп лі ка
ваць сваю ўлас ную суб’ ек тыў насць, за мест 
та го, каб яе твор ча раз ві ваць.

Ар хі пе лаг асоб ных аст ра воў ста но віц
ца фак там. Тым фак там, які быў уз ня ты 
СМІ як анек дот паза ме жы зра зу ме ла га 
сю жэ ту. Аса бі ста я ў гэ тым аб ві на вач ваю 
СМІ, не за леж на ад та го, хто ка му сім па тыч
ны. Па чы на ю чы ад тэ ле ба чан ня і ра дыё, 
праз ін тэр нэт ныя пар та лы, да больш ці 
менш вя до мых га зет. Яны ства ры лі гэ тую 
пу стую, але поў ную іск раў пра сто ру, у якім 
ані Пры шэ лец, ані «дзі кун» не ад чу ва юць 
ся бе ўлас ні ка мі, але кож ны з іх узур пуе 
пра ва на ўлас насць. І адзін, і дру гі, я лі чу, 
з’яў ля юц ца ах вя ра мі гэ та га ме дый на га 
ства раль ні цтва, па коль кі сам ме дый ны 
пе ра каз гэ та крэ а цыя іх раз д во е най свя
до мас ці, якая ра шу ча ад ва роч ва ец ца ад 
сва ёй ча ла веч нас ці. 

vМі ра слаў ГРЫ КА
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К
а ліська лісь, у пры ця ру ша ную 
сі віз ной ча су даў ні ну, не дзе 
ка ля пят нац ца ці га доў та му, 
быў я ў Монь ках на та дыш нім 
Свя це буль бы. Та ды бы ло там 

маш таб нае ме ра пры ем ства на вя лі кім 
пля цы, бы ла прэ зен та ва на ма гут ная на 
той наш час сель ска гас па дар чая тэх ні ка. 
Па даў ся я ў Монь кі і ця пер, спа дзя ю чы
ся па ба чыць ме ра пры ем ства па доб на га 
маш та бу. Ад нак сё лет няе Свя та буль бы 
на гад ва ла сціп лень кі на род ны фэст. 
Адзін пра лёт ву лі цы Не пад лег лас ці пе рад 
бу дын кам Ста ро ства зай ма лі сціп лень кія 
па лат кі з бук лет ны мі пра па но ва мі і ням но
гія лар кі з ты по вай для на род ных фэ стаў 
пра па но вай. Буль бя ную ку лі на рыю пра па
на ваў толь кі адзін...

Па ба чыў шы та кое, па быў я там ня доў га. 
На ма біль най эст ра дзе, па стаў ле най упо
пе рак ву лі цы, прэ зен та ва лі ся мяс цо выя, 
па вя то ва га аб ся гу, ама тар скія ва каль ныя 
ка лек ты вы. Пуб лі кі, у да а бед нюю па ру, бы
ло ма ла, а ка лі па сы паў дождж, ста ла яе 
і зу сім ма ла. Маг чы ма, што паз ней, пас ля 
абе ду, з’я ві ла ся яе больш.

Зга даў я пра ко ліш нюю прэ зен та цыю 
тэх ні кі. Сё ле та адзін пен сі я нер ад Ра дзі ла
ва, што ў Гра еў скім па ве це, прэ зен та ваў 
свой ру ка дзель ны тран с парт — вып ле це
ныя вік лі най на ме та ліч ных кар ка сах са ма
лёт і зап рэж ку з аку му ля тар най ця гай...

Ча му ў Монь ках ла дзіц ца Свя та буль бы 
— не ве даю. Маг чы ма та му, што Монь
каў скі па вет, па між Боб рай, Бя ро заў кай 
і Нар вай, сва ім агуль ным аб ры сам на гад
вае буль бя ны клу бень. А мо жа та му, што 
гі сто рыя го ра да так жа нез вы чай ная, як 
і гі сто рыя буль бя ной ван д роў кі па шы ро
кім све це.

А па ча ло ся ўсё з Аса вец кай крэ пас ці 
і Бе рас цей скаГра еў скай чы гун кі. Вось 
для тран с пар т на га за бес пя чэн ня ты лоў 
крэ пас ці бы ла ў Монь ках уста ноў ле на 
стан цыя. А ка лі тая крэ пасць вы ка на ла 
сваю гі ста рыч ную мі сію, та ды з ма тэ ры я
лу ад ка зар мен ных і скла да вых бу дын каў 
быў па бу да ва ны ў Монь ках кас цёл. А ка лі 
ў 1950х га дах уста наў лі ва лі ў зга да ным 
ра ней між рэч чы па вет, та ды і яго ся дзі бай 
ста ла рас па ло жа ная ў яго цэн т ры па ра фі
яль ная вё ска з чы гу нач най стан цы яй. І так 
пай ш лопа е ха ла.

Ван д роў ка буль бы бы ла больш скла
да най. У мно гіх кры ні цах згад ва ец ца, што 
ў Еў ро пу пры вёз яе ан г лій скі пі рат Фрэн
сіс Дрэйк, ад нак у гэ тым сум ня ва юц ца на
ват са мі ан г лі ча не. Най больш ве ра год на, 
што буль бу з паў д нё ва а ме ры кан скіх Ан
даў пры вез лі ў Еў ро пу іс пан скія кан кі ста до
ры Но ва га Све ту. А ў Еў ро пе яе, буль бы, 
не над та ха це лі.

У лі ку апа нен таў да буль бы ста лі ду
хоў ныя чы ны. Не ка то рыя з іх сцвяр джа лі, 
што ка лі буль ба не згад ва ец ца ў Біб ліі, то 
яна не мае блас лаў лен ня для спа жы ван
ня. Ней кі час за буль бай ха дзі ла чут ка, 
што яна з’яў ля ец ца аф ра ды зі я кам, та му 
пра па вед ні кі за ба ра ня лі яе дзе ля пра ду хі
лен ня ад грэш най рас пу сты. Яш чэ ін шыя 
мер ка ва лі, што ка лі пла ды буль бы ра стуць 
у зям лі, не на сон цы, то яны з’яў ля юц ца 
нось бі та мі цем ра вых пя кель ных якас цей. 
Вы гляд буль бы на во дзіў па даз рэн не, што 
яна вык лі кае пра ка зу. У буль бы не бы ло 
так са ма за хап ля ю ча га сма ку. Ра дзі май 
буль бы бы лі тыя рэ гі ё ны Паў д нё вай Аме
ры кі, дзе дзень і ноч па ры тэт ныя, у Еў ро пе 
ж, у зо не па мяр коў на га клі ма ту, у лет ні пе
ры яд, у пе ры яд ве ге та цыі, дзень доў жыц ца 
знач на больш, та му ў буль бы рас лі зя лё
ныя сцёб лы, а клуб ні аста ва лі ся ма лы мі. 
Толь кі но выя па ро ды паз ней ша га вы ва ду 
ста лі да ваць за да валь ня ю чы плён...

Быў у Еў ро пе час, ка лі буль бу лі чы лі 
аз доб най рас лі най, квет ка мі якой уп ры гож
ва ла ся фран цуз ская ка ра леў ская сям’я. 
Цар Пётр І па слаў з Ні дэр лан даў у Ра сію 
не каль кі мяш коў буль бы, але та маш ні на
род стаў збі раць не зям ныя клуб ні, толь кі 
тыя, што вы ра ста лі з кве так; та ды буль ба 
ў Ра сіі не пры ня ла ся. Зыг мунт Гло гер быў 
пі саў, што яш чэ яго ны пра дзед, „szlach cic 
sta rej da ty, nie poz wa lał wię cej up ra wiać kar tof-
li nad kil ka za go nów w og ro dzie, ja ko roś li ny 
da ją cej po karm niez d ro wy i mit rę gę cza su 
w skro ba niu”.

Ад нак буль ба па во лі па ча ла вы яў ляць 
свае ко зы ры, якіх не бы ло ў тра ды цый ных 
куль тур ных еў ра пей скіх рас лін. Мат ро сы, 

якія па да ва лі ся ў да лё кія пла ван ні, хва рэ лі 
цын гой. Нес па дзя ва ным па ра тун кам ад 
гэ тай бя ды ака за ла ся буль ба, а дак лад
ней — пры сут ны ў ёй ві та мін С. А на су шы 
буль ба да бі ла ся яш чэ ад ной пе ра мо гі 
— з яе рас лін най ма сы мож на бы ло ат ры
маць больш ку лі нар на га пра дук ту, чым 
з тра ды цый ных зла ка вых рас лін. Еў ра пей
цы, асаб лі ва не за мож ныя, да прыз нан ня 
буль бы жы лі на мя жы го ла ду; буль ба ста
ла ра та ваць іх ад гэ та га не да стат ку — у па
ло ве XVIII ста год дзя больш па ло вы ір лан д
ска га на сель ні цтва хар ча ва ла ся буль бай.

У той жа час буль ба па ка за ла ўжо сваю 
нез вы чай ную якасць не толь кі ў мір ны час, 
але і ў ва ен нае лі ха лец це. Вой ска ў той 
час не ме ла ты лоў, якія за бяс печ ва лі б іх 
хар ча мі — вой ска хар ча ва ла ся тым, што 
за бі ра ла ў на сель ні цтва. А за бі ра ла не 
толь кі жы вё лу на мя са, за бі ра ла і ўся ля кае 
зер не. На сель ні цтва аста ва ла ся без ні чо
га — на га лод ную смерць. Эміль Кер скі 
ў сва ім да вед ні ку быў пі саў: „Bielsk, mias to 
sto łecz ne zie mi te goż naz wi ska w w[oje]wódz t-
wie pod la skiem, nad rze ką Bia łą, któ ra ucho dzi 
do Nar wi. Nieg dyś lud ne i sze ro ko drew nia ne-
mi do ma mi za bu do wa ne, r. 1495. ot rzy ma ło 
od Alek san d ra w. ks. li tew skie go pra wo mag de-
bur skie, r. 1563. li czy ło do mów z ju ryz dyk cyą 
zam ko wą 830. Lus t ra cya te goż mias ta z r. 
1576. wzmian ku je, że się w niem znaj do wa ło 
205. rze mieś l ni ków i in nych osób nie ról ni czym 
prze mys łem trud nią cych się. Z lus t ra cyi zaś za 
Ja na Ka zi mie rza r. 1664. po ka zu je się, iż w ca-
łem mieś cie by ło osiad łych do mów tyl ko 48, 
pus tych 7, a pla ców na któ rych przed tem by ły 
do my 741. Ta ki był sku tek zgub nych dla Pol ski 
wo jen szwedz kich. Od tych też cza sów Bielsk 
nie mógł się pod nieść. Bra ki da le ko w po le za-
cho dzą ce świad czą jesz cze o daw niej szej je go 
roz leg łoś ci”.

А з буль бай бы ло інакш — вой ска яе 
не над та маг ло заб раць; буль ба ака за
ла ся і ў вай ну па ра тун кам ад га лод най 
смер ці. Вось та му пру скія ка ра лі ў XVII 

i XVIII ста год дзях, якія вель мі дба лі пра 
сваю ар мію, якія лю бі лі па ва я ваць, зад ба
лі так са ма і пра на сель ні цтва на вы па дак 
вой наў. Вось яны і ўвя лі аба вя зак са дзіць 
буль бу ў сва ёй кра і не — гас па да рам, 
якія б не пад па рад ка ва лі ся ка ра леў ска
му за га ду, па гра жа ла аб ра зан не ву шэй 
і на соў; хто ве дае, ці тыя па гро зы не бы лі 
ўваск рэ ша ны цар скі мі пра па ган ды ста мі 
для вык лі кан ня ў нас бе жан ства. І буль ба 
ў Пру сіі пры ня ла ся. Лу каш Га лэм бёў скі: 
„Zja wi ły się w Pol sz cze kar tofl  e za Au gus ta III 
w eko no miach kró lew skich, sa ski mi rol ni ka mi 
osa dzo nych, któ rzy je z so bą przy nieś li. Dłu go 
Po la cy brzy dzi li się nie mi, za szkod li we je po-
czy ty wa li zdro wiu, wma wia li to w pos pól stwo 
Xię ża na wet. Kie dy uj rza no, że w gdań skich 
żu ła wach, u Ho len d rów i szwa bów, osia da ją-
cych po róż nych miej s cach, kar tofl  e ro dzi ły się 
ob fi  cie, je dy nym pra wie by ły ich po kar mem, 
za bes pie cza ły od gło du, roz licz ne mieć mog ły 
przyp ra wy i nie ma ło roz ma i tych da wać pot-
raw, przesz ły do pog ra nicz nych tym osa dom 
rol ni ków, póź niej do dal szych, upow szech nia ły 
się co raz gęś ciej, i na koń cu pa no wa nia Au-
gus ta III już by ły zna ne w Pol sz cze, w Lit wie 
i na Ru si; dziś za rów no kmiot ka jak szlach tę 
ży wią, nie po gar dza nie mi i wyż sza klas sa, 
ro bią z nich mą kę, wód kę, wi no, cu kier”. А пас
ля ж трэ ця га па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай 
ту тэй шыя зем лі апы ну лі ся пад пру скім ула
дан нем, та ды ж, ма быць, і буль ба з Пру сіі 
ма са ва пры ван д ра ва ла на на шы па лет кі, 
ха ця спа чат ку лі чы ла ся рас лі най „da ją cej 
po karm niez d ro wy i mit rę gę cza su w skro ba-
niu”. Мо жа та му яна не над та пры ня ла ся 
ў Ра сіі, ка лі за га да ла яе там са дзіць ца ры
ца Ка ця ры на ІІ; пос пех да лі толь кі за га ды 
ца ра Мі ка лая І, але ж у той час буль ба апа
на ва ла амаль усю Еў ро пу.

Рас паў сюд па жыў ной буль бы вык лі каў 
рост на сель ні цтва ў Еў ро пе. У 17501800 
га дах на сель ні цтва на ша га кан ты нен та 
ўзбуй не ла са 140 мі льё наў да 190 мі льё наў 
ча ла век. У 1850 го дзе ў Еў ро пе бы ло ўжо 

266 мі льё наў на ро ду, а ў 1900 ча ты ры ста 
мі льё наў. І той раз буй не лы на род не меў 
чым зай мац ца. Лі шак ра бо чых рук пры вёў 
да зні жэн ня за роб каў і лю дзі зноў па ча лі 
га ла даць. Еў ра пей скі на род па чаў шу каць 
са бе но вае мес ца — па ча ла ся ма са вая 
эміг ра цыя еў ра пей цаў у Но вы Свет...

А ў Но вым Све це тыя пры шэль цы не 
скла лі рук. Вы ве лі но выя па ро ды буль бы, 
якія ста лі да ваць стан дар т ныя клуб ні. Клуб
ня мі ты мі мож на бы ло заг ру жаць ма шы ны, 
якія сек лі іх на стан дар т ныя скры лёч кі, 
пад суш ва лі, пад т луш ч ва лі, пад пер ч ва лі, 
пад соль ва лі — каб кож ны скры лё чак вы
гля даў і сма ка ваў ад ноль ка ва. А паз ней 
стан дар т ныя коль кас ці заг ру жа лі ў па ке
ці кі... Кам бі на цыя крух ма лу, тлуш чу і со лі 
ста ла не аб ход ным сма коц цем, чып сы ста
лі ад ным з сім ва лаў ма са вай кан сум п цыі, 
як ко како ла, як пі лю лі ад усіх хва роб...

Яш чэ не так даў но ла сун кам бы ла буль
ба спе ча ная ў вог ніш чы, са скры лёч кам 
со ле най са ла ні ны. А ця пер і вог ніш ча не 
трэ ба рас паль ваць. Хо піць зай с ці ў лю
бую спа жы вец кую кра му, на зап ра вач ную 
стан цыю, на пры ход скі фэст — буль бы 
там удо сталь, з тлуш чы кам і са спе цы я мі. 
У пры ваб ных блі ску чых упа коў ках. Ад Паў
ноч на га да Паў д нё ва га по лю са, па ўсёй 
эк ва та ры яль най рас цяг лас ці.

Ві кі пе дыя: „XIX ст. ста ла ча сам шы ро ка
га рас паў сю джан ня но вай аг ра куль ту ры на 
бе ла ру скіх па лет ках. Ка лі ў Гро дзен скай 
гу бер ні ў 1822 го дзе бы ло саб ра на 7,1 ты
ся ча чвэр цей буль бы, то ў 1827 го дзе ўжо 
ў 100 раз бо лей. У спра ваз да чах Мін скай 
і Ві цеб скай гу бер няў за 1828 год ад зна ча
ла ся, што буль ба з’яў ля ец ца «по со би ем 
к про до воль ствию... ро дит ся в изо би лии... 
с ус пе хом пов се мест но здесь раз во дит ся». 
У спра ваз да чы Гро дзен скай гу бер ні за 
1840 год ад зна ча ла ся: «кар то фель за ни ма
ет пер вое ме сто в чис ле воз де лы ва е мых 
... ово щей, спо соб ству ет про до воль ствию 
на ро да, про кор м ле нию ско та и удоб ре нию 
по лей». У гэ ты ж час стра вы з буль бы ста
но вяц ца над звы чай важ ным склад ні кам хар
ча ван ня бе ла ру ска га на ро да. Імен на ў гэ ты 
час буль ба ста но віц ца па ну ю чай па ля вой 
куль ту рай, дру гім хле бам, ха ця не бу дзе пе
ра боль ш ван нем ска заць, што для бяд ней
шых ся лян яна бы ла ўво гу ле ці не адзі ным 
і пер шым хле бам”.

Хле бам на шым на дзён ным на цэ лы 
свет. Свя та буль бы ў нас па сут нас ці што
дзень. Бо ж яна, так як у Монь ках у свой 
свя точ ны дзень, у кож най спа жы вец кай 
кра ме, на кож най зап ра вач най стан цыі... 
За ві та ла яна яш чэ раз да нас, чып са мі, 
ак ру жыў шы свет. І мо жа яш чэ бу дзе за віт
ваць, у ін шай іпа ста сі. Бу дзе кру жыць ва
кол Зям лі. Як ня бес нае свя ці ла. А свя ці лы 
ў Пі сан ні пры сут ныя...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Свя та 
буль бы
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Bе ра Ма цю ка — ура джэн ка На раў кі 
Гай наў ска га па ве та, вель мі лю бі ла ры-
са ваць з са мых ран ніх га доў жыц ця. 
Ка лі ву чы ла ся ў Па чат ко вай шко ле 
ў На раў цы, яна да ры ла свае ры сун-
кі сяб роў кам, ах вот на раз ма лёў ва ла 
школь ныя нас цен га зе ты. Ад на з на-
стаў ніц за хап ля ла ся яе эскі за мі ды 
ры сун ка мі і ра і ла ёй пай с ці ву чыц ца 
ў Суп рас ль скі ма стац кі лі цэй. Ат ры ма-
ла ся інакш. Яна за кон чы ла Эка на міч-
ны тэх ні кум у Бель ску-Пад ляш скім 
і пра ца ва ла бух гал та рам аж но да вы-
ха ду на пен сію. Свай го лю бі ма га за нят-
ку — ры са ван ня — не па кі ну ла.

Спа да ры ня Ве ра жы ве ў ква тэ ры 
ў бло ку па ву лі цы Піл суд ска га ў Гай-
наў цы. Мае тут асоб ны яс ны па кой — 
май стэр ню для твор чай пра цы, а ў ім 
— ка ля 60 ці ка вых кар цін роз ных фар-
ма таў. Яе ры сун кі ма юць у сва іх ква тэ-
рах, між ін шым, дзе ці і ўну кі, яе бліз кія 
і да лё кія зна ё мыя, мае іх яе ся стра 
Воль га Мак сі мюк, якая жы ве ў Но вым 
Ляў ко ве. Спа да ры ня Воль га так са ма 
мае та лант да ры са ван ня, а ўжо най-
лепш уда ец ца ёй разь ба ў глі не. Яна 
— скуль п тар-ма стак і ўжо шмат га доў 
вя дзе за нят кі па разь бе ў свят лі цы 
ў Ста рым Ляў ко ве. У ква тэ ры Воль гі 
Мак сі мюк я ба чыў дзве пры го жыя кар-
ці ны яе ся стры Ве ры. Ад ну з іх я ха цеў 
бы мець у сва ім гас цін ным па коі ў Но-
вым Ляў ко ве. Я і за раз, зда ец ца, ба чу 
яе не за быў ную. Яна пры но сіць леп шы 
ра дас ны на строй, уміг ача роў вае. Бы-
ла так са ма ад на кар ці на гас па ды ні 
до ма.

Вар та да даць, што мно га мат чы ных 
кар цін уп ры гож вае дом сы на спа да ры-
ні Ве ры ў пуш чан скай вёс цы Ка пі тан ш-
чы на. Ён вя дзе там аг ра ту ры стыч ную 
ква тэ ру. У гэ тую ма ляў ні чую ва ко лі цу 
лю біць пры яз джаць ма стач ка. Яе за-
хап ляе цу доў нае ак ру жа ю чае на ва кол-
ле, дзе па чы на ец ца ад веч ная пуш ча 
і дзе кра сач ныя со неч ныя се на жа ці 
ды лу гі над дзі кай за ві лі стай рэч кай 
На раў кай і дзе та кое чы стае праз ры-
стае па вет ра! Не да рам жа ў На раў чан-
скую гмі ну што год пры яз джа юць на 
г.зв. пле нэ ры ай чын ныя і за меж ныя 
ма ста кі. Яны тут ад чу ва юць ся бе най-
лепш. Ту тэй шыя кра я ві ды за па ла ні лі 
іх сэр ца і ду шу.

Ве ра Ма цю ка най больш ры суе са-
мых роз ных кве так, якія ра стуць вяс-
ной і ле там у по лі, ле се, на лу зе і над 
ра кою. Яна ма люе пей за жы пуш чан-
скіх ва ко ліц і Бе ла веж скай пуш чы. 
У ве рас ні бу дзе ры са ваць за ла тую во-
сень. За ка за лі ў яе та кую кар ці ну з ві-
дам як раз гэ тай па ры го да.

Я ха цеў зра біць зды мак гай наў-
скай ма стач цы, але яна не зга дзі ла ся. 
Скром ні чае. Моў, я яш чэ не зас лу жы-
ла здым ка ў ча со пі се дый яш чэ прый-
дзе той час.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ма ла, але ці ка ва...
Па вод ле ГУС на Гай наў ш чы не на дзень 
30 чэр ве ня 2014 го да пра жы ва ла 45 
168 жы ха роў, у тым лі ку 23 254 жан-
чын (51,48%) і 21 914 муж чын (48,52%). 
У го ра дзе Гай наў цы пра жы ва ла 22 
808 жы ха роў (50,50% ад агуль най коль-
кас ці на сель ні цтва па ве та), у тым жан-
чын 11 980 (26,52%) і муж чын 10 828 
(23,97%). У сё лах жы ве 22 360 ча ла век 
(49,50%): жан чын — 11 274 (24,96%) 
і муж чын — 11 086 (24,54%). Ка ля трыц-
ца ці ты сяч ча ла век (67%) на зва ла ся-
бе пра ва слаў ны мі, якія пры на ле жа лі 
да двац ца ці ся мі пры хо даў, у тым лі ку 
трох у го ра дзе Гай наў цы. Ка то лі кі скла-
да лі 25% і гур та ва лі ся ў ся мі па ра фі ях. 
Апош нія 8% гэ та пра тэ стан ты, му суль-
ма не, яў рэі ды ўні я ты. Ка ля 18 400 
асоб (41%) ата я сам лі ва ла ся з бе ла ру-
скай на цы яй, ук ра ін ца мі пры зна ла ся-
бе 450 ча ла век (1%) і столь кі ж — 450 
ча ла век (1%) — пры зна ла ся да ін шай 
ве ры і ве ра выз нан ня.

(ус)

Та лен ты ся род нас

Ф
е сты валь «Ус ход куль ту ры — ін
шае вы мя рэн не» па чаў ся ў Бе
ла сто ку ў апош ні дзень жніў ня. 
Між на род нае ме ра пры ем ства 

па дзе ле на на шэсць вы мя рэн няў — му зы
ку, тэ атр, кі но, ма ста цтва, гра мад скасць 
і мо ду. Вы сту пі лі ма ста кі з Ар ме ніі, Азер бай
джа на, Гру зіі, Мал до вы, Ук ра і ны і Бе ла ру сі. 
З Бе ла ру сі — моц ны ак цэнт — спек такль 
«Сі няясі няя» Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ля леч на га тэ ат ра. Яцак Ма лі ноў скі з Бе
ла стоц ка га тэ ат ра ля лек па ін фар ма ваў: 
«Гэ та вель мі све жы спек такль, бо нап ры
кан цы мі ну ла га се зо на бы ла прэм’ е ра. Гэ та 
ма над ра ма ў рэ жы су ры твор цы ма ла до га 
па ка лен ня Іга ра Ка за ко ва. Вель мі ці ка вая 
асо ба, якая спра буе ства раць вя лі кі тэ атр, 
які схі ляе да больш глы бо кіх роз ду маў. 
Ужо ве да ем стыль пра цы бе ла ру ска га 
рэ жы сё ра Іга ра Ка за ко ва, ста віў ён у БЛТ 
з бе ла стоц кі мі ак цё ра мі «Каз ку пра ры ба ка 
і рыб ку» — вель мі про стую, муд рую і трап
ную гі сто рыю сквап нас ці, зра зу ме лую для 
кож на га гле да ча. Ця пер ён пад рых та ваў 
спек такль для да рос лых на ас но ве зна ка
мі та га апа вя дан ня Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 
— вель мі хва лю ю ча га, кра на ю ча га роз ныя 
стру ны, уз дзей ні ча ю ча га на эмо цыі». Ар
тыст не толь кі рас па вя дае ды кі руе ляль ка
мі, але ма люе на шкле пя ском, ства ра ю чы 
не так рэ аль ныя кар ці ны, коль кі змен лі выя 
мі ра жы і мроі. Пят рок па каз вае нам тое, 
якой у яго па мя ці за ста ла ся тая Сі няяСі
няя, з зя лё ны мі лу га мі, вя сёл кай і спя ва ю чы
мі птуш ка мі. За зір нуў шы на ін шую ста рон ку 
ўспа мі наў, чу ем, як ма ці спя вае ка лы хан ку 
дзі ця ці, быц цам на ша му ге рою ў дзя цін стве. 
Спек такль бу ду ец ца на зме не ды я ло гу Пят
рокДжа мі ля і ўспа мі наў са мо га ге роя, што 
вык лі кае ў гле да ча ад чу ван не та го, што ён 
ба чыць мі раж: паў стаў адзін ус па мін, за тым 
вяр тан не ў рэ аль насць, і за раз жа ін шы 
мі раж...

«25га лі пе ня 1880 го да. Вя лі кая Паў ноч
ная Са ха ра. Іх за ста ло ся толь кі двое: ма
лень кая дзяў чын ка Джа мі ля і Пят рок Ясю ке
віч, бы лы паў ста нец, бы лы Бе ла рус, бы лы 
Ча ла век... Ча ла век без яды, без ва ды, без 
Ра дзі мы». Час і пра сто ра рас па да ец ца. Ус
п лы ва юць і змеш ва юц ца кар ці ны мі ну ла га 
і мі ра жы, ут ва ра ю чы ма за і ку сцэн. Зна хо
дзя чы ся па між га лю цы на цы яй і фі зіч най 
рэ аль нас цю, ге рой ро біць спро бы рэ кан
ст рук цыі па дзей свай го жыц ця і ўсве дам
лен ня іх. І вось на пя ску з’яў ля юц ца ліч бы 
— 1864. Ад к ры ва ец ца скры ня ўспа мі наў, 
а ў ёй — кос ці за гі нуў шых. І Ка лі ноў скі на 
шы бе ні цы. Ні бы ўба чыў шы яго дум кі, дзяў
чын ка про сіць ра ска заць аб род най зям лі... 
Вяр нуц ца... Не вя до ма ад куль на сцэ не з’яў
ля ец ца па ра чор ных бо таў, якія топ чуць род
ную зям лю. І па ра ца цач ных ма шы нак, не 
кі бі так, а «чор ных ва ран коў». Ма шын кі не 
з дзе вят нац ца та га ста год дзя. Гі сто рыя паў
та ра ец ца. Зноў гвалт, шы бе ні цы, пры бі ты 
на род. Брат паў стаў на бра та, баць ка — на 
сы на... Яш чэ да па чат ку спек так ля гля дач 
чуе ма на лограз ва жан не аб су час ным ча
ла ве ку, гі сто рыі і пра тое, што «хто не па мя
тае свай го мі ну ла га, асу джа ны на тое, каб 
пе ра жыць яго зноў».

Пра ца над мо нас пек так лем рас па ча тая 
бы ла яш чэ ў 2016 го дзе. Яго пла на ва лі 

прад ста віць гле да чу ў мі ну лым лі ста па дзе, 
але па тэх ніч ных пры чы нах прэм’ е ра бы ла 
пе ра не се на. Рых та ваў но вую па ста ноў ку 
га лоў ны рэ жы сёр тэ ат ра Ігар Ка за коў. 
Га лоў ную ро лю ў мо нас пек так лі іг рае вя ду
чы май стар сцэ ны тэ ат ра ля лек, лаў рэ ат 
На цы я наль най тэ ат раль най прэ міі Мі ка лай 
Сце шыц, зас лу жа ны май стар сцэ ны. «Гэ та 
ма на логспо ведзь, які прад стаў ля ем з да
па мо гай пя ску. У ас но ве сю жэ ту гі сто рыя 
пра ду шэў ную пры хіль насць да мес ца 
на ра джэн ня, якую мо жам не ад чу ваць 
і ўсве дам ляць. Але ча сам трэ ба стра ціць, 
каб зра зу мець, што меў», — ра сказ ваў пра 
па ста ноў ку ды рэк тар тэ ат ра Ула дзі мір Ан д
рэ ен ка.

Дзе ян не спек так ля ад бы ва ец ца ў пу сты
ні, у якой згу бі лі ся дзяў чын ка Джа мі ля і Пят
рок Ясю ке віч — бы лы паў ста нец. Каб ад
цяг нуць ма лень кую спа да рож ні цу ад па кут 
сма гі, ён рас па вя дае гі сто рыюказ ку пра 
сваю ра дзі мурай. Ад спё кі час і пра сто ра 
рас па да ец ца — кар ці ны мі ну ла га і мі ра жы 
пе рап ля та юц ца. Зна хо дзя чы ся па між га лю
цы на цы яй і фі зіч най рэ аль нас цю, ге рой ро
біць спро бы рэ кан ст рук цыі па дзей свай го 
жыц ця і ўсве дам лен ня іх. Але яны ўвесь час 
раз бі ва юц ца бяз лі тас ным во ра гам — пя
ском, усё больш ха па ю чым іх у па лон.

На сцэ не — адзін ак цёр, Мі ка лай Сце
шыц, куф ры, ляль кі, су мё ты з пя ску. І эк
ран, на якім на на шых ва чах ад бы ва ец ца 
ства рэн не сцэ наг ра фіі га лоў ным ге ро ем. 
Ак цёр пя ском на шкле вы сы пае пяс ча ныя 
на но сы, вяр б лю даў, мі ра жы аа зі саў. Праз 
мо мант ма лю нак зні кае, але мы ўжо ў ся
рэ дзі не гі сто рыі Пет ра ка, апош ня га чле на 
на ву ко вай эк с пе ды цыі, бы ло га вуч ня Ві лен
скай гім на зіі, бы ло га бе ла ру са, бы ло га паў
стан ца, бы ло га ча ла ве ка, тру па без ва ды, 
без ай чы ны — як ён сам ся бе на зы вае. Ця
пер ён па мі рае ад сма гі ў пу сты ні. Пас ля на
ез ду на эк с пе ды цыю вы жы лі толь кі ён і ту
тэй шая вась мі га до вая дзяў чын ка. Пят рок 
па чы нае га ва рыць пра ся бе і пра сваю ра
дзі му, з якой ён му сіў уця каць у 1864 го дзе. 
Ак цёр вы хоп лі вае з пя ску роз ныя куф ры, 
з іх ін шыя ляль кі. Паг ру жа ец ца ва ўспа мі
ны. Ха ця не вя до ма дзе яны кон чац ца і па чы
на юц ца га лю цы на цыі. Га ла сок дзяў чын кі за 
кад рам ста віць Пет ра ку роз ныя пы тан ні. Гэ
та ў ім вык лі кае ла ві ну эмо цый, няст рым най 
ту гі па бла кіт набла кіт най ва дзе, зя лё най 
ра дзі ме. У гле да чы так са ма азы ва юц ца роз
ныя стру ны ў ду шы і ўсве дам ляе ён роз ныя 
пы тан ні, пра якія звы чай на што дзень ён 
не ду мае. Гэ та па чуц цё стра ты, тлен нас ці 
жыц ця і ідэй, пра мі нан ня. «Вяр тан не. Толь кі 
вяр тан не. Ня хай там ні ко га ня ма. Ка мусь ці 
трэ ба па чаць... Ён выт ры мае тут і два, і тры 
дні. Ён выт ры мае тут... коль кі спат рэ біц ца. 
Ён не мо жа не зра біць гэ та га. Та му што ён 
не мо жа ад даць у раб ства ку дысь ці на Чад 
або ў Тан жэр, у дру гі ка нец вя лі кай ня воль
ніц кай да ро гі, гэ ты ка мя чок жы вой пло ці, які 
вяр нуў яму ра дзі му. Ра дзі му, якую так са ма 
нель га ад даць. І на ват ка лі заб’ юць, ён пам
рэ з дум каю пра дзяў чын ку і з дум каю пра 
яе, ба га цей шы, чым за ўсе сям нац цаць пу
стых год. «Сі няясі няя...».

Глы бо кім тра ге дый нафі ла соф скім 
зме стам, роз ду мам пра сваю ра дзі му і яе 
лёс у кан тэк с це гра мад скіх і са цы яль ных 

ка так ліз маў, што ад бы ва лі ся на зям лі, на
поў не ны Пет ра ко вы дум кі : «Усё ад но лю дзі 
гі нуць і на ро ды гі нуць, і пра цэс гэ ты няў хіль
ны, а на зям лі не за ста ец ца ні чо га, ак ра мя 
ма гіл». Жа лю год ны мі зда юц ца Пет ра ку 
вы сіл кі лю дзей неш та змя ніць у жыц ці. Усё 
ж, як вык лік сфін к су, у ге роі абу джа ец ца 
пра га жыць і за ха ваць для бу ду чы ні кво лую 
дзяў чын ку, што вяр ну ла яму ра дзі му. Ра дзі
му нель га стра ціць. Да яе трэ ба вяр нуц ца, 
каб пра доў жыць па ча тую спра ву. Ады хо
дзіць у да ля чынь, на сцэ не за ста ец ца толь
кі яго ля леч нае ўва саб лен не, пад с ве ча нае 
і кі ну тае на эк ран быц цам вы сах лая му мія... 
Цы та та бе ла ру скай на род най ка лы хан кі 
«Спі, сы но чак мі лень кі» — сім вал Ма дон
ныБа га ро дзі цы. Фаль к лор нае муж чын скае 
вы ка нан не «Кры жа цяж ко га» аса цы ю ец ца 
з узы хо джан нем на Гал го фу.

Гэ та спек такльпа пя рэ джан не, гэ та спек
такльзак лік аб вяр тан ні Ра дзі мы, пра Ра дзі
му, якую нель га ад даць. «І трэ ба ра та ваць 
каз ку, па куль Яна каз ка, а не пу сты ня. Трэ
ба біц ца за яе сам з са бою, а на ват з са мім 
д’яб лам. І па мер ці сам з са бою на зя лё ных 
лу гах, пры га жэй шых за ўсё на зям лі. Вяр
тан не. Толь кі вяр тан не!» — «Лю быя скла
да ныя выс но вы і по шу кі, важ ныя ра шэн ні 
па вы ба ры жыц цё ва га шля ху — унут ры 
ад на го ча ла ве ка, яны, як пра ві ла, вы ра ша
юц ца самна сам з са мім са бой. Пра гэ та 
і наш спек такль», — ска заў рэ жы сёр Ігар 
Ка за коў.

Зна ка мі тае апа вя дан не са праў ды пе рак
ла дзе на на ін шую мо ву — з лі та ра тур най 
на тэ ат раль ную, і ў сэн са вае по ле су час
нас ці. Ігар Ка за коў паз на чыў жанр свай го 
мо нас пек так ля як «га лю цы на цыя ў ад ной 
дзеі без ан т рак ту». На цы я наль ная бе ла ру
ская тэ ма па шы ра ец ца да агуль на ча ла ве
чай. Ляль кі — ві лен скія гім на зі сты, па ка ра
ныя паў стан цы — бя ства рыя, за тап та ныя 
та та лі та рыз ма мі і вой на мі. А сім вал Бе ла ру
сі — бе лы бу сел, што кру жыць над са да мі, 
па ля мі і ля са мі — ад с веч ва ец ца як са ма лёт, 
які ці куе над ай чы на мі не з мір най мэ тай.

Спек такль быў па стаў ле ны на бе ла ру
скай мо ве, над сцэ най пу ска лі ся суб тыт ры 
(да рэ чы, вель мі кеп скі пе ра клад на поль
скую мо ву). Але без іх, дзя ку ю чы эма цый на 
і жы ва піс на па бу да ва ным сцэ нам, ака заў 
ён вя лі кае ўра жан не на за ва ро жа ных і за ду
ма ных гле да чах.

У цэ лым кож ны год тэ атр па каз вае 
больш за 200 спек так ляў. За адзін тэ ат
раль ны се зон Ма гі лёў скі тэ атр ля лек 
на вед ва юць больш за 30 ты сяч гле да чоў. 
У дзе ю чым рэ пер ту а ры тэ ат ра больш за 
20 спек так ляў для роз ных уз ро ста вых ка
тэ го рый. Ад нак ас но вай рэ пер ту а ру з’яў ля
юц ца, дзі ця чыя спек так лі. Ся род най больш 
па пу ляр ных на сён ня па ста но вак мож на 
наз ваць «Ча роў ная зброя Кен дзі» (М. Су по
нін) — па э тыч ная прыт ча па ма ты вах япон
скіх ле генд і ка зак; «Ма роз ка» (В. Гаўф) 
— зі мо вая каз ка для са мых ма лень кіх і не 
толь кі; «Кар лік Нос» (Я. Віль коў скі) — каз
ка з тры ло гіі В. Гаў фа, «Алек сан д рый скі 
шэйх», «Медз ве дзя ня РымЦімЦы» (Р. Кіп
лінг) — му зыч ная каз кагуль ня, «Да пыт лі вы 
сло нік» і «Знік лая зі ма, або вяр тан не снеж
най ка ра ле вы» В. Кор не ва.

vМі ра ЛУК ША

«Сі няя-сі няя» 
ў Бе ла сто ку

фота: www.facebook.com
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Аляк сандр ВАЛ КА ВЫЦ КІ, 1957 го да на ра джэн-
ня, ад стаў ны па лі цы янт з Ор лі, гэ та ча ла век з ся-
мей ны мі му зыч ны мі тра ды цы я мі. У кан цы 1970-х 
га доў ней кі час вёў у Ор лі май стэр ню па ра мон це 
і наст рой цы му зыч ных ін ст ру мен таў.

Спа дар Аляк сандр пас ля праф тэх ву чы ліш ча тра-
піў пры зыў ні ком на Па мор’е. Але ў вой ску цяг ну ла 
яго да му зы кі; ус па мі нае:

— На пі саў ба дай сем пра шэн няў, каб пе ра вя лі 
мя не ў вай ско вы ар кестр пры Ка шуб скай бры га дзе 
Войск ахо вы па гра ніч ча, але ад ка заў не бы ло. З ма-
ла дых га доў, мо жа з шо ста га кла са па чат ко вай 
шко лы, іг раў я на за ба вах, вя сел лях. Асаб лі ва лю біў 
гі та ру і кла віш ныя ін ст ру мен ты.

Ка лі ў кан цы 1970-х га доў у ар лян скім Гмін ным 
ася род ку куль ту ры стаў пра ца ваць му зыч ным ін-
ст рук та рам Юзаф Януш ка, то неў за ба ве за сна ва лі 
до ма май стэр ню „Nap ra wa i stro je nie in s t ru men tów 

mu zycz nych”. Ка лісь мой дзед Пан це ляй мон Са віц кі 
гэ тым зай маў ся („Ні ва” ад 27.06.1999 г., „Му зы кай 
спле це ныя жыц ці”).

Спа чат ку пра ца ва лі мы без пя чат кі, толь кі на 
паш парт. Бы лі праб ле мы з рэ гіст ра цы яй май стэр ні. 
Та дыш ні на чаль нік гмі ны Мі ка лай Зі не віч га ва рыў, 
што ў мя не ня ма ад па вед най аду ка цыі. За гад чык 
цэ ха ў Бель ску спа дар Жу коў скі ска заў, што ка лі на-
чаль нік дасць зго ду, а я ні чо га не сап са ваў, то ўсё 
ў па рад ку. Ну і на ка нец даў зго ду, але толь кі на тэ-
ры то рыю ва я вод ства.

Спа дар Януш ка быў наст рой ш чы кам ін ст ру мен-
таў, а за ме ха ніч ныя спра вы не браў ся. Наст рой ва лі 
ін ст ру мен ты фір мам, уста но вам куль ту ры. Ез дзі лі 
на аў то бу се, на пры клад у Чар та е ва, Ся мя ты чы, Ты-
ко цін, Са кол ку і што ўда ва ла ся на ла дзіць на мес цы, 
то там ла дзі лі, або пры во зі лі цэ лы ін ст ру мент і тут 
раз бі ра лі. Зда ра ла ся і так, што над ме ха ніч ным ра-
мон там трэ ба бы ло па ся дзець і ты дзень ча су — кла-
ві я ту ра, пя ціп леч ныя ры ча гі. Трэ ба бы ло ра заб раць 
усю ме ха ні ку, раск лей ваць ма ла точ кі, пас ля склей-
ваць. Бы ва ла, што мо лі паз’ я да юць стуж кі, а і неш-
та мы шы паг ры зуць. Ла дзі лі фар тэ пі я ны, пі я ні на, 
акар дэ о ны; акар дэ о на мі зай маў ся я. І з та го за нят-
ку ней кі грош заў сё ды быў.

Ча му пе ра ста лі? Га лоў ным чы нам з-за ап лат. 
Спяр ша каз на чэй ства, а пас ля са цы яль нае стра ха-
ван не нас „вы кан чы лі”. У 1981 го дзе прыз ва лі мя не 
ў за пас, дзей нас ці ў той час не вёў, аб к ла лі мя не да-
дат ко вым па дат кам.

У між ча се зда быў я ся рэд нюю агуль ную аду ка-
цыю, а пас ля за кон чыў куль тур на-ас вет ныя кур сы. 
Пра ца ваў у Гмін ным ася род ку куль ту ры, вы кон ва ю-
чы аба вяз кі ды рэк та ра. Ажа ніў ся, за сна ваў сям’ю. 
І ка жу на чаль ні ку гмі ны, што пры да ла ся б пад баў-
ка; ён ад мо віў. То я за я віў, што па шу каю ін шай пра-
цы. Ну і пас ля ме ды цын скіх аб с ле да ван няў стаў на 
служ бу ў мі лі цыі, пас ля па лі цыі. Спяр ша быў участ-
ко вым, пас ля вы кон ва ю чым аба вяз кі ка мен дан та, 
за тым ка мен дан там у Выш ках, пас ля ў Боць ках, 
а на ка нец два ці тры га ды ў кры мі наль ным ад дзя-
лен ні ў Бель ску-Пад ляш скім.

Ці ўда ло ся пе ра даць ся мей ную тра ды цыю сы-
нам? На жаль, не. Пай ш лі па ма ці. Ня ма ў іх ах во-
ты; на вош та нам гэ та, ка жуць. А я без ін ст ру мен таў 
до ма жыць не ма гу. Ду маў, што ка лі до ма бу дзе пі-
я ні на, то і сын на бя рэ ах во ты, а я яму ўсё па ка жу 
— та наль насць, акор ды... Ця пер у мо дзе толь кі кам-
п’ ю та ры і яка ясь дур на ва тая му зы ка — за вяр шае 
мой су раз моў ца.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

PS. У мі ну лым я з Аляк сан д рам ды са спа да ром 
Януш кам шмат ра зо ва іг ра лі на за ба вах і вя сел лях. На 
пен сіі Аляк сандр з за мі ла ван нем зай ма ец ца так са ма 
ста ляр ствам і сле сар ствам; са ма туж на вы ка наў са бе 
не ка то рыя ма шы ны. Аста ец ца ча ла ве кам па год лі-
вым, не за леж на ад роз ных жыц цё вых аб ста він.

М. М.

Без ін ст ру мен таў 
до ма не ма гу жыць

— А скуль гэ ты ку ча ра вы да ця бе пры е хаў? — пы тае 
крын ская пра даў ш чы ца яек. Я ўдзяч ная ён не толь кі за эка
ла гіч ныя яй кі, якія пра дае мне па моц на за ні жа най ца не, але 
перш за ўсё за тое, што як ад на з неш мат лі кіх га во рыць са 
мною пана ша му.

— Ён хо ча ву чыц ца про стай мо ве, — тлу ма чу, — ад вас. 
Слоў ні кі яго не ці ка вяць.

Па чуў шы та кія дзі вы, жан чы на аж но во чы выт раш чы ла.
— Не мо жа быць, — ад каз вае. — Яна ж та кая брыд кая, 

усе з яе смя юц ца, у цэ лай Поль ш чы з нас смя юц ца праз гэ
тую мо ву.

*  *  *
Ілья Ма гін ро біць ура жан не за губ ле на га. Асаб лі ва, ка лі, 

зняў шы дзі ра выя бо ты, аказ ва ец ца ў дзвюх роз ных па ко ле
ры шкар пэт ках: сі няй на ле вай, чыр во най на пра вай аль бо 
зя лё най на пра вай, а жоў тай на ле вай на зе.

Ма быць, усё тут прын цы по ва. Дзве роз ныя шкар пэт кі 
— ужо двац ца ці пя ці га до вая звыч ка. Раз на род насць у тым 
вы пад ку сім ва лі зуе рай у ад роз нен ні ад ма на тон най, га ма
геннай чор набе лай ад ноль ка вас ці. На ра дзіў ся Ілья ў чы ста 
ра сей скім і чы ста са вец кім Пе цяр бур гу з пра ва слаў най 
ма мы і баць кі яў рэя. Ма ма і па па згод на елі сві ні ну і так 
са ма згод на не на вед ва лі ні цар к ву, ні баж ні цу. Ілью ша не 
чуў ін шай мо вы ап ра ча ра сей скай. З ма лым вык лю чэн нем. 
Ка лі бы ло яму ча ты ры го дзі кі, ба бу ля ска за ла два ан г лій
скія сло вы: be ar (мядз ведзь) і elep hant (слон). Ма быць та ды 
ўсё па ча ло ся. У тым ча се ста рэй шы брат пры нёс да ха ты 
маг ні та фон з ка се та мі «Біт л заў», зай граў і баць коў скі ра ды
ёп ры ём нік. Моц на ха це ла ся яму ве даць, пра што спя ва юць 
па ра дыё.

Мо вы ства ра юць яго свет. Жы ве імі і дзе ля іх. Ву чыў ся пят
нац ца ці мо вам, раз дум вае над шас нац ца тай. Пры тым ні ко лі 
не га во рыць да рэм на, згод на ня мец кай пры каз цы, што „га
ва рэн не — се раб ро, а маў чан не — зо ла та”. Не рас ста ец ца 
з ма лень кім на тат ні кам, у якім чыр во ным ат ра ман там за піс
вае роз ныя моў ныя ці ка він кі, а ў лі ку апош ніх: як папро ста му 
наз ваць цяп лі цу, ці неш та, чым сі кае муж чы на.

— Ёсць та кая кра і на, у якой ма гу мя няць мо вы, — ка жа 
Ілья. — Гэ та Літ ва. Ме на ві та там я зра зу меў, што ёсць рай на 
зям лі.

Там на сту пі ла яго дру гое на ра джэн не. Пе цяр бур г скі свет, 
у якім раз маў ляў ён толь кі на адзі най ру скай мо ве, знік быц
цам кеп ская мроя, пры тым на заў сё ды.

*  *  *
Ка лі ідзе пра дзі ра выя бо ты — гэ та вы нік ча стых эт наг ра

фіч ных ван д ро вак. За кліч ку „ту рыст” га то вы аб ра зіц ца. Уся 
яго ма ё масць змяш ча ец ца ў не вя лі кай тор бе — у ас ноў ным 
гэ та доб ры дык та фон і ка мі зэль ка з кі шэ ня мі. У кі шэ нях 
тры мае гро шы: поль скія, ру скія, лі тоў скія. Амаль не звяр тае 
на іх ува гі. На вош та яму гэ тыя гро шы. Есць ён столь кі, што 
кот нап ла ча, а па ча стун кі ад нез на ё мых ус п ры мае як аба
вяз ко вую част ку на ву ко вых дас ле да ван няў. На ты тунь для 
ка ха най люль кі заў сё ды хо піць. І, як на злосць, гэ тыя гро шы 
лі та раль на сце люц ца яму пад но гі, а ён усё роў на іх не па ды
мае, па кі дае бяд ней шым, больш пат ра бу ю чым.

Ілья — як сап раў д на му Ілью пры хо дзіц ца, не ба іц ца даж
джу, здзі чэ лых са бак, ці та кіх жа лю дзей, ні хва роб, ні са мой 
смер ці.

— Доб ро б ты тут меў са, — ска за ла яму спа да ры ня Міш
чук, су сед ка гры баў ска га Ільі. Яе баць ка стаў ляў вер ша лін
скія ха ты. Ве дае, што га во рыць, да апош ніх дзён апе ка ва ла
ся сяст ры ча ствам сла ву та га пра ро ка.

У вер ша лін скі лес за вя лі яго гу кі на ту раль най, бе ла ру скай 
мо вы. З усі мі на пат ка ны мі га ва рыў вы ключ на пабе ла ру ску. 
Нех та, бы ва ю чы ў све це, да шу каў ся ў яго бе ла руш чы не ўкра
ін ска га вы маў лен ня. Аказ ва ец ца, гэ та ста ра бе ла ру скі ўплыў 
кніг Ска ры ны. Ву чыў ся так са ма па вы да дзе най у Віль ні гра ма
ты цы Та раш ке ві ча і па ка над скіх вы дан нях ся мі дзя ся тых га
доў ла цін кай. На ака дэ міч ныя, са вец кія, дру ка ва ныя ў Мін ску 

гра ма ты кі вя лі кай ува гі не звяр таў, па коль кі зда ва лі ся яму 
над та ру сі фі ка ва ны мі. У Віль ні ўба чыў бе ла руш чы ну з бал
тый скай пер с пек ты вы, да лё кай ад не ча га па між поль скай 
і ру скай мо ва мі. У рэ дак тар скай пра цы пе ра кла даў з лі тоў
скай на бе ла ру скую, пад к рэс лі ваў ме на ві та моц ны лі тоў скі 
фун да мент бе ла руш чы ны. У ноў т бу ку чы таю фраг мент „Ту
тэй шых”, част ку „Ві лен ска га по ке ра” лі тоў ска га пісь мен ні ка 
Ры чар да Га вя лі са. Рэ да га ван не гэ тай кніж кі Ілья за вяр шыў 
вяс ной. Прык мя чаю са праў ды не лі та ра тур ную бе ла руш чы
ну, вель мі па доб ную на дзе вят нац ца ці веч ныя за пі сы Мі ха ла 
Фе да роў ска га.

У час ван д ро вак па пад к рын скай пуш чы па мы ляў „свя та” 
са „свят лом”. Вя до ма, толь кі дур ні не па мы ля юц ца. Свя та ўсё 
роў на па він на быць свет лае. Аказ ва ец ца, не заў сё ды.

— Хто ска заў, што я па ві нен быць шчас лі вы? — маў ляў 
прэ тэн цы ёз на.

*  *  *
Як звы чай ны пе цяр бур г скі па ла на філ, тры маў ся воб ра зу 

Поль ш чы Чэс ла ва Мі ла ша, Нор ві да, Гал чын ска га. Але іх 
ужо ня ма, ня ма іх няй Поль ш чы. За тое на ві лен скіх ву лі цах су
стрэў цэ лае мо ра вы ключ на поль скіх пі ліг ры маў з ве лі зар ны
мі белчыр во ны мі сця га мі, ве лі зар ны мі кры жа мі і та кі мі ж фі гу
ра мі Бо жай Ма ці на пля чах. Доў га ра шаў ся на гэ тую па ез д ку.

Тут на „дзень доб ры” за ма хаў яму ле вай ру кой па па „To tus 
Tu us” (цэ лы твой). Аж но во чы пра ці раў ад здзіў лен ня. Пас ля 
той жа па па ўсмі хаў ся да яго з ка ля ро вых пар т рэ ці каў, нак ле
е ных на чыр ва ню сень кім смет ні ку ў суп рас ль скай „Бяд рон
цы”.

Пер шая су бя сед ні ца пер шай дас лед чыц кай ван д роў кі 
ў ме жах Поль ш чы ка тэ га рыч на ад мо ві ла ся га ва рыць пана
ша му.

— Тут Поль ш ча і бу ду га ва рыць вы ключ на паполь ску, 
— зап ра тэ ста ва ла. — На вош та ка му гэ тая брыд кая мо ва. Да
вай лепш пару ску па га во рым.

Ру скай на ву чы ла ся яна на служ бе ў НьюЙор ку ад яў рэй
скай ра бо та даў цы. Ка лі даб ра дзей ка па мер ла, прый ш ло ся 
бед най ста рой вяр тац ца на зне на від нае ста рое смец це.

А Ілья ўсёта кі не пе рай шоў ні на ра сей скую, ні на ан г лій
скую мо вы.

— Я ўжо слоў па за бы ва ла, — ус вя до мі ла са бе рап там 
су бя сед ні ца, амаль дзе вя но ста га до вая Ма рыя Ку ла коў ская 
ро дам з Кру шы нян. — Я тут не маю з кім папро ста му раз маў
ляць.

— Гэ та та кая мя шан ка поль ска га з ру скім, — умеш ва ец
ца ў раз мо ву ста рэй шая дач ка спа да ры ні Ма рыі. Ма лод шая, 
вяр та ю чы ся з га ра доц кай „Сяб роў скай бя се ды” за пы та ла 
ў мя не, што гэ та зна чыць быць бе ла ру сам. Ме на ві та ў той мо
мант яе каш тоў ны аў та ма біль па паў у ава рыю, на шчас це не 
над та сур’ ёз ную. Пы тан не за ста ло ся ад кры тым.

*  *  *
З Кры нак Ілья вяр нуў ся ў ка ха ную Віль ню. Мог заб рац ца 

з эку ме ніч ны мі пі ліг ры ма мі і іх поль скі мі сця га мі. Яны так вет
лі ва ма ха лі да яго, ус мі ха лі ся. Мо жа паш ка да ваў сва іх і так 
моц на пра дзі раў ле ных бо таў?

*  *  * 
— Ча го ў ця бе шу каў той ку ча ра вы? — пы та ец ца ў мя не 

пя ці дзе ся ці га до вы ка та лікля сун.
— Бе ла ру скім за ха піў ся, — ад каз ваю.
— Тры „Ні вы” ў ха це тры маю, — прыз на ец ца, гле дзя чы 

ў зям лю.
— І ўме еш чы таць? — ці ка віц ца ста я чая по бач жан чы на
— Так, на ват пахах лац ку, — ад па вя дае, ня гле дзя чы ёй 

у во чы.
*  *  *

А так уво гу ле вель мі шка да, што крын скі Фонд „Ві ла Сак
ра тэс” не за пра сіў Ілью да ўдзе лу ў сё лет ніх „Тры я ло гах”. 
Як раз і пра Літ ву бу дуць га ва рыць. Ён жа столь кі ці ка ва га мог 
бы ра ска заць.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Ілья ПІ ЦЕР СКІ
 Ілья Ма гін 

і Ма рыя Ку ла коў ская
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 17 верасня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Хлеб па спеў, яна на пом ніць:
— Жаць па ра! Жаць па ра!
Ноч прый ш ла, яна ўспом ніць:
— Спаць па ра! Спаць па ра!
П........

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 34-17: мядз ве дзі ца. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Вік то-

рыя Гаць і Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!

    

Ле та
Як хут ка ле та пра мі нае.
Цёп лыя дні і яш чэ квет кі роз ныя
цві туць. Со ней ка моц на яш чэ
пры пя кае і зноў у шко лу 

вяр тац ца нам час.
Ле та мі нае, а я так ха це ла б,
стры маць, аста віць яго,
сон ца цёп ла яш чэ све ціць
і птуш кі так як дзе ці гу ля юць 

на два ры.
Заў т ра ў шко лу зва нок нас пак лі ча
і бу дзем зноў ра шаць за да чы свае.

27 жніў ня 2017

Вік то рыя Гаць, бель ская «трой ка» 

Ка ні ку лы за вяр шы лі ся, а па ча так на ву чаль на га го да ўзбу джае 
шмат эмо цый! Не ка то рыя це шац ца, ін шыя лі чаць, што па чы на ец-
ца са мы стрэ са вы пе ры яд. Сён ня ка лі до ры і за лы Па чат ко вай шко-
лы № 4 у Бе ла сто ку пе ра поў ні лі ся го ма нам і раз мо ва мі дзя цей 
поў ных яш чэ ка ні ку ляр ных ура жан няў і эмо цый.

4 ве рас ня гэ та дзень вяр тан ня: да сяб роў, пар таў, су поль ных за-
нят каў, але перш за ўсё да АБА ВЯЗ КАЎ! Та му па ча так на ву чаль на-
га го да заў сё ды ня се з са бою кры шач ку смут ку. Ста рэй шыя ве да-
юць кож ны школь ны ку то чак, ма лод шыя яш чэ няў пэў не на ха дзі-
лі па ка лі до рах. Кры ху бо я зі, але так са ма на дзеі, ам біт ных пла наў.

— Ха чу яш чэ лепш ву чыц ца і па е хаць на Су стрэ чы «Зор кі», 
— ска заў Кан д рат Кос цін.

— Я маю та кую мэ ту, каб стаць са мым леп шым вуч нем у шко-
ле, —па дзя ліў ся сва і мі пла на мі Мі ко ла Здрай коў скі. Ха ця школь-
ны год гэ та для яго пад’ ём а па ла ві не пя тай, за пэў ні вае, што энер-
гіі хо піць яму да чэр ве ня!

Спа дзя ем ся, што так, як для Кан д ра та і Мі ко лы, шко ла бу дзе 
для вас перш за ўсё мес цам ін тэ лек ту аль най пры го ды, мес цам на-
бы ван ня ве даў, але перш за ўсё мес цам пры яз ным і бяс печ ным!

Пос пе хаў!                                         (УШ)

Як ве ра сень, то і шко ла!

У ін ду ска га ца ра бы ла птуш ка, якая за мест яек нес ла жэм чу гі, сма раг ды, ды я мен ты.
Па чуў гэ та грэ ча скі цар і за ха цеў для ся бе птуш ку. Ён выс лаў пас лоў да ін ду ска га ца ра, каб яны 

зла дзі лі здзел ку. Ін ду скі цар ка жа:
— Я аб мя ню вам ня суш ку, але ўза мен ха чу ры са ка хут чэй ша га за птуш ку.
Хоць жа дан ні зда лі ся скла да ны мі, два ба кі вы ка на лі абя ца нае. Ад нак птуш ка, якая апы ну ла ся на 

два ры ў грэ ча ска га ца ра, па ча ла нес ці звы чай ныя яй кі. Конь так са ма не па це шыў ін ду ска га ца ра, 
стаў куль гаць і зу сім пе ра стаў ска каць і бе гаць.

Звяр ну лі свае па дар кі ца ры, а птуш ка і конь, ка лі апы ну лі ся на сва ім мес цы, ста лі та кі мі, які мі бы лі 
яны ра ней.

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

Птушка і конь
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Злева: Ксеня Клімюк і Юлія Баравік
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Ego

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 № 33-17: 
Пах, фланг, ру жа, мах, ко ла, ха та, гор ка, ба ран, вы, 

па гра ніч ча. Пі рог, круг, крок, ула да, лу жа, харч, гу мар, 
ата ва, ка ха ны.

Уз на га ро ды, да па мож ні кі па бе ла ру скай мо ве, вый-
г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, Маг да Яку бюк, Вік то рыя 
Гаць з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

Бя гу чы 2017 год — год Та дэ ву ша 
Кас цюш кі. Асо ба Кас цюш кі — сім вал 
сва бо ды, та ле ран т нас ці і роў нас ці па-
між людзь мі. Ён на цы я наль ны ге рой 
Поль ш чы, Бе ла ру сі, ЗША, Фран цыі, 
Літ вы. Та дэ вуш Кас цю ка — кі раў нік 
паў стан ня 1794 го да су праць Ра сій-
скай ім пе рыі.

Та дэ вуш Кас цюш ка як пер шы вы ка-
заў ся за выз ва лен не ся лян ад пры го-
ну, та му ся род іх ён ка ры стаў ся вя лі-
кім мі рам. У яго го нар спя ва лі пес ні 
і на зы ва лі яго імем сы ноў.

У пры ват ным жыц ці Та дэ вуш Кас-
цюш ка быў вя лі кім ра ман ты кам. Усё 
жыц цё ён за стаў ся вер ным Люд ві цы 
Лю ба мір скай, з до му Сас ноў ская. Іх 
па лы мя нае па чуц цё не знай ш ло зра-
зу мен ня ся род маг нац ка га ро ду, з яко-
га вы во дзі ла ся Люд ві ка. Баць ка Люд-
ві кі ба чыў у Кас цюш цы ад но ідэ а лі-
ста і бед на га шлях ці ца. Ад нак па ва га 
і ра зу мен не для асо бы Кас цюш кі вяр-
ну лі ся пас ля яго смер ці ў 1817 го дзе. 
Ка лі Рэч Пас па лі тая апы ну ла ся пад 
па на ван нем чу жых дзяр жаў, элі ты 
зня во ле на га краю на леж ным чы нам 
аца ні лі ро лю Та дэ ву ша Кас цюш кі. 
Уша на ван не ад бы ва ла ся на роз ных 
уз роў нях, яму ста ві лі нез вы чай ныя 
пом ні кі. На пры клад, у па мяць Та дэ-
ву ша Кас цюш кі быў збу да ва ны пры-
го жы па лац у Ко са ве. Па сён няш ні 
дзень суст ра ка юц ца там за ка ха ныя 
па рач кі, а ма ла да жо ны пас ля вян чан-
ня ўскла да юць квет кі.

(з-ка)

Та дэ вуш Кас цюш ка 
(раск ве цім гі сто рыю Бе ла ру сі)

і Паў стан не 1794 го да

Школьны ранец 
Што ў цябе, скажы, Міколка: 
Школьны ранец ці кладоўка? 
Бо чаго не знойдзеш тут: 
Шайба, корак, нітак жмут, 
Пісталет драўляны, 
Жук чацвертаваны, 
Плаўлены сырок для кошкі, 
Булкі высахшыя крошкі, 
Два часопісы падзёртых, 
Пяць цукерачных абгортак, 
Сшыткі, 
Дзённік ёсць, 
Асадка... 
Аднаго няма – 
Парадку! 

Іван Бурсаў 
(З рускай мовы пераклаў Васіль Зуёнак)

    

Ве ра сень 
Па ру жо вым ве ра се
Ці ха хо дзіць ве ра сень.
Апус це ла по ле,
Толь кі люд на ў шко ле,
Заз ві неў із ноў зва нок —
Па чы на ец ца ўрок.

Сяр гей Гра хоў скі
Як кож ны год, з вя лі кай ці ка вас цю і спа дзя ван ня мі па чы-

на ем ві зі ты ў ва шых шко лах.
4 ве рас ня г.г. мы за ві та лі ў бе ла стоц кую «чац вёр ку», дзе 

шмат на ву чэн цаў бе ла ру скай мо вы. У гэ тым го дзе вы па дае 
слаў ны юбі лей — 20 га доў на ву чан ня бе ла ру скай мо вы ў Бе-
ла сто ку. Юбі лей ад зна чаць 17 ве рас ня ў ка вяр ні Zmia na Kli-
ma tu. На ста рон ках «Зор кі» мы ад на та ва лі мно гія мо ман ты 
гэ та га пра цэ су, пі са лі пра пос пехі вуч няў і на стаў ні цы Алі ны 
Ваў ра нюк, дру ка ва лі до пі сы дзя цей і суст ра ка лі іх у на шай рэ-
дак цыі. Вя до ма, мы так са ма за ві та ем на юбі лей і апі шам усе 
ці ка выя мо ман ты.

З па доб най ува гай вы хо дзім да ўсіх школ, дзе ідзе на ву чан-
не бе ла ру скай мо вы. Тут кан такт аб ляг ча юць дзве спра вы 
— ка лі ў шко ле на шы ка рэс пан дэн ты і ка лі на ву чэн цы, чы-
та чы «Ні вы». Гэ та да па ма гае зра зу мець наш бе ла ру скі свет, 
які по бач.

Для чы та чоў, як кож ны год, мы пад рых та ва лі шмат пра па-
ноў. Ужо з ве рас ня прад ста вім прэ зен та цыі школ, на пі шам 
пра ва шы спра вы, но выя пра ек ты, зме ны і спа дзя ван ні. За пі-
шам ура жан ні і ад чу ван ні вуч няў сё мых кла саў, якія пай ш лі 
па но вай пра гра ме рэ фор мы. Усіх, хто лю біць лі та ра ту ру, пі-
ша вер шы або апа вя дан ні, за ах воч ва ем пры няць удзел у кон-

кур се «Дэ бют». Са мыя ці ка выя тво ры над ру ку ем на ста рон-
ках «Зор кі». Ап ра ча гэ та га дзяў ча ты і хлоп цы, якія бу дуць 
да сы лаць нам до пі сы са сва іх школ, ат ры ма юць за пра шэн не 
на жур на ліс ц кія май стар-кла сы — Су стрэ чы «Зор кі».

Як кож ны год, бу дзем пра во дзіць мно гія кон кур сы і аду-
ка цый ныя гуль ні, у якіх бу дзе мож на вый г раць бе ла ру скія 
кніж кі і рэк ві зі ты з ра дзі май сім во лі кай. Ідзе пад рых тоў ка 
па э тыч на га то ма «Спеў дрэў» аў тар ства Мі ры Лук шы. Кні гу 
пры аз до бяць ма люн кі Мі рас ла ва Здрай коў ска га. Гэ тая кніж-
ка ўжо неў за ба ве вый дзе з дру ку. Мы пры ду ма лі для вас сюр-
прыз: у шко лах, дзе бу дзе най больш пад піс чы каў «Зор кі», 
на ла дзім прэ зен та цыі з аў та ра мі. Спа дзя ем ся так са ма, што 
ця гам бя гу ча га школь на га го да на на шы ста рон кі зноў вер-
нец ца ко лер і бу дзе больш ка ля ро ва.

На ка нец хо чам пах ва ліць сяб роў, якія, не зва жа ю чы на 
час ка ні ку лаў, кож ны ты дзень да сы ла лі нам ад ка зы на кры-
жа ван кі і за гад кі, пі са лі пра свае пры го ды і но вых сяб роў. 
Асаб лі вая па дзя ка для Маг да ле ны Яку бюк за цу доў ныя паш-
тоў кі з вы я ва мі пад ляш скіх га ра доў, звя роў і ста рых, пры го-
жых ма шын. Ва шу ак тыў насць хо чам уз на га ро дзіць. Для вас 
мы пад рых та ва лі да дат ко выя ўзна га ро ды — га ра дзен скія ку-
бач кі з бе ла ру скай сім во лі кай.                                        (З-ка)

Но выя пра па но вы на 2017/2018 школь ны год

Pik

Oczy
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Адзін мой гро дзен скі сяб ра 
жы ве ў шмат га до вым пе ра ка
нан ні, што пры чы най мно гіх 
яго ных жыц цё вых няш час цяў 

з’яў ля юц ца па дзеі, якія заў сё ды ад бы ва
лі ся пад ва сям нац ца тым чыс лом ці ну
ма рам. А па коль кі ён заў сё ды меў схіль
насць да ка ба лі стыч нану ме ра ла гіч ных 
прад ка зан няў, то кож нае ва сям нац ца тае 
чыс ло бы ло для яго сап раў д най траў
май. Па вод ле жы доў ска га, біб лей ска га, 
ка ба лі стыч на га ко да ўме ласць ад чыт ван
ня пе ра лі ку (ге мат рыі) ліч баў з’яў ля ец ца 
ад ным з клю чоў, якія ад к ры ва юць па ра
дак све ту. Па вод ле ну ме ро ла гаў ліч ба 
18 аба зна чае ня во лю і д’я баль скі сім вал 
6 + 6 + 6. Па вод ле кні гі суд дзяў Із ра іль 
быў ва сям нац цаць га доў у ня во лі, але 
так са ма злы дух столь кі ж са ма ча су 
прас ле да ваў жан чы ну. Ад гэ тай бя ды вы
ра та ваў яе сам зба ві цель Ісус Хры стос. 
Гэ ты дзень сяб ра най час цей пра во дзіць 
до ма, не пла нуе ані я кіх па да рож жаў ці 
су стрэч. І ва кол ся бе, для сяб роў і зна
ё мых рас сей вае дэ ма ніч насць гэ тай 
ліч бы. Ста ра ец ца на шы дум кі і ду шы 
за ін фе ка ваць пэў ным сін д ро мам яго най 
мі стыч най няў пэў не нас ці. А сам та ды 
про ста ста ра ец ца пе ра ча каць тыя двац
цаць ча ты ры га дзі ны. Як да дум ва ю ся, вы
кі нуў бы іх ах вот на з кож на га ка лян дар
на га аз на чэн ня. Не раз ва жае над тым, 
што, кі ру ю чы ся та кой ло гі кай, сён няш ні, 
круг ла су тач ны ка лян дар трэ ба бы ло б 
так са ма прыз наць чар тоў скай вы дум кай, 
а мы з’яў ля ем ся за лож ні ка мі вы ключ на 
д’я баль скай арыф ме ты кі, якая ёсць аж 
ча ты рох ра зо вай паў та раль нас цю не лю
бі май шас цёр кі. Ка лі б бы ла ха ця б ад на 
за па доз ра насць у та кім ра зу мен ні ка лен
да ра, то на пэў на свя цей шыя ай цы Цар к
вы і Кас цё ла даў нымдаў но ўжо да ка за лі 
б, што сут кі ма юць зу сім ін шую ча со вую 
пра меж насць. Уз га даў я тут май го сяб ру 
не вы пад ко ва.

Ка ба ла Па на Ада ма 
і та ем ная скрын ка 
Па на Мі ра на

А ўсё дзя ку ю чы ме на ві та прай шоў
ша му 12 ве рас ня ў Крын ках, ужо пад 
ну ма рам... XVIII Тры я ло гу, ар га ні за ва на га 
ня стом ным Ля во нам Та ра сэ ві чам і кі ра ва
ным ім фон дам «Ві ла Сак ра тэс». Фонд 
зна хо дзіц ца пад ад ра сам до ма свя той 
па мя ці Сак ра та Яно ві ча, што па ву лі цы 
Са коль скай, 9. Да рэ чы, для эк ст рэ ма лаў 
ка ба лі стаў, пра шу не смя яц ца, дзя вят ка 
з’яў ля ец ца толь кі ад вер ну тай шас цёр
кай. А за тым па яс няю, ча му рас па чаў 
я сваё пі сан не з ну ме ра ла гіч ных тлу ма
чэн няў. Спра ва не пас рэд на звя за на не 
з абыкім, а з са мім Ада мам Міц ке ві чам, 
дух ге ні яль нас ці яко га быў вык лі ка ны 
ар га ні за та ра мі тры я ло гу як пры чы на для 
ды ску сіі пра бе ла ру скае ў шмат тэ ма тыч
ных кан тэк стах. Трэ ба па мя таць, што 
ап ра ча прыз нан ня яго поль скім кла сі кам 
лі та ра ту ры, быў ён не абыякім зна та ком 

і пак лон ні кам ка ба лі стыч намі стыч ных 
прак тык у еў ра пей скай пра сто ры. Гэ тыя 
прак ты кі ме лі спа лу чаць юдэахрыс ці ян
ства, прып раў ле нае сла вян скім па ган
ствам. Толь кі та кое маг ло на ра дзіц ца 
ў га ла ве на На ваг руд скай зям лі, дзе што
дзён нае пра быв н не ў мі ні мум ча ты рох 
кос ма сах (ка та ліц кім, пра вас лаў ным, ста
ра за кон ным і му суль ман скім), выз ва ля ла 
та кія па лё ты і пат рэ бу вы бу доў ван ня сво
е а саб лі ва га, но ва га рэ лі гій на га сін к рэ
тыз му, уз га да ва на га на мяс цо вым ду хоў
ным чар на зё ме, якім ха це ла ся аб дзя ліць 
ак ру жа ю чы блі жэй шы і да лей шы свет. 
А ўсё па ча ло ся дзя ку ю чы жы доў скай 
ба бу лі, прак ты ку ю чай ка ба ліст кіфран
кіст кі (сек ты, згур та ва най ва кол Яку ба 
Фран ка, яко га лі чы лі сва ім ма эст ра і Ме
сі яй). Ад кі ну лі яны Тал муд і пе рай ш лі 
ў хрыс ці ян ства. Схіль насць да мі стыч ных 
за леж нас цей не ад’ ем ная част ка ду шы 
і жыц ця са мо га Ада ма Міц ке ві ча. Ён ня
раз ме на ві та зай маў ся ліч ба мі, пры тым 
ча ста спа сы ла ю чы ся на свой дзень і ме

сяц на ра джэн ня. На га дай ма, на ра дзіў ся 
ён 24 XII. Як не кру ці, у пе ра лі ку дае гэ та 
шэсць шас цё рак. Лю бі мы квад рат па э
та гэ та ма гіч ны па мер шэсць на шэсць, 
у які мож на бы ло за пі саць трыц цаць 
шэсць лі тар та дыш ня га поль ска га ал фа
ві та. За раз ма ем у ім трыц цаць пяць, бо 
вы ле це ла з яго ча соў лі та ра е з птуш кай 
над ёй.

Най больш та ям ні чая міц ке ві чоў ская 
ліч ба зна хо дзіц ца ў сла ву тым ска зе, 
змеш ча ным у ІІІ част цы неў мі ру чай па э
мы «Дзя ды» — «... а імя яго бу дзе со рак 
ча ты ры». Не тут мес ца і час на ана ліз 
ад веч на га школь наполь ска га пы тан ня: 
што аў тар меў на дум цы? Але па вод ле 
ка ба лі стаў ліч ба 44 з’яў ля ец ца май стэр
скай. Ве раць яны, што лю дзям, якім су ма 
ліч баў з да ты на ра джэн ня вы па дзе ме на
ві та та кая, то пры су джа ныя яны на пос
пех і служ бу ча ла ве цтву. Так са ма ў ад па
вед нас ці з на ту раль ным па рад кам све ту 
і пры род на га выз на чэн ня ма ем ча ты ры 
по ры го да, ча ты ры ста рон кі све ту і ча ты
рох біб лей скіх ез да коў апа ка ліп сі са, якія 
гэ тае зям ное пры го жае мо гуць абяр нуць 
у пыл і прах у лю бы мо мант.

Свет пры ро ды і свет бе ла ру ска га аб
ра ду во сень скіх дзя доў гэ та не толь кі ці
каў насць Міц ке ві ча да мяс цо вых ве ра ван
няў. Без усёй бе ла ру скай кас ма ла гіч най 
ду хоў нас ці не бы ло б Ада ма Міц ке ві ча. 

Уваб раў ён у ся бе ад туль са мае леп шае, 
ад нак вы раз на не ак рэс ліў, дзя ку ю чы 
ка му ўзля цеў на не да сяж ны про стым смя
рот ным лі та ра тур ны Пар нас.

Ме на ві та і ад туль у яго ім к нен не да 
ад к ры ван ня ча ла ве чай пер ша быт нас ці, 
якая за піс ва ец ца мо вай сло ва. Ад к ры ван
не яе гэ та ачыш чэн не ся бе ад па пя ліш ча 
ма сак і на кі ну тай ста год дзя мі аб ме жа ва
най, пер ша па чат ко вай мі стыч най аго ле
нас ці. Пра нік нен не гэ тым ад к ры ван нем 
бы ло заў сё ды жыц цё вым за хап лен нем 
зна ка мі та га і та ям ні ча га поль ска га пісь
мен ні ка Мі ра на Бя ла шэў ска га. Вя лі кі 
па клон нік ма на ло га Гу ста ва з ІV част кі 
міц ке ві чоў скіх «Дзя доў» сам за сна ваў 
тэ атр, у якім чы таў фраг мен ты гэ та га тво
ра. Так са ма сот ні ра зоў на чыт ваў свае 
ін тэр п рэ та цыі на маг ні та фон ную плён
ку. На ас но ве гэ тай гі сто рыі мы змаг лі 
ў пят ні цу ве ча рам у каў каз скай сі на го зе 
ў Крын ках па ба чыць не ве ра год на ці ка вы 
тэ ат раль ны спек такль, пад рых та ва ны 
рэ жы сё ра мі Яц кам Ко пін скім і Паў лам 

Па сі нім. Гэ ты дру гі ўжо ра ней са ма стой
на і з бе ла ру скі мі ак цё ра мі дак ра наў ся 
да ге ні яль на га тво ра Міц ке ві ча. Гэ тым 
ра зам спа лу чэн не мо вы сло ва і це ла 
ў вы ка нан ні тэ ат раль най гру пы за ча
роў ва ла, але і ад на час на ад ча роў ва ла 
дэ фар ма ва ны свет по шу каў на шай бач
най і ня бач най ідэн тыч нас ці. Смя рот нае 
і нес мя рот нае пе рап ля та ец ца па між ча ла
веч нас цю і пры від нас цю. Каб ад шу кац ца 
і ха ця кры ху ўза е маз ра зу мец ца, увесь 
час му сім пра аб ра жац ца ў бок свя до май 
і пад с вя до май пер ша па чат ко вас ці. Аб ра
да выя дзя ды гэ та адзін з тых мо ман таў 
ча ла ве ча га зям но га іс на ван ня, ка лі наш 
унут ра ны і кас міч ны свет яд на юц ца і да
юць маг чы масць ад чу ван ня глы бей ша га 
са ма паз нан ня. Яно ад нак не рэ аль нае, 
ка лі мы не з’яд на ем ся ў гэ тым з прод ка мі 
ці бліз кі мі. Спа лу ча ныя ў не пас рэд най 
ду хоў наця лес най бліз кас ці, мо жам ад ва
жыц ца заг ля нуць у бок ча ла ве ча га ства
рэн ня. І Бог ства рыў ча ла ве ка па сва ім 
воб ра зе і па да бен стве. Але ад туль так
са ма маг чы мы ўжо і не вя лі кі крок у дру
гі бок — шы заф рэ ніч на га ша лен ства 
з чут ны мі ў га ла ве бо скі мі і дэ ма ніч ны мі 
га ла са мі.

Бліз касць ак цё раў, іг ра ю чых у та кой 
не вя лі кай пра сто ры сі на го гі, а не на 
сцэ не, з’яд ноў ва ла з та ям ні час цю ад к ры
ва на га. Пры тым іх няя ця лес ная пла стыч

насць ураж ва ла маг чы мас ця мі ча ла ве
чай фі зіч нас ці. Про стае сцэ наг ра фіч нае 
афар м лен не са ста рых вок наў, у якіх 
ад ны шы бы бы лі бач ны, дру гія — ня бач
ны. Ідэн тыч на як са све там — уба ча ным 
і ня ба ча ным. Усё мож на пе ра сту піць, але 
як вяр нуц ца, бу ду чы пры тым у поў най 
свя до мас ці зроб ле ных кро каў. Спек
такль «Скрын ка. За мо ва зак лё наў Мі ра
на Бя ла шэў ска га» да зво ліў мне ў пят ні цу 
ве ча рам ныр нуць у мі стыч нака ба лі стыч
ны свет Ада ма Міц ке ві ча, які, зда ец ца, 
у мно гіх спра вах браў верх над ра цы я
наль нас цю яго ных по гля даў і дзе ян няў. 
То так са ма і ад на з пры чын за ка ло ту над 
ад чыт ван нем зна ка вых тво раў ге нія з На
ваг руд чы ны.

Кра каў — Крын кі 
— Крэ ва — Віль ня 

Крын кі Сак ра та Яно ві ча ў мі ну лым, яш
чэ на ват у іх да ва ен ным выг ля дзе, ня гле
дзя чы на ад лег ласць, цал кам па доб ныя 
на На ваг руд скую зям лю. На ват па сва ім 
уз гор ка ва тым лан д шаф це яны быц цам 
сяст ры цы, толь кі раз дзе ле ныя раў нін ны
мі пра сто ра мі Лід чы ны. Тут і там той жа 
са мы ад веч ны куль тур ны кан г ла ме рат 
да ваў ба гац це ін с пі ра цый для лі та ра
тур ных і ма стац кіх пам к нен няў і вып ра
ба ван няў. І мо ва крын каў ская са сва і мі 
эле мен та мі са ка тан ня для на ваг руд скай 
бе ла ру скай сты хій нас ці амаль бліз ня чая. 
Тэ ры то рыю і край Адам Міц ке віч у ХІХ 
ста год дзі пры пі саў да Літ вы і поль скас
ці. Наш ся рэб ра ны яз док Сак рат Яно віч 
у ХХ ста год дзі вяр таў яе, ня гле дзя чы ўжо 
на мя жу, у дзяр жаў ную і ду хоў ную пра
сто ру бе ла ру скас ці. Пры тым жа ча ста 
ў сва іх гі ста ры я за фіч ных до ка зах пад пі
раў ся твор час цю Ада ма Міц ке ві ча. Для 
поль ска га пра ро ка прыз нан нем у яго най 
ту тэй шай ад мет нас ці, ці як за раз мод на 
га ва рыць кра ё вас ці, бы ла Васт раб рам
ская Бо жая Ма ці. Для Сак ра та Яно ві ча 
паў та ра ста год дзя паз ней выз на чэн нем 
су поль на га лё су і пра сто ры ста ла Па го
ня і белчыр во набе лы сцяг, якія заў сё ды 
кра са ва лі ся на лац ка не яго ных пін жа коў. 
Звы чай ная эва лю цыя ся лян скіх гра мад
скас цей — ад эт на гра фіч най ту тэй шас ці 
да па лі тыч на га на ро ду. «Nie prze noś cie 
nam sto li cy do Kra ko wa», — спя вае зна ка
мі ты поль скі пяс няр Гжэ гаж Тур наў. Не 
вяр тай це нас у міц ке ві чоў скі час — гэ та 
мая прось ба да ўся ля кіх «доб ра зыч ліў
цаў» бе ла ру скай спра вы. Раз мы ван не 
на шай агуль на на цы я наль най бе ла ру
скас ці ў зман лі васць толь кі ла каль най, 
не а ра ман тыч най эт наг ра фіч нас ці — яш
чэ адзін са ма губ ны ска чок, яко га мно гія 
ча ка юць. Та му ап ра ча га ва рыць толь кі 
пра Сак ра та, вар та дзе ля іс на ван ня нас 
як бе ла ру саў пе ра чыт ваць яго і за пом
ніць не ка то рыя выс но вы. Ка ра леў скі 
тракт, прак ла дзе ны крэў скай уні яй 1385 
го да, які пра ля гаў праз Крын кі, у рэш це 
рэшт за рос і стра ціў якуюко леч пры ваб
лі васць. Пры вёў нас, бе ла ру саў, ста год
дзя мі, па сту по ва толь кі да іс на ван ня ў вы
мя рэн ні вы ключ на ся лян ска га эт на су, які 
ў сва ёй са цы яль награ мад скай фун к цыі 
меў аб с лу гоў ваць шля хец камаг нац кія 
зем леў ла дан ні. Та кім чы нам неў за ба ве 
ва раж не ча і бунт ча ка лі сва ёй гі ста рыч
най чар го вас ці. У пан скіх паў стан нях дзе
вят нац ца та га ста год дзя — 1831 і 1863 
га доў — ся лян скія га ло вы і ду шы як 
най да лей тры ма лі ся ад не сва ёй спра вы. 
Уруб леў скі і Ка лі ноў скі са сва ёй «Му жыц
кай праў дай», вы да дзе най бе ла ру скай 
ла цін кай, не ска лых ну лі сэр цаў бе ла ру
скіх пра ва слаў ных ся лян. Тыя з ся лян, 
якія та ды чы та лі, ве да лі ўжо перш за ўсё 
толь кі ру скія бук вы, вы ву ча ныя ў цар коў
напры хад скіх шко лах. Поль скі ал фа віт 
аса цы я ваў ся ім вы ключ на з пан скай, 
зна чыць, поль скай спра вай. Пад поль
ная «Му жыц кая праў да» та му боль шую 
сі лу ўздзе ян ня ме ла ся род збяд не лай, 
бе ла ру скай, ка та ліц кай шлях ты і ся лян
ства. Там ве дан не ла цін ска га ал фа ві ту 

Пры ві ды Ада ма МІЦ КЕ ВІ ЧА 
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вы ні ка ла з чы тан ня поль скіх кні жа чак 
да кас цель ных на ба жэн стваў. Чы тан не 
ла цін скі мі літара мі пасвой му ста ла вык лі
кам у бу ду чы ні для мно гіх ксян дзоўбе ла
ру саў з Са коль ш чы ны, якія ад чу лі сваю 
пры на леж насць да род на га су све ту.

На па чат ку ХХ ста год дзя не аб мі ну лі 
Кры нак і рэ ва лю цый ныя наст роі. Жы
доў скае мя стэч ка са сва і мі бед ны мі ра
бо чы мі вель мі бы ло па дат нае на зак лі кі 
да ча ла ве чай спра вяд лі вас ці і роў нас ці, 
пры тым і да зма ган ня за зар пла ту, якая 
да ва ла б шанц на вы жы ван не і за ха ван
не ча ла ве чай год нас ці. Рэ ва лю цыя 1905 
го да і крын каў скае анар хі стыч нае паў
стан не гэ та ад но з нез вы чай ных па дзей 
та дыш няй Га ра дзен ш чы ны і па э тап нае 
выс пя ван не бе ла руш чы ны, для якой 
толь кі ло зун гу «людзь мі звац ца» ўжо бы
ло ма ла ва та. Мець свае га зе ты і кніж кі, 
зма гац ца за зям лю, ства раць бе ла ру скі 
па лі тыч ны рух і кан с пі ра ваць гэ та рэ аль
ны воб раз бе ла ру скай Са коль ш чы ны, 
якая апы ну ла ся ў ІІ Рэ чы Пас па лі тай. 
А Крын кі ў сва ім кут ку за ста ва лі ся на да
лей важ ным мя стэч кам са сва ім шмат на
цы я наль ным ба га жом. Пры бы ло толь кі 
поль скіх асад ні каўле гі я не раў, за да чай 
якіх бы ло ўма цоў ван не поль скас ці на ня
пэў най зям лі не толь кі сло вам.

Ра зак з це са ком. Пар т рэт

Пры е хаў шы ў пят ні цу пас ля поў д ня 
ў Крын кі, ад ра зу шпа цыр нуў я ў су ці ша
ныя ву лач кі пры ваб лі ва га мя стэч ка. Блу
ка ю чы ся па чар го вых за вул ках, пе рад 
ва чы ма мро і лі ся воб ра зы сі вой даў ні ны. 
Са сва іх ма лень кіх кра мак вы бя га юць 
мяс цо выя жы ды і кож ны зап ра шае 
ў свой ін та рэс. Хтось ці пра па нуе ігол кі, 
дру гі се ляд цы, трэ ці пі рож ную вы печ ку, 
па ху чую цы на мо нам і ва ні лі нам. А я не ве
даю як яны на зы ва юц ца, якія іх нія імё ны 
і мя нуш кі. Ана нім ныя крын каў скія жы ды, 
бе ла ру сы, па ля кі, та та ры — са мы про
сты шлях да бяс па мя цтва. Я не ту тэй шы. 
Ха це ла ся б уба чыць мне шыль ды з іх ні мі 
проз віш ча мі, а ўся рэ дзі не ся мей ныя здым
кі. Рап там на суп раць каў каз скай сі на го гі 
мой нос ка зы чуць каў бас намяс ныя па хі. 
Пе раг ры за юц ца яны з са лод кас цю цы
бу лі, да да дзе най да топ ле на га шмаль цу. 
Мае га лод ныя кіш кі аў та ма тыч на на кі роў
ва юць мя не ў мяс ную ят ку. Да ро гу па каз
ва юць мне му хібзым ка ту хі, якія сва ім гу
дзен нем, быц цам пча лі на га рою, ста ра юц
ца аб лез ці мяс ное ба гац це. Ого, пе ра да 
мною не ма лень кі, драў ля ны до мік. Са лід
ны, му ра ва ны дом з вы со кі мі пры ступ ка мі 
ўзвы ша ец ца сва ёй важ нас цю. У ім, у пер
шай, най боль шай за ле гас па да рыць за 
пры лаў кам маж ны, ба ра да ты, жы доў скі 
ра зак. Яму пад два мет ры ро сту і з во сем 
пу доў жы вой ва гі. У сва іх ру ках па ме ра мі 
бу ха нак хле ба тры мае вя лі кі ця сак і кры ху 
мен шы ку хон ны нож. У маў чан ні спраў ляе 
быч ка. Пра та ко га асіл ка га во раць, што 
на ват ад ным уда рам ку ла ка ў лоб у змо зе 
аг лу шыць і да рос ла га бы ка. На ват най
боль шы крын каў скі раз бой нікна жоў ш
чык, які рас па роў сва ёй «ка сой» не каль кі 
мяс цо вых жы ва тоў, усё ж та кі па бой ва
ец ца вя лі ка га ку хон на га на жа ра за ка. 
Па кор лі ва ча кае сва ёй чар гі па ту ша ныя 
на па тэль ні гру дзін ку і рэб ры, якія, по тым 
няс пеш на аб г ры зае. А з да па мо гай вост
ра га як брыт ва не вя лі ка га, скла да на га 
сці зо ры ка вы ка луп вае шпік з доў гіх ка ро
ві ных ко стак. У та кіх хві лі нах крын каў скі 
Мэ кіНож спа кай нее і не хо ча із ноў тра
піць у бе ла стоц кую тур му. За дум ва ец ца 
на ват над по шу ка мі сум лен най пра цы. За 
ім, пе рад ша ба шам, у чар зе пас лух мя на 
ста яць хрыс ці ян скія слу жан кі з ба га цей
шых жы доў скіх да моў. Вер нуц ца ху цень
ка на кух ню, каб зва рыць на кост ках 
бу лён чык і пас ма жыць ад біў ныя для сва іх 
гас па да роў. По тым кра му на вед ва юць 
та тар скія су се дзі ў по шу ках кум пя ка, яко
га спя куць у печ цы з ага род ні най. По бач 
ця ля ці ны і яла ві чы ны заў сё ды што дзён на 
ча кае па куп ні коў адзін ба ран чык. Асаб лі
вым по пы там ка ры ста ец ца ён у мяс цо вых 
пра ва слаў ных і ка та ліц кіх свя та роў. Свя

та ры прын цы по ва не пе ра сту па юць сва і мі 
на га мі па ро га жы доў скай ят кі. Яны так са
ма ма юць слу жа нак, якія за бяс печ ва юць 
ім ма раль нае пра ва рас па вя даць у час 
су стрэч, што ні ко лі не куп ля юць у жы да. 
По тым ад нак на пля ба ніі, паб лас ла віў шы 
пе ча ную ў ду хоў цы ба ра ні ну, па пі ва юць 
яго з удзяч нас цю чыр во ным ві ном. Не 
паш ко дзіць час ад ча су куль нуць і кру чок 
ма на поль кі «Пан Ба чын скі». Пры ня тыя 
гра ду сы спа чат ку пры ем на рэ гу лю юць 
пра цу страў ні ка, за тым па сту по ва ўво
дзяць у даб ра чын нака рыс ную для ар га
ніз ма пас ля а бе дзен ную дры мо ту. У та кой 
свя той спра ве ня ма мо вы, каб та ды 
ней кая па дзея ска лых ну ла ўста ля ва ны па
ра дак. Усіх на вед валь ні каў у гэ тую па ру 
слу жан кі пра га ня юць з пля ба ній, быц цам 
жы доў скі мяс нік мух ад свай го мя са.

Да лей, у дру гім па кой чы ку, на пры
лаў ках кра су ец ца ўсё, што на зы ва ец ца 
ку ры ным, гу сі ным, ка чы ным стат кам. 
Ай, вай — вы бі рай, пе ра бі рай, куп ляй. 
За ла тоў кі тут жа па кі дай. З дру го га бо ку 
ят кі ёсць яш чэ адзін, асоб ны ўва ход у ма
лень кі па кой чык, ад га ро джа ны му ра ва
най сця ной ад улас ці вай ят кі. Гэ та лаў ка 
для мя не і ін шых хрыс ці ян скіх клі ен таў, 
у якой толь кі пра дук ты з не ка шэр най 
сві ні ны. Па куль гро шы не смяр дзяць, то 
і сві ні на мо жа па ка зы таць на сы жы доў
скіх ар та док саў на ву лі цы. А тут саль ці со
ны, каў ба сы, ка шан кі, якіх па ху і сма ку 
не па раў наць на ват з вы ра ба мі ў не да
лё кай Ін ду ры, ці Грод не. Ад імя ра за ка 

ў Крын ках Сак ра та ЯНО ВІ ЧА 

ін та рэ су і якас ці вы ра баў піль нуе тут 
яго ны хрыс ці ян скі су поль нік Ва ся. Ён ніз
кай са коль скай па ро ды і моц на га скла ду 
кас цей. Ад ным сло вам — шы ра кап ле чы 
і шы ро ка га ло вы. Ад доб ра з’е дзе на га 
і ў вы ход ныя вы пі та га яго ны аза дак па
ма лень ку раў ня ец ца з шы ры нёй пля чэй. 
Клу бы на бі ра юць кштал ту і зак руг ле нас
ці на па да бен ства ка ня той жа сла ву тай 
са коль скай па ро ды. Па ма лень ку яго ны 
твар на лі ва ец ца роз ны мі ад цен ня мі чыр
ва ні, быц цам тая спу ска ная юш ка з веп
ру ка, мя ня ю чая сваю афар боў ку ў за леж
нас ці ад над вор’я і ча су. Ва ся са што раз 
боль шаю на хаб нас цю па тра буе ад сва
ёй сям’і і па куп ні коў, каб усе што дзень 
звяр та лі ся ўжо да яго: пан Ва цак.

Мяс ны ін та рэс ідзе па спя хо ва. Ба га це
ю чы ра зак вы ра шае ся бе і сваю год ную 
пра цу ўве ка ве чыць на леж ным чы нам. 
Не зро біць ба наль най фа та гра фіі, ха
ця б і най боль шай. Гэ тым хай га на рац ца 
дроб ныя крам ні кі. За ма ну ла ся яму зра
біць неш та та кое, што за ста нец ца на ве кі 
і не толь кі ў ся мей най тра ды цыі. Аба вяз
ко ва сва ёй сла вай му сіць пе рап лю нуць 
аб ста ля ван не мяс цо вай ап тэ кі. Там усё 
чы ста, па ху ча, аку рат на і вы тан ча на. Усе 
па кор лі ва ча ка юць роб ле ных уруч ную 
ля кар стваў. Та ды, хо чаш ці не хо чаш, 
вы па дае ўсім доў га лю ба вац ца мэб ляй 
з ду бу і пуш чан скіх хвой. Не то, што ў мя
не, ду мае ка шэр ны мяс нік. Усе хо чуць 
хут ка ку піць і бег чы да лей. Ну і пры тым 
смяр дзю ча.

У нер во вас ці па ва роч вае га ла ву ў бок 
люст ра і ўзгад вае свае скры тыя за хап лен
ні. Ён ужо ве дае. Яго рас пі са ны пар т рэт як 
жы доў ска га пер шап ра ход ца ўсе крын ча не 
бу дуць гля дзець про ста на сця не ўнут ры 
ят кі. Да гэ туль маг лі яны гля дзець рос піс 
толь кі ў гро дзен скай цар к ве. Заў сё ды ту
ды за хо дзіў, ка лі бы ваў у Грод не. Лю ба ваў
ся ў ці шы ні ба ра да ты мі, ста ра за кон ны мі 
пра ро ка мі. У ду шы на ват спа чу ваў свай му 
паб ра ці му Ісу су Хры сту, за му ча на му са 
зго ды су да ад нап ля мен цаў. Па да ба лі ся 
і хрыс ці ян скія свя тыя, спаг ля да ю чыя 
з ікон, раз ве ша ных на роз ных вы шы нях. 
Яго, крын каў ска га ар та дак саль на га жы
да ў Грод не за над та не ве да лі, та му без 
здзе ку і па даз ро нас ці ў здра дзе з бо ку 
вер ні каў свай го ка га лу мог бяс печ на пе
ра сту паць па ро гі хрыс ці ян ска га хра ма. 
За ду ма нае трэ ба бы ло мя няць у рэ аль нае. 
Хут ка рас пы таў ся, якія цэ ны та кіх пас луг, 
і пра пра фе сі я наль ных ды ад каз ных май ст
роў жы ва піс най спра вы так са ма. Спа чат ку 
вель мі ха це ла ся, каб пар т рэт на ма ля ва лі 
май ст ры з ві лен скай ака дэ міі ма ста цтваў. 
Ад нак на ват яму, крын каў ска му, ба га та му 
жы ду, не бы ло пад сі лу спра віц ца з фі нан
са вы мі пат ра ба ван ня мі ві лен скіх ма ста коў. 
Пэн дзаль, тры ма ны імі ў кіс ці ру кі, пры све
ча ны не каль кі дзён толь кі ад ной асо бе, за
над та до ра га абы хо дзіў ся яго най кі шэ ні.

Та ды па ра і лі яму гру пу май ст роў з ма гіч
на га Люб лі на пад кі раў ні цтвам ура джэн ца 
гай наў скай зям лі Яна Гры кі. Той зга дзіў ся 
і са сва і мі та ле на ві ты мі вуч ня мі і па ма га ты
мі за вяр шэн не ўсіх прац, звя за ных з ма ля
ван нем ужы вую пар т рэ та крын каў ска га 
ра за ка па чаў у мі ну лую пят ні цу 1 ве рас ня 
ў сям нац цаць га дзін. Праз га дзі ну ўсе маг
лі ўжо за хап ляц ца пар т рэ там жы доў ска га 
ра за ка з це са ком. Яму са мо му вель мі 
спа да ба ла ся твор чая пра ца з ма ста ка мі 
і да зво ліў на тэ ры то рыі ўсёй сва ёй мяс ной 
ят кі ад крыць вы стаў ку пад на зо вам «Od 
Re né Mag rit te’а do no żow ni ka z Kry nek». І не 
змар на ва ла ся пры на го дзе ані кроп ля 
спуш ча най кры ві з ка шэр ных жы вёл. Ка ся 
Сян ке віч, та ле на ві тая ма стач ка і за ад но 
яш чэ не менш та ле на ві тая бе ла ру ская 
па э тэ са, ска ры ста ла яе для ма стац ка га 
рас пі сан ня плі так, які мі аб к ла дзе ны сце ны 
ад на го з па кой чы каў ят кі. Пах кры ві і вы
топ ле на га шмаль цу, ма быць, не ка то рым 
на ват пра чыс ціў страў ні кі. Ніх то ў гэ тым не 
пры знаў ся. За тое з упэў не нас цю ма гу ска
заць, што мно гім поз няя вя чэ ра з ку ском 
мя са не пра хо дзі ла праз гор ла. Жы доў скі 
ра зак з Кры нак у пер шы дзень тры я ло гу 
за пі саў ся не толь кі тры ва ла на сця не сва
ёй ят кі, але і ў па мя ці ама та раў эстэ тыч
ных по шу каў.

(Пра цяг праз ты дзень.)
vЯў ген ВА ПА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Я з э п а  С а ж ы ч аhttp://history.gsu.by
100 га доў з дня нараджэння

П р э з і д э н т  Б Н Р  з  Н а в а г р а д ч ы н ы

Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны і вай ско
вы дзе яч Язэп Са жыч на ра дзіў ся 5 ве рас ня 
1917 г. у Га ра дэч не пад На ваг рад кам. Сям’я 
Са жы чаў па хо дзі ла з мяс цо вас ці Няг не ві чы. 
Дзед Язэ па, Та маш, ад с лу жыў шы ў вой ску 
25 га доў, ат ры маў дзве дзе ся ці ны зям лі ка ля 
На ваг рад ка. Баць ка Язэ па, Сы мон Са жыч, 
які меў чац вя рых дзя цей, на па чат ку ХХ ста
год дзя па ехаў на за роб кі ў ЗША, дзе жыў 
у НьюЙор ку, раз во зіў там пі ва. За за роб ле
ныя гро шы на кі ра ваў ста рэй ша га сы на ў вы
шэй шую на род ную ву чэль ню ў На ваг рад ку. 
Да ве даў шы ся, што жон ка па мер ла, вяр нуў
ся ў Бе ла русь, дзе, да ку піў шы зям лі, ажа ніў
ся з Ве рай Да ра шэ віч. Па мёр у 1919 го дзе 
ад „гіш пан кі”. Язэп пэў ны час на ву чаў ся ў бе
ла ру скай гім на зіі, по тым скон чыў поль скую 
гім на зію ў На ваг рад ку. У 1938 г. ма бі лі за ва
ны ў поль скае вой ска, пас ла ны на ву чац ца 
ў шко ле пад ха рун жых у То ру ні, скон чыў яе 
сяр жан там.

Язэп Са жыч — удзель нік ня мец каполь
скай вай ны 1939 г. ад са ма га яе па чат ку, 
ка ман дзір уз во да. 14 ве рас ня цяж ка па ра не
ны, тра піў у ня мец кі па лон. Быў пе ра ве дзе
ны ў шпі таль у Ло дзі, ад куль праз Бе ла сток 
вяр нуў ся ў На ваг ра дак. Пра ца ваў скар б ні
кам у сель по, пас ля па сту піў на ўлі ко ваэка
на міч ны фа куль тэт Львоў ска га ўні вер сі тэ та. 
З на па дам Ня меч чы ны на СССР ма бі лі за ва
ны ў Чыр во ную Ар мію, але дэ зер та ваў і вяр
нуў ся ў Львоў. Там пра ца ваў у хар чо вай 
кра ме, су пра цоў ні чаў з ук ра ін скім ру хам. 
Паз ней вяр нуў ся ў На ваг ра дак, удзель ні чаў 
у ар га ні за цыі бе ла ру скіх вай ско вых адзі нак. 
Слу жыў у Бе ла ру скай да па мож най па лі цыі. 
Ле там 1942 г. пры зна ча ны ка мен дан там па
да фі цэр скай шко лы Бе ла ру скай на род най 
са ма по ма чы. У лю тым 1943 г. ар га ні за ваў 
у Лі дзе Бе ла ру скі ба та льён чы гу нач най 
ахо вы, фар ма ваў яго ў Ма ла дзеч не, Стоў п
цах, Ба ра на ві чах. З лі пе ня 1943 г. вык ла даў 
у афі цэр скай шко ле ў Мен ску. Пас ля та го, 

як нем цы ад су ну лі ад кі ра ван ня бе ла ру саў, 
стаў афі цэ рам пра па ган да ва га ба та льё на. 
На па чат ку 1944 г. увай шоў у Бе ла ру скую 
кра ё вую аба ро ну, кі ра ваў ро тай. У чэр ве ні 
1944 г. удзель ні чаў у ахо ве Дру го га Усе бе
ла ру ска га кан г рэ са, усту піў у Бе ла ру скую 
не за леж ніц кую пар тыю.

З лі пе ня 1944 г. у эміг ра цыі. Быў пе ра ве
зе ны на фран цуз скую мя жу, у Са ар б ру кен. 
Там ат ры маў за гад пры пер шай маг чы мас ці 
пе рай с ці да фран цуз скіх пар ты зан і ўста ля
ваць з імі кан такт ад імя пад поль ных бе ла
ру скіх улад. Ка лі пра гэ та да ве да ла ся СД, 
быў пе ра ве дзе ны ў Бер лін. Удзель ні чаў 
у ства рэн ні бе ла ру ска га дэ сан т на га ба та
льё на Даль віц, увай шоў у склад 1га кад ра
ва га ба та льё на БКА. У Ба ва рыі вы кон ваў 
фун к цыі ка мен дан та афі цэр скай шко лы. 
Пе рад за кан чэн нем вай ны па спеў яш чэ 
прай с ці кур сы ў ня мец кай афі цэр скай шко
ле ў Ра сто ку. Ка нец вай ны су стрэў у Ту рын
гіі, там ажа ніў ся з Бар ба рай Ма зу рай. По
тым пе раб раў ся з сям’ ёй у Ге сэн. Там на
ра дзі ла ся дач ка Але на. Вы ву чаў ме ды цы ну 
ў Мар бур г скім уні вер сі тэ це, ад на час на пра
ца ваў. У 1950 г. з дып ло мам ле ка ра вы е хаў 
у ЗША. Пра ца ваў ане стэ зі ё ла гам. У 1961 г. 
на ра дзіў ся сын Язэп (паз ней пра тэ стан ц
кі мі сі я нер). Стаў ад ным з зас на валь ні каў 
ад дзе ла Бе ла ру скааме ры кан ска га за
дзі но чан ня ў шта це Мі чы ган, ар га ні за ваў 
там пра ва слаў ную па ра фію Свя то га Ду ха. 
З 1953 г. — сяб ра Ра ды БНР. За сна ваў ад
дзел Згур та ван ня бе ла ру скіх ве тэ ра наў 
у Дэт рой це, сак ра тар у спра вах ве тэ ра наў 
пры Ра дзе БНР. У 19821997 гг. — стар шы
ня Ра ды БНР. У са ка ві ку 1993 г. на 75ыя 
ўгод кі БНР пры яз джаў у Менск.

Па мёр Язэп Са жыч 19 лі ста па да 2007 г. 
у г. СентКлерШор се (Мі чы ган). Па ха ва
ны на бе ла ру скіх мо гіл ках у ІстБран сь ві ку 
(НьюДжэр сі).
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ся род бе ла ру скіх вы шэй шых на ву чаль
ных уста ноў рэд ка мож на су стрэць та кую, 
якая б рас па вя да ла пра ся бе пабе ла ру ску. 
Тое ж са мае мож на ска заць аб струк тур
ных пад раз дзя лен нях гэ тых ВНУ — фа куль
тэ тах. Та кія сап раў д ныя, а не афі цый ныя 
рэ а ліі двух моўя ў кра і не, дзе трэ ці дзя ся так 
га доў кі руе прэ зі дэнт з сум ніў най ле гі тым
нас цю. Ра зам з тым, усё ж іс ну юць на ву коў
цы, якія лі чаць па трэб ным рас па вя даць пра 
ся бе і мес ца сва ёй пра цы ха ця б част ко ва 
на бе ла ру скай мо ве. Як адзін з неш мат лі кіх 
прык ла даў гэ та му — сайт гі ста рыч на га фа
куль тэ та Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі
тэ та імя Фран цы ска Ска ры ны.

Вір ту аль нае прад стаў ні цтва фа куль тэ та 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це на плат фор ме Wor
d p ress па ад ра се http://his to ry.gsu.by і вы
гля дае да во лі прос цень ка, хоць і змяш чае 
мно га ка рыс най ін фар ма цыі ў пер шую чар
гу для тых, хто на ву ча ец ца гі сто рыі ў да дзе
ным уні вер сі тэ це. Усе вый с ці на руб ры кі 
зна хо дзяц ца ўвер се вы яў лен ня.

Най больш ка рыс най для зна ём ства з го
мель скі мі гі сто ры ка мі, што вык ла да юць 
і ву чац ца ва ўні вер сі тэ це, па да ец ца руб ры
ка „Аб фа куль тэ це”. Згод на раз меш ча най 
там ін фар ма цыі, на ву чан не ў вну па ча ло ся 
амаль ад ра зу пас ля выз ва лен ня Го ме ля ад 
гіт ле раў скіх за хоп ні каў у 1944 го дзе. І ўжо 
ў 1948 го дзе ад туль вый ш лі пер шыя вы пуск
ні кі. Ад нак пас ля вы пу ску 1956 го да пад рых
тоў ка гі сто ры каў пры пы ні ла ся аж но да 1969 
го да.

„З 2005 го да на фа куль тэ це вя дзец ца 
на ву чан не сту дэн таў па пра гра ме ма гі стар
скай пад рых тоў кі па дзвюх спе цы яль нас
цях: „Ай чын ная гі сто рыя” і „Усе а гуль ная 
гі сто рыя”. Сту дэн ты фа куль тэ та ак тыў на 
ўдзель ні ча юць у гра мад скім, куль тур нама
са вым, спар тыў ным жыц ці ўні вер сі тэ та. Яны 
ўдзель ні кі раз на стай ных ма стац кіх гур т коў, 

спар тыў ных сек цый, гра мад скіх аб’ яд нан
няў”, — рас па вя да ец ца пра су час нае жыц
цё фа куль тэ та на яго сай це.

Звест кі пра на ву ко вую дзей насць го
мель скіх гі сто ры каў зна хо дзяц ца ў руб ры
цы „На ву ка”, ка лі зай с ці ў ад най мен ную 
пад руб ры ку. Праў да, там ча мусь ці мес ціц
ца не над та вя лі кі для та кой гуч най наз вы 
ар ты кул, у якім рас па вя да ец ца пра па дзеі 
2015 го да. Яш чэ горш з ад наў лен ня мі ў пад
руб ры цы „Сту дэн ц кая на ву ка”, дзе апош ні 
год, пра які рас па вя да ец ца, — 2014.

На фа куль тэ це ча ты ры ка фед ры — усе
а гуль най гі сто рыі, гі сто рыі сла вян і спе цы
яль ных гі ста рыч ных дыс цып лін, гі сто рыі 
Бе ла ру сі, фі ла со фіі. Па зна ёміц ца з пуб лі
ка цы я мі вык лад чы каў, якія там пра цу юць, 
мож на ў ад па вед най пад руб ры цы. Да рэ чы, 
кож ная ка фед ра мае сваю пад руб ры ку на 
сай це, дзе, ак ра мя ін ша га, мес цяц ца на він
ныя па ве дам лен ні. Праў да, і там апош няе 
іх аб наў лен не да ту ец ца ма ем бя гу ча га го
да. Па ўсім ві даць, ле там да ныя пад руб ры кі 
аб наў ляць не бы ло ка му.

Вя дзец ца на гі ста рыч ным фа куль тэ це 
і па за лек цый нае жыц цё. Сту дэн ты мо гуць 
пры маць удзел у пра цы раз на стай ных су по
лак. Пра іх мож на да ве дац ца на ста рон цы 
„Гур т кі”. На пры клад, гур ток „ТАм ГА” — гэ та 
сту дэн ц кае на ву ко вае та ва ры ства ама та раў 
гі сто рыі і ар хе а ло гіі. Ама та ры кра яз наў ства 
гур ту юц ца ў „Ва ко лі цу”, а тым, ка му па да ба
ец ца ўдзель ні чаць у гі ста рыч ных рэ кан ст
рук цы ях, аб’ яд на ны ў „Бе лы крыж”. Наз ва 
гур т ка „Сяб ры му зе яў” рас па вя дае са ма за 
ся бе.

Сайт гі ста рыч на га фа куль тэ та ад мет ны 
яш чэ і пуб лі ка цы яй кры ла тых вы ра заў гі ста
рыч ных пер са на жаў. Вы ра зы вы пад ко ва вы
бі ра юц ца кам п’ ю тар най пра гра май і мес цяц
ца ўвер се з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (19)
Цяж ка ўзнаў ляць мі ну лае без да ку мен таў ці на воч ных 

све дак пры за бы тых па дзей. Так бы ло і з Па ліч най ды 
па бу до вай свят лі цы і па жар на га дэ по. Ка лі я па чы наў 

за яз джаць у ся ло во сен ню 1962 го да, свят лі ца ў Па ліч най 
як раз бы ла ў бу до ве. Ра бо ты іш лі шпар кі мі тэм па мі. Гра мад
ская ра да на ра до ва, якая бы ла зас на ва на ра шэн нем Ва я
вод скай ра ды на ра до вай ў Бе ла сто ку ад 4 каст рыч ні ка 1954 
го да і ахоп лі ва ла тэ ры то рыю вась мі вё сак: Бе лая Страж, 
Гор ны Груд, Ку ра ша ва, Па ліч на, Ста ры на, Вэр сток, Вой наў
ка і Ві лю кі, па ста ві ла ам біт ную мэ ту: здаць гра мад ству чым 
хут чэй свят лі цу ў ка ры стан не. І на сту піў гэ ты дзень 28 жніў ня 
— у па ло ве шас ці дзя ся тых га доў. Дак лад на га го да не пры во
джу, бо ніх то з жы ха роў не па мя тае. Не знай шоў я так са ма 
дак лад най да ты ў ка мен дан та дзяр жаў най па жар най ка ман
ды ў Гай наў цы.

Я быў гос цем ура чы ста га свят ка ван ня. Не а фі цый ная 
част ка ад бы ла ся на ква тэ ры на чаль ні ка па жар ні каў Яна Пят
ро чу ка. Ма ім кам па ньё нам пры за стол лі быў сын гас па да ра 
Пят русь. Па да во лі ба га тым па ча стун ку па да лі ся на мы пля
цоў ку по бач свят лі цы. Там з пра мо ва мі вы сту па лі па вя то вы 
ка мен дант па жар ні каў, гмін ныя чы ноў ні кі, дзя ка ваў на чаль нік 
Пят ро чук. За тым ад бы ло ся на ве дан не свят лі цы, а ў ёй па мяш
кан ня гра мад скай біб лі я тэ кі. Па мя таю, што біб лі я тэ кар кай 
бы ла Лю ба Швед, якая паз ней вый ш ла за муж за мяс цо ва га 
ка ва ле ра Ба ра ві ка.

Памой му свят ка ван ні ад бы лі ся ў 1964 го дзе, бо пас ля 
кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі ся ўжо ў свят лі цы. У на чаль ні ка па
жар ні каў ап ра ча Пет ру ся быў ма лод шы брат Ва ло дзя. Ка лі 
мы за яз джа лі з кі на пе ра соў кай, то ён ву чыў ся ў вод наме лі
я ра цый ным тэх ні ку ме ў Бе ла сто ку. У іх ква та ра ва лі дзве на
стаў ні цы: На дзея Кар по віч (за раз Су лі ма) з Ча ром хі і На дзея 
Май ст ро віч.

Пры пом ні ла ся мне яш чэ ад на па дзея з гэ та га ча су, якая 
ад бы ла ся ў до ме Яна Пят ро чу ка. Бы ло гэ та на Га га ту ху 1964 

Ца на аб сур ду і ду рас ці
Прэ зі дэнт Ан джэй Ду да 17 кра са ві ка пад пі саў 

на ве лі за цыю за ко на аб за ба ро не пра па ган да ван
ня ка му ніз му, які рэ гу люе пы тан не зно су аб’ ек таў 
неп ры дат на га ха рак та ру, на пры клад, пом ні каў 
ус лаў ля ю чых та та лі тар ную сі стэ му. Гэ та чар го
вае пы тан не, якое дзе ліць поль скае гра мад ства. 
Ад ны да юць пад трым ку для ўпраў ля ю чых, ін шыя 
вы сту па юць су праць но вым пра ві лам. Ні ко му не 
трэ ба тлу ма чыць, што са вец кія сал да ты пра лі ва
лі кроў на поль скай зям лі ў імя сва бо ды. Яны не 
іш лі пра па ган да ваць та та лі тар ную сі стэ му, ад но 
вы кон ва лі за га ды ка ман дзі раў у зма ган ні з фа шы
ста мі. Ці па ля кі па він ны за раз за гэ та іх гань ба
ваць і пры шы ваць ім кляй мо рас паў сюд ні каў ка му
ні стыч на га та та лі та рыз му? Гэ та аб сурд і ду расць, 
якія за вя дуць кра і ну ў ту пік. Аб пас ля доў нас цях 
но ва га за ко на лепш не га ва рыць. Ра сея ўжо за
яў ляе, што пры ме ад па вед ныя ме ры дып ла ма тыч
на га ха рак та ру, не га во ра чы аб вы ступ лен ні на 
па ся джэн ні Ге не раль най Асам б леі Ар га ні за цыі 
Аб’ яд на ных На цый.

А што на гэ та са маў ра ды? У Гай наў цы рад ныя 
ўпраў ля ю чай „доб рай зме ны” пры ня лі ра шэн не 
аб уста ра нен ні сла ву та га тан каТ34 са скве ра 
пе рад бу дын кам ста ро ства. За стаў ся ад но па ста
мент. Ін шай дум кі са маў рад у Ду бі чахЦар коў ных. 
Яны не па га джа юц ца дэ ман та ваць пом нік са вец
кім во і нам, па мяць якіх уша на ва ла су поль насць 
гмі ны.

— Ка лі 1 каст рыч ні ка г.г. за кон усту піць у сі лу 
і пад ляш скі ва я во да вы дасць па ста но ву аб зно се 
пом ні ка, дык пры мем ад па вед ныя ме ры су праць 
ра шэн ню ва я во ды, а на ват вы сту пім з пра тэ стам 
у суд, — за я віў мне ў раз мо ве сак ра тар гмі ны Мі
ка лай Лаў ры но віч. І так быць па він на!

vУла дзі мір СІ ДА РУК

або 1965 го да. Ва ло дзя пры е хаў на зім нія ка ні ку лы. Мы ў гэ ты 
дзень ста ві лі кі на се ан сы. Пас ля кі но Ян Пят ро чук за пра сіў 
мя не на ква тэ ру. У па коі пры свя точ най ёл цы бы лі Ва ло дзя 
ў кам па ніі ква та ран так. За пра сі лі мя не на па ча сту нак. У та кой 
ма ла дзёж най кам па ніі мы суст рэ лі Но вы год. Гэ ты ве чар за
стаў ся ў ма ёй па мя ці па сён няш ні дзень. Зда ец ца, як бы гэ та 
ад бы ло ся ўчо ра.

З жы ха ра мі Па ліч най я не пар ваў кан так таў па сён няш ні 
дзень. Тры га ды та му, ка лі ў ся ле ар га ні за ва ла ся Та ва ры ства 
«Стак рот ка», мя не зап ра ша лі на кож нае ла джа нае ім ме ра
пры ем ства. Ад чу ваў я ся бе чле нам па лі чан скай су поль нас ці. 
І за раз жы ха рам гэ тай іні цы я тыў най вё скі пры но шу сло вы 
прыз нан ня і па дзя кі за на леж нае фар мі ра ван не між люд скіх 
ад но сін.

 Па лі чан ская свят лі ца бур ліць кул тур ным жыц цём больш за пяць дзя сят пяць га доў. 
На здым ку — пуб лі ка на ве ча ры ка ля дак у 2014 го дзе. Фота аўтара.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 
ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.

го рад на за ха дзе Ін дыі з ТаджМа ха лам = 15 _ 16 _ 17 _ 25 _;
з ві ху рай, ма лан ка мі і гры мо та мі = 30 _ 31 _ 6 _ 5 _;
го рад між Ма гі лё вам і Ра га чо вам = 19 _ 18 _ 8 _ 9 _ 10 _;
„шэн ген скі про пуск” = 47 _ 27 _ 26 _ 48 _;
ста лі ца Пэ ру = 3 _ 4 _ 28 _ 29 _;
з ве рай і лю боўю = 39 _ 40 _ 32 _ 33 _ 34 _ 41 _;
част ка воп рат кі, у якой ло каць = 45 _ 44 _ 1 _ 2 _ 21 _;
па мяш кан не ў ха це ма ло га Сы мо на = 35 _ 37 _ 36 _ 42 _;
ра ка ў Кры ча ве, Чэ ры ка ве і ко ліш нім Пра пой ску = 43 _ 46 _ 38 _;
га лоў ны ма тыў тво ра ў... Гва тэ ма ле = 14 _ 7 _ 12 _ 13 _;
во зе ра на ўсхо дзе Глы боц ка га ра ё на = 11 _ 20 _;
паў вост раў, пе рад якім у Ле да ві ты акі ян улі ва ец ца Об = 49 _ 22 _ 23 _ 24 _.

(ш)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Ад каз на ад га дан ку з 34 ну ма ра
Крыж, ка ніст ра, раў ні на, Аста на, Ар ме

нія, уступ, член, во жык, се на жаць, спеў, яб
лык, ло таць, таў кач.

Ра шэн не: У жніў ні ле та на суст рач во-
се ні ўскач бя жыць.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне 
Дэм’  янюк з БельскаПадляшскага

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Удас ца та бе вы ра шыць ся-
мей ныя праб ле мы, па пра віць сваю па зі цыю на 
пра цы і жыл лё. Кар пат лі вая пра ца. Па зі тыў нае 
стаў лен не да лю дзей і па пу ляр насць. Маг чы-
мае вя лі кае ка хан не. 11-15.09. ка рыс ныя фі нан-
са выя на го ды. Ад 15.09. (да 19.09.) маг чы мы 
пры ліў гро шай, па га сіш усе свае даў гі!
(21.04. — 21.05.) Пра фе сій ныя аба вяз кі бу-
дуць для ця бе пры ем нас цю. Шмат ра дас ці пры-
ня суць па да рож жы. 10-11.09. мо жаш зда быць 
тое, што хо чаш. На го ды для су поль на га свят ка-
ван ня. 13-17.09. пры ліў твор чай ве ны. Удас ца 
вы не га цы я ваць ідэ аль ныя ўмо вы для пра цы.
(22.05. — 22.06.) Мо жаш шмат да сяг нуць, дзей-
ні ча ю чы раз важ на. Але бу дуць на го ды для 
сме лых ра шэн няў. Ляг чэй мо жаш па чаць дзей-
насць на сва ім. Бу дзеш так са ма мець пры хіль-
ні каў, ве ру ю чых у тваю ўда чу. Спраў на рас па-
ра дзіш ся сва ім хат нім бю джэ там, і яш чэ ад к ла-
дзеш на «чор ную га дзі ну». Але 12-16.09. мо жа 
та бе не ха паць дыс цып лі ны і за ся ро джан ня.
(23.06. — 23.07.) Вы ра шыш кож ную праб ле-
му. Ва ўсім пад трым ка зо рак, так што не аста-
вай ся зза ду. Спра вы, якія зап ла ну еш, уда дуц-
ца. Па ка жаш ся як доб ры ар га ні за тар. Ця пер 
твой най гор шы во раг — эмо цыі, гнеў, злосць, 
бес пад стаў ны страх. Гэ та яны ад бі ра юць та бе 
энер гію і на во дзяць на твар мар ш чы ны. Гля дзі, 
каб 11-16.09. не пар ваць доб рых ад но сін.
(24.07. — 23.08.) Шчас лі вы час для за ка ха-
ных Іль воў і іх пар т нё раў. Ма еш шан цы рэ а лі-
за ваць свае най важ ней шыя ма ры. Дзей ні чай 
з раз ма хам, але не за бы вай ся пра вет лі васць. 
11-15.09. ад но віш доб рыя ка ні ку ляр ныя зна ём-
ствы. 13-17.09. мо жаш на ла дзіць шма та бя цаль-
ныя кан так ты. Вя лі кая пад ма цоў ка Сон ца, Мер-
ку рыя і Мар са. Та му мо жаш сяг нуць па мэ ту, за 
якую ты ста раў ся даў но. Уп лы во выя зна ё мыя. 
Кра са і ха рыз ма! Але на ды е ту не ся дай, бо 
і так не па ху дзе еш...
(24.08. — 23.09.) Сур’ ёз на і вель мі ад каз на па-
ды дзеш да аба вяз каў, але не зма гай ся да ўпаду. 
Па нуй над эмо цы я мі. Бу дзеш у змо зе пе ра но-
сіць го ры! Доб рая ары ен та цыя ў кож най сі ту-
а цыі. Мо жа не ха піць лю боў ных хва ля ван няў, 
але на пэў на не эра тыч ных пры год! Мо жаш 
па ка зац ца на пра цы. Твая сі ла ад к рые пе рад 
та бою ўсе дзве ры! 10-11.09. зап ра па ну юць 
та бе па вы шэн не. Знай дзі час на ад па чы нак, бо 
з’я дуць ця бе нер вы!
(24.09. — 23.10.) Твае праб ле мы не пра цяг нуц-
ца доў га. Ужо неў за ба ве на сту піць та кі час, ка лі 
цэ лае не ба схо ча та бе спры яць. Час па рад каў 
і па да гуль ван ня. Да ча го дак ра неш ся, усё пры-
ня се пос пех! Уда чы так са ма ў аса бі стых спра-
вах. 11-15.09. пе рап ра сі та го, ка го трэ ба, па мі-
ры це ся. 13-17.09. мо жаш ат ры маць ка рыс ную 
да мо ву, пад пі саць кан т ракт, пе ра ма га ю чы вя лі-
кую кан ку рэн цыю. З 15.09. (да 19.09.) шан цы 
на доб ры за ро бак.
(24.10. — 22.11.) Мо жаш шмат што спраў на 
афор міць, але не ад к лад вай на пас ля важ ных 
спраў. Дар вуц ца да ця бе тэ ле фо ны і мей лы! Бу-
дзеш хут кі, ра шу чы і пас пя хо вы. Пой дзеш у на-
прам ку ці ка вых вык лі каў і зад ба еш аб сваю ду-
шу. Не бя ры на ся бе заш мат пра цы, бо не спра-
віш ся з усім. Скар пі ё ны з трэ цяй дэ ка ды мо гуць 
у ве рас ні да даць да сва ёй ка лек цыі дып лом ці 
ін шае па свед чан не па вы шэн ня ква лі фі ка цый 
і ўме лас цей. Гро шы, прэ міі, уз на га ро ды кла дзі 
на ра ху нак Зда роўе доб рае.
(23.11. — 22.12.) За хо пяць ця бе пра ца і кан-
ку рэн цыя. Маг чы мыя да дат ко выя аба вяз кі. 
11-15.09. па мо жа та бе выб рац ца з ка ба лы 
твая кра са. Ха ця ад 10.09. бу дзеш кан ф лік т ны. 
З 13.09. (да 17.09.) бу дзеш мець маг чы масць 
па ка заць свае та лен ты, бу дзеш не аб ход ны 
пры якой ся эк ст ра-за да чы і за ро біш са праў ды 
вя лі кія гро шы. Але 12-16.09. не бя ры ся за за да-
чы, якія ця бе ця пер пе ра ра стуць.
(23.12. — 20.01.) За вя дзеш па ра дак до ма і на 
пра цы. 11-15.09. хтось ці да ка жа та бе, што аб 
та бе па мя тае. Мо жаш узяц ца за ра монт (за-
конч яго да 20.09.). За вер шыш спра вы, але 
ра бо ты на па мен шае. Ка лі ма еш сваю фір му, 
вы ду ма еш ло зунг, які пры цяг не да ця бе клі ен-
таў. Па куль фар ту ны не за ро біш, пры нам сі да 
20.09., бо бу дзе шмат вы дат каў. Ста рай ся ес ці 
менш мя са.
(21.01. — 19.02.) Лёг ка не бу дзе, але хо піць 
та бе заў зя тас ці і тры ва лас ці, да сі ўся му ра ды. 
Доб ра пра ве дзе ны час у вы дат най кам па ніі. 
Мо жаш на кі ра ваць свой лёс у леп шы бок. 11-
15.09. ад к ры еш но вае за хап лен не. 13-17.09. 
ат ры ма еш да ра гі па да ру нак або па ка ры ста еш-
ся доб рай пра мо цы яй. Вель мі да го дзіш са бе 
ма ска мі на твар і вы ле чыў шы ды вы бель ва ю чы 
зу бы 11-15.09.
(20.02. — 21.03.) Без асаб лі ва га вы сіл ку даб’-
еш ся да та го, што хо чаш. Да дат ко выя кры ні цы 
энер гіі. Ін тэ лек ту аль ныя вык лі кі. Пры ем ныя 
мо ман ты ў па ры. Бу дзеш тва рыць даб ро. Су-
стрэ чы з сяб ра мі. Доб ры час на но выя па чат кі. 
Доб ра кар мі ся — гэ та твой пры я ры тэт на ўвесь 
ве ра сень.
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У па ле скай глы бін цы (97)

На 
раз ві тан не га ла ві ха Ва ля 
Таш лы ко віч па да ры ла 
мне сло ік мя са. Та кі сам 
па да ру нак на рых та ва ла 

на стаў ні ца Га ля Баг да но віч. Спа чат ку 
я ад маў ля ла ся, тлу ма чы ла, што не даз во
ляць пе ра вез ці мя са праз мя жу.

— Ні чо га, ні чо га! — ума ля ла мя не Га
ля, — ад к ры еш сло ік у да ро зе, на ма жаш 
на хлеб і бу дзеш са бе ес ці са сма кам.

Эма цый ны мо мант раз ві тан ня, ак ра
ша ны ня хіт ры мі па да рун ка мі, зда ваў ся 
кад рам да бы тым з глы бі дзя цін ства. Мае 
баць кі заў сё ды ад п раў ля лі гас цей у да ро
гу з яй ка мі, мя сам, пі ра га мі. Па да рож жа 
зда ва ла ся ім ры зы коў най пры го дай, дзе 
ўсё мо жа зда рыц ца. Не менш пра маў ля
ла па чуц цё го на ру, якое не да зва ля ла 
вы пус ціць гос ця з пу сты мі ру ка мі. Ры ту ал 
гас цін нас ці і па да рун каў ска ра чаў ды
стан цыю, нак лі каў пры хіль насць...

Усё гэ та бы ло, жы ло і прац ві та ла ў Но
бе лі.

На аў то бус, які ішоў праз ся ло За доў
жа, суп ра ва джа ла мя не са ма стар шы ня 
сель са ве та. За руль сеў па доб ны на бар
да Ула дзі мі ра Вы соц ка га муж спа да ры ні 
Ва лі. Па коль кі мы спаз ня лі ся, ён вы ра
шыў ехаць дам бай паўз ка нал. Гэ та быў 
не за быў ны, пад шы ты спе хам і ры зы кай, 
вык лік. Мы ім ча лі па ля вой сця жы най зры
тай ко ла мі і даж джа мі, го па ю чы аб сцен кі 
ма шы ны як мя чы кі. Ста рэнь кая ма шы на, 
на суп раць пра ві лам фі зі кі і ме ха ні кі, кру
та ка сі ла па ва ро ты і пе ра ся ка ла вы бо і ны 
з хут кас цю, якой па зай з д рос ці лі б нам 
чэм пі ё ны Фор му лы1.

— Ого! — я не ха ва ла за хап лен ня 
ка ска дзёр скі мі та лен та мі спа да ра Таш
лы ко ві ча.

— Усё нар маль на, — мах нуў ён ру кой, 
— га лоў нае, што пас пе лі!

На пры пы нак мы даб ра лі ся на пяць хві
лін да пры ез ду аў то бу са. Ка лі пад’ е хаў 
аў то бус, мы раз ві та лі ся і рас ца ла ва лі ся 
са спа да ры няй Ва ляй як сва я кі. Ця гам 
чар го вых га дзін я да бі ра ла ся аў то бу са мі 
«нап раст кі» ў на прам ку мя жы, спа чат ку 
ў Лю ба шоў, а пас ля ў Ко вель. Згод на 
са ста рой звыч кай, про ста з аў та вак за
ла я па шы ба ва ла ў гас ці ні цу «Ляс ная 
пес ня». На ву лі цы, спа ві тай цёп лым вет
рам, па на ва ла ажыў лен не. Па тра ту а ры 
і ў пар ку з пом ні кам пісь мен ні цы Лэ сі 
Ук ра ін кі пе ра мяш ча лі ся гру пы мо ла дзі 
і пад лет каў. Дзяў ча ты і хлоп цы, ужо без 
вы шы ва нак, да лей свят ка ва лі пер шы 
дзень школь на га на ву чаль на га го да. За
ка ха ныя па рач кі пры ста ва лі на тра ту а ры 
і ца ла ва лі ся про ста на ва чах, як у Па ры
жы. Нех та вы гуль ваў па ро дзі стых са бак. 
Усю ды лу наў са лод кі пах ма ры ху а ны. 
Пер шы раз Ко вель здаў ся мне вя лі кім 
све там.

* * *
У га тэ лі «Ляс ная пес ня», як два га ды 

ра ней, не бы ло цёп лай ва ды. У гэ ты раз 
тэ ма ва ды сыш ла ў ін шае вы мя рэн не. 
Ра ні цай я па ку па ла ся ў во зе ры Но бель. 
Цёп лая ва да пах ла ры бай і гор каса лод
кім гар ла чы кам. Як не дзіў на, гэ ты пах не 
ад пу скаў мя не ўсю да ро гу і пры ем на ка
зы таў ноз д ры. Мне ха це ла ся за вез ці ўсё 
гэ та ў Бе ла сток і як най даў жэй за ха ваць 
у ва ла сах і на воп рат цы, якую спе цы
яль на яш чэ пра шу га ла ў во зе ры. Ра зам 
з азёр ным па хам я ад чу ва ла ней кі фі зіч
ны до тык шчас ця. Пас ля ку пан ня я абыш
ла пля жам паў вост раў з ся лом. Ля 
кож най ся дзі бы ста я лі лод кі. Част ка з іх 
паг руз ла ў пя ску і пак ру ча стых ка ра нях 
гар ла чы каў, якія зда лёк на па мі на лі зя лё
ных ву жак. Рас лі ны поў нас цю апа на ва лі 
бе ра гі во зе ра. Яны ўва хо дзі лі на во зе ра 
і за стаў ля лі ду маць пра ста ра жыт ныя ва
дзя ныя ага ро ды. У ад ным мес цы я нат к
ну ла ся на аб лом кі па тоў ча на га крэ ме ню. 
Но бель, як свед чаць ар хе о ла гі, іс на ваў 
ужо пас ля зы хо ду ле да ві ка. У між ва ен ны 
пе ры яд тут пра во дзі лі эк с пе ды цыі поль
скія ар хе о ла гі. Больш за сто зна хо дак 
ка мен на га, жа лез на га і брон за ва га вя
коў, у тым лі ку аз до бы і ры ту аль ную сім
во лі ку, вы вез лі ў Пінск, дзе аб ста ля ваў ся 
но вы му зей. У Но бе лі не ўме лі ска заць, 
які лёс су стрэў гэ тыя скар бы ста ра жыт
нас ці. Маг чы ма, той кра мя ны лом, які па
ка за ла са сту па ю чае во зе ра, гэ та рэш т кі 
ста ра жыт най куз ні.

Не менш ча роў нае дзі ва ад бы ва ла ся 
на азёр ным вост ра ве. На дрэ вах уг няз
дзі лі ся сот ні бе лых чап ляў. Яны час ад 
ча су ад ры ва лі ся ад ка ло ніі і гран ды ёз на 
кру жы лі над ва дой.

У ін шым азёр ным за кут ку я мі ну ла ся 
з гру пай ма ла дых ры ба коў, якія вяр та лі ся 
з нач но га па ло ву. Ле а нід Ку лі ко віч ве даў 
усё пра ры бал ку. Яна сяктак тры мае яш
чэ но бе леў скіх лю дзей пры жыц ці. Яго па
на дво рак вы хо дзіць на во зе ра, дык хо піць 
сха дзіць на за га род дзе і па ста віць се ці. 
Уся кая драб ні ца трап ляе, ляш чы, плоць. 
На шчу па ка або со ма трэ ба за пус ціц ца 
да лей, ка лі доб ры час. Доб ры ры бак ве
дае, ка лі на блі жа ец ца час лоў лі. Вы чы тае 
гэ та з не ба, з ва ды. Не дар ма наб лян, якія 
ад вя коў сла ві лі ся ры бал кай, у на ва кол лі 
пра зы ва юць «мо лю ска мі». Ка лі гу та рым 
са бе пра ры бал ку, Ле а нід не ча ка на за яў
ляе:

— У мя не бе ла ру скае проз віш ча.
— Ці чуў пра бе ла ру ска га кам па зі та ра 

Мі ко лу Ку лі ко ві ча?
— Не чуў, — ка жа Ле а нід, — за тое 

шмат га доў пра жыў я ў Пін ску. Але не 
зла дзіў ся з жон кай, та му вяр нуў ся на ра
дзі му. Тут заў сё ды мож на пад за ра біць на 
ры бал цы і бур ш ты не. 

Ле а нід сам вы ка паў ка мень ва гой 
у паў кі лаг ра ма. Але не раз ба га цеў. Ча
му? Бо ка мень тра піў ся не той, бур ш тын 
не стры маў якас ці і пай шоў за гра ша кі.

* * *
Га тэль «Ляс ная пес ня» наз ва ны ў го

нар пісь мен ні цы Лэ сі Ук ра ін кі, са май 
вы дат най па ля шуч кі, на ро джа най у Ноў
га ра дзеВа лын скім, не па да лёк Ко ве ля. 
Пры від вя лі ка га све ту, які выс вет ліў ся 
ля яе пом ні ка, не быў вы пад ко вы. У свет 
пай ш ла чут ка пра пла ны кан цэр на Дыс
ней ленд, які на ас но ве «Ляс ной пес ні» 
на ме рыў ся зняць муль т фільм «Маў ка». 
У кі нап ра ек це аж кі шыць ад ня чыс ці каў, 
ва дзя ных дэ ма наў і ляс ных пач вар. Га
лоў ныя ге роі, ру сал ка Маў ка і ка валь Лу
каш, звя за ны па лы мя ным ка хан нем, усту
па юць у смя рот ны бой з кар па ра цы яй, 
якая зай ма ец ца вы сеч кай ле су. У гэ тай 
вай не са май жах лі вай збро яй з’яў ля юц
ца ма гія і ча ры. Па доб ную мі фа ла гіч ную 
ту соў ку, ро дам з па ле скіх азёр і ва да
ё маў, мож на па ба чыць у аг ром ні стым 
хо ле ко вель скай гас ці ні цы. Дэ ма ніч ныя 
пер са на жы, вы ра за ны ў ду бо вым рэ лье
фе, пры аз даб ля юць сце ны і ка ло ны. Ужо 
сам по зірк у бок ня чыс ці каў на во дзіў га
ла вак ру жэн не.

Каб зла віць ней кую раў на ва гу, я вяр
та ла ся ў дум ках на бе раг ча роў на га во
зе ра Но бель. У раз гар лет ня га се зо на 
пра хо дзіць там Фе сты валь гу ма ру. Свя та 
пры ду маў Ры гор Штонь, пісь мен нік і кан
ды дат фі ла ла гіч ных на вук. Пас ля лет ня
га ад па чын ку ён вяр нуў ся ў Ро вен скую 
аб лас ную ад мі ніст ра цыю і ска заў:

— А дай тэ втрэм но са швэ дом!
Ры гор Штонь два дні абі ваў па ро гі 

куль тур ных уста ноў і пе ра кон ваў куль
т ра бот ні каў. Ён пра па на ваў зас на ваць 
Но бель скую прэ мію і кож ны год уз на га
родж ваць ёй леп шых гу ма ры стаў кра і ны. 
На са мой Ро вен ш чы не ён на лі чыў сем 
лі та ра та раўгу ма ры стаў.

— Па куль нех та з на шых да ча ка ец ца 
Но бе леў скай прэ міі, то і дру гое ты ся ча
год дзе сплы ве! — га ва рыў ён. — Ка лі 
ў нас ёсць та кое ся ло і та кое во зе ра, то 
толь кі ду рань не ска ры стае, каб не пас
мя яц ца. Хто яш чэ ін шы пры су дзіць нам 
Но бель скую прэ мію, як не мы са мі!

У рэш це рэшт пра ект адоб ры лі Но
бель ская сель ская ра да, Ро вен скі ад
дзел Са ю за пісь мен ні каў, ра ён ны ды 
аб лас ны цэн т ры куль ту ры. У якас ці спон
са раў мо жа за пі сац ца кож ны ба га ты 
дзядзь ка. Дзве ры для та кіх пры ад к ры ты, 
пры тым ар га ні за та ры заст ра ха ва лі ся ад 
маг чы май ка руп цыі.

Фе сты валь, які ад бы ва ец ца ў раз гар 
лет ня га се зо на, тры ма ец ца сва іх ры ту а
лаў. Га лоў ныя пры зы, гра ма ту і ме даль 
заў сё ды ўру ча юць на сцэ не пад ад кры
тым не бам, пад мо стак ста вяць на бе ра гу 
во зе ра і ага родж ва юць яго сцен кай ча ро
ту. Лаў рэ ат пер ша га мес ца да стае 500 
гры вень. Гэ та мя шок гро шай, тобок уся 
су ма на лі ча на ма нет ка мі па 50 ка пе ек. 
Ме даль так са ма ў мяс цо вым сма ку — на 
ім тоў сты сом. Лаў рэ ат па ві нен яш чэ 
да ка заць, які ён ка зак! Пер шая за да ча 
та кая: яму трэ ба за ма чыць свой ме даль 
у куф лі з га рэл кай, пе ра ку ліць да дна 
і ска заць пры га вор ку:

— Каб не зар жа веў!
Пас ля гэ та га лаў рэ ат па ві нен за ба

жыц ца, ты ка ю чы ў гру дзі пе сту ком, што 
ўжо ні ко лі не бу дзе прэ тэн да ваць на 
лаў рэ а цтва. І гэ та не ўсё. Каб да ка заць 
свой та лент, ён вы му ша ны пра чы таць 
свой верш пе рад шы ро кай пуб лі кай. Той 
хто не ста не на вы шы ні за да чы і не на
ро біць сме ху, сам вый дзе ў дур ні, на род 
ста не па даз ра ваць, што прэ мія куп ле на 
за гро шы. Ну, сап раў д ная боч ка арыш
тан таў!

Мой па да ру нак ад стар шы ні Но бель
ска га сель са ве та — сло ік з мя сам кан фі
ска ва лі на мя жы. Я абыш ла ся сма кам, 
ад нак су ця шаў мя не пах Но бел ска га 
во зе ра. Ён пры е хаў са мной да моў і не 
раз ве яў ся па сён няш ні дзень.

(ка нец)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

 Ле а нід Ку лі ко віч

 Сёстры Сняжына 
і Руслана з Нобеля


