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XVIII Трыялог у Крынкахè3

Разьбярскі пленерè8

— Штогод на Бульбафэсце збіраецца 
многа публікі, якой мы прапануем актыўны 
адпачынак з конкурснымі спаборніцтвамі 
датычнымі бульбы. Публіцы будзем ста
віць пытанні на тэму дзейнасці аб’яднання 
«Крыніца» ў Ліпінах, — сказала старшыня 
«Крыніцы» і заадно солтыс Ліпін Кацяры
на Якубоўская.

Спачатку на панадворку Кацярыны 
Якубоўскай некалькі маладых сем’яў суст
рэлася пры печанай бульбе. Тады ўзнікла 
задума, каб праз год арганізаваць для 
мясцовага насельніцтва мерапрыемства 
з пячэннем бульбы, адным словам — буль
бафэст. Ідэя заснавання аб’яднання «Кры
ніца» з’явілася пазней і была рэалізаваная 
ў 2013 годзе асобамі, якія жадалі актыўна 
праводзіць вольны час, супольна займац
ца, ладзіць мерапрыемствы і адпачываць. 
Аб’яднанне «Крыніца» стала афіцыйна 
ладзіць Бульбафэст і робіць гэта штогод. 
Пытанні, якія ставіла сабраным падчас 
бульбафэсту са сцэны войт Гайнаўскай 
гміны Люцына Смактуновіч, тычыліся, між 
іншым, дзейнасці аб’яднання «Крыніца».

— Непадалёк ад Ліпін выцякае славутая 
крыніца, якую называюць «Крыначкай». 
Там сярод старых дубоў падчас святкаван
ня Святой Тройцы збіраецца на малітву 
шмат людзей. Намоленае месца было так
сама стымулам для заснавання аб’яднан
ня «Крыніца». Мы дзейнічаем у карысць 
жыхароў Ліпін і суседніх мясцовасцей, якія 
падтрымліваюць захаванне нашай трады
цыі і культуры. Мы намерваемся рэаліза
ваць новыя праекты ў карысць мясцовага 
грамадства і шукаем новых крыніц фінан
савання нашай актыўнасці, — сказала 
старшыня аб’яднання «Крыніца» ў Ліпінах 
Кацярына Якубоўская.

— Нашы дзеянні бяруцца з крыніцы, 
якой з’яўляецца традыцыя нашых продкаў, 
а мы — дзеячы «Крыніцы» — становімся 
такой жа крыніцай для моладзі. Хочам за
хаваць ад забыцця тое, што было найлеп
шым у мінулым і далучаем да гэтага новае. 
Дзейнічаем супольна, каб інтэгравацца 
і дайсці да маладых і старэйшых з інфар
мацыяй, што наша культура вартасная і не
паўторная. Арганізуючы Бульбафэст, мы 
падтрымліваем культуру нашых продкаў 
і захоўваем яе ад забыцця, — сказала жан
чына з аб’яднання «Крыніца», якое дзей
нічае пад лозунгам «Нават самая вялікая 
рака не існуе без крыніцы». Падчас фэсту 
былі наладжаны спаборніцтвы па чыстцы 
бульбы за кубак войта Гайнаўскай гміны 
Люцыны Смактуновіч. Перамагла радная 
з Барысаўкі Лена Сцепанюк.

— Я ўмею працаваць і абіраць бульбу 
на дзве рукі, правай і левай. Можа гэта 
дапамагло мне стаць пераможцам кон
курсу па абіранні бульбы. Збоку я пачула, 
што ў жанчыны ўжо рука стала балець ад 
чысткі бульбы, а калі ў мяне стамілася ад
на рука, то я пачынала працаваць другой, 
— заявіла Лена Сцепанюк, якая з рук войт 
і старшыні «Крыніцы» атрымала кубак.

— Бульбафэст, якога я з’яўляюся суарга
нізатарам ужо трэці раз, прысвечаны перш 
за ўсё бульбе, бульбяным стравам, пашы
рэнню ведаў аб вырошчванні бульбы. Сён
ня можна пазнаёміцца з лепшымі сартамі 

бульбы, якія дэманструе Цэнтр вырошчван
ня пасяўнога зерня і бульбы з Нідзіцы. Жы
хары Ліпін, а асабліва тыя, якія належаць 
да аб’яднання «Крыніца», вельмі актыўныя 
на грамадскай ніве, хочуць і робяць многа 
дзеля жыхароў сваёй вёскі і ўсёй Гайнаў
скай гміны, што мы бачым сёння. Ідэя 
Бульбафэсту — азнаямленне ўдзельнікаў 
мерапрыемства з мясцовай традыцыяй, 
культурай і гісторыяй. Мы людзям усіх узро
стаў прапануем, між іншым, майстаркла
сы, якія арганізуюць заснавальнікі і дзеячы 
тэматычных вёсак у нашай гміне — з Ліпін, 
Дубін і Барысаўкі, якія ўжо разгарнулі сваю 
дзейнасць, — сказала войт Гайнаўскай гмі
ны Люцына Смактуновіч.

У фэсце ўдзельнічалі мясцовыя самаў
радаўцы, дырэктар Гміннага цэнтра культу
ры ў Дубінах Міраслава МаеўскаяІванюк 
і дырэктар Комплексу школ у Дубінах Алі
на Гіншт, якой вучні ў перадапошні дзень 
канікулаў адпачывалі і гулялі ў Ліпінах. 
У час фэсту многа дзетак зацікавілася 
працай пажарнікаў з Добраахвотнай па
жарнай каманды ў Новым Корніне, якія 
прыехалі на фэст на вялікай пажарнай ма

шыне. Паказалі яны вучням машыну і сар
ганізавалі ім спартыўныя спаборніцтвы. 
Аднак спаборніцтвы для наймалодшай 
публікі тычыліся перш ха ўсё бульбы. Дзет
кі выконвалі з яе чалавечкаў, стараліся 
як найхутчэй сабраць бульбу з тратуара. 
Яшчэ перад фэстам дарослыя рыхтавалі 
бульбяныя стравы, якія ацэньвала публі
ка. Падчас адмысловага конкурсу асобы 
з публікі адказвалі на пытанні пра пахо
джанне бульбы, яе вырошчванне і выкары
станне ў харчаванні.

— Арганізуючы «Бульбафэст», мы ро
бім стаўку на актыўны адпачынак публікі, 
а таксама прамуем здаровыя бульбяныя 
стравы, — сказалі арганізатары бульбяно
га фэсту. Ужо традыцыйна прапанавалі 
яны печаную ў вогнішчы бульбу, а сёлета 
— суп, які ў нашых вёсках называлі кулеш. 
У вялікіх чатырох катлах палявой кухні ку
леш з бульбай зварыў кухар Пачатковай 
школы ў Новым Корніне Рыгор Анішчук. 
Суп смакаваў удзельнікам мерапрыемства 
і частка з іх прыходзіла яшчэ па дабаўку.

— Бульбяны гуляш у нас называецца 
кулеш. У мінулым варылі яго перш за ўсё 

з бульбы, з дабаўкай каўбасы і смажанай 
цыбулі, але дадавалі ў яго яшчэ пятрушку 
і кроп. Зварыў я кулеш у чатырох катлах 
па 120 літраў кожны. Публіка з’ела ўжо 
суп з двух катлоў і яшчэ столькі ж заста
лося для раздачы, — сказаў кухар Рыгор 
Анішчук, які сам наліваў суп з катлоў 
у пластмасавыя місачкі, а ягоныя памочні
цы дадавалі яшчэ лыжку і хлеб. Спачатку 
выстойвала чарга, а пасля людзі падыхо
дзілі і спакойна бралі місачкі з бульбяным 
супам і спажывалі кулеш.

Перад сабранымі выступілі салісты 
і мясцовыя беларускія калектывы — «Жа
варанкі» з Махнатага і «Ручаёк» з Белаве
жы. У іх музычным кіраўніком з’яўляецца 
Марк Зубрыцкі з Белавежы. Зоркай буль
бафэсту была жаночая вакальная група 
«Мілавіца» са Свіслачы. Госці з Беларусі 
спявалі, між іншым, песні пра бульбу, 
а размову з публікай вялі пабеларуску, 
што сабранымі было ўспрынята станоў
ча. У канцы свайго выступлення спявачкі 
запрапанавалі павучыцца беларускім на
родным танцам і цікава запрэзентавалі іх 
з удзелам публікі.

— Мы некалькі гадоў назад выступалі 
ў Гайнаўцы і Нараўцы, а сёння заспява
лі для публікі Бульбафэсту і рады, што 
ўдзельнікі гэтага мерапрыемства так ахвот
на ўключыліся ў вучобу народным танцам, 
— сказала спявачка «Мілавіцы».

Наймалодшыя дзеткі ахвотна гулялі 
на агароджанай пляцоўцы, спецыяль
на падрыхтаванай да дзіцячых гульняў. 
Удзельнікі аб’яднання «Крыніца» з Ліпін, 
грамадскія дзеячы з Дубін і Барысаўкі арга
нізавалі падчас Бульбафэсту майстаркла
сы, адпаведна дзейнасці сваіх тэматычных 
вёсак — «Вёска бульбы Ліпіны», «Вёска 
асочніка Дубіны» і «Драўляная вёска Бары
саўка». Вучні падыходзілі да месцаў, дзе 
прэзентаваліся атракцыёны тэматычных 
вёсак, і ахвотна прымалі ўдзел у майстар
класах, напрыклад па выконванні поста
цей і прадметаў з бульбы.

— Дзеткі выконвалі чалавечкаў з буль
бы, першапачаткова падчас конкурсу 
перад сцэнай, а пасля ў ходзе майстар
класаў, якія арганізуюцца тут у рамках 
дзейнасці нашай тэматычнай вёскі. Пасля 
рабілі бульбаштампы, — заявіла Малгажа
та Добаш з аб’яднання «Крыніца».

— Мы частуем удзельнікаў мерапрыем
ства хлебам са шмальцам, агуркамі і іншы
мі традыцыйнымі харчамі, — сказала прад
стаўніца ад «Вёскі асочніка Дубіны».

Збоку прэзентавалася «Драўляная 
вёска Барысаўка», дзе можна было па
гуляць у гульні з драўлянымі рэквізітамі 
і купіць сувеніры выкананыя з драўніны жы
харамі Барысаўкі.

— Мы перад канікуламі арганізавалі 
майстаркласы па выкарыстанні драўніны 
для арганізаванай групы вучняў Пачатко
вай школы № 6 у Гайнаўцы. У Барысаўцы 
ёсць стары драўляны дом, на прыкладзе 
якога можна пазнаёміцца з вясковым бу
даўніцтвам у мінулым, — сказаў Міраслаў 
Мацеюк з Барысаўкі, сузаснавальнік тэма
тычнай вёскі.

Цікавым атрымалася выступленне тэат
ра «Шторм» са спектаклем «Ясь і Малго
ся» ў рэжысуры Іаанны СтэльмашукТроц. 
Дырэктар Гміннага цэнтра культуры ў Дубі
нах Міраслава МаеўскаяІванюк удакладні
ла, што калектыў «Шторм» з Дома дзіцяці 
ў Белавежы, якога ўдзельнікі таксама пас
ля цікава танцавалі, быў запрошаны, каб 
яшчэ больш зацікавіць бульбяным мерап
рыемствам дзетак.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Падчас VІІ Бульбафэсту, які 2 верасня арганізавалі ў Ліпінах мясцовае аб’яднанне «Кры
ніца» і войт Гайнаўскай гміны Люцына Смактуновіч, для шматлікай публікі былі падрых
таваны цікавыя прапановы, якія тычыліся, між іншым, бульбы, яе апрацоўкі і рыхтаван
ня бульбяных страў. Фэсту спадарожнічалі займальныя выступы беларускіх вакальных 
калектываў «Мілавіца» са Свіслачы, «Жаваранкі» з Махнатага і «Ручаёк» з Белавежы, 
адмысловыя майстаркласы і іншыя атракцыёны, якія прыцягнулі на мерапрыемства 
шматлікую публіку.

Традыцыя 
з бульбай
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Сваімі вачыма

Жывёльны 
двор?

Кветкі меланхоліі

Змаганне 
з сумам 

Па ча так ве рас ня з яго даж дж лі вым 
над вор’ ем увёў мя не ў на строй ней кай 
ме лан хо ліі. За бур лі лі ся ўспа мі ны даў няй 
і не да лё кай мі нуў ш чы ны. Пе рад ва чы ма 
пра лі ва юц ца бе зу пын на воб ра зы лю дзей, 
якія ўжо апы ну лі ся ў гэ тым дру гім, ма быць 
леп шым све це. З не ка то ры мі па чы наю на
ват вес ці раз мо вы, так не ха пае іх ніх ра
зум ных і доб рых слоў у ця пе раш нім, зям
ным жыц ці. Так са ма ўяў ле ныя воб ра зы 
на бі ра юць вост рых, на сы ча ных роз ны мі 
ад цен ня мі ка рыч не вас ці ко ле раў. Толь кі 
дзені дзе пун су юць жоў тасо неч ныя пра
мен ні. Лет нія і во сен ьскія квет кі, ка лі на 
іх гля джу, пры но сяць су ця шэн не і аса ло
ду для ата ку ю ча га дэп рэс ня ка. Мая ма ма 
вель мі лю бі ла вы рош ч ваць роз ныя квет кі 
вак руг до ма. Ніз кія і вы со кія, роз на ка ля
ро выя. З са мой вяс ны рас па чы на ла ся 
квіт нен не і пча лі нае гу дзен не. З дня на 
дзень, з тыд ня на ты дзень, раз лі ваў ся 
што раз мац ней шы во дар ад гэ та га зям

но га ўпры гож ван ня. Лет нім ве ча рам усе 
па хі пе ра бі ва ла ад нак ма цей ка, якая праз 
увесь дзень на бі ра ла ся сі лай, каб нап ры
цем ку вы бух нуць ін тэн сіў нас цю сва ёй на
ту ры. Ёй кан ку рэн цыю мог толь кі зда ец ца 
са ста віць яз мін, яко га бе лае квіт нен не 
ўпры гож ва ла не ад ну ся лян скую ся лі бу. 
Вяс ной да но сіў ся і пах ча ро м хі, што най
час цей рас ла не пры ха тах, але на за
над вор ках. Не гле дзя чы на на вал лет ніх 
пра цаў, ка лі толь кі пра яў ля ла ся ней кая 
за су ха, мы з ма май ра ні цай і ве ча рам цё
га лі вёд ра мі ва ду з ка ло дзежа каб яны 
ад пі лі ся дзе ля вы жы ван ня і кра са ван ня. 
Ка ра ле ва мі ў ма мі ным ага ро дзе бы лі ар гі
ніі. І ка лі гля джу за раз на па на дво рак Сак
ра та Яно ві ча, аб са джа ны сот ня мі кве так 
гэта га га тун ку, то мае дум кі аў та ма тыч на 
бя гуць у род ны дом. Ма мі ныя ар гі ніі заў
сё ды ка ры ста лі ся за пат ра ба ва нас цю 
ў вя ско вых су се дак. Яна іх не шка да ва ла 
ні ко му. Асаб лі ва, ка лі рых та ва лі ся яны да 
ас вя чэн ня кве так ў вяр стоц кім пры хо дзе. 

Уза е ма аб мен квет ка мі быў чым с ці на ту
раль ным. Да да дзе ныя да та ко га бу ке та 
ка ла сы і зёл кі ста на ві лі ся пры кла дам на
ту раль на га ад чу ван ня эстэ тыч нас ці на шы
мі ма ма мі і ба бу ля мі. Без фла ры стыч ных 
кур саў іх нія бу ке ты мож на бы ло б ад п ра
віць на са мыя важ ныя вы стаў кі кве тач ных 
уп ры гож ван няў. І ка лі на на шай тэ ры то
рыі па ча лі ся ла дзіць гмін ныя да жын кі то 
спле це ныя не ка то рыя вян кі на гэ тую ўра
чы стаць бы лі ўжо сап раў д ны мі тво ра мі 
ма ста цтва. Наш хат ні ага род чык меў і для 
нас, дзя цей, прак тыч нае ска ры стан не 
два ра зы ў год. На па ча так і ка нец на ву кі. 
У ма ёй ма ла дос ці ніх то не куп ляў для на
стаў ні каў кве так у га рад скіх квя цяр нях. 
Бо хто на вёс цы пап рэц ца спе цы яль на за 
гэ тым та ва рам у го рад. Шка да ча су і гро
шай. Та му на шыя па ні ад т ры моў ва лі ад 
вя ско вай дзет вар ні ўсе пры га жос ці з га
род чы каў іх ніх ма маў. Ніх то не да рыў па 
ад ной квет цы, як за раз пры ня та. Усе нес
лі аг ра мад ныя бу ке ты та кой ін тэн сіў нас ці 

ко ле раў і па хаў, ад якіх рэ аль на зак руж
ва ла ся ўсім у га ла ве. Ста на ві ла ся іх так 
мно га, што на шыя на стаў ні цы не за бі ра лі 
іх да до му, але па кі да лі ў школь ных за лах 
па куль яны не за сох лі. Ужо ў школь ныя, 
лі цэй скія га ды мы на шым на стаў ні кам 
да ры лі не бу ке ты з на шых да моў, але 
куп ля лі пе рад усім гваз дзі кі, бо дру гіх кве
так про ста не бы ло. Цюль па ны сва ім квіт
нен нем не пе ра ся ка лі ся са школь ны мі 
ўра чы стас ця мі. Да гваз дзі каў по тым меў 
я ад моў нае стаў лен не і доў гі мі га да мі мой 
зрок, а за тым ру ка не пра цяг ва ла ся ў бок 
гэ тых усё ж та кі кве так. За раз па ма лень
ку мя ня ец ца маё стаў лен не і час ад ча су 
трап ля юць на мой стол. Цяпер, жы ву чы 
ў га рад ской ква тэ ры, не ма гу абыс ці ся 
ад кве так пры нам с ці на ста ле. Ста яць 
яны ў мя не і ў Ра ство і Вя лік дзень, а так
са ма дру гія свя ты. А ле там і во сен ню то 
кра су юц ца па ўсёй ха це. Пад ма ім бло
кам, а так са ма па ву лі цы Юра вец кай, па 
якой ха джу што дзён на, ба бу ліпен сі я нер
кі пры но сяць так са ма і на про даж квет кі 
са сва іх ага род чы каў ці да чаў. Заў сё ды, 
ка лі на ват ня ма пат рэ бы іс ці ў іх ні бок, 
мае но гі, во чы і ду ша блі ска віч на па ва роч
ва юць у іх ні напрамку. І не за ста ю ся толь
кі гле да чом той пры га жос ці. У ма іх ру ках, 
а по тым ўжо ў ва зо нах грэ юць яны маё 
сэр ца і ад га ня юць дэп рэс няк. Пі шу чы гэ
тыя сло вы, на шчас це, яш чэ во сен ьскія 
квет кі це шаць нас сва ёй на ту раль нас цю. 
Ад кве так і му зы кі ла гад нею і спа кай нею.

vЯў ген ВА ПА

Пра ца ві ты, як вол, ка жам пра ка гось ці 
жар там. Як пра ві ла, ніх то не крыў дзіц ца 
гэ тым па раў нан нем, і на ват мае ней кае 
за да валь нен не ад гэ та га. Пра ца ві тасць 
цэ ніц ца. Гуль та я ва тыя ля ні выя лю дзі не ка
ры ста юц ца гра мад скім прыз нан нем. Але на 
ва лу, яко му ад куль ве даць, што пра ца акуп
ля ец ца, пра ца ві тасць вы му ша ная ўда ра мі 
і кры ка мі. Не важ на, што ён сам — дур ны 
вол! У лю бым вы пад ку, па раў нан не з ім 
вель мі спрэч нае. Дык да вай це зме нім «ва
ла» ў «ас ла», які так са ма з’яў ля ец ца ра ба
ця гам, але больш баш ка ві тым. Гэ та гу чыць 
пры го жа, «пра ца ві ты як асёл!». Ка лі пры ме
нім гэ тае па раў нан не да су се да, на ро бім 
са бе кло па таў. Асёл, ак ра мя пра ца ві тас ці 
па каз вае па ча ла ве чым су дзе не ра цы я наль
ную ўпар тасць. Ка лі зап рэц ца ка пы та мі, то 
на ват ка лі біць яго дру ком, не зру шыц ца 
з мес ца. Ас лі ная ўпар тасць ста ла ў ча ла
ве чым ра зу мен ні сі но ні мам дур на ты. Але 
ту пасць мае шмат ві даў. Яе від ным ва ры ян
там з’яў ля ец ца не па хіс ная ве ра ў пра ва ту 
сва іх ар гу мен таў. Гэ та ўжо не ас лі ная 
ўпар тасць, а лі та раль на ча ла ве чы вы па дак. 
Пра ча ла ве ка мож на ска заць, што ча сам 
ён упар ты як асёл, а на конт ас ла цяж ка ска
заць, ці мае ён ка ліне будзь по гля ды. Роз
ні ца па між ас лом і ча ла ве кам та кая, што 
ка лі ас лу да юць пап са ва нае се на, ён есць 
яго не вы каз ва ю чы свай го по гля ду. Ка лі не 
схо ча яго ес ці, дык не і ўсё! Але ча ла век, 
які мяр куе, што не ад ным се нам жы ве ча
ла век, зжа рэ да рэм нае се на да апош няй 
са ло мін кі. На ват ка лі ён зап ла ціць за пра
жэр лі васць уз дуц цем жы ва та. Упар тасць 
ас ла заў сё ды мае ней кі толк, а ча ла ве чыя 
пе ра ка нан ні час цей за ўсё ма юць тэн дэн
цыю быць не да рэч ны мі. Памой му прас
ла ву тая ўпар тасць ас ла гэ та вы шэй шы 
акт ад чаю, кра на ю чы  ге ра із му. Але ка лі б 
ска заць, што асёл ге ра іч нае ства рэн не, 
ме жа ва ла б гэ та са здзе кам. Ад нак хай тут 
нас меш кі не бу дзе. Хут чэй за ўсё шчы рае 
спа чу ван не да істот нес п ра вяд лі ва выс мей
ва ных і злосць на бяз дум ных лю дзей. Ка лі 
пад ця жа рам ба га жу на сва ёй спі не асёл 
лі та раль на па дае на пы су, няст раш ныя яму 
ўда ры ані кры кі. Якая роз ні ца для яго, ка лі 
па мі рае ад уда раў або сто мы? Але ў кан цы 
жыц ця па ка жа све ту, што мае ха рак тар!

Мае го нар так са ма свін ня, якая ге не тыч
на ма ла ад роз ні ва ец ца ад ча ла ве ка — уся
го толь кі на не каль кі ад сот каў. Ма ла, на 
столь кі ж, на коль кі ад роз ні ва ец ца ад яго 
сва як ча ла ве ка, шым пан зэ, не а ба вяз ко ва 
пе раў зы хо дзя чы яе ін тэ лек там. Але хто ад

ва жыц ца за хап
ляц ца ін тэ лек
там свін ні? Або 
ска заць шэ фу: 
«Ты ра зум ны, 
як свін ня!».

Мал пы лю
дзей сме шаць сва ім па да бен ствам да іх. Ча
сам рас чуль ва юць. Але ка лі лю дзі хо чуць 
да ка заць сваю пе ра ва гу над кім сь ці, пра
зы ва юць яго мал пай. Шкод ні цай. Дур ні цай. 
Я су стрэў та кую. Я ду маю, што ўсе з та кой 
су стра ка лі ся. Яна жы ве ў зграі па доб ных 
да са бе, і зза та го, што ся дзіць на са мым 
вы со кім су ку, цвёр да пе ра ка на ная ў пра ва
це сва іх ар гу мен таў. І хто ёй пад ско чыць? 
Што ты чыц ца свін ні, ча ла век ста віц ца да яе 
з няс лаб ну чай агі дай. За тое, што мае яна 
за да валь нен не ад кор пан ня ў сва ім на во зе 
і віш чыць. А віш чыць та му, што пача ла ве
чы не ска жа. Мо жа яна га лод ная, прыг не ча
ная цес на той хля ва, у якім хо лад або жар, 
і заў сё ды смяр дзю чы гной ды рой ся ку чых 
да кры ві на ся ко мых. Як у гэ тых умо вах аба
ра ніць сваю ўраж лі вую ску ру? Най лепш 
упэц кац ца граз зю, як ро бяць па ча ла ве
чым па няц ці вы са ка род ныя сла ны. Толь кі 
ад куль узяць чы стую гразь? Трэ ба мець 
вы дат ную ін тэ лі ген цыю і ін стынкт вы жы ван
ня, каб аб ш ма ра ваць це ла дзе ля аба ро ны 
сва ім улас ным лай ном. Ці ка ва, што на гэ та 
ска за лі б ус лаў ле ныя муд рас цю і вы са ка
род нас цю сла ны? Што ты чыц ца лю дзей, 
яны ня гле дзя чы на агі ду да сві ней лю бяць 
жэр ці іх плоць. А ў час свят амаль не ло па
юць ад жрат вы. Ісус Хры стос, габ рэй, пэў
на ні ко лі не каш та ваў сві ні ны. Па доб на як 
і Яго апо ста лы. Сён ня, ка лі хтось ці — а так 
бы вае! — сцвяр джа ю чы, што ён хрыс ці я
нін, ха цеў шы пры ні зіць габ рэя ці ара ба, якія 
сві ні ну лі чаць ня чы стай ежай, кі дае ў яго 
сві ным аб рэз кам. «Ка лі вы без гра ху, пер
шыя кінь це ка мень!» — ка заў Хры стос. Ну, 
сві ны аб рэ зак — не ка мень. Ня кі ну тых ка
мя нёў не но сяць у ко шыч ку на пас вя чэн не 
на пя рэ дад ні Вя лі кад ня. А шка да.

Кі дан не ў ін ша га ча ла ве ка кры ва вай 
плоц цю ін шай істо ты, хай і сві ною, акт край
няй аг рэ сіі. Гэ тых ме ней эк ст рэ маль ных 
вы пад каў пы хі і ва ро жас ці не ба чым, ці, дак
лад ней, не хо чам заў ва жаць. Прас ла ву тым 
«мя сам» кі да юць сён ня без якіхне будзь 
аб ме жа ван няў і ме ры. Гра мад ская пра сто
ра пры гад вае бой ню. Уз ро вень ін ды ві ду аль
най ка лек тыў най аг рэ сіі рас це, Са праў ды, 
ору э лаў скі жы вёль ны двор гэ та не толь кі 
ме та фа ра. vМі ра слаў ГРЫ КА

Кож ны зма га ец ца з су мам так, як 
умее. Ней кім па доб ным чы нам вы каз ваў
ся ге рой па пу ляр на га ста ро га кі на філь
ма прынц Фла ры зель. Бе ла ру сы, у ас ноў
най сва ёй ма се, ста міў шы ся на ра каць на 
няў да лае над вор’е ця гам го да (ды і не да
рэч на ста ла на ра каць у па раў нан ні з роз
ны мі за а кі ян скі мі ўра га на мі), да ча ка лі ся 
свай го ўлю бё на га ча су. Улю бё ны час 
на сель ні ка на шай зям лі — гэ та роз ныя 
да жын кі і збор асен ня га ўра джаю. Ад ны 
ўжо кі ну лі ся ў ба раз ну ка паць, а дак лад
ней вы бі раць буль бу, ін шыя — у ля сы, бо 
пас ля шчод ра га даж джу на дыш ла цёп
лая па ра і гры бы па лез лі з мо ху і зпад 
іг лі цы, як тыя бе жан цы і псеў да бе жан цы 
ў еў ра пей скія кра і ны. Не ка то рыя, най
больш вуш лыя су ай чын ні кі, пас пя ва юць 
і на па лет кі, і ў лес. На два фран ты, так 
бы мо віць, а то і на тры.

Што да ты чыць прад стаў ні коў гра ма дзян
скай су поль нас ці, то і тут апош нім тыд нем 
бы ло не сум на. Ад ны фэ сты вы шы ван кі 
ла дзі лі, ін шыя — ад зна ча лі і свят ка ва лі, як 
маг лі Дзень бе ла ру скай вай ско вай сла вы. 
Дзень пе ра мо гі ў біт ве пад Ор шай ад зна
ча лі, зра зу ме ла, што да стат ко ва ў сціп лым 
фар ма це, бо дзе тут раз го ніш ся. Як той ка
заў, раз гу ля еш ся тут, як ця ля на вя роў цы. 
Дзяр жа ва даў но вы ціс ну ла гра мад скасць 
у не вя лі кія рэ зер ва цыі, але пе рас це ра га ец
ца і пра цяг вае яе піль на ваць.

Ула ды са свай го бо ку па раз веш ва лі 
ра сей скія сця гі ў той жа Ор шы — ні то 
як знак поў най ка пі ту ля цыі, ні то ў го нар 
ней ка га су поль на га ту ры стыч наспар то
ва га ме ра пры ем ства, пры мер ка ва на га, 
ка неш не, не вы пад ко ва да ста ра даў няй 
гі ста рыч най да ты. Не заб рак ла хле ба 
і ві до віш чаў і ў бе ла ру скай ста лі цы. Там 
бы ло шмат ме ра пры ем стваў да юбі лею 
Мен ска. Цэн т раль нае мес ца ся род за ба
ваў ад вя лі між на род на му паў ма ра фо ну. 
За бег быў адз на ча ны не за быў ным кан
фу зам — толь кі ён стар та ваў, а неў за ба
ве ўжо га на ра ва лі пе ра мож цу. Ві даць, 
ар га ні за та ры так раз бі ра юц ца ў спор це 
як свін ня ў апель сі нах. Праў да, неў за ба
ве сха мя ну лі ся і зра зу ме лі, што фаль шы
вы пе ра мож ца, зрэ заў па ло ву ды стан цыі 

і бег фак тыч на з хут кас цю 21 кі ла метр 
у га дзі ну. Сю жэт для лі та ра ту ры.

Ва Ук ра і не бы ло нам но га ве ся лей 
у гэ тыя вы ход ныя. Не ве даю як вы, ша
ноў ныя чы та чы, а я заў сё ды ра ду ю ся, 
ка лі ў су се дзяў ад бы ва ец ца неш та па зі
тыў нае. Да ўкра ін цаў бе ла ру сы вель мі 
бліз кія мо вай і ма юць да іх най боль шыя 
сім па тыі. Прык мет на гэ та і па са цы яль
ных сет ках бе ла ру скай су поль нас ці.

З ве ча ра 9 ве рас ня, фак тыч на ў ноч, 
Ук ра і на на зі ра ла за бак сёр скім па я дын
кам цяж ка ва га ві ка Аляк сан д ра Усі ка 
з прад стаў ні ком Ня меч чы ны Мар кам 
Ху кам. Гэ та быў са праў ды ўра жаль ны 
спар то вы бой, які скон чыў ся пры го жай 
вік то ры яй ук ра ін ска га ат ле та. Жоў табла
кіт ныя сця гі га на ро ва лу на лі на за поў не
най ня мец кай арэ не і бы ло над звы чай 
ра дас на за на шых су се дзяў.

На заў т ра бы ло вель мі прык ра за Ук ра
і ну. Ледзь не па ло ва Еў ро пы на зі ра ла за 
пра ры вам Мі шы ко Са а каш ві лі праз дзяр
жаў ную поль скаўкра ін скую мя жу. Да бы
ло га прэ зі дэн та Гру зіі і кі раў ні ка Адэ скай 
аб лас ной ад мі ніст ра цыі ў мя не аса бі ста 
су пя рэч лі вае стаў лен не. З ад на го бо ку 
— са праў ды плён ныя рэ фор мы ў гру зін
скай дзяр жа ве і ак тыў ныя спро бы рэ фар
ма ван ня ўкра ін скай воб лас ці. З ін ша га 
— рэ ве ран сы і пах ва лы ў бок на чаль ні ка 
дзяр жа вы РБ, якія не ро бяць го на ру Са
а каш ві лі. Але тое, што зра біў прэ зі дэнт 
Пят ро Па ра шэн ка, паз ба віў шы вя до ма га 
па лі ты карэ фар ма та ра ўкра ін ска га гра ма
дзян ства, не ле зе ні ў якія ва ро ты. Аб са
лют на ві да воч на, што пры чы на най перш 
не ў асо бе Са а каш ві лі. Фак тыч на ўсе пра
фе сі я на лы, тыя ад мыс лоў цы з ін шых кра
ін, якія бы лі за про ша ны ва Ук ра і ну дзе ля 
рэ фар ма ван ня дзяр жаў най сі стэ мы, не 
здо ле лі па ра зу мец ца і спра ца вац ца з ка
рэн ны мі дзяр жаў ны мі чы ноў ні ка мі. А гэ та 
мо жа аз на чаць ад но — ра ней шая гід ра 
ка руп цыі ва Ук ра і не жы ве і даб ро на жы
вае. Дзяр жа ва ў знач най сту пе ні, а мо жа 
і най перш, ба ро ніць ін та рэ сы алі гар хіч
набю рак ра тыч ных кла наў. Ук ра і на, ка лі 
і ідзе на пе рад, то за над та ма лы мі кро ка мі. 
А хут чэй уся го яна топ чац ца за раз на 
мес цы, на сту па ю чы на тыя ж са ма граб лі. 
І вось ад гэ та га і нам, бе ла ру сам, ста но
віц ца сум на. Бо так хо чац ца, каб су се дзі 
да ва лі нам па зі тыў ны пры клад.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ін кар па ра цый ная 
ін ва ка цыя

У гэ тым го дзе XVIII Тры я лог, прай шоў
шы ў Крын ках 12 ве рас ня, пра во дзіў ся 
пад вык лі кампы тан нем «Літ ва, мая Ай-
чы на?». Пы тан не ўзя тае са сла ву тай, 
але ўво гу ле не з пы таль най, ін ва ка цыі да 
«Па на Та дэ ву ша» Ада ма Міц ке ві ча.

«Літ ва! Ты, як зда роўе ў нас, мая Ай чы на!...
Што вар та ты, ацэ ніць той на леж ным чы нам,
Хто ця бе ўтра ціў. Вось кра су тваю жы вую,
Зноў ба чу і апіс ваю, бо скрозь су мую».

На ад ва рот, ма ем мы ў ёй, як і ў цэ лай 
па э ме, уз вы шэн не вык ры ча най упэў не
нас ці, да тыч най сва іх куль тур награ мад
скіх мер ка ван няў і вы ба раў. У вы пад ку аў
та ра — вы ба ру поль скас ці як на цы я наль
най і па э тыч най яго свя до мас ці. Та кім чы
нам аб шар бе ла ру ска га Ві лен ска га краю, 
ад но з яд раў бе ла ру скас ці, ін кар па ра ваў 
Міц ке віч «Па нам Та дэ ву шам» на на ступ
ныя ста год дзі і хі ба на ват да кан ца све ту 
толь кі ў поль скі кос мас сак рум і пра фа
нум. А наз ва ная Літ ва гэ та толь кі ад на 
з пра він цый та дыш няй поль скай кра і ны. 
Пры го жым ма стац кім сло вам да каз вае гэ
та  Міц ке віч у кож най з па а соб ных кніг сва
ёй па э мы. Ін ва ка цыя, гэ та сло выпа чын, 
рэ зер ва ва ныя да са мых эма цы я наль на
ду хоў ных пры ся ган няў. Най час цей та кая 
пры ся га гу ча ла пе рад Бо жым аб ліч чам, 
але ме ла і да чы нен не да ве ка пом ных вык
лі каў кож на га на ро да, ці то ў днях сла вы, 
ці па ра зы. Сак рат Яно віч у сва ёй пра за іч
най фор ме ўсёй сва ёй твор час цю пі саў 
ін ва ка цыю да бе ла ру ска га на ро да, здоль
на га ажыц ця віць і аба ра ніць свае дзяр
жаў нана цы я наль ныя ін та рэ сы. І дзесь ці 
па між вя лі кім го ра дам Бе ла сто кам і яго
най крын каў скай да лі най на ра джа ла ся 
ў яго га ла ве бяз меж ная Бе ла русь.

Да лі най, поў най у гэ тым го дзе не толь
кі лё су, але і аб ця жа ра най сва і мі пла да мі 
яб лынь, што га лі ны ў маў к лі вас ці прыг ну лі 
аж да са мой зям лі. Ві даць па гор кі Гро
дзен ска га ўзвыш ша, якія збе раг лі пе рад 
за ма раз ка мі вес на вое квіт нен не крын каў
скіх са доў. І Сак ра та ва яб лы ня так са ма 
на да лей пла да но сіць. А ў па мя ці за ста ец
ца іх смак і ра дасць, з якой аб дор ва лі нас 
імі ў да ро гу Та ня і Сак рат Яно ві чы, ка лі 
за вяр ша лі мы свае раз мо вы на лаў цы 
пад яб лы няй і ка лі пра во дзі лі нас ад туль 
пад фор т ку на ву лі цу. Заў сё ды пра та кі 
яб лыч ны ўра джай на шы ста ра жы лы паў
та ра лі бе зу пын на, а за імі і Сак рат Яно віч: 
«У жніў ні 1939 го да быў не ве ра год ны 
ўра джай яб лык. А по тым за раз вы бух ла 
вай на». Не дай Бо жа вай ны нам за раз. 
Ад нак яе прад чу ван не і пры ві ды кру жаць 
за раз па Еў ро пе. Ся род мно гіхмно гіх па
лі ты каў заў ва жа ец ца, што яны быц цам 
за бы лі да ча го пры вя лі і пры во дзяць зда ні 
ка му ніз му і фа шыз му ў яш чэ не да лё кім 
мі ну лым і ця пер. Пер ша га ве рас ня ад зна
ча ла ся чар го вая га да ві на вы бу ху Дру гой 
су свет най вай ны. На гро дзен скім на прам
ку, за ўмоў ны мі зад вор ка мі Крын как, 
ужо на бе ла ру скім ба ку мя жы ра сей кія 
вай скоў цы пры да па мо зе сва іх пад на ча
ле ных бе ла ру скіх са юз ні каў рых та ва лі ся 
да вай ско вых ву чэн няў «За хад2017», 
ма ю чых на мэ це вай ну з пра сто рай ме на
ві та... крын каў скана ваг руд скапо лац кага 
пра меж ка. Тэ ры то рыю мі фіч най міц ке ві
чаў скай Літ вы за ня ла не менш ута піч ная 
дзяр жа ва Вей ш но рыя, уз нік лая ў га ло вах 
ге не ра лаў з Лу бян кі і па лі ты каў з Крам ля. 
За ста ец ца толь кі рос пач на за пы тац ца: 
а ці ж гэ та не Бе ла русь? І з бе ла ру са мі 
ма юць ва я ваць бе ла ру скія вой скі? Вы тан
ча ная пра ва ка цыя, а мо ін кар па ра цый ная 
ін ва ка цыя ру ска га мі ру ў да чы нен ні да 
бе ла ру скай дзяр жаў нас ці? А та ды зга да
ныя пер шыя рад кі па э мы Ада ма Міц ке віч 
са зме не ным сло вам Літ ва на Бе ла русь, 
гу чаць і б’юць па га ла ве з тры вож най рос
пач нас цю.

«Больш за ўсё 
лжэ да ку мент» 
— Люд мі ла Руб леў ская

Так як у мі ну лым го дзе вель мі цэн най 
і каш тоў най іні цы я ты вай бы ло вы дан не 
ад мыс ло ва га, ін фар ма цый на га, тры я ло

гаў ска га бю ле тэ ня, у якім на поль скай 
і бе ла ру скай мо вах бы ло змеш ча на све
жань кае эсэ ай ца Ка сту ся Бан да ру ка 
«Літ ва, мая Ай чы на?». Ай цец Ка стусь 
Бан да рук у блі ску чым ін тэ лек ту аль ным 
рас по ве дзе пра вёў па да рож жа па 
пад тэк стах, кан тэк стах і фо нах да чы
нен няў Міц ке ві ча і яго най па э мы «Пан 
Та дэ вуш» да бе ла ру скас ці. Ду маю, што 
яго ны тэкст па ві нен стаць аба вяз ко вай 
кры ні цай для на стаў ні каў поль скай і бе
ла ру скай моў у на шай тран с г ра ніч най 
пра сто ры. Ад нак, вы бя га ю чы кры ху 
ўпе рад і слу ха ю чы ма дэ ра та ра як і па
а соб ных удзель ні каў ды ску сіі, па ма ёй 
га ла ве блу ка ла па даз рэн не, што вы шэй
з га да ныя ша ноў ныя асо бы ўсё ж та кі не 
аз на ё мі лі ся з за га дзя на пі са ным тэк стам 
ай ца Ка сту ся Бан да ру ка, бо на знач ную 
част ку іх ніх ін тэ лек ту аль ных по шу каў 

і сум нен няў мож на бы ло знай с ці там ад
ка зы. Мо жа гэ та мая праз мер ная па даз
ро насць і нес п ра вяд лі выя пап ро кі, але 
та кое ўра жан не ў мя не про ста скла ла ся. 
Але да вай ма па чар зе. Ма дэ ра та рам усіх 
ча стак ды ску сіі быў Кшыш таф Чы жэў скі 
з Сей наў, зна ток твор час ці Чэс ла ва Мі ла
ша і пры ро джа ны вя ду чы та кіх ды ску сій
ных су стрэч. Сваё ад к рыц цё су стрэ чы 
па чаў ме на ві та з цы та ты з Мі ла ша «Za 
trud ny dla nas chy ba ten Mic kie wicz». Ад
нак, гле дзя чы з пер с пек ты вы ўсіх па нэль
ных ды ску сій, трэ ба прыз наць, што яго 
ўдзель ні кі ва ло да лі вы со кім уз роў нем 
пра фе сі я на ліз му ў сва іх дзя лян ках і ста
ра лі ся свае ве ды і на зі ран ні да нес ці ўсім 
пры сут ным у пры ваб лі вай фор ме. Ме лі 
мес ца па нэ лі, але не ду э лі.

У пер шай па нэль най ды ску сіі — лі та
ра тур най, пры ня лі ўдзел бе ла ру ская пісь
мен ні ца Люд мі ла Руб леў ская, лі та ра ту
раз наў ца Ра дас лаў Ра ма нюк, вык лад чы
ца на па ла ні сты цы Бе ла стоц ка га ўні вер

Кня ства Лі тоў ска га на да лей пры сут ную, 
на пры клад, у лі та ра тур най твор час ці 
Пад ляш ша. Як пры клад зга да ла на шу рэ
дак цый ную сяб роў ку Мі ру Лук шу з цык
лам яе «Ту тэй шых» вер шаў.

«На ас но ве фаль шы вай 
гі сто рыі, мож на вес ці 
фаль шы вую па лі ты ку» 
— Яў ген Мі ра но віч

Дру гая част ка ды ску сій ат ры ма ла ся 
гі ста рыч напа лі тыч най. А то дзя ку ю чы яе 
ча ты ром удзель ні кам. Пра фе са ры гі сто
рыі Яў ген Мі ра но віч і Алесь Краў цэ віч, па
лі ты кі і на ву коў цы Па вел Ко валь і Він цук 
Вя чор ка па вя лі ван д роў ку праз па лі тыч
нагі ста рыч ныя, поль скабе ла ру скалі тоў
скія скла да нас ці з ча соў ся рэд ня веч ча да 
апош ніх па дзей су час нас ці. Пра фе сар 
Краў цэ віч па яс ніў, што на ву коў ца мі кан
чат ко ва вы ра ша на, што аб шар тэр мі на 
«Русь» па вод ле іх аба зна чае Ві цеб ш чы
ну, По лач чы ну, Ма гі лёў ш чы ну. А ў да ку
мен тах суст ра ка юц ца, на пры клад, згад кі 
пра «ліць ві ноў з Кі е ва». За тым пра фе сар 
Яў ген Мі ра но віч да клад на ўсім раст лу ма
чыў, што ка нец мі фат вор чай Літ вы кан чат
ко ва на сту пае з па ра зай сту дзень ска га 
паў стан ня. Пас ля яго пе рад па а соб ны мі 
на ро да мі ста лі зу сім ін шыя па лі тыч ныя 
вык лі кі. У суп раць лег лас ці да ліць він скас
ці поль скай куль ту ры ста яў вель мі моц ны 
ідэй ны на пра мак за пад на ру сіз му, зас на
ва на га ўра джэн цам Куз ні цыБе ла стоц кай 
Мі ха сём Ка я ло ві чам. Ка лі гля нуць на 
бе ла ру саў кан ца ХІХ ста год дзя, то най
больш іх, па вод ле пе ра пі су 1897 го да, 
пра жы ва ю чых у ад ным мес цы за пі са ла ся 
ў... СанктПе цяр бур гу, та дыш няй ста лі цы 
ра сей скай ім пе рыі. З та дыш ніх, ак рэс
ле ных там ста ты сяч бе ла ру саў, вый ш лі 
ідэі і іні цы я ты вы, якія вы зна чы лі ха рак тар 
і нап рам кі бе ла ру скай па лі ты кі і куль ту ры 
ў пер шых трыц ца ці га дах двац ца та га ста
год дзя. Пра да чы нен ні да сён няш няй па лі
тыч най скла да нас ці бе ла ру ска га пы тан ня 
ад нёс ся Па вел Ко валь, у ня даў нім мі ну
лым бы лы ві цэмі ністр за меж ных спраў 
Поль ш чы і еў ра дэ пу тат. Для яго вык лі кам 
поль скай па лі ты кі, гі сто рыі і ас ве ты з’яў
ля ец ца праз мер ная яе «крэ со васць». Як 
на ват з ла гіч на га пун к ту гле джан ня мож
на га ва рыць «крэ сы» на та кія га ра ды як 
Віль ня ці Львоў? Крэ сы то там, дзе ня ма 
ме жаў і ня ма хрыс ці ян скіх мет ра по лій 
роз ных ве ра выз нан няў. Так са ма рыж скі 
да га вор быў для Поль ш чы і яе су сед ніх 
бе ла ру ска га і ўкра ін ска га на ро даў ані я
кай пе ра мо гай, толь кі тра ге ды яй. Па вел 
Ко валь пад к рэс ліў ро лю Яна Паў ла ІІ 
ме на ві та як па лі ты ка і пры хіль ні ка ідэі яге
лон скай Поль ш чы. Він цук Вя чор ка, бе ла
ру скі па лі тык, за ся ро дзіў ся над паг ро за мі 
стра ты су ве рэ ні тэ ту сён няш няй Бе ла ру сі. 
«На шчас це не ма ем мы па куль свай го 
Дан ба са. Але не ма ем і свай го Льво ва», 
— трап на заў ва жыў мін скі госць.

У трэ цім па нэ лі пры ня лі ўдзел вя до мая 
на ўвесь куль тур нама стац кавы ста вач
ны свет Ан да Ро тэн бэрг з Вар ша вы і сла
ву ты Ан джэй Стру мі ла — ма стак, гра фік, 
скуль п тар з Маць ко вай Ру ды, што на 
Су валь ш чы не. За раз усё Пад ляш скае 
ва я вод ства ўвесь год ад зна чае яго ны 
жыц цё вы юбі лей. Ас ноў най роз ні цай па
між гэ ты мі вы сту поў ца мі бы ло тое, што 
спа да ры ня Ан да не ар га ні за ва ла б асо
бнай вы стаў кі бе ла ру ска га ма ста цтва, 
так як і, на пры клад, жы доў скай. Ве ка вы 
пра фе сар быў згод ны пад няц ца та кой 
ры зы кі і іні цы я ты вы. Для іх вель мі важ най 
спра вай у сэн се куль тур нама стац кіх 
пра ек цый з’яў ля ец ца згуб ле насць раз 
на заў сё ды шмат на цы я наль нас ці і шмат
моў нас ці гэ тай част кі Еў ро пы. Яго ную 
пры га жосць прас пя ва ла по тым Ка ра лі на 
Ці ха. Каў каз ская сі на го га ад ча ра ва ла 
ся бе сва ёй му зыч най спад чы най да ва ен
ных Кры нак.

vЯў ген ВА ПА

Пры ві ды Ада ма МІЦ КЕ ВІ ЧА 
ў Крын ках Сак ра та ЯНО ВІ ЧА 

(ч.ІІ)
сі тэ та і ама тар ка бе ла ру сі кі Ка ця ры на 
Са віц каМя жын ская. Не з’я ві лі ся пла на
ва ныя ў гэ тай част цы па эт і ака дэ міч ны 
вык лад чык Ана толь Бру се віч з Грод на 
і поль скі пісь мен нікпа да рож нік Зе ма віт 
Шчэ рэк. Ды ску сія на лі та ра тур ныя тэ мы 
ге не раль на за ся ро дзі ла ся на мі фіч нас ці 
ў бе ла ру скай лі та ра ту ры і пат рэ бе яе 
ства рэн ня, пра што пе ра кон ва ла ў сва іх 
вы ступ лен нях Люд мі ла Руб леў ская. Мож
на гэ та ме на ві та ажыц цяў ляць у гі ста рыч
ных ра ма нах, якіх пі сан нем зай ма ец ца за
раз спа да ры ня Люд мі ла. Пас п ра ба ва ла 
яна так са ма па яс ніць пры сут ным кру тыя 
да ро гі бе ла ру ска га ад ра джэн ня і дзве 
лі та ра тур ныя плы ні так ха рак тэр ныя 
для ўзнік нен ня воб ра зу бе ла ру са ў ХІХ 
ста год дзі. Плынь му жыц кая, гэ та перш 
за ўсё воб раз, вы яў ле ны ру скім пісь мен

ні кам Мі ка ла ем Няк ра са вым, і ра ман тыч
ная плынь, збу да ва ная на твор час ці Ада
ма Міц ке ві ча з яго ідэ а лі за ва най шля хец
кас цю. Для мно гіх бе ла ру саў — па вод ле 
яе — ме на ві та Адам Міц ке віч гэ та важ ны 
чын нік са ма і дэн ты фі ка цыі ў той ра ман
тыч най плы ні. Не ру скі, не па ляк, але 
ліць він. Для пісь мен ні цы, ма ем тут да чы
нен не з па ра ле ліз мам тэр мі на. Ліць ві ны 
— гэ та бе ла ру сы. У хо дзе ды ску сіі Ра дас
лаў Ра ма нюк звяр нуў ува гу на фак тар, 
што «Пан Та дэ вуш» з рэ а ліз мам не мае 
ні чо га су поль на га. У па э ме ня ма ані кай 
згад кі пра бе ла ру саў, а воб раз жы да Ян
ке ля аб са лют на неп раў дзі вы ў той рэ ча
іс нас ці. Міц ке віч схлу сіў, ства ра ю чы воб
раз жы да як су пер пат ры я тыч на га па ля
ка. Тут за дзей ні чаў — па вод ле спа да ра 
Ра ма ню ка — па лі тыч ны кан’ юн к ту ра лізм 
Ада ма Міц ке ві ча, бо, як здаў на вя до ма, 
па э тыч ныя сло вы ма юць вя лі кую ра зы хо
джа насць з рэ аль ным све там. Ме на ві та 
Ка ця ры на Са віц каМя жын ская на га да ла 
пра тое, каб мы не за бы ва лі ся пра Міц ке
ві ча як па лі ты ка, які мае свае па лі тыч ныя 
ам бі цыі і ін та рэ сы. І на яго ную твор часць 
трэ ба гля нуць і ў та кім кан тэк с це. Звяр
ну ла так са ма ўва гу на ідэю Вя лі ка га 
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Ве ра і квет кі
Ве ра Клі мюк, жы хар ка Плян ты На раў-

чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та вель мі 
лю біць квет кі — і тыя ў ага род чы ку, і тыя 
ў ва зо нах. Ка ля яе до му цві туць квет кі ад 
вяс ны да поз няй во се ні, да роз на ка ля ро-
вых аст раў. У яе ка ля двух да моў (адзін 
з іх драў ля ны, з га нач кам, па ма ля ва ны 
свет лай жоў тай фар бай) не вя лі кі са док 
(ра стуць тут яб лы ні і гру шы), даг ле джа ны, 
пры ем ны па на дво рак. Ёсць стаў. На град-
ках вы рош ч вае ага род ні ну (сё ле та ўра-
дзі лі агур кі). З трох ба коў ся дзі бы мно га 
перш-на перш лі ста вых дрэў. З акон до ма 
В. Клі мюк ві даць ста рыя, але яш чэ пла да-
ві тыя яб лы ні з вя лі кі мі дас пе лы мі яб лы ка-
мі і за раз пу сту ю чы пры го жы драў ля ны 
дом бра та яе му жа не за быў на га Ула дзі мі-
ра Клі мю ка, бы ло га ніў ска га вер на га чы-
та ча і ка рэс пан дэн та (ні жэй пад пі са на га 
ён лі чыў сва ім вя лі кім сяб рам). Квет кі 
— аз доб ныя рас лі ны — лю бяць так са ма 
яе ма ма і дзве за муж нія ся стры.

Жыц ця ра дас ная спа да ры ня Ве ра га дуе 
са мыя роз ныя квет кі, лет нія і асен нія. Мае 
ру жы, лі ліі, брат кі, пе лар го ніі і ін шыя. Квет-
кі ў ва зо нах мае па ве ша ныя пад вы со кім 
даш кам над ус хо да мі ў му ра ва ны вя лі кі 
дом. Прыс вя чае ім шмат свай го воль на-
га ча су. Гэ та адзін з яе са мых лю бі мых 
за нят каў. Яны — яе ра дасць, пап раў ля юць 
на строй. Сум на ёй, ка лі во сен ню тыя ці 
ін шыя квет кі ад ц ві та юць, мар не юць ды 
сох нуць. Во сень та ды ста но віц ца та кая 
мар кот ная, па ну рая, шэ рая. Ве ра Клі мюк 
лю біць, ка лі муж чы на з той ці ін шай на го-
ды (вось наб лі жа юц ца імя ні ны Ве ры, На-
дзеі і Лю бо ві 30 ве рас ня), або ўво гу ле без 
яе, па до рыць ёй квет кі ў ва зо не. Ссе ча ныя 
і па стаў ле ныя ў ва ду не па ста яць доў га. Іх 
ёй шка да, бо та ды іх ка рот кае жыц цё.

Вар та да даць, што Ве ра Клі мюк ужо 
мно га га доў вер ная чы тач ка „Ні вы”. У яе 
вя лі кая за ці каў ле насць род ным ча со пі-
сам. На шу бе ла ру скую га зе ту чы таў яе 
свя той па мя ці муж Яў ген.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Пры го жы прыст рэ шак
Пры го жы прыст рэ шак кра су ец ца за раз 

на аў то бус ным пры пын ку ПКС у вёс цы 
Бан да ры Мі ха лоў скай гмі ны Бе ла стоц ка га 
па ве та. Да гэ та га го да не бы ло тут ні я ка га 
даш ка. У дождж, хто ча каў пры ез ду аў то бу-
са ПКС, той мок або ста яў пад па ра со нам.

Пер шы раз я ўба чыў прыст рэ шак з ак-
на аў то бу са ПКС ра ні цай 6 лі пе ня гэ та га 
го да. Сце ны яго быц цам са шкла, а мо жа 
яны са праў ды з тоў ста га шкла, праз ры-
стыя. Праз іх з двух ба коў ві даць ці едзе 
аў то бус. Вык ля дае эстэ тыч на. Мае ак ту-
аль ны раск лад яз ды аў то бу саў ПКС. Ён па-
доб ны на прыст рэ шак, які мае Мі ха ло ва. 
У цэ лай Мі ха лоў скай гмі не мо ўся го два 
та кія від ныя прыст рэш кі. (яц)

Свят лі ца ў Ле шу ках
За раз за кан ч ва юць бу да ваць но вую 

свят лі цу ў Ле шу ках На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та. За ста ло ся яш чэ зра-
біць, між ін шым, пад’ езд да вя ско ва га до-
ма куль ту ры. (яц)

Ха ця ёй больш за во сем дзе сят 
га доў, са ма нар ва ла ма лін і за сы
па ла цук рам, не шка да ва ла. Не 
ве да ла май го ну ма ру тэ ле фо на. 
Аб з ва ні ла ўсіх зна ё мых у Крын
ках. Ніх то не пад нёс труб кі. У кан
цы, узяў шы ў ру кі тэ ле фон ную 
кніж ку, знай ш ла тэ ле фон ма іх 
баць коў.

На даў жэй шую гу тар ку ў яе бе ла гор
скай ха це ча су мне не ха па ла. Але Ні на 
ра зу мее, што ме на ві та так вы гля дае жыц
цё кры ху ма лод шых за яе. Яна ж так са ма 
бы ла ка лісь ма ла дая. Зда ец ца, чу жая жан
чы на, а та кая бліз кая, род ная. Узяў шы 
вяд ро поў нае сма коц ця і шчы ра га сэр ца, 
ад п раў ля ю ся на зад. Вель мі хо чац ца пас
пець на тэ атр, на лю бі мы ма тыў ста ра
жыт ных Дзя доў, у гэ ты раз па стаў ле ным 
кры ху вя до мым мне Паў лам Па сі ні і зу сім 
не вя до мым Яц кам Коп цін скім. З праз мер
нас ці аба вяз каў не пас пя ваю на гэ тую 
нез вы чай ную па дзею па мыць га ла ву, 
а тым больш яе вы су шыць. Маю праб ле
му вы ра шае лю бі мая, бе лая ху стач ка, 
кал гас ная, па мят ка па су сед цы Воль зе 
Сі да ра вай.

Пе рад спек так лем заг ля даю ў Га ле рэю 
«Крын кі», ужо пас ля ад к рыц ця вы стаў кі 
Яна Гры кі «......да на жоў ш чы ка з Кры нак». 
Па мя таю толь кі дру гую част ку за га лоў ка 
вы стаў кі, толь кі яна м не зра зу ме лая, доб
ра зра зу ме лая. На сця не не каль кі вы яў 
та го ж ча ла ве ка. Узор на га, пас пя хо ва га 
гра ма дзя ні на Кры нак у цём ным кас цю ме, 
з за ру чаль ным, за ла тым пяр с цён кам на 
паль цы. Узор ны муж, сем’ я нін з пер шых 
ла ва чак у кас цё ле, а ўсёта кі з кры вёю на 
ру ках. Але гэ тая кроў за ста ец ца ў ме жах 
улас на га па над вор ка, улас най ха ты.

Пас пя хо вы муж чы на шпа цы руе па ву
лі цы пад руч ку са сва ёй пас пя хо вай жон
кай і тлу ма чыць усім астат нім: «З ва мі, 
та ва ры шы, неш та не ў па рад ку, адзі ным 
па ра дач ным тут з’яў ля ю ся я сам і, вя до
ма, мая жон ка». Ня важ нае, што пас пя
хо вая жон ка ха вае свае сі ня кі — сля ды 
за кла по ча на сці ся мей ным жыц цём яе 
пра віль на га му жа — пад со неч ны мі аку
ля ра мі ў даж дж лі вы дзень і што не ба 
пла ча ра зам з ёй. Ня ма спо са баў, каб 
зва ру шыць адзі ныя пра віль ныя за ко ны 
крын ска га на жоў ш чы ка.

У га ле рэю пра ці ска ю ся праз на тоўп 
доб ра вы піў ша га на ро ду. Ве да ла, ка лі 
прый с ці, каб спа кой на на це шыц ца ма
стац кі мі ад мет нас ця мі. Спек такль спаз ня
ец ца. Ней кі п’я ні ца ў дзвя рах га ле рэі гля
дзіць на мя не га лод ны мі ва ча мі. Хтось ці 
ін шы зу сім мя не не паз нае, па куль са ма 
яго не за ча паю.

— Ба га тая бу дзеш, — ка жа аша ра ша
ны.

— Не бу ду я ўжо ба га тай, — ад па вя
даю шчы ра, ад ду шы.

Стаю па ся род пад га ле рэй на га на ро ду 
і ра зу мею, што ня ма з кім за га ва рыць. 
Ад чу ваю ся бе адзі но кай. Які кан т раст. 
Яш чэ га дзі ну та му це шы ла ся я суст рэ
чай з пад к рын скі мі вя скоў ца мі. А тут 
хо лад на, быц цам у Вар ша ве. Як не дзіў
на, боль шасць з пры сут ных мне доб ра 
вя до мая, але яны павар шаў ску не да
ступ ныя, яны ж з абыкім не звяз ва юц ца. 
Іх ап’ я нен не га ле рэй ным ві ном так са ма 
вар шаў скае. Вар ша вя кам заў сё ды ма ла, 
а ка лі яш чэ неш та бяс п лат на раз да юць, 
дык уво гу ле са ма кан т роль пра па дае. 
Ма лая, пад га ле рэй ная Вар ша ва, пе ра ме
ша ная з Бе ла сто кам — мяс цо вы мі «сло і
ка мі», бо інакш іх не наз ваць.

Урэш це ад к ры ва юц ца дзве ры крын
скай баж ні цы — ча со ва га тэ ат ра. Хто 
пер шы, той леп шы. А я і так най леп шая, 
улез ла амаль на ка ле ні Паў ла Па сі ні. 
Ста ра ю ся не за тап таць каш тоў най апа
ра ту ры. Але што ж ра біць, ка лі пуб лі ку 
заг на лі на цес ную сцэ ну, а ак цё раў — на 
пра стор ную гля дзель ную за лу. Удак лад
ня ю чы, ак цёр кі і ад на го ак цё ра. Ат ры
маў ся са праўд ны ку рат нік ро дам з ма іх 
сяб роў скіх Бе ла гор цаў.

Га во раць, што ў пад бе ла гор скіх ля сах 
па я ві лі ся ры сі і ку рэй ту зі на мі ду шаць. 
Нін ка ра шы ла ўклю чыць пад ку рат ні
кам ра ды ёп ры ём нік, сап раў д нае Ра дыё 
Ма рыя. Там жа ж адзі нае, бе зу пын нае 
ма лен не, са мая праў дзі вая, най с вят лей
шая, без за ган ная праў да. Яна на пэў на 
пе ра мо жа шкод ні ка, пе ра мо жа цём нае 
і глу хое. І ня важ на што пасу сед ску 
з ку рат ні кам жы вуць са бе на ву коў цы, 
якія ў Ра дыё Ма рыя не ве раць. Яно лі та
раль на выс мок т вае з іх цэ лую жыц цё вую 
энер гію. Аказ ва ец ца, не толь кі з іх. Нін ка 
прыз на ец ца, што ка лі рап там вык лю чыць 
ра ды ёп ры ём нік, ку ры тра цяць жыц цё вую 
раў на ва гу, ту ма не юць, быц цам іх нех та 
ў га ла ву ма лат ком стук нуў. У ад чаі сту ка
юць дзю ба мі ў ра ды ёп ры ём нік, шу ка ю чы 
гу кунар ко ты ка. Ка лі на два ры дождж, 
а ў хлеў чы ку ўлю бё ная ра ды ё пе ра да ча, 
кла дуц ца яны ў ка лі дор чы ку і ля жаць, 
быц цам у тран се, у ра ды ё ма рый ным 
не бе. А на ву ко вец вар’ я цее, га то вы жыц
цё са бе і ін шым адаб раць. У спек так лі 
«Pu deł ko. Od czy nia nie gu seł Mi ro na Bia ło-
szew skie go» мес ца бе ла гор ска га ра ды ёп
ры ём ні ка зай мае ста ра даў ні маг ні та фон 
мар кі «Грун дзіг». А цэ лы сцэ ніч ны ку рат
нік тран суе, да бі ра ю чы ся да свай го не ба 
ў рытм сла ву тай дра мы Ада ма Міц ке ві ча. 
За га ло вач ная скрын капу дэл ка змяш

чае ў са бе, быц цам ру ская мат рош ка, 
што раз мен шыя і што раз менш важ ныя 
скры нач кі. Усё па чы на ец ца з най важ
ней ша га, бе ла ру ска га сло ва, ска за на га 
над ма гі ла мі прод каў у дзя доў скую ноч. 
Гэ тае важ нае сло ва за пі саў ка лісь Міц ке
віч, праў да, ужо не пабе ла ру ску. Пас ля 
быў Бя ла шэў скі, які за пі са нае Міц кев чам 
паў та рыў у свой «Грун дзіг». Ця пер за 
яго «Грун дзі гам» паў та ра юць тэ ат раль
ныя ку ры цы. Іх ку дах тан не пе ра пы няе 
гус ляр зак лі кам «ку ры на мес ца». Але ку
ры цы пра цяг ва юць сваю бал бат ню, якой 
свай го ча су так за хап ляў ся Бя ла шэў скі. 
З поль скай пе ра хо дзяць на поль скаіды
шоў скую. Мо жа ў па мяць ах вяр паў стан
ня ў вар шаў скім ге та, з якіх так це шы
лі ся су се дзі на дру гім ба ку му ра ва на га 
пло та. Ме на ві та гэ ты ба лю чы эпі зод быў 
вык рас ле ны цэн зу рай з яго «Pa mięt ni ka 
z Pow s ta nia War szaw skie go». По лі фа нія 
мо вы ку рэй, гус ля ра, Бя ла шэў ска га, Міц
ке ві ча і му зы кі Паў ла Па сі ні на бі рае хут
кас ці, ку ры вар’ я це ю чы, раз дзя ва юц ца 
і го лыя ўла зяць ад на на дру гую. І ўсё вяр
та ец ца да па чат ку, да пер ша га дзі ця ча га 
сло ва, да цём на га і глу хо га. І прый ш ла 
ноч, за чы ні ла скрын кі, а го лыя ку ры цы 
па ля га лі спаць.

На ступ ны дзень ад чы ніў но выя скрын
кі. У гэ ты раз за га ва рыў Выс пян скі, 
не спа дзя ва на ма і мі вус на мі, ан ты пар
тый най пар ты яй Жур на лі ста ў ды я ло гу 
з Чап цом. Вы ка за ла ся не вы ка за нае 
ў ад па вед ным мес цы і ча се. Крын скае, 
на род нае чы тан не «Вя сел ля» ўвай ш ло 
ў бе ла ру скаміц ке ві чоў скае, дзя доў скае 
вы мя рэн не.

Да лей толь кі ку дах тан не ку рэй. Паў
та ра лі паў то ра нае, па чы на лі па ча тае, 
не да во дзя чы ні вод най дум кі да ней ка га 
сэн соў на га за вяр шэн ня. З ну даў нех та 
вы цяг нуў бу тэль ку чор най ка вы на са
ма гон цы — адзі ны па ра ту нак у вяр тан ні 
ў сво е а саб лі вы транс, сво е а саб лі вае, 
беск ла пот нае, сва бод нае ад прэ стыж
най, чы стай, свет лай га вор кі не ба.

Прэ стыж ная ды ску сія за вяр шы ла ся 
прэ стыж ным кан цэр там. Нех та там пра
спя ваў быц цам паан г лій ску. А мо жа гэ та 
не ан г лій ш чы на, а толь кі чар го вая, бя ла
шэў ская іг ра гу кам. У лю бым вы пад ку, 
быц цам за бег шыя ў бе ла гор скі ку рат нік 
ку ры, спа кой на ка лы ха лі ся ў рытм псі
ха дэ ліч ных гу каў, кры ху ату ма не ныя за
хап ля лі ся пры го жы мі здым ка мі вяр гі няў 
з Сак ра та ва га ага ро да.

vІа ан на ЧА БАН

Пу дэл ка

Ф
от

а 
Хр

ы
ст

аф
ор

а 
Ан

ге
ль

чы
ка

Pu deł ko. Od czy nia nie gu seł Mi ro na Bia ło szew skie go



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ17.09.2017              № 3817.09.2017              № 38

Пра фе сія ша пач ні ка сён ня за бы тая, ад нак 
лю дзі на да лей хо дзяць у шап ках. Раз мо ва з Ген-
ры кам КА МІН СКІМ, жы ха ром Ор лі, на ро джа ным 
у 1958 го дзе ў Бель ску-Пад ляш скім, які пра фе сію 
пе ра няў ад баць кі і ця гам чвэр ці ста год дзя шыў 
шап кі і па лат ня ныя ка пе лю шы.

— Ка лісь ша пач нік...
— У пас ля ва ен ных га дах на Бе ла сточ чы не пра-

фе сія ша пач ні ка бы ла ў па ша не. Не бы ло та кой 
да ступ нас ці та ва раў як сён ня, ка лі ма ем усё кі тай-
скае. Ка лісь ра мес ні кі — ша пач нік, ка валь, ры мар 
— бы лі ў па ва зе; жы лі са сва ёй пра цы. Пра фе сіі 
ша пач ні ка трэ ба бы ло ву чыц ца тры га ды, каб ат ры-
маць зван не ча ляд ні ка, пас ля трэ ба бы ло здаць эк-
за мен і та ды ча ла век ста на віў ся ша пач ні кам. Мой 
баць ка Мар’ ян ву чыў ся пра фе сіі ў пас ля ва ен ных 
га дах у яў рэй ска га ша пач ні ка Ёсі фа Бац ке ля ў Бе ла-
сто ку, па ву лі цы Вар шаў скай. Пас ля тую пра фе сію 
пе ра няў я, а паз ней мая ся стра Да ну та.

Баць ка зай маў ся так са ма скуп кай і про да жам 
ка ча ных ва лён каў. Спяр ша му сіў ку піць аве чую 
воў ну і за вез ці ў Сту дзі во ды, дзе та кія ва лён кі 
вы раб ля лі. Ка лісь, пры ка му не, мож на бы ло вы-
жыць толь кі з ша пак. На мес цы, у Бель ску-Пад-
ляш скім, дзе жы ла на ша сям’я, спра вы іш лі доб-
ра, ад па ня дзел ка па пят ні цу ез дзі лі па Бе ла сточ-
чы не па рын ках. Па па ня дзел ках баць ка ез дзіў 
то ў Са кол ку, то ў Браньск, па аў тор ках у Су вал кі 
або Са ко лы, па се ра дах у Гай наў ку або Гі жыц ка, 
па чац вяр гах у Бельск або Кны шын, а па пят ні-
цах ез дзіў аж у Коль на.

— Мно га ез дзіў. А ка лі шыў?
— Шыў так са ма. Меў ву ча ніц, якіх на ву чаў пра-

фе сіі. Ма ці Га ле на да па ма га ла шыць. У та дыш ніх 
га дах не бы ло та кой шко лы, дзе бы ло тры дні на-
ву кі, а два ў ра мес ні ка. Ка лісь трэ ба бы ло цэ лы ты-
дзень у май стэр ні ву чыц ца. А пас ля трох га доў быў 
эк за мен у бе ла стоц кім Цэ ху роз ных ра мё стваў. 
Ка лі ат рым лі ва ла ся зван не ча ляд ні ка, та ды мож на 
бы ло па чы наць сваю дзей насць. А каб ка гось на ву-
чаць, трэ ба бы ло мець зван не май ст ра.

Усе шап кі пра да ва лі ся. Шап кі шы лі з ма тэ ры я-
лу або са шкур — тру соў, лі соў, нут рыі. Шап кі так-
са ма шы лі на за каз па вод ле мер кі і з да ру ча на га 
ма тэ ры я лу — та ды клі ен ту вы хо дзі ла тан ней.

— Па шыць шап ку гэ та скла да ная спра ва?
— Ка лі хтось лю біць гэ тую пра фе сію, то ні чо га 

скла да на га. Каб па шыць фут ра вую шап ку трэ ба 
пе рад крой кай браць пад ува гу пры ля ган не вор-
су, бо інакш шап ка не бу дзе мець вы гля ду. На 
кож ную шап ку трэ ба вы ра заць пяць або шэсць 
ка вал каў шку ры; пас ля ўсё сшы ва ец ца, да да ец-
ца з ся рэ дзі ны пад шэў ку і шап ка га то ва.

— Ча му сён ня ня ма ша пач ні каў: па мя ня ла ся 
мо да ці клі мат?

— Па мя няў ся час, пры хо дзіць та ніз на з Кі тая 
і ба рах ло. Ша пач ні цтвам зай маў ся я з 1977 па 
2000 год, ез дзіў па рын ках так як ра ней баць ка. 
Сам шыў, да па ма га ла жон ка Ірэ на. Та вар схо дзіў 
па рын ках, а на ват на мес цы, у са мой Ор лі. Ка лісь, 
у 1980-х і 1990-х га дах хі том бы лі шап кі з вя лі кі мі 
бры ля мі, на зы ва лі іх бей с ба лёў ка мі — зза ду бы ла 
гу мач ка і на кож ную га ла ву па са ва ла. Па лат ня ныя 
ка пе лю шы бы лі з над пі са мі. За раз та го ўжо ня ма.

Ка ля 1995 го да ста лі ўва хо дзіць кі тай скія вы-
ра бы і што раз ця жэй бы ло на рын ку. Кі тай скія 
бы лі не толь кі шап кі, але і ма тэ ры я лы, га дзін ні кі, 
су ве ні ры. І лю дзі па ча лі куп ляць тан ней шае. Ну 
і за ня так скон чыў ся. Ця пер шыць не ап лач ва-
ец ца, бо да стат ко ва пай с ці ў „шма тэкс” і ку піць 
там шап ку за пяць зло таў, якая ка лісь каш та ва ла 
пяць дзя сят або і больш.

Па пра фе сіі ша пач ні ка аста лі ся ўспа мі ны і ма-
шы ны на па мят ку. Па баць ку меў тры ня мец кія 
ма шы ны фір мы „Зін гер” — на кож ны ма дэль шап-
кі ін шая ма шы на. Пе ра даць ня ма ка му, бо ніх то 
не хо ча ву чыц ца гэ тай пра фе сіі. Але не пра дам 
іх за най боль шыя гро шы, ха ця сум ня ва ю ся, што 
ша пач ні цтва ад ро дзіц ца. На ста ла ін шая эпо ха.
vРаз маў ляў і фа та гра фа ваў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

З ша пак мож на 
бы ло жыць

 — гэ ты верш Адам Са ла ске віч што год пуб лі куе на 
фей с бу ку, ус па мі на ю чы сваю Ма му. Але на пі саў не толь кі 
гэ ты верш, ха ця са праў ды не мае ча су яш чэ і пі саць.

На «Сяб роў скай бя се дзе» шэсць га доў та му ма ма 
Ада ма па дыш ла да жу ры кон кур су на верш пра свя та 
і з го на рам ска за ла, што з’яў ля ец ца ма май ад на го з пе
ра мож цаў. На пі саў ён вель мі спе лыя вер шы, а быў яш чэ 
гім на зі стам га ра доц кай шко лы. Праў да, ужо та ды бу яў 
як тая са сон ка ў Ба ры ку. Няс ме ла па цяг нуў ма мі ну ру ку 
— ча го ж хва ліц ца! «Ма лай чы на мой сын, а та кіх зу хаў 
у мя не до ма не каль кі!» А ця пер Ада ма вай ма мы ня ма, 
і пры хо дзіц ца Ада му і свят ка ваць, і пра ца ваць за ся бе і яе. 
Не сам ён. Ві даць па тым, коль кі ў яго сяб роў і ў Га рад ку, 
і ў шко ле, і на фей с бу ку. Усім ён до рыць сваю сар дэч ную 
ўсмеш ку, уп ры гож вае іх як умее як пра фе сій ны цы руль
нік, і пад кор м лі вае са лод кім і не толь кі. На фей с бу ку мае 
сваю ста рон ку «Маё са лод кае за хап лен не». А на ста рон
цы фа та гра фіі вы ра баў, і здым кі пры га жунь, сва іх сяб ро
вак. І ўсё што ро біць, вык лі кае сім па тыю і ра дасць — і цу
ды, якія спёк, і тое, што здаў эк за мен на ва дзі цель скія 
пра вы на ма шы ну, і што стаў га на ро вым до на рам кры ві... 
Асаб лі ва ўпа да баў свя точ ныя вы ра бы — пі ра гі, ка ра ваі, 
пас хі. Ён і апі ша так, што аж смач на чы та ец ца: «Сыр нік 
з пен кай і свой скай фру жа лін кай з пер сі каў...». Ву чыў ся 
ў пра фе сій най шко ле № 17, дык як раз яго ныя вы ра бы 
аз до бі лі юбі лей ны стол гэ тай зас лу жа най шко лы, якая 
вы пус ці ла шмат пра фе сі я на лаў у мо жа не над та прэ стыж
ных пра фе сі ях, але без якіх жы ло ся б нам цяж ка.

Адам на сва ім чы стым і шчы рым тва ры до рыць усім 
ус меш ку, ха ця тур бот у яго ня ма ла. Пе ра жы вае за бра
тоў, за та ту, яко му ня лёг ка ста ла быць адзі но кім баць кам 
і спра віц ца з гас па дар кай. Але хто ж не па мо жа яму, як 
пра фе сі я нал у хат няй гас па дар цы? Пэў на, на ват зай з д
рос цяць яму на ват га ра доц кія ўме лыя гас па ды ні, май ст ры
хі на ўсе ру кі і га ла сы — а Адам вель мі лю біць па ба ла каць 
з цёт ка мі, па ра іц ца дос ве дам, а на ват і па маг чы, асаб лі ва 
ка лі ча су ў іх ня ма. І дзяў чат кам па мо жа, і цё тач кам. Вось 
ся род вы пе чак на кон курс — вель мі шмат яго ных вы ра
баў, бо кож ны гурт, ма лы ці вя лі кі, пад но сіў да бя сед на га 
ста ла роз нае сма коц це. Перш за ўсё іш лі з ка ра ва я мі, 
пу ка ты мі і блі ску чы мі пі ра га мі. І дзяў чат кам са школь най 
«Каз кі» па мог спя чы іх ні пі рог, сты лё ва аз доб ле ны як вы
па дае дзет кам, і «Рас с пя ва ны Га ра док» з ім ра іў ся. А сам 
Адам спёк ад свай го імя адзін ка ра вай не зу сім ты по вы, 
бо з ма кам. «Кры ху эк с пе ры мен таль ны, мо жа не так удаў
ся, як пла на ваў ся. Мак цяж кі, і мно га яго тут. А як, вам 
спа куе?». Гэ та ма ла ска заць, што ён «пыш ны»! Выз ваў 
у ма ім моз гу (усё ж най больш чуе смак мозг, а не язык!) 
ней кія не ве ра год ныя про ста аса цы я цыі са свя там, з по
лем, з ле там... Про ста — па э зія!

— Ай, для мя не мо жа быць дру гое ці трэ цяе мес ца за 
мой вы раб, — смя ец ца Адам, гле дзя чы звер ху на свой 
ім па зан т ны вы раб. — Сам ра біў. Мя не на зы ва юць ча сам 
«ча ла ве камар кест рам». Я перш за ўсё цы руль нік, але 
роз ных та лен таў у мя не хоць ад баў ляй. Ва ўсё ан га жу ю ся 
— і ў роз ныя са пер ні цтвы, кон кур сы, і ўво гу ле ан га жу ю ся. 
Ці ка вей жыць. Ах вот на ўклю ча ю ся ў роз ныя ме ра пры ем
ствы — і для гмі ны, і для шко лы. Мне ця пер ужо двац цаць 
два га ды. Толь кі што скон чыў спе цы яль насць цы руль ні
цтва з кас ме та ло гі яй, і сту дыю та ту і роў кі. А гаст ра на міч
ную кон чыў у 2011 го дзе. Ку хар я па пра фе сіі. Ка жуць на 
мя не «ogól no kie run ko wy». Але іду да лей, бу ду пра цяг ваць 
да лей шае на ву чан не. Цы руль ні цтва — да паў няль ны тэх ні
кум, кон чу яго, здам ма ту ру, і ха чу іс ці ў вы шэй шую шко

Са лод кае за хап лен не

лу. На дзён ную кас ме та ло гію, а за воч на — ды е тэ ты ку. Ну, 
вер нем ся да май го ка ра вая. Я ра біў яго з ма кам. Ха цеў 
та кі зра біць пер шы раз. У мі ну лым го дзе я спёк звы чай
ны драж джа вы пі рог, і ў кон кур се за няў дру гое мес ца на 
«Сяб роў скай бя се дзе». А гэ ты ка ра вай з ма кам ва жыць 
тры з па ло вай кі ла гра ма, я спёк яго ад мыс ло ва на кон
курс. Трош кі апаў, бо ка лі мак за стыў, над ім зра бі ла ся па
ра ў ка ра ваі, і ён кры ху мен шым стаў. Паў та ра кі ло драж
джа во га це ста, рас ло, і ма ка вая ма са... Цяж кі гэ ты ка ра
вай. І па мог сё ле та з ка ра ва ем «Рас с пя ва на му Га рад ку». 
А для па няў, што тут зай ма юц ца гмін ны мі спра ва мі, зра біў 
да ка вы два ма ка ві кі, ба бач кі з яб лы ка мі, і пты сё выя гнёз
дач кі. Ну і драж джа вую хал ку. А для га ра доц кіх гас па дынь 
зра біў цэ лую скрын ку пон чы каў, з роз ны мі ві да мі джэ маў 
і крэ маў. Вель мі ан га жа ваў ся, для іх ра дас ці. Бу дуць мець 
што ўспа мі наць, мой па ча сту нак! Бо ка лі пай ду жыць у Бе
ла сто к, дык на на ступ ны год не бу ду столь кі пла на ваць.

— Мая ма ма па мер ла... У сту дзе ні бу дзе пяць га доў. 
І ба бу ля Хля бі чо ва па мер ла. Ан та ні на. З Ва лілСтан цыі. 
Дзя ду ля ка ня меў, ва зіў лю дзей на ку лі кі, ра біў ага род
чык... Усё жыц цё пра ца ва лі, рук не скла да лі. Я ця пер 
жы ву з ма лод шым бра там, і з та там, на Ру дзе. До ма пры
бі раю, сці раю, ва ру... Хтось ці му сіць. Ха ця мне гэ та не 
мя шае. Толь кі ка лі па е ду ў Бе ла сток, бу ду жыць у ста рэй
ша га бра та — у яго ўжо жон ка і двое дзя цей, пэў на і там 
не як ад дзя чу, бу ду па ма гаць. Але мя не тур буе, як та та 
дасць са бе ра ды. Бу дзе му сіў не як спра віц ца... Муж чы нам 
трэ ба быць!

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

«Мі ну ла ўжо 23 лі ста па да 2016 го да. Мі ну лі 
Тры га ды і Дзе сяць Ме ся цаў, як ты, Ма мач-
ка, з Анё ла мі. Гэ та ўжо Тры га ды і Дзе сяць 
Ме ся цаў, як ты, Ма мач ка, з Анё ла мі. Так, 
ужо Тры Га ды і Дзе сяць Ме ся цаў ад смер ці 
най ка ха най у све це асо бы. Гэ та ўжо Тры 
га ды і Дзе сяць Ме ся цаў, ка лі Ма ма ў Не-
бе. Тры га ды і Дзе сяць Ме ся цаў ка лі па кі-
ну ла нас тут на зям лі. Тры га ды і Дзе сяць 
Ме ся цаў, праз якія му сі лі прай с ці і да лей 
ідзем. Ту га, сум і жаль та кія вя лі кія, якіх не 
апі шаш сло ва мі. І з кож ным днём ця жэй. 
Ха ця мы ўжо да рос лыя і па га дзі лі ся з гэ-
тым, што Яна да нас ні ко лі не вер нец ца. 
На да ем са бе ра ды з бо лем, які ма ем у Сэр-
цы. За гэ ты цяж кі час мы ра бі лі ўсё, як 
ха це ла б гэ та Ма ма, бы лі ўзлё ты і ўпад кі, 
сум і ра дасць, плач і смех. Ды так цяж ка 
жыць у та кой ні шы — ня ма яе пры нас, ка лі 
яе вель мі пат ра бу ем, ка лі ёсць праб ле мы. 
Ма ма ве да ла б, як іх вы ра шыць. Ха ця і Я, 
і мае Бра ты і Та та ма ем сваё жыц цё, усё ж 
у нас штось ці кеп скае ад бы ва ец ца. Я ста-
ра ю ся па ма гаць ім у цяж кія хві лі ны, але 
ча сам цяж ка штось ці па ра іць, па ка заць. 
На жаль, Ма ма не па спе ла мя не ўся го на ву-
чыць, пе ра даць і па ра іць, але ве даю, што 
мае ся бе. Ма ем част ку Лю бо ві, якую да ла 
нам МА МА. Вель мі ка ха ем Яе і не за леж на 
ад суп ра ці ву лё су мы ма лай чы ны і спра вім-
ся з гэ ты мі цяж кі мі хві лі на мі...»

Ада ма
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Не пуб ліч ная шко ла свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія, або як ка жуць у на ро-
дзе «пра ва слаў ная шко ла», іс нуе 
дзе сяць га доў. За гэ ты час яна раз-
рас ла ся ў двац цаць адзін раз і лі-
чыц ца ад ной з леп шых аду ка цый-
ных уста ноў на Пад ляш шы. У рэй-
тын гу, са стаў ле ным па коль кас ці 
лаў рэ а таў прад мет ных кон кур саў за 
2015/2016 год, НШ свсв. КіМ за ня ла 
пер шае мес ца ў Пад ляш скім ва я вод-
стве. У мі ну лым го дзе — дру гое.

Най больш лаў рэ а таў і фі на лі стаў 
па бе ла ру скай і ру скай мо вах, ёсць 
так са ма лаў рэ а ты па ан г лій скай 
мо ве, ма тэ ма ты цы і ін фар ма ты цы. 
Го на рам шко лы з’яў ля юц ца шмат лі-
кія пра ек ты і па заў роч ныя прад мет-
ныя і ма стац кія гур т кі, у тым лі ку 
гур т кі тан цаў і шах ма ты стаў.

Ця гам га доў шко ла прыд ба ла но-
вы бу ды нак па ву лі цы Ва рынь ска га.

— Апош нім ча сам нам уда ло ся ад-
ра ман та ваць раз дзя валь ню і аб ста ля-
ваць мно гія клас ныя за лы, — ка жа 
ды рэк тар Ле на Лаў ні чук. — Гэ та для 
нас вя лі кі крок у раз віц ці шко лы.

За раз увесь пра стор ны бу ды нак 
за ня ты на пат рэ бы шко лы. Мы 
ўдзяч ны Аляк сан д ру Сас ну і прэ-
зі дэн ту Та дэ ву шу Тру ска ля ска му, 
якія пе ра да лі для шко лы бу ды нак 
на 25 га доў.

А што бы ло на па чат ку?
Сціп лыя па чат кі шко лы мы ад на-

та ва лі на ста рон ках «Зор кі». Най-
перш шко ла зна хо дзі ла ся ў бу дын-
ку ПШ № 34 па ву лі цы Па год най, 
12. Там аран да ва лі ад ну за лу. У ёй 
зай ма ла ся во сем пер шак лас ні каў. 
Ад па чат ку тут дзе я лі ся са ма ві тыя 
рэ чы. Са жмень кай дзе так пра ца-
ва ла аж но 12 на стаў ні каў. Мно гія 
з іх пры яз джа лі на два-тры ўро кі. 
Шко лай кі ра ва ла та ды Ан на Смык-
Кой ла. Ад па чат ку вя лі ся ўро кі бе ла-
ру скай і ўкра ін скай моў.

Мы на ве да лі ўрок бе ла ру скай мо-
вы, якую та ды вык ла да ла на стаў ні-
ца Та ма ра Бяль ке віч.

Пер шак лас ні кі Пат рык Мі ся юк 
і Да мі ні ка Бла гу шэў ская, сён ня лі цэ-
і сты, ра ска за лі пра свае за хап лен ні 
і на стаў ні цу:

 — На стаў ні ца чы тае нам каз кі 
і апа вя дан ні, пры дум вае бе ла ру скія 
гуль ні, — ка жа Да мі ні ка Бла гу шэў-
ская. — А най фай ней, ка лі чы тае нам 
«Мыш ку Пік-Пік». Да мі ні ка апа вя дае 
пра свой лю бі мы апо вед, ка лі Пік-Пік су-
стра кае ў тэ ле ба чан ні Мі кі Маў са. 

Дзе ці ве да юць бе ла ру скія ка ляд кі: 
«Све цяць све цяць зо рач кі», «Учо ра 
з вя чо ра». Вы сту пі лі на ват на вя лі кім 
кан цэр це ў фі лар мо ніі...

У кла се ча ты ры дзяў чын кі і і ча-
ты рох хлоп цаў. Увесь клас хо дзіць на 
за нят кі кла січ на га тан ца і рыт мі кі, 
зай ма юц ца ў шах мат ным гур т ку. А Ку-
ба Ша ра мэ та і Пат рык Мі ся юк трэ ні-
ру юць яш чэ ка ра тэ. Амаль усе сяб ры 
вы ву ча юць іг ру на ней кім ін ст ру мен це. 
Яны па а бя ца лі нам, што ў іх ка лісь бу-
дзе свой му зыч ны гурт!*

Та кі ма ла дзё вы рок-гурт са праў-
ды ўзнік, а са ма Да мі ні ка прас ла ві-
ла ся як клас ная са ліст ка, якая спя-
ва ла на кон кур сах БГКТ шэ дэў ры 
«Ля піс Тру бяц ко га».

За раз Пат рык і Ку ба іг ра юць і спя-
ва юць у ся мей ным гур це «Стэб-
ло». Яны вы сту па юць на мно гіх 
бе ла ру скіх фэ стах і кон кур сах.

Да во лі ці ка вая гі сто рыя бе ла ру-
скай мо вы. Ця гам га доў яе на ву ча лі 
мно гія на стаў ні цы: Та ма ра Бяль ке-
віч, Аль ж бе та Руд коў ская, Ві я ле та 
Ні кі цюк-Пер коў ская, Юлі та Сушч 
і Іа ан на Мар ко. Па ін цы я ты ве Іаан-
ны Мар ко ста лі ад зна чаць Дзень 
на цы я наль ных моў. З 2013 го да 
ў шко ле пра во дзіц ца кон курс «Бе ла-
ру ская дык тоў ка». Ле тась пры ма лі 
ў ёй удзел школь ні кі і да рос лыя: 
жур на лі сты, дзе я чы куль ту ры 
і дып ла ма ты.  Ме ра пры ем ства на-
бы ло агуль на поль скі ранг.

Вуч ні ма са ва пры ма юць удзел 
ва ўсіх бе ла ру скіх кон кур сах і пра-
ек тах, у тым лі ку кон кур сах ла джа-
ных «Ні вай»: у Су стрэ чах «Зор кі» 
і лі та ра тур ным кон кур се «Дэ бют».

У шко ле, ка лі ідзе пра го рад Бе ла-
сток, са мая вя лі кая коль касць пад-
піс чы каў на «Ні ву».

— Усё гэ та хо чам пра даў жаць, 
— ка жа ды рэк тар Ле на Лаў ні чук. 
— Для нас вель мі каш тоў ная пад-
трым ка бе ла ру скіх ар га ні за цый. 
А рэ дак цыі «Ні вы» вя лі кае дзя куй 
за Су стрэ чы «Зор кі». Для на шых 
дзя цей гэ та са ма ві тая ўзна га ро да.

З ве рас ня ў шко ле пра цуе но вая 

на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы. Іа ан-
ну Мар ко, якая за раз у ма ця рын-
скім вод пу ску, за сту пі ла Люд мі ла 
Се гень.

А ву чыць ёсць ка го — у па чат ко-
вай шко ле і гім на зіі ра зам 175 вуч-
няў. З гэ та га аж но 160 за пі са ла ся на 
ўро кі бе ла ру скай мо вы.

Ка лі ўлі чыць эн ту зі язм, які пра-
яў ля юць яны для «Бе ла ру скай дык-
тоў кі», мож на га ва рыць пра ней кі 
фе но мен. У пра ва слаў най шко ле, 
як ні дзе, дзе ці про ста га раць каб 
пры няць удзел у бе ла ру скай дык тоў-
цы. Сва ім эн ту зі яз мам за ра зі лі ўжо 
Нар ву і бе ла стоц кую Гім на зію № 7, 
якія пры сту пі лі да дык тоў кі. Ураж-
ва юць так са ма твор чыя проб лі скі.

Вуч ні пра ва слаў най шко лы свае 
та лен ты і здоль нас ці пра яў ля юць 
на ста рон ках «Зор кі». Не маг чы ма 
злі чыць усіх до пі саў і вер шаў. Іх 
са праў ды бы ло проць ма! Ся род іх 
вы лу ча лі ся та кія аў та ры, як Ве ра ні-
ка Кар дзю ке віч, Клаў дзія Га лін ская, 
Габ ры ся Тор ка, Мі хась Са хар чук, 
Алік Се мя нюк, Оля Са ла вя нюк, Іван-
ка Кар сун скі, Юсты на Ба ку мен ка, 
Да мі ні ка Бла гу шэў ская, Ага та Ус ці-
но віч, Аг неш ка Зда ноў ская, Зу зя 

Кар дзю ке віч, Ма тэ вуш Бу ра чэў скі.
Пра пос пех і прэ стыж шко лы за-

яў  ляе так са ма рэ кор д ная коль касць 
пер шак лас ні каў.

З ве рас ня пра цу юць два пер шыя 
кла сы ў па чат ко вай шко ле. У іх за пі-
са ла ся 24 вуч ні. Па поў ніў ся но вы, 
сё мы клас на сем асоб, за раз тут 20 
на ву чэн цаў.

— Як гэ та ўсё вам уда ец ца? — пы-
таю спа да ры ню Ле ну Лаў ні чук, 
якая ўжо во сем га доў кі руе шко лай.

Пра ва слаў най шко ле — 10 га доў!

— Гэ та за слу га цэ ла га ася род дзя, 
— чую ў ад каз.

І да дае, як важ ная для іх пад-
трым ка ку ра то рыі, ар га ні за цый, 
Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі і ва ла-
н цё раў. Сваю пра цу лі чыць вя лі кім 
го на рам, а вуч няў па-ма ця рын ску 
на зы вае «со ней ка мі» і «сар дэнь-
ка мі». У шко ле ся мей ная ат мас фе-
ра, усе ўсіх ве да юць. Гэ та даз ва ляе 
стры маць ат мас фе ру бяс печ нас ці 
і ла ду. У мо дзе тут сяб роў ства і вет-
лі васць.

— Ад нак мы ні чо га не да сяг ну-
лі б без пад трым кі Цар к вы і ўла-
ды кі Яку ба, які ад па чат ку ўзяў 
над на шай шко лай ду хо вую апе ку, 
— да дае Ле на Лаў ні чук.

Юбі лей над та ўра чы ста ад зна чы-
лі 5 ве рас ня ў Дра ма тыч ным тэ ат-
ры. Свя та ўпры го жыў, між ін шым, 
хор з бе ла ру скі мі пес ня мі пад кі рун-
кам Алы Ка мен скай.

Мы так са ма, да ра гія сяб ры, жа да-
ем вам Мно гая-мно гая ле та!

Ган на КАН Д РА ЦЮК
* Урок бе ла ру скай мо вы ў пра ва слаў-

най шко ле, «Ні ва» № 7 ад 2008 го да.

 Першакласнікі- першапраходцы 
з настаўніцай Тамарай Бялькевіч.

 Лена Лаўнічук: 
дырэктар школы.

 На юбілеі прагучалі беларускія песні, 
фота http://www.szkolacim.szkolnastrona.pl/
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох 
тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 34-17: 
Суп, скарб, го луб, плыт, га рох, міг, маг, Лі, Нё ман, 

ар, гі та ра. Стог, Амур, прас, глог, слых, кот, лёт, каб, 
мі ма, ру лі, ар, аб сяг, на.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, 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!

Ня ня су па кой ва ла плак cу:
— Ка лі не пе ра ста неш, ад дам ця бе ваў ку!
А воўк гэ та па чуў ды з на дзе яй, што здзей с ніц ца па гро за, ча каў да ве ча ра, каб уха піць дзі цят ка.
На стаў ве чар, дзі ця зас ну ла, а воўк, ску ліў шы хры бет, без зда бы чы вяр нуў ся да моў.
На па ро зе пры ві та ла яго га лод ная ваў чы ца, а ён, на ап раў дан не, ска заў:
— Пра бач, мі лая, я пра мах нуў ся! Я па ве рыў жан чы не!

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

Даверлівы воўк
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Мой ся бар 
З ім я ў пра цы, ад па чын ку,

На уро ку, пе ра пын ку.

З ім я ў по лі, з ім я ў шко ле,

З ім не сум на мне ні ко лі.

З ім ван д рую я па све це,

З ім ля таю у ра ке це.

Ча го сам не ад га даю —

У яго я за пы таю.

Ён усё на све це знае,

Мне ва ўсім да па ма гае.

З ім я гу тар ку вя ду,

З ім ні дзе не пра па ду.

— Хто ж ён гэ та кі, ска жы?

Нам яго ты па ка жы.

— Нез да гад лі вы ты, Міш ка...

Ся бар мой, вось ба чыш, 

— кніж ка.

Адам Ру сак

    

* * *

Як птуш кі,

Скла лі кры лы

Па ход ныя па лат кі,

І нас пак лі каў ве ра сень

У шко лу на за нят кі.

Бы вай це зноў да ле та,

Азё ры і ба ры.

Дзень доб ры,

Шко ла род ная,

На стаў ні кі,

Сяб ры!

Ва сіль Віт ка

АД РА ДЖЭН НЕ
Нап ры кан цы ХІХ ста год дзя і на-

па чат ку ХХ па чы на ец ца ма гут нае 
ад ра джэн не бе ла ру скай куль ту ры. 
На су пе рак цэн зу ры, якая не даз ва-
ляе пі саць па-бе ла ру ску, паў ста юць 
пер шыя га зе ты «На ша Ні ва», «На-
ша до ля», з’яў ля юц ца лі та ра та ры, 
вя дуц ца до сле ды па гі сто рыі і ге аг-
ра фіі Бе ла ру сі. Дзя ку ю чы тво рам 
Мак сі ма Баг да но ві ча, Ян кі Ку па лы, 
Яку ба Ко ла са, Ала і зы Паш ке віч 
(Цёт кі), Мак сі ма Га рэц ка га, На тал лі 
Ар сен не вай ды ін шых, бе ла ру ская 
лі та ра ту ра на бы вае шы ро кі аб сяг 
і вы хо дзіць на еў ра пей скі ўзро вень. 
На ша Пад ляш ша пры го жа ўпіс ва-
ец ца ў бе ла ру скую ад ра джэн скую 
плынь.У лі та ра ту ры прык мет ны 
го лас М. Ар ла (Сця па на Пя тэль ска-
га), а на му зыч най сцэ не ўзы хо дзіць 
зор ка Яна Та ра се ві ча, кам па зі та ра 
з Шын дзе лі, што ля Са кол кі.

(гак)

раск ве цім гі сто рыю 

Бе ла ру сі

Opiekun

Wiąz

Ar

Аматары тэатра з Нарвы
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Удзель ні каў звыш двух тыд нё ва га пле нэ
ру спа ты каю пры яго кан цы, на пры ро дзе. 
За бу дын кам Гай наў ска га до ма куль ту ры, 
ся род ста рых тоў стых дрэў, ля жаць яш чэ 
бя ро за выя і лі па выя ка ло ды, але боль
шасць пры ве зе най на пле нэр драў ні ны 
ўжо пе раў т во ра на ў пры го жую разь бу. 
Скуль п та ры кан ча юць свае апош нія пра
цы ў драў ні не. Боль шасць разь бя ры ла 
ў ду бі не, з якой скла да на пра ца ваць, 
але ду бо вая скуль п ту ра вель мі тры ва лая 
і прэ зен ту ец ца шы кар на як на сон цы, так 
і ў ця ні. Тэ ма для разь бы бы ла ад воль най, 
але боль шасць удзель ні каў ска ры ста ла ма
ты вы най п ры га жэй ша га ле су Еў ро пы — Бе
ла веж скай пуш чы, з якой Гай наў ка ад 
свай го ўзнік нен ня зна хо дзіц ца ў сім бі ё зе. 
Зат рым лі ва ю ся ка ля мес ца для ад па чын
ку, прык ры та га да хам і на пер шым пла не 
ба чу дзве вя лі кія скуль п ту ры, вы ка на ныя 
ў ду бе ма ста ком з Брэ ста Аляк сан д рам 
Ла зер кам — пуш чан ска га але ня і Бо жую 
Ма ці з ма лень кім Хры стом на ру ках. Да лей 
ста іць і ля жыць разь ба, якую яш чэ ап ра цоў
ва юць скуль п та ры. Пер ша па чат ко ва скуль
п та ры пра цу юць з да па мо гай ме ха ніч ных 
піл, а пас ля ап ра цоў ва юць свае пра цы без 
пры мя нен ня ме ха ніч най тэх ні кі.

— Най больш плён ным скуль п та рам 
ака заў ся Саш ка з Брэ ста, які пра ца ваў як 
му раш ка. За кон чыў ён вель мі пры го жыя 
скуль п ту ры і вяр нуў ся ўжо ў Брэст. Пра ца
ваць у ду бе скла да на, але Саш ку скла да на 
бы ло адар ваць ад пра цы. Яго здоль нас ці 
бач ны на скуль п ту рах. Я, як ка мі сар пле нэ
ру, зай ма ю ся ўсі мі ар га ні за цый ны мі пы тан
ня мі і ў мя не менш ча су на пра цу ў драў ні
не, але за раз пад га няю ра бо ту. Праз тры 
дні ад бу дзец ца ад к рыц цё пле нэр най вы
ста вы і трэ ба сар га ні за ваць тран с парт для 
пе ра во зу ду бо вай разь бы на но вае мес ца, 
дзе скуль п ту ра бу дзе ста яць не каль кі тыд
няў. Пас ля разь бу ў драў ні не трэ ба бу дзе 
сха ваць у зак ры тае мес ца, каб не мар не
ла, — за я віў ка мі сар пле нэ ру Ула дзі мір 
Мусь ко. Вік тар Ка бац апаль ваў бя ро за вую 
скуль п ту ру на не вя ліч кім вог ніш чы.

— Гай наў ка, по бач За ка па на га, у ся
мі дзе ся тых га дах бы ла дру гім цэн т рам 
разь бы па дрэ ве ў Поль ш чы. Па чы на ю чы 
ад па ло вы шас ці дзе ся тых га доў у Гай наў
цы ад бы ло ся 14 разь бяр скіх пле нэ раў. 
Яны рас с ла ві лі та ды наш го рад на ўсю 
Поль ш чу амаль так, як ця пер гэ та ро біць 
Між на род ны фе сты валь цар коў най му зы кі. 
Разь бяр скі свет пры яз джаў у Гай наў ку, 
каб тут пра ца ваць у драў ні не. У гай наў скіх 
пле нэ рах пры ма лі ўдзел вя до мыя скуль п
та ры з Поль ш чы, Аў ст ра ліі, ЗША, Гер ма ніі, 
Літ вы, Чэ хіі, а скуль п ту ры з гай наў скіх 
пле нэ раў прэ зен та ва лі ся ў На цы я наль ным 
му зеі ў Вар ша ве і на вы ста вах у Кра ка ве, 
Люб лі не і перш за ўсё на вы ста ве ў Мюн хе
не. З Мюн хе на спе цы яль на за ка за лі ад ну 
разь бу на на шым пле нэ ры. Пас ля доў га га 
пе ра пын ку мы з сяб рам Ула дзі мі рам Мусь
ко ра шы лі ся ад на віць пле нэ ры разь бы па 
дрэ ве і на мер ва ем ся ад крыць га ле рэю 
для прэ зен та ван ня вы ка на ных на пле нэ
рах скуль п тур, — ска заў Вік тар Ка бац. 
На га даў ён, што пер шы разь бяр скі пле нэр 
ад быў ся ў Бе ла ве жы, дзе ў 1963 го дзе ка
ля бу дын ка Пры ро даз наў ча га му зея спат
ка лі ся на пле нэ ры ма ста кі, якія зай ма лі ся 
жы ва пі сам і вы кон ва лі пра сто ра выя ін ста
ля цыі з вы ка ры стан нем драў ні ны.

— Гэ та пра фе сар Фа лін скі з Поль скай 
ака дэ міі на вук за пра па на ваў ма ста кам 
зра біць скуль п ту ры ў драў ні не з па ва ле ных 
вет рам у пар ку бя роз. Ад гэ та га па ча лі ся 
на шы пле нэ ры. Чар го вая скуль п ту ра вы
кон ва ла ся ў драў ні не ўжо ў Гай наў цы, на 
гэ тым мес цы ў га рад скім пар ку, дзе пас ля 
зна хо дзіў ся фан тан. Паз ней пле нэ ры ста лі 
ла дзіц ца на тэ ры то рыі Гай наў ска га прад
пры ем ства дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас
ці, якое мно га да па ма га ла ў іх ар га ні за цыі, 
— га ва рыў Вік тар Ка бац.

— Я здаў на ду маў, каб ад на віць разь
бяр скія пле нэ ры ў Гай наў цы. І ўрэш це 
зра бі лі мы гэ та ра зам з Вік та рам Ка ба цам. 
За раз скла да на рас па вес ці пра пер шыя 
пле нэ ры. Ства раль ні ка мі іх бы лі, між ін
шым, ма ста кі Мі ка лай Вал ка выц кі, ро дам 
з Бе ла ве жы і Та дэ вуш Бо лаз. Ар га ні за ваць 
пле нэ ры да па ма гаў гай наў скі на стаў нік 
тэх на ло гіі ап ра цоў кі драў ні ны Юлі юш Ай
жа ноў скі, ма рай яко га бы ло ства рэн не 
га ле рэі скуль п ту ры ў Гай наў цы. Мы з Вік та
рам хо чам здзей с ніць яго ма ру, — ска заў 

гай наў скі разь бяр, спе цы я ліст разь бы па 
ка ранях Ула дзі мір Мусь ко.

Пат ра нат над разь бяр скі мі пле нэ ра мі 
ста ла тры маць Гай наў скае прад пры ем
ства дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, 
якое так са ма да па ма га ла іх ла дзіць. Ды
рэк тар гэ та га прад пры ем ства спа дар 
Су лі ма кла па ціў ся, каб бы ла драў ні на для 
разь бы. Пра цаў ні кі прад пры ем ства да па
ма га лі скуль п та рам ап ра цоў ваць драў ні ну 
з пры мя нен нем за вод скай тэх ні кі. Ка лі 
ды рэк та рам дрэ ва ап ра цоў ча га прад пры
ем ства стаў Аляк сей Зін, з яго вя лі кай да
па мо гай гай наў скія разь бяр скія пле нэ ры 
раз гар ну лі дзей насць і пе раў т ва ры лі ся 
ў між на род нае ме ра пры ем ства.

— Я быў ка мі са рам між на род на га разь
бяр ска га пле нэ ру ў 1976 го дзе. Та ды бы ло 
ві даць зна чэн не ма стац ка га ме ра пры ем
ства, якое ра бі ла Гай наў ку вя до май не 
толь кі ў кра і не, але і ў за меж жы. Пле нэр 
ча тыр нац ца ты раз ад быў ся ў 1979 го дзе. 
Паз ней не бы ло спры яль ных умоў для 
гэ та га — у 1980 го дзе ў кра і не па ча лі ся 
за ба стоў кі, у снеж ні 1981 го да ў час ва ен
на га ста но віш ча бы лі рас пуш ча ны ўсе ма
стац кія ар га ні за цыі. Пас ля па ча ло ся ін шае 
фі нан са ван не ма стац кіх ме ра пры ем стваў 
і пле нэр не ад на віў дзей нас ці, — ус па мі
наў Вік тар Ка бац. — Мы ця пер пра цяг ва
ем ар га ні за цыю пле нэ ру і шу ка ем мес ца 
для прэ зен та цыі вы ка на ных скуль п тур. 
Пра па ну ем, каб у бы лым офіс ным бу дын
ку Гай наў ска га прад пры ем ства дрэ ва ап ра
цоў чай пра мыс ло вас ці, які зна хо дзіц ца за 

ста ло вай гэ та га прад пры ем ства, ар га ні за
ваць Пад ляш скую га ле рэю разь бы па дрэ
ве. Спа дзя ем ся на пад трым ку га рад скіх 
улад і Мар шал коў скай уп ра вы ў Бе ла сто
ку, па коль кі га ле рэя прэ зен та ва ла б пра
цы скуль п та раў Пад ляш ска га ва я вод ства. 
Пас ля прэ зен та цыі на пля цоў цы ка ля Гай
наў ска га до ма куль ту ры разь ба маг ла б 
эк с па на вац ца на пра стор ных ка лі до рах 
ня даў на ўзве дзе на га шы кар на га бу дын ка 
По лі тэх ніч на га ін сты ту та.

У пят нац ца тым пле нэ ры разь бы па дрэ
ве пры ня лі ўдзел скуль п та ры з Гай наў кі, 
Бе ла сто ка, Люб лі на і Брэ ста. Для скуль п
та раў пад рых та ва ны бы лі драў ля ныя ка ло
ды з ду бу, лі пы і бя ро зы. З 7 па 24 жніў ня 
разь бя ры лі яны на пля цоў цы ка ля бу дын ка 
Гай наў ска га до ма куль ту ры.

— Я вы кон ваю скуль п ту ру ў бя ро зе. 
На зы ва ец ца яна «Раз ві тан не з пуш чай», 
а кан к рэт на гэ та раз ві тан не дрэ ва з пуш
чай. Ха ця ка лод ка бя ро зы, у якой я разь
бя рыў, бы ла пры ве зе на зпаза пуш чы, 
то гэ тая скуль п ту ра з’яў ля ец ца сім ва лам 
дрэў, якія за раз ма са ва вы ся ка юць у Бе ла
веж скай пуш чы і вы во зяць. Кож нае вы ве зе
нае паза пуш чу дрэ ва раз віт ва ец ца з ёй. 
Дру гой ма ёй пра цы даў я за га ло вак «Зям
ля». Гэ та пра сто ра вая ін ста ля цыя, на якой 
пры ма ца ваў я яш чэ ка мень. На ёй ві даць, 
як зніш ча на на ша Зям ля. Пад час вы кон ван
ня сва іх ра бот я ас ця рож на, на ма лым аг ні, 
апаль ваю драў ні ну і пад час та ко га пра цэ су 
яна не паў тор на і неп рад бач лі ва ап ра цоў
ва ец ца, а пры гэ тым я яш чэ ка ры ста ю ся 

ко ле ра мі, якія вы сту па юць у пры ро дзе, 
— пат лу ма чыў ма стак Вік тар Ка бац.

Пад час пле нэ ру ад наў ля ла ся так са ма 
вы я ва Ма рыі Кю рыСкла доў скай, вы ка на
ная ў ду бе пад час ад на го з пле нэ раў, якая 
ста яла ка ля І Агуль на а ду ка цый на га лі цэя 
імя Ма рыі Кю рыСкла доў скай у Гай наў цы. 
Пас ля аб наў лен ня бу дзе яна на зад па стаў
ле на ка ля бу дын ка лі цэя. Усе скуль п ту ры 
вы кон ва лі ся пад час пле нэ ру з ка ло дак 
ду бу і бя ро зы. Разь бя ры не па ка ры ста лі ся 
пры ве зе най лі пай, у якой най ляг чэй разь
бя рыць і якой ах вот на ка ры ста юц ца мно гія 
на род ныя скуль п та ры Гай наў ш чы ны.

— Я ра шыў ся вы ра заць по стаць свя то
га Фран ціш ка, пат ро на эко ла гаў і астат ніх 
лю бі це ляў пры ро ды, які ў сва ім жыц ці дбаў 
пра ўсё, што на пры ро дзе яго ак ру жа ла 
і за хап ляў ся пры го жас цю на ва коль на га 
ася род дзя, — за я віў ка мі сар пле нэ ру Ула
дзі мір Мусь ко.

— Я апош нім ча сам вы кон ваю разь бу 
з жан чы на мі і дзве мае скуль п ту ры з жа но
чы мі по ста ця мі паў ста юць тут на пле нэ ры. 
Разь ба ў ду бе больш скла да ная, па тра буе 

Разь бяр скі пле нэр 
вяр нуў ся ў Гай наў ку

Гай наў скія ма ста кі Вік тар Ка бац і Ула дзі мір Мусь ко ра шы лі ся 
ад на віць разь бяр скія пле нэ ры ў Гай наў цы, якія ла дзі лі ся ў го ра дзе 
ў шас ці дзя ся тых і ся мі дзя ся тых га дах мі ну ла га ста год дзя. У ХV Між на
род ным разь бяр скім пле нэ ры ў Гай наў цы пры ня лі ўдзел скуль п та ры 
з Гай наў кі, Бе ла сто ка, Люб лі на і Брэ ста.

 Вік тар Ка бац

больш ча су, але для мя не важ ны кан чат ко
вы рэ зуль тат ма ёй пра цы, — ска заў Ста-
ніс лаў Аста шэў скі, разь бяр з Бе ла сто ка 
і па чаў ме ха ніч най пі лой да лей ап ра цоў
ваць ду бі ну. Ка лі ў да лё кім мі ну лым скуль
п та ры пра ца ва лі без пры мя нен ня ме ха ніч
най тэх ні кі, разь ба ў ду бі не бы ла больш 
скла да най і доў гай.

— Я ця пер вы кон ваю ры бу. Мая га лоў
ная скуль п ту ра паў стае так са ма з вы ка ры
стан нем ка мен ня і па каз вае пры го жасць 
Бе ла веж скай пуш чы, ка ля якой мы тут зай
ма ем ся, — ска заў скуль п тар Да нель Лі пі-
ян-Ка нюк з Люб лі на, які так са ма пра ца ваў 
з ме ха ніч най пі лой у ру ках.

— Пле нэр мы ла дзім пры фі нан са вай 
да па мо зе бур га міст ра Гай наў кі. Вы ка ры
стоў ва ем мы яе на ап ла ту нач ле гаў, хар ча
ван ня і куп лю драў ні ны для разь бы. Бур га
містр Гай наў кі і Гай наў скі дом куль ту ры, на 
яко га пля цоў цы мы ця пер пра цу ем, з’яў ля
юц ца су ар га ні за та ра мі пле нэ ру, але за ўсі
мі спра ва мі хо дзім мы з Вік та рам Ка ба цам. 
Праз не каль кі тыд няў бу дзе вы да дзе ны 
аль бом пра гі сто рыю Між на род на га разь
бяр ска га пле нэ ру па дрэ ве ў Гай наў цы. 
Спа дзя ем ся, што ў на ступ ных га дах пры ме 
ў ім удзел больш разь бя роў. Хо чам, каб 
наш пле нэр стаў што га до вай між на род най 
ім п рэ зай, — ска заў Ула дзі мір Мусь ко.

24 жніў ня плён ХV Між на род на га разь
бяр ска га пле нэ ру ў Гай наў цы быў зап рэ
зен та ва ны на пле нэр най вы ста ве ка ля 
бу дын ка ГДК.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Ка мі сар пле нэ ру Ула дзі мір Мусь ко Да нель Лі пі ян-Ка нюк з Люб лі на
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У апош ніх днях жніў ня ў Суп рас ль скай 
ака дэ міі ад бы ла ся між на род ная кан фе
рэн цыя на тэ му „Цар к ва і асі мі ля цыя 
— свой і чу жы”. А больш агуль на — ас
ноў ным стрыж нем кан фе рэн цыі ме ла 
быць ме на ві та з’я ва асі мі ля цыі.

Асі мі ля цыя мае не каль кі зна чэн няў, 
а тэр мін вы во дзіц ца з ла цін ска га сло ва 
si mi lis — па доб ны. У гра мад скім сэн се 
сло ва асі мі ля цыя аба зна чае з’я ву пры
ман ня пры мет су сед няй гра мад скай 
гру пы; кра нае гэ та так на цы я наль ныя 
гру пы, як і кан фе сій ныя. І ад бы ва ец ца 
яна ў пра сто ры між су сед скіх ад но сін, 
а дак лад ней — на па меж жы. А ў нас жа 
шы ро кае па меж жа, па меж жа між гла
баль ны мі Ус хо дам і За ха дам. Гэ та мо жа 
аса цы я вац ца на ват з тэк та ніч ным ме жа
ван нем участ каў зям ной ка ры, дзе ды на
мі ка гэ тых ве лі зар ных участ каў вык лі кае 
роз най ма гут нас ці зем лят ру сы. Гэ так жа 
і ў гра мад скім су тык нен ні цы ві лі за цый
ных участ каў...

Асі мі ля цыя мо жа ад бы вац ца мір ным 
шля хам, а мо жа быць вы ні кам роз на га 
па нап ру жан ню на сіл ля. У хо дзе кан фе
рэн цыі раз г ля да лі ся роз ныя асі мі ля цый
ныя пра цэ сы, якія ад бы ва лі ся ця гам ста
год дзяў у на шай гра мад скай пра сто ры.

Важ най па дзе яй, якая на ста год дзі 
выз на чы ла ход асі мі ля цый ных пра цэ саў 
у Еў ро пе, стаў Тры дэн ц кі са бор 1545
1563 га доў. Яго мэ тай бы ло суп раць
дзе ян не рэ фар ма цыі, суп раць дзе ян не 
пас лаб лен ню пап скай ула ды, якое паз
ней ста ла дзе ян нем з мэ тай ма ца ван ня 
пап скай ула ды. Вар та заў ва жыць, што 
неў за ба ве пас ля та го са бо ра бы ла зак
лю ча на Бе рас цей ская унія 1596 го да, 
якая выз на чы ла ход шмат лі кіх, не толь кі 
чы ста кан фе сій ных, па дзей у на шай 
на ва коль най пра сто ры. А вар та ж яш чэ 
вяр нуц ца не каль кі ста год дзяў на зад, 
бо та ды на тэ ры то рыі Рэ чы Пас па лі тай 
ка то лі кі бы лі ў мен шас ці, а ўсход нюю 
па лі ты ку пра во дзі лі ад но чы ны Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га; сён ня гэ та гу чыць 
не ве ра год на...

На сіль ная асі мі ля цыя наб ра ла, ад нак, 
асаб лі вай сі лы ў ХХ ста год дзі. Асаб лі ва 
на тэ ры то рыі За ход няй Га ліч чы ны. І гэ та 
не ў ва ен ны час та го лі ха лет ня га ста год
дзя, але ў час, зда ва ла ся б, мір ны. За 
той пе ры яд са зга да най тэ ры то рыі, як па
ве да міў у сва ім дак ла дзе Ежы Ус ці но віч, 
счэз ла 1750 куль та вых аб’ ек таў ус ход
ня га аб ра ду. У час абедз вюх сус вет ных 
вой наў іх лік па мен шаў на ней кі дзя ся так 
у час Пер шай, і на та кі ж лік у час Дру
гой сус вет ных вой наў. За тое са праўд ны 
кан фе сій ны зем лят рус тва рыў ся ў „мір
ны” час, ка лі дзяр жаў ныя струк ту ры не 
бы лі за ня ты зма ган нем з ап ра ну тым 
у мун дзі ры пра ціў ні кам. Ад бы ва лі ся так
са ма, не толь кі там, хра ма выя кан вер сіі. 
Уся ляк з імі бы ва ла. Бы ва ла і так, што 

ра ней шы сак раль ны змест уста ра няў ся, 
а бы ва ла і так, што за хоў ваў ся — лёс 
ра ней ша га сак рум за ле жаў ад аса бі стай 
куль ту ры но вых гас па да роў. Да даць яш
чэ трэ ба, што пас ля Дру гой су свет най 
вай ны, пас ля ўсіх пас ля ва ен ных дэ маг
ра фіч ных зем лят ру саў, кан вер сіі аха пі лі 
так са ма тыя хра мы, якія ра ней слу жы лі 
не толь кі ўсход ня му аб ра ду, але і тыя, 
што слу жы лі за ход ня му аб ра ду — на за
ход ніх і паў ноч ных тэ ры то ры ях пас ля ва
ен най Поль ш чы.

Слоў кры ху больш вар та пры свя ціць 
суп раць лег лай част цы поль скай дзяр
жа вы. Пра ма скоў скі ўрад Поль ска га 
ка мі тэ та на цы я наль на га выз ва лен ня 
га ра чыў ся за тое, каб ад туль вы се ліць 
усё на сель ні цтва ўсход ня га аб ра ду. Да
пу скаў ён па кі дан не ў ме жах Поль ш чы 
толь кі тых грэ кака то лі каў і пра ва слаў
ных, якія кан вер ту юц ца ў ка та лі цызм, 
ды і то даз ва ля ю чы ім пе ра ся ліц ца на 
пас ля ня мец кія зем лі. Ужо ў 1944 го дзе 
ў вы ні ку да мо вы з са вец кім ура дам з паў
д нё ваўсход ніх тэ ры то рый Поль ш чы на 
са вец кую Ук ра і ну бы ло вы се ле на амаль 
паў мі льё на ча ла век. За чыст кай апош ніх 
за ня ла ся ак цыя „Віс ла” ў 1947 го дзе... 
У пас ля ва ен ныя га ды і з на шай Бе ла сточ
чы ны вы еха ла ў Са вец кі Са юз пад со рак 
ты сяч на ро ду. Не ка то рыя з гэ тых пе ра ся
лен цаў, не ўжыў шы ся ў Бе ла ру сі, пе ра ся
лі лі ся ў бы лую Ус ход нюю Пру сію...

Асі мі ля цыя, якая за ві та ла на на шы 
зем лі, асаб лі ва пас ля кан ца Яге лон скай 
ды на стыі, зай ме ла не толь кі кан фе сій ны 
ха рак тар. На тэ ры то рыю Вя лі ка га Кня
ства Лі тоў ска га, дзе ра ней дзяр жаў най 
мо вай бы ла мо ва вя лі кіх та маш ніх кня зёў 
— ста ра бе ла ру ская, па ча ла за віт ваць 
поль ская мо ва, а так са ма ла тынь. Іх пры
но сі лі не толь кі ду хоў ныя чы ны з Поль ш
чы, ёю ста лі ка ры стац ца і чы ны ўсход ня

га аб ра ду — у па ле мі ках з за ход ні ка мі. 
Ас вет ныя ўста но вы та го ча су так са ма 
ка ры ста лі ся мо ва мі, да якіх трэ ба бы ло 
пры вуч вац ца.

Тут асаб лі вую ро лю трэ ба ад вес ці ор
дэ ну ба зы лья наў. Да зак лю чэн ня Бе рас
цей скай уніі яго не бы ло на тэ ры то рыі 
Рэ чы Пас па лі тай. На тэ ры то рыю Вя лі ка
га Кня ства Лі тоў ска га ён быў афі цый на 
прыз ва ны ў 1617 го дзе, а ар га ні за ва лі 
яго кар ме лі ты і езу і ты. Спа чат ку ўзна ча
ліў яго Ве лья мін Руц кі, а пас ля ім кі ра ва лі 
ма на хі ка та ліц ка га вы ва ду. Ор дэн гэ ты 
вель мі та ды ру піў ся пра асі мі ля цыю ўні я
таў у ка та лі цтва, а звян чэн нем гэ тай руп
нас ці быў За мой скі са бор 1720 го да.

Вар та заг ля нуць і на на шы ту тэй шыя 
зем лі ў эпо ху не над та даў няй даў ні ны, 
у пас ля ва ен ны пе ры яд. Тут так са ма чу ла
ся ды хан не асі мі ля цый на га ці ску. Ад ным 
з пры ё маў суп раць ста ян ня асі мі ля цыі, 
асаб лі ва кан фе сій най, бо кан фе сія ста
на ві ла ся ас ноў ным бар’ е рам на шля ху 
асі мі ля цыі, бы ла мі мік рыя. Пра ва слаў нае 
вя ско вае на сель ні цтва, якое апы ну ла ся 
ў Бе ла сто ку, у тым жа Бе ла сто ку быц цам 
не заў ва жа ла цар к вы, за тое ка лі на вед
ва ла свае род ныя мяс ці ны, та ды ўжо па
во дзі ла ся бе так, быц цам у го ра дзе і не 
бы ва ла. У Ва я вод скім ка мі тэ це пар тыі 
пра ца ва лі „атэ і сты” і пра ва слаў ныя, і ка
та ліц кія. Па вод ле Ан джэя Са доў ска га, 
на сён няш ні дзень больш за па ло ву пра
ва слаў на га на сель ні цтва Бе ла сточ чы ны 
пра жы вае ў га ра дах; у са мім Бе ла сто ку 
ка ля шас ці дзе ся ці ты сяч. Ас ноў най 
мо вай зно сін у пуб ліч най і пры ват най 
пра сто ры, так у га ра дах, як і мя стэч ках, 
ста ла поль ская мо ва. У пас ля ва ен ны 
час ас ноў ным кры тэ ры ем гра мад скай 
ідэн ты фі ка цыі бы ло ве ра выз нан не. Але 
не ве ра выз нан не ў шы ро кім су свет ным 
ра зу мен ні, але ў ту тэй шым, з ту тэй шы мі 
аб ра да мі і звы ча я мі. Най больш тры ва лай 
з’яў ля ец ца пры ват ная ай чы на, род ная 
мяс цо васць, мес ца на ра джэн ня. А Поль
ш ча — гэ та най блі жэй шы кры ху „ін шы 
свет”, кры ху „свой скі”...

Аль ж бе та Чык він па вя ла слу ха чоў 
з ту тэй ша га зас цен ка на шы ро кія су свет
ныя пра сто ры, у на ву ко выя да сяг нен ні 
су свет най са цы я ло гіі і псі ха ло гіі, пры во
дзя чы да ве да ма до сле ды тых за меж ных 
ву чо ных, якія заг лы бі лі ся ў глы бі ню ча ла
ве чай псі хі кі дзе ля вы шу коў ван ня заг неж
джа ных там пры чын асі мі ля цыі. А га лоў
най пры чы най да лу чэн ня да су сед ня га 
све ту з’яў ля ец ца — па вод ле ад ной з тэ
о рый — тры во га ча ла ве ка за веч нае вы
жы ван не, тры во га пе рад смер цю. Ме на
ві та тая гра мад ская адзін ка пе рад аб ліч
чам смер ці шу кае пра даў жэн ня свай го 
жыц ця ў ней кай мац ней шай су поль нас ці, 
быц цам тая су поль насць па ня се ха ця б 
ду хоў насць тае адзін кі ў нес мя рот ную 
бу ду чы ню. Та му век тар асі мі ля цый ных 

пра цэ саў скі ра ва ны ў мац ней шы бок, 
у бок тае гра мад скас ці, якая мац ней шая, 
больш пер с пек тыў ная для вы жы ван ня. 
Гэ та не толь кі век тар аса бі ста га вы ба
ру, гэ та так са ма век тар асі мі ля цый на га 
ці ску, нак ш талт та го, які вель мі ад чу валь
ны ў Поль ш чы. Яго мэ тай уз мац нен не, 
уз буй нен не ўлас най гра мад скай аб ш
чы ны, якая б па нес ла ў бу ду чы ню тую 
гра мад скую нес мя рот насць. А з гэ та га 
бя рэц ца і ксе на фо бія, па гро за, што „ін
шы” мо жа паг ра жаць гэ та му век та ру, мо
жа паз ба віць яго мо цы, паз ба віць уяў най 
нес мя рот нас ці, паз ба віць сваю бак тэ рый
ную фло ру шля хет нас ці. Сва іх мож на 
ўзяць пад кан т роль, а з чу жы мі спра ва 
ня пэў ная. Чу жы ста но віц ца сі но ні мам па
тэн цый на га зла. Страх пе рад чу жым спа
ра джае аг рэ сію, так як бы ло гэ та з за ма
хам на ве жы Сус вет на га цэн т ра ган д лю, 
пас ля яко га лёг ка бы ло рас па ліць вай ну 
ў Іра ку, дзе за гі ну ла ка ля шас ці сот ты сяч 
на сель ні цтва, два мі льё ны па да ло ся ў за
меж нае бе жан ства, а ча ты ры мі льё ны 
міг ра ва ла ў ме жах кра і ны; за гі ну ла так
са ма 3,7 ты сяч аме ры кан цаў, а на вай ну 
рас хо да ва на Шта та мі звыш ча ты рох сот 
мі льяр даў до ла раў...

Пры лі пан не да мац ней ша га тлу ма чаць 
так са ма не ка то рыя ін ды ві ду аль ныя, як 
і ка лек тыў ныя па во дзі ны. Вось на Бе ла
сточ чы не на бі рае мо цы поль скасць, як 
неш та эліт нае, да якой да лу ча юц ца не ка
то рыя ту тэй шыя „ня поль скія” наш чад кі. 
І ёсць для гэ та га агуль нае ксе на фоб нае 
ле піш ча — ан ты се мі тызм. У ка лек тыў ным 
вы мя рэн ні так са ма бач ная па доб ная з’я
ва: у дзяр жаў ным маш та бе пры лі пан не 
Поль ш чы да Аме ры кі ці Бе ла ру сі да Ра сіі.

Не ўда ло ся мне быць на ўсіх дак ла
дах; вы бі раў я най больш з май го пун к ту 
гле джан ня пер с пек тыў ныя. А спектр 
кан фе рэн цыі быў ба га ты: бы ло шмат гі
сто рыі з эпо хі Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска
га, бы ло шмат пра па ку ты на сель ні цтва 
паў д нё ваўсход няй Поль ш чы, бы ло пра 
траў мы сер баў у час рас па ду Югас ла віі, 
бы ло пра зма ган не даў ніх із ра іль цян за 
за ха ван не сва ёй то ес нас ці — тое няс
пын нае хі стан не то па хі ля ю чы ся пе рад 
Бо гам, то ад Бо га ад хі ля ю чы ся. І пра ды
на мі ку ўнут ра на га ас наш чэн ня суп рас ль
скай Бла га веш чан скай цар к вы, а на ват 
пра па да бен ства не ка то рых яе ар хі тэк
тур ных эле мен таў з зам кам Сфор цаў 
у Мі ла не. І пра ма ста цтва Ежы На ва сель
ска га, які за пра па на ваў ад ной з ту тэй
шых цэр к ваў сваё ма стац кае аз даб лен
не, але з пры чы ны на ва тар ства фор мы, 
у якой пра па на ва ла ся больш ду хоў нас ці, 
а менш ця лес нас ці, пры ха джа не ад мо ві
лі ся ад пра па но вы, ха ця змест рас пі скі 
хра ма быў поў нас цю згод ны з ка но на мі; 
у пры ха джан спра ца ва ла пры выч ка да 
„свой скас ці”.
vТэкст і фота Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

Не толь кі пра асі мі ля цыю
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Уладзіміра Содаляwww.sxod.by
80 га доў з дня нараджэння

Д а с л е д ч ы к  б і я г р а ф і й  к л а с і к а ў

Бе ла ру скі жур на ліст, кра яз на вец, лі та ра
ту раз на вец Ула дзі мір Со даль на ра дзіў ся 13 
ве рас ня 1937 го да ў вёс цы Мор маль Жло
бін ска га ра ё на (Го мель ская воб ласць). 
Яго прод кі ме лі ўні каль ны па ра вы млын, 
а по тым бы лі ў вы сыл цы. З дзя цін ства меў 
ін ва лід насць па зро ку, зза вы пад ко ва га 
вы бу ху стра ціў во ка. У 1961 го дзе ажа ніў ся 
з Кла рай Ка рат ке віч, меў сы на і дач ку.

У 1963 го дзе Ула дзі мір Со даль скон
чыў Мін скі пе да га гіч ны ін сты тут. Пра ца
ваў за гад чы кам Мор маль ска га сель ска га 
клу ба, элек т ры кам Мур ман ска га суд на ра
мон т на га за во да, скон чыў бры гад ныя кур
сы то ка раў. Пас ля пра ца ваў на стаў ні кам 
бе ла ру скай мо вы і гі сто рыі Аст ра шыц
ка га дзі ця ча га су хот на га са на то рыя, на
мес ні кам га лоў на га рэ дак та ра ча со пі са 
„Ма ста цтва Бе ла ру сі”, рэ дак та рам на ву
ко вапа пу ляр ных і на ву чаль ных праг рам. 
У 19672000 га дах пра ца ваў на Бе ла ру
скім тэ ле ба чан ні, у тым лі ку рэ дак та рам 
ас вет ных пе ра дач „Род нае сло ва” (1979
2000), „У кож на га бы ла свая вай на”.

Пер шыя свае апа вя дан ні Со даль апуб лі
ка ваў у 1955 го дзе ў га зе це „Пі я нер Бе ла ру
сі”. Ця гам свай го твор ча га жыц ця дас ле да
ваў бе ла ру скую лі та ра ту ру і куль ту ру ХІХ
ХХ ст., жыц цё вы і твор чы шлях Він цэн та Ду
ні наМар цін ке ві ча, Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча, 
Ян кі Ку па лы, Мак сі ма Баг да но ві ча, Яд ві гі на 
Ш., Зось кі Ве рас ды ін шых. Аў тар па пу ляр
ных вы дан няў „Людзь мі звац ца” (1977), 
„Пу ця ві на мі сей бі та” (1982), „Куш лян скі 
кут”, „Сцеж ка мі Ма цея Бу рач ка” (абедз ве 
1990), „Жуп ран ская ста рон ка” (1992), „Тут 
ба чу свой край” (1994), „Сві ран скія крэ скі” 
(1995), „Кар пі лаў ка” (2001), „Умей слу хаць” 
(2003), „Свя ты той ку то чак фаль ва рак Сві
ра ны” (2005), „Анек до цік у ро цік” (2008), 
„Блас ла вё ныя Куш ля ны” (2009), „На род ныя 
апа вя дан ні” (2009). Скла даль нік аль бо маў 

„Фран ці шак Бе ня дзікт Ба гу шэ віч” (1986), 
„Він цэнт Якуб Ду нінМар цін ке віч” (1997). Ук
ла даль нік збор ні каў тво раў Ф. Ба гу шэ ві ча 
„Мая дуд ка” (1987), „Ка му дуд ка пас луш на” 
(1990), аў тар кні гі „Во лат з Мi гаў кі” (2007), 
пры све ча най жыц цю і дзей нас ці Аляк сан д
ра Ула са ва. Ула дзі мір Со даль — аў тар сцэ
на ры яў на ву чаль ных ды я філь маў пра Ф. 
Ба гу шэ ві ча, В. Ду ні наМар цін ке ві ча, К. Ка
лі ноў ска га ды ін шых. Ніх то не дас ле да ваў 
так глы бо ка і дэ та лё ва бі яг ра фію Фран ціш
ка Ба гу шэ ві ча як Со даль.

З 1996 го да Ула дзі мір Со даль ува хо дзіў 
у Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў, быў у Са
ю зе жур на лі стаў Бе ла ру сі. Ся бар Рэс пуб
лі кан скай Ра ды Та ва ры ства бе ла ру скай 
мо вы імя Фран цы ска Ска ры ны, рэд ка ле
гіі га зе ты „На ша сло ва” і Та ва ры ства бе
ла ру скай шко лы. Удзель нік Уста ноў чых 
з’ез даў БНФ, ТБМ. Адзін з пад пі сан таў 
лі ста твор чай ін тэ лі ген цыі ў ЦК КПСС 
аб ста не бе ла ру скай мо вы ў рэс пуб лі цы 
Бе ла русь. За лі та ра тур надас лед чыц кую 
пра цу і зма ган не за род ную мо ву Ка мі тэ
там Уша на ван ня га на ра ва ны ор дэ нам 
„Го нар Ай чы ны” і імян ным срэб ным пяр
с цён кам з вы я вай гер ба (27.11.1997) і ад
па вед ны мі дып ло ма мі. За не се ны ў кні гу 
го на ру „Руп ліў цы твае, Бе ла русь”.

Не каль кі ра зоў зат рым лі ваў ся і на ват 
збі ваў ся за вы яў лен не сва іх па лі тыч ных 
по гля даў. Так, 26 кра са ві ка 2007 го да, 
Со даль і яго ная жон ка бы лі збі тыя суп ра
цоў ні ка мі мі лі цыі пас ля „Чар но быль ска га 
шля ху”. Ак тыў на вы сту паў су праць ін кар
па ра цыі Бе ла ру сі ў склад Ра сіі і су праць 
ра сій скай аг рэ сіі ва Ук ра і не.

Па мёр Ула дзі мір Со даль 15 кра са ві ка 
2015 го да ў Мін ску ў Пер шым клі ніч ным 
шпі та лі ад ін фар к ту. Па ха ва ны на мо гіл ках 
у Аст ра шыц кім га рад ку ка ля ма гі лы ма ці.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ад ной з най вя лік шых праб лем су час
най Бе ла ру сі з’яў ля ец ца праб ле ма сва бо
ды мір ных схо даў. Ула ды, ня гле дзя чы на 
свае аба вяз кі, узя тыя пе рад усім све там, 
га ран та ваць лю дзям маг чы масць рэ а лі за
цыі іх пра ва сва бод на збі рац ца і вы каз
ваць, на пры клад, мір ны пра тэст, ро бяць 
усё, каб лю дзі не на важ ва лі ся гэ та га ра
біць. Да стат ко ва зга даць, у пры ват нас ці, 
уза ко не ны аба вя зак лю дзей, ка лі яны 
хо чуць пра вес ці ма са вую ак цыю, ап ла
ціць так зва ныя „пас лу гі” мі лі цыі, ме ды каў 
і ка му наль ні каў. Тобок, каб рэ а лі за ваць 
сваё пра ва, за пі са нае ў кан сты ту цыі 
кра і ны, яе гра ма дзя не па він ны пла ціць 
гро шы. Ка лі ж гро шай у іх ня ма, але яны 
вый ш лі на ву лі цу, каб за свед чыць сваю 
па зі цыю па тым ці ін шым пы тан ні, то бу
дуць па ка ра ныя за не сан к цы я на ва ную 
ма са вую ак цыю. Хут чэй за ўсё гэ та бу дзе 
вя лі кі штраф аль бо на ват зня во лен не на 
не каль кі су так.

Ра зам з тым пра гу лю дзей да га лос на
га вы каз ван ня свай го мер ка ван ня ўла ды 
па куль не ў ста не зніш чыць. Най больш ак
тыў ныя з іх спра бу юць змя ніць сі ту а цыю 
праз змя нен не ад па вед ных за ко наў. Та му 
ўзні ка юць раз на стай ныя іні цы я ты вы, якія 
ста вяць на мэ ту аб’ яд наць та кіх жа да ю чых 
і па вя лі чыць іх коль касць. Пра ад ну з та кіх 
іні цы я тыў рас па вя да ец ца на сай це „Сход”, 
які мес ціц ца па ад ра се www.sxod.by.

Да дзе ны сайт ства ры лі прад стаў ні кі 
ва лан цёр скай служ бы за чы не на га бе ла
ру скі мі ўла да мі пра ва а ба рон ча га цэн т ра 
„Вяс на”. „Нас хва люе гэ тая праб ле ма, па
коль кі мы па дзя ля ем каш тоў нас ці пра воў 
ча ла ве ка і лі чым, што на цы я наль ныя за ко
ны не па він ны бес пад стаў на аб мя жоў ваць 
пра ва гра ма дзян на мір ныя схо ды. Нам 
важ на, каб у Бе ла ру сі кож ны мог рэ а лi
зоў ваць пра ва на сва бо ду мір ных схо даў, 

у тым лі ку без ад воль ных пе рас ле даў за 
гэ та”, — сцвяр джа юць ак ты ві сты на ста
рон цы „Пра нас”. Яны ўпэў не ныя, сва бо да 
мір ных схо даў з’яў ля ец ца ад ной з форм 
пра мой дэ ма кра тыі. „Яна са дзей ні чае раз
віц цю ды я ло гу як унут ры гра ма дзян скай 
су поль нас ці, так і па між гра ма дзян скай су
поль нас цю, па лі тыч ны мі лі да ра мі і ўра дам. 
Ак ра мя гэ та га, сва бо да мір ных схо даў 
мае асаб лі вае зна чэн не ў ад но сі нах да 
маг чы мас ці вы каз ван ня мер ка ван няў у дэ
ма кра тыч ным гра мад стве”, — га во рыц ца 
на да дзе най ста рон цы і ад зна ча ец ца, што 
ўрад па ві нен вы кон ваць узя тыя на дзяр жа
ву між на род ныя аба вяз кі ў сфе ры пра воў 
ча ла ве ка.

Сайт хоць і мае дзве моў ныя вер сіі 
— бе ла ру скую і ру скую, але ў бе ла ру скай 
мно ства тэк стаў пару ску. Ча му так ад бы
ва ец ца, ва лан цёр ская служ ба „Вяс ны” не 
па ве дам ляе.

Улас на сайт зроб ле ны да во лі про ста. 
Звер ху вы яў лен ня мес цяц ца неш мат лі кія 
вый с ці на руб ры кі. Ся род іх — „Як пра вес
ці ма са вае ме ра пры ем ства ў Бе ла ру сі”, 
„Ча му сі ту а цыю трэ ба змя няць”, „Што 
я ма гу зра біць?”. Наз вы руб рык га во раць 
са мі за ся бе і свед чаць аб тым, што ўла
даль ні кі сай та, па ўсім ві даць, сур’ ёз на 
ўзя лі ся за вы ра шэн не праб ле мы. Яны не 
толь кі рас па вя да юць на вед валь ні кам сай
та пра яе, але і пра па ну юць аз на ё міц ца 
з ад па вед ны мі да ку мен та мі па тэ ме. Ся
род іх як між на род ныя да мо вы і па гад нен
ні, так і бе ла ру скія за ка на даў чыя ак ты. 
Усе да ку мен ты зна хо дзяц ца ў руб ры цы 
„Біб лі я тэ ка”.

У пра вым вер х нім вуг ле цэ ла га вы яў
лен ня зна хо дзіц ца ўзор за явы на пра вя
дзен не ма са вай ак цыі. Яе змест на ру
скай мо ве.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (20)

З
 Па ліч най па мар ш ру це пе
ра яз джа лі мы ў Даб ры ва ду. 
Вё ска — не ма лая. Бы ла тут 
ча ты рох к лас ная шко ла, свят
лі ца, па жар ная ка ман да, якой 

па вет ка з суп раць па жар ны мі пры ла да мі 
ме жа ва ла са свят лі цай. За ра чул кай 
зна хо дзі ла ся цар коў ка. Тут ад зна ча лі
ся пры хад скія фэ сты: Юр’е — 6 мая, 
«Сплен не» — 28 жніў ня і «Пя цен ка» 
— 28 каст рыч ні ка. Вё ска два ра зы па
цяр пе ла ад па жа ру. Ад бу да ва ла ся. Най
гор шай за га най быў брак элек т ра то ку. 
Па мя таю, што ў Даб ры ва дзе пер ша па
чат ко ва на стаў ні чаў Вес лаў Дзе мя но віч 
з Ча ром хіСтан цыі. На пра цу да бі раў ся 
ле там на зя лё ным ма та цык ле «ву э фэм». 
Не жа на тым па мёр. Яго аба вяз кі пе ра ня
ла Га ле на Кач ко, якая так са ма вы хо дзі
ла з Ча ром хі. Кі на се ан сы — як ра ніш ні кі 
для школь ні каў, так і вя чэр нія се ан сы 
для да рос лых — ар га ні за ва лі мы ў свят
лі цы. Гле да чоў няш мат пры хо дзі ла, асаб
лі ва ў зі мо вы час. За ла не бы ла ацеп
ле най. Праў да, ста я ла тут ка фель ная 
печ ка, але праз амаль ча ты ры га дзі ны 
на двух се ан сах у ка жу ху і лям ца вых бо
тах лю дзі за мяр за лі. Па суп раць па жар
ных пра ві лах у не а баг рэ тай за ле за ба
ра ня ла ся ар га ні за ваць се ан сы, але па 
прось бе жы ха роў мы не змаг лі лю дзям 
ад мовіць па ка ры стац ца кі но. Праў дай 
бы ло і гэ та, што з Даб ры ва ды вы хо дзіў 

мой баць ка. У мя не бы ло тут шмат су ро
дзі чаў. Асаб лі выя кан так ты бы лі ў мя не 
з дзядзь кам Ра ма нам Сі да ру ком, які 
прыс луж ваў у цар к ве ста ра стам, ды дру
гім бра там баць кі Мі ка ла ем Рач ке ві чам. 
У яго бы ла жон ка Ні на, мая цёт ка, ды 
трое дзе так: Лё нік, Мі хась ды Ірэ на. Са
мы ста рэй шы Лё нік за кон чыў Ін сты тут 

у Ле нін г ра дзе. Ажа ніў ся са сва ёй сяб
роў кай па школь най пар це. Вяр нуў ся 
да моў. Пас ля Ле нін г рад ска га ін сты ту та 
афор міў ся на пра цу ў Вар ша ве. Цу доў
на іг раў на гар мо ні ку. У шас ці дзя ся тых 
га дах Лё нік пры во зіў мне грам п лас цін кі 
з са мы мі па пу ляр ны мі та ды пес ня мі. 
Па мя таю, як мы за е ха лі ў БельскПад
ляш скі ў кі но «Зніч» пе рад се ан сам для 
мо ла дзі. Я та ды даў сяб ру кі на ме ха ні ку 
Юр ку Фі лі пю ку грам п лас цін ку гур ту 
«Тэр цэт эк за тыч ны». Гля дзель ная за ла, 
па чуў шы пес ню «Па мэ лё, жэг най», зва
рух ну ла ся, ажы ла і ка лы ха ла ся на ба кі, 
уз няў шы ўго ру ру кі. Цу доў нае ві до віш ча, 
якое па сён няш ні дзень вы ры соў ва ец ца 
мне пе рад ва чы ма. Ды і за раз ча ста па 
ін тэр нэ це на сай це «You Tu be» люб
лю па слу хаць ча роў ную ме ло дыю для 
за ка ха ных. Кі нош ні кі ў Даб ры ва дзе ка
ры ста лі ся вя лі кай па ша най. Я гас ця ваў 
заў ж ды ў дзядзь кі Ра ма на і Мі ка лая Рач
ке ві ча, які з цёт кай Ні най бы лі па ста ян
ны мі гле да ча мі кі но. Ша фё ра і ме ха ні ка 
зап ра шаў на абед баць ка лес ні ка Жор
жы ка Сце па ню ка. Сям’я Сце па ню коў, 
як і Рач ке ві чы, ка ры ста ла ся асаб лі вай 
пры ві ле яй. З Даб ры ва дай звя за ны дзве 
важ ныя па дзеі, якія за ва жы лі на ма ёй 
пра цы ў Ва я вод скім праў лен ні кі но. Але 
аб гэ тым у чар го вай част цы.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

 Лёнік Рач ке ві ч

Пры баў ка да пен сіі
З днём 31 жніў ня г.г. увай шоў у сі лу за

кон аб па жыц цё вай пры баў цы да пен сіі 
для ан ты ка му ні стыч ных дзе я чаў, так са ма 
для асоб рэп рэ са ва ных па па лі тыч ных 
пры чы нах. Што ме сяч ная пры баў ка бу дзе 
скла даць 402 зло тых. Да гэ туль за ко нам 
ад 2015 го да па ка ры ста ла ся ад но тры ста 
дзе я чаў «Са лі дар нас ці». Пры баў ку ат рым
лі ва лі асо бы, якіх пры бы так не пе ра вы шаў 
120% са май ніз кай пен сіі. У асаб лі вых 
вы пад ках шэф уста но вы па спра вах ве
тэ ра наў і рэп рэ са ва ных прыз на чаў спе
цы яль ную гра шо вую або ма тэ ры яль ную 
да па мо гу пат ра бу ю чым, а так са ма на 
за куп ку рэ а бі лі та цый на га аб ста ля ван ня, 
ін ва лід най ка ля скі або пры ста са ван ня ква
тэ ры для асоб з ін ва лід нас цю. Пры баў ку 
мо гуць ат ры маць асо бы, якія ад па вя да юць 
пра ві лам за ко ну і прад’ я вяць па свед чан не 
Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці, што не бы
лі ка му ні стыч ны мі дзе я ча мі. За тым трэ ба 
па даць за я ву ва Уп ра ву па спра вах ве тэ
ра наў з ра ней ат ры ма най да вед кай ІНП, 
а так са ма да ка заць сваю дзей насць. Хто 
не рас па ра джа ец ца до ка за мі, што з’яў ляў
ся ан ты ка му ні стыч ным дзе я чам, або не 
ста віў ся пе рад люст ра цый ным су дом і не 
мае ста ту су пак рыў джа на га, та ды па ві нен 
прад’ я віць за я ву ў ІПН у спра ве ўкам п лек
та ван ня і прад’ яў лен ня до каз ных ма тэ ры я
лаў. Прад бач ва ец ца, што за па жыц цё вай 
пры баў кай да пен сіі мо жа па ха дай ні чаць 
шэс ць дзя сят ты сяч са лі дар ніц кіх дзе я чаў.

(УС)



11ДОПІСЫ, КРЫЖАВАНКА, ГАРАСКОП17.09.2017              № 3817.09.2017              № 38

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

Вы да вец: Праг рам ная ра да тыд нё ві ка „Ні ва”.
Стар шы ня: Яў ген Ва па.
Ад рас рэ дак цыі: 15-959 Białys tok 2, 
ul. Za men ho fa 27, skr. poczt. 84.
Тэл./факс: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-ma il: redakcja@niva.bialystok.pl
Zre a li zo wa no dzięki dotacji Mi nis tra Spraw 
Wewnętrznych i Ad mi ni stra cji.
Га лоў ны рэ дак тар: Яўген Ва па.
На мес нік гал. рэ дак та ра: Віталь Луба.
Тэхнічны рэ дак тар: Адам Паўлоўскі.
Рэ дак тар „Зор кі”: Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская. 
Пуб лі цы сты: Мі ко ла Ваў ра нюк, Аляк сандр Вяр біц кі, 
Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская, Уршуля Шубзда, Міра -

с ла ва Лук ша, Іаанна Чабан, Аляк сей Ма роз, Віктар 
Сазонаў, Уладзімір Хільмановіч, Юрка Ляшчынскі, Янка 
Целушэцкі.
Кан цы ля рыя: Га лі на Ра маш ка.
Дру кар ня: „Or t h d ruk”, Bia łys tok.
Tek s tów nie za mó wio nych re dak c ja nie zwra ca. Zas t rze ga 
so bie rów nież pra wo skra ca nia i op ra co wa nia re dak cyj ne-
go tek s tów nie za mó wio nych. Za treść og ło szeń re dak c ja 
nie po no si od po wie dzial noś ci.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski 
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz 
w War szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego 
kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe 
i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży 
„KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba 
redakcji „Niwy”.
Pre nu me ra ta krajowa 
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” — kwar-

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 
Redakcja „Niwy” — kwartalna 60 zł., półroczna 120 zł., 
roczna 240 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpła ty na wysyłkę z redakcji  przyj mu je: 
Ra da Prog ra mo wa Ty god ni ka „Ni wa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Bia łys tok 
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 000 egz. 

17.09 — 23.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Кар пат лі вая пра ца. Ас ця рож-
насць і раз ва га, мі лыя ад но сі ны з людзь мі. 17-
19.09. пры ліў гро шай, паз бу дзеш ся даў гоў. Пас-
ля 22.09. лю боў ныя пры го ды. 21-23.09. доб ра 
вы ка ры стай та ям ні чую ін фар ма цыю. Але 17-
19.09. доб рых вы ні каў мо гуць не пры нес ці ліш-
не ад важ ныя ра шэн ні. Мо жаш кі нуць ку рыць.
(21.04. — 21.05.) Пас ля 20.09. час на лю боў, 
ім п рэ зы і ўся ля кія пры ем нас ці. Мо жа прык ме-
ціць ця бе хтось ці вель мі ат рак цый ны, з кім ты 
мо жа толь кі ві та еш ся. Вель мі фай ная лю боў-
ная гі сто рыя, асаб лі ва ка лі ты на ро джа ны ў кра-
са ві ку. 17.09. мо жа на сту піць пры ліў твор чай 
ве ны. Твае за ду мы на пра цы бу дуць най леп шыя. 
19-21.09. не пад піс вай ні я кіх да моў і не пры май 
пра па ноў; за тое ўда дуц ца су до выя спра вы. 17-
19.09. пе ра мо жаш кан ку рэн цыю. 17-21.09. 
не вы кінь ча гось ці пат рэб на га. А з 21.09. (да 
27.09.) не трап у ся рэ дзі ну кан ф лік ту.
(22.05. — 22.06.) 21-23.09. твае та лен ты 
і кам пе тэн цыі ака жуц ца вель мі каш тоў ны мі. 
Але ад 21.09. (да 27.09.) мо гуць прыт ра піц-
ца пад уп лы вам ім пуль су нят рап ныя і шкод-
ныя ра шэн ні — піль нуй ся! 17-19.09. па мяр-
коў на раз г ля дай спра вы і вы ла ві шан цы, якія 
пры чы няц ца да тва ёй кар’ е ры. Пас ля 22.09. 
раск віт не юць уза ем ныя па чуц ці.
(23.06. — 23.07.) Фан та зія. Уме ласць вы ра-
шыць кож ную праб ле му. Кру гом ця бе сім па-
тыч ныя лю дзі.17-19.09. пач ні рэ а лі за цыю вя лі-
ка га пра ек та. Не бой ся яго маш та бу! Мо жаш 
па дзя ліць яго рэ а лі за цыю на мен шыя эта пы. 
Ве ра гэ та ўжо па ло ва пос пе ху! Не бой ся па ра-
зы, пад рых туй план Б. Пра вер так са ма ста рыя 
пла ны. 21-23.09. вя лі кая энер гія, вы ка ры стай 
яе тал ко ва. Уда лыя па да рож жы, кур сы, пад піс-
ван не да моў. Звяр тай ува гу на ежу.
(24.07. — 23.08.) 17.09. мо жаш на ла дзіць ці-
ка вы кан такт. 17-19.09. твая кра са, сім па тыя 
і ха рыз ма пе ра мо гуць пе раш ко ды. Шчас лі вы 
час для за ка ха ных. На пра цы шмат дра бя зы 
і па пя ро вай ра бо ты, якой не зва ліш на ін шых, 
але і во ра гаў не бу дзе. Пас ля 20.09. зы дзеш 
з хмар і моц на ста неш на на гах ды шмат што 
зро біш — з 21 (да 27.09.) шмат што трэ ба бу-
дзе пап раў ляць. Ды хай ёдам.
(24.08. — 23.09.) 17-19.09. вель мі кра наль ныя 
і ці ка выя вест кі. Ха ця чы есь ці заў ва гі ўко люць 
ця бе 19-21.09. Но выя зна ём ствы, мі лыя сюр п-
ры зы і ажыў лен не ў кам па ней скім жыц ці пас ля 
20.09. З 21.09. (аж да 27.09.) бу дзеш больш 
нер во вы, не стаў спраў ру бам. Пас ля 20.09. 
— час збі ран ня плё ну! Дбай аб сваю бяс пе ку 
з 21.09. (да 27.09.), асаб лі ва на да ро зе.
(24.09. — 23.10.) Час па рад каў і пад вя дзен ня 
вы ні каў. Усё, за што возь меш ся, удас ца. Сме-
ла пра сі да па мо гі. Юпі тар па ма гае та бе бу да-
ваць аў та ры тэт на пра цы. Сха дзі да ста ма то ла-
га. 16-19.09. ма еш вя лі кі шанц на вый г рыш!
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш ра шу чы, жва вы, 
удач лі вы, бя ры ся за вя лі кія вык лі кі. 17-19.09. 
ад к ры юц ца пе рад та бою но выя шан цы. Але 
19-21.09. хтось ці быц цам бы сім па тыч ны 
і спры я ю чы ака жац ца кры ва душ ні кам; доб ра 
— паз бу дзеш ся са свай го ата чэн ня та кіх асоб. 
Ка ля 20.09. не бя ры на ся бе заш мат ра бо ты. 
21-23.09. суст рэ неш вель мі ці ка вых лю дзей, 
раз ліч вай на да па мо гу ася род дзя. З 21.09. (да 
27.09.) хтось ці аб ві на ва ціць ця бе ў па мыл цы 
або бу дзе з та бою спра чац ца.
(23.11. — 22.12.) Бу дзеш ба я ві ты і не па кор лі-
вы. Пры тым ам біт ны і ад важ ны. 17.09. мо жаш 
ат ры маць ней кі эк ст ра-за ро бак. Не пат ра буй 
ад ка ха ных асоб зо рач кі з не ба, бо пас ля 
20.09. ста нуць аба жаць ка гось ці ін ша га. 17-
19.09. не пак рыў дзі ка гось ці пас пеш лі вым 
асу джэн нем. 21-23.09. бу дзеш мець шанц 
спаз наць та ям ні цу і зра зу мець чы есь на ме ры. 
Пас ля 20.09. доб ры час на ся мей ны з’езд.
(23.12. — 20.01.) Доб ры час, доб ры на строй. 
Паз бу дзеш ся хва стоў на пра цы, зрэ а лі зу еш 
ма ры. Віц цё гняз дзеч ка кан чай да 20.09., зай-
мі ся ка хан нем. 19-21.09. на ра бо це моц на 
піль нуй сва іх сак рэ таў. Да 20.09. не эк с пе ры-
мен туй з выг ля дам. 21-23.09. на го ды заз зяць 
ін тэ лек там і за ду ма мі; не дай ся бе звес ці няш-
чы рым на мо вам і фаль шы вай рэк ла ме.
(21.01. — 19.02.) Да 19.09. са мы бе стур-
бот ны час і пры ем нас ці. Шам пан скі на строй 
з сяб ра мі. Лёс ад ме ніц ца на леп шае. Паз бу-
дзеш ся ня вы гад ных аба вяз каў. 17-19.09. 
пры ем ны час з ка ха най асо бай. Не будзь 
звы шак тыў ным, ад па чы вай. 17-21.09. прый-
дзец ца пай с ці на ня вы гад ны кам п ра міс.
(20.02. — 21.03.) Энер гія, ін тэ лек ту аль ныя вык-
лі кі, пры ем ныя мо ман ты ў па ры асаб лі ва пас ля 
20.09. Ма лод шая ад ця бе ка ха ная асо ба (17-
19.09.). Эмо цыі да сяг нуць зе ні ту! Ідэ аль ны час 
на но выя ме ра пры ем ствы, пла на ван не за дан-
няў, увя дзен не змен. 19-21.09. ка лі хтось ці бу-
дзе мець заў ва гі да твае пра цы, пас лу хай яго. 
19-21.09 не дай ся бе ўцяг нуць у па даз ро ны ін-
та рэс. Пас ля 20.09. са лід ная зап ла та за пра цу, 
а ка лі яе шу ка еш, не раз радж вай ма біль ні ка!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. проз віш ча аў та ра „Дзя цей 
ка пі та на Гран та”, 2. на бор апа ра
таў, 3. егі пец кая ра ка, 4. ме сяц цві
цен ня ліп, 5. па кі стан ская ра ка, 6. 
ад дзе ле ная ад ін шых част ка спе
цы яль на га па мяш кан ня, напр. на 
ка раб лі, 7. пач ці вы пак лон з пры
ся дан нем, у якім... ве ра, 8. амаль 
ге ній, 9. ме сяц па ся рэ дзі не дру го
га квар та ла, 10. хвой нае дрэ ва ў... 
на ці ску, 11. ма стак, 12. іль дзі на, 
13. ра да вы ва ен нас лу жа чы.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да
рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет лых 

па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па
га вор ка.

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 35 ну ма ра
Ве ер, вей ка, дзот, Доў гае, ме

зе нец, па но, Пі на, Уна, Чы лі.
Ра шэн не: Ка лі ве цер з поў на-

чы вее, то не мей на па го ду на-
дзеі.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Лявону 
Фе даруку з Рыбал і Анне Дэм’янюк з Бель
скаПад ляшскага.

17.09.2017

Пра хо дзіў чац вёр ты ты дзень на шай 
з Алё шам шпі та лі за цыі. Зах вор ван ні не 
ўсту па лі. Ар ды на тар у час ле кар ска га аб
с ле да ван ня дзе ду Пят ру і Ген ры ку за я віў, 
што пас ля ня дзе лі бу дуць вы пі са ны да до му. 
Мы за ста ва лі ся на пя ты ты дзень. Да моў 
па е ха ла Дан ка, а на чар го вую ня дзе лю збі
ра ла ся Ге ня з Кляш чэ ляў. З ма іх зна ё мых 
за ста ва ла ся ад но Надзь ка з Да шоў. Алё ша 
на да лей пад во зіў мя не на за нят кі ваз ком, па
коль кі я не мог ру хац ца пры да па мо зе сва іх 
ба лю чых ног. Мне ла зе рам аб п ра мень ва лі 
су ста вы ба лю чай на гі, а паз ва ноч нік і сцег
на вую косць аб п ра мень ва лі квар ца вай лям
пай, ра бі лі руч ныя ма са жы. Кры ху ляг чэй 
ста ла, але на ста ноў чы вы нік не збі ра ла ся. 
Боль не са сту паў. Вар та ад зна чыць, што 
ў за ле прак ты ка ван няў рэ а бі лі тан т кі Ка ся, 
Да ро та і Га лен ка, а ў су сед няй за ле Лу каш 
у час за нят каў зві ва лі ся як ую ны. Ра і лі яны 
па цы ен там як аб ляг чыць боль, пад во зі лі 
на ваз ку, ка лі бы ла та кая па трэ ба, ад во зі лі 
ў па ла ту пас ля за нят каў. Раз ві таў ся з на мі 
Ген рык зпад Брань ска. За ім пры е ха лі жон

ка з сы нам і ня вест ка. Бы лі да во лі га вар кі мі 
су бя сед ні ка мі. Тут жа на яго мес ца пе ра ся
ліў ся з су сед няй па ла ты кво лы, але вель мі 
ру ха вы дзя ду ля. Мед сёст ры ста ві лі ся да яго 
з па ша най. Зда ва ла ся нам, што гэ та „пры
ві ле я ва ная” асо ба. І не па мы лі лі ся. На віч ка 
суп ра ва джа ла дач ка, якая з мед сёст ра мі 
раз маў ля ла пасяб роў ску. Неў за ба ве вы я ві
ла ся, што яна пра цуе ле ка рам у Бе ла сто ку. 
А пе ра вя лі дзя ду лю ў на шу па ла ту та му, што 
дач цэ зда ва ла ся, што ў на шай па ла це бу дзе 
ён ся бе най лепш ад чу ваў. Ка лі я па чуў ад 
мед сяст ры проз віш ча Ру сі но віч, дык па жа
даў з ім па зна ёміц ца.

— Ад куль бу дзеш? ...
— Са Ста ро га Ляў ко ва, але з Нар вы вы

хо джу.
— А мо ве да еш Ян ку Ру сі но ві ча. Та кі не

вя ліч кі быў?
— Гэ та я сам...
— А ў мя не з шас ці дзя ся тых га доў твой 

зды мак з Бе ла ве жы за ха ваў ся, — за яў ляю 
з ус меш кай. — З дзяў ча та мі з На ва сад 
і сяб рам з Нар вы. У двух тыд нё вым се мі на

ры Са ю за вя ско вай мо ла дзі ра зам удзель ні
ча лі. Не па мя та еш?...

Так, вось, да ра жэнь кія, пас ля пя ці дзе ся
ці шас ці га доў су стрэў я сяб ру пе ры я ду сва
ёй ма ла дос ці. У сту дзе ні 1960 го да ў се мі на
ры ўдзель ні ча лі стар шы ні гур т коў Са ю за 
вя ско вай мо ла дзі Гай наў ска га і Бель ска га 
па ве таў. Ста ра стам вы бра лі та ды Краў чы
ко ві ча з Брань ска, мя не на мес ні кам. Бы лі 
гуль ні, за ба вы, вы ву чэн не прын цы паў 
рас паў сюдж ван ня куль тур най дзей нас ці 
і чы тан ня на вёс цы. Бы ла і „зя лё ная ноч” 
на раз ві тан не. Слаў ныя бы лі на шы буд ні. 
І мы гэ та з Ян кам Ру сі но ві чам за раз ус пом
ні лі. Доч кі на вед ва лі на ша га сук ва та ран та 
амаль што дзень. Пры но сі лі яму не аб ход
ныя вы са ка я кас ныя, ба га тыя ў ві та мі ны пра
дук ты і на піт кі. Ян ка мя не і Алё шу ча ста ваў 
гас цін ца мі. А ка лі прый шоў час раз ві тан ня, 
дык пап ла ка лі ся мы з ім.

З Алё шам Бе леў скім бы лі мы пры ня ты 
ў па ла ту № 10 у адзін дзень. Праз пяць тыд
няў на шы лож кі су сед ні ча лі. І 26 чэр ве ня 
ра зам бы лі вы пі са ны да до му. З та го ча су 
ста лі мы не раз луч ны мі сяб ра мі. Але гэ та не 
ка нец ма ім апо ве дам з рэ а бі лі та цый на га ад
дзя лен ня.                    v Ула дзі мір СІ ДА РУК

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні (6)
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XX 
Агуль на поль скі 

кон курс 
бе ла рус кай 

па э зіі і про зы
Рэ дак цыя „Ні вы” і Бе ла ру скі са юз 
Рэс пуб лі кі Поль ш ча аб’ яў ля юць XX 
Агуль на поль скі кон курс бе ла ру скай 
па э зіі і про зы. У кон кур се бу дуць раз -
гля дац ца пра цы гра ма дзян Поль ш-

чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

1. Кон курс пра во дзіц ца ў дзвюх 
уз ро ста вых гру пах:

— I гру па: дзе ці і мо ладзь па чат-
ко вых школ і гім на зій,

— II гру па: астат нія ўдзель ні кі 
(вы ключ на аў та ры, якія не з’яў ля-
юц ца чле на мі лі та ра тур ных твор-
чых са ю заў).

2. У рам ках груп кон курс пра во-
дзіц ца ў дзвюх ка тэ го ры ях: па э зіі 
і про зы.

3. Кон кур с ныя пра цы, набраныя 
на камп’ютары або раз бор лі вы ру-
ка піс у двух эк зем п ля рах (па э тыч-
ныя тво ры — 3-5 вер шаў, ін шыя лі-
та ра тур ныя фор мы — аб’ ё мам да 
22 ста ро нак стан дар т на га ма шы на-
пі су) трэ ба пад пі саць крып та ні мам, 
паз на чыць ну ма рам уз ро ста вай 
гру пы і па слаць на ад рас: Re dak c ja 
„Ni wy”, ul. Za men ho fa 27, 15-959 Bia-
łys tok 2, skr. poczt. 84 з пры пі скай 
на кан вер це: XX  Ogól no pol ski Kon-
kurs Po ez ji i Pro zy Bia ło ru skiej.

4. Проз віш ча, імя і да клад ны ад-
рас аў та ра дас ла ных кон кур с ных 
прац трэ ба па мяс ціць у асоб ным 
зак ле е ным кан вер це, пад пі са ным 
звон ку та кім ну ма рам гру пы і крып-
та ні мам, як і кон кур с ныя пра цы.

5. На кон курс трэ ба да сы лаць 
тво ры, якія да гэ туль ні дзе не дру-
ка ва лі ся і не ўзна га родж ва лі ся на 
ін шых кон кур сах.

6. Ар га ні за та ры не вяр та юць 
дас ла ных тво раў.

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 31 кас-
тры чніка 2017 г. (вы ра шае да та 
паш то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў-
ле ны ў лістападзе 2017 г.

3. Уру чэн не ўзна га род ад бу дзец-
ца на ад мыс ло вай су стрэ чы. Аб 
тэр мі не ме ра пры ем ства лаў рэ а ты 
і астат нія ўдзель ні кі кон кур су бу-
дуць па ін фар ма ва ны і за про ша ны 
пры няць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

У гэ тым мес цы вар та пад к рэс ліць, 
што вель мі пат рэб ны мі з’яў ля юц ца 
та кія вось вы ез ды. Ма ла дыя лю дзі шу
ка юць маг чы мас ці па ба чыць важ ныя 
ў рэ лі гій ным пла не ра ё ны ў све це. Гэ та 
па каз вае, што ве ра для мо ла дзі мно га 
зна чыць. Яна лю біць пай с ці ў цар к ву, 
ад чу вае пат рэ бу па ма ліц ца і па дыс ці да 
мош чаў свя тых, а так са ма важ нае, што 
маладыя хо чуць да па ма гаць ін шым.

Па лом ні кі вы е ха лі поз нім ве ча рам 
у па ня дзе лак 21 жніў ня 2017 го да. Пе рад 
пры ез дам у Па ча еў яны за е ха лі ў скіт 
свя той Ан ны ў Аныш коў цах, дзе вы ця кае 
кры ні ца св. Ан ны. Не ка то рыя на ват ад
ва жы лі ся цал кам у ёй аку нуц ца! У гэ тай 
кры ні цы, не за леж на ад па ры го да, тэм
пе ра ту ра ва ды скла дае толь кі ча ты ры 
гра ду сы па Цэль сію. По тым яш чэ ўсе 
на ве да лі Бо жую Га ру, дзе пак ла ні лі ся 
іко нам Бо жай Ма ці, якія пла чуць кроўю 
(гэ та вель мі дрэн ны знак).

Уяз джа ю чы ва Ук ра і ну, ад ра зу ві даць 
цэр к вы — яны пры го жыя і ба га тыя.

І так са ма бы ло ў Па ча е ве. Мож на ска
заць, што па ча еў ская Свя таУс пен ская 
лаў ра про ста све ціць яс ным свят лом! 
За ла тыя ку па лы цэр к ваў з’яў ля юц ца 
ві да воч ны мі зда лёк. Гэ та вык лі кае сво е
а саб лі вае ўра жан не. З дру го га бо ку трэ
ба прыз наць, што ў па раў нан ні з гэ тым, 
га ра ды на Ук ра і не выг ля да юць да во лі 
кеп ска. Яны шэ рыя, бед ныя ..., быц цам 
зат ры ма лі ся ў раз віц ці не каль кі га доў та
му на зад.

Ка лі га ва рыць пра са мую лаў ру — яна 
зад ба ная, пры го жая, пры ваб лі вая. У гэ
тым мес цы хо чац ца про ста быць. Та му 
мы бы лі шчас лі вы мі, што ме на ві та там, 
у ма на стыр скай гас ці ні цы, мы жы лі не
каль кі дзён. Кож ны дзень дватры ра зы 
мы пры ма лі ўдзел у свя той лі тур гіі, у нас 

бы ла маг чы масць пак ла ніц ца Па ча еў
скай іко не Бо жай Ма ці, сле ду ступ ні Ба
га ро дзі цы і мош чам свя тых ма на хаў Іо ва 
і Ам фі ло хія.

Шмат па чуц цяў вык лі ка ла маг чы масць 
зы хо ду ў пя чо ру. Тут трэ ба да ба віць, што 
гэ тае не так лёг ка зра біць! У не вя лі кую 
ад ту лі ну трэ ба ўклас ці абедз ве ру кі, по
тым сха піць за руч ку, пе рак лас ці но гі на
пе рад і та ды ўжо зна хо дзіш ся ў пя чо ры. 
Пас ля пра бы ван ня ў ёй, ча ла век ад чу
вае лёг касць і ра дасць. Та ко га па чуц ця 
нель га за быць. У се ра ду мы на ве да лі ма
на стыр скія мо гіл кі, дзе па ха ва ны св. Ам
фі ло хій, ды Свя таДу хаў скі скіт, дзе 
зна хо дзіц ца крыж па кут ні ка св. Мі кі ты 
Стоў п ні ка. Гэ ты крыж ба цюш ка пак лаў 
кож на му з нас — ён мае па ка заць мес ца 
хва ро бы, пра якую мы не ве да ем.

На ступ на га дня ра ні цай мы па кі ну лі 
на хві лі ну Па ча еў і на кі ра ва лі ся ў Кі еў. 
На шай мэ тай бы ла Кі е ваПя чэр ская 
лаў ра, дзе мы ма лі лі ся пе рад мош ча мі 
ма на хаў у дзвюх пя чо рах, па якіх трэ ба 
бы ло ха дзіць са свеч кай у ру цэ. Ап ра ча 
гэ та га, мы на ве да лі м.ін шым Ус пен скі 
са бор, цар к ву свя тых Ан то нія і Фе а до сія 
Пя чэр скіх, муж чын скі ма на стыр Увя дзен

ня Ба га ро дзі цы ў храм, цар к ву св. Ільі 
і жа но чы ма на стыр Пак ро вы Бо жай 
Ма ці. У нас бы ла так са ма маг чы масць па
гля дзець кры ху на ста лі цу Ук ра і ны це раз 
вок ны на ша га аў то бу са. Гэ та ча роў ны 
го рад, у якім пры цяг ва юць ува гу за ла тыя 
ку па лы.

Нез вы чай ным во пы там для нас быў 
пры ход у Па ча еў скую лаў ру 25 ты сяч 
па лом ні каў, якія 25 жніў ня пры бы лі з Ка
мян цаПа доль ска га на свя та Ус пен ня 
Свя той Ба га ро дзі цы. Ду маю, што ў наш 
час цяж ка па ба чыць так мно га шчас лі
вых лю дзей у ад ным мес цы... Вось, ме на
ві та та му ве ра па він на зай маць важ нае 
мес ца ў жыц ці — яна нас аб’ яд ноў вае 
і дае на дзею.

Усе апош нія хві лі ны на Ук ра і не мы 
прыс вя ча лі ма літ ве. Нам цяж ка бы ло па кі
нуць та кое асаб лі вае мес ца. Та му хо чам 
па дзя ка ваць на шым апе ку нам ба цюш ку 
Мі ха і лу Не гя рэ ві чу і ба цюш ку Ан д рэю 
Бус лоў ска му ды ма туш цы Лі лі Бус лоў
скай. Па лом ні цтва ад бы ло ся па блас лаў
лен ні бла жэн ней ша га Са вы — міт ра па лі
та Вар ша вы і ўсёй Поль ш чы.

vНа тал ля ВАСЬ КО
Гай наў скі бел лі цэй

Па лом ні цтва на Ук ра і ну
У гэ тым го дзе пра ва слаў-
ная мо ладзь з Гай наў кі і яе 
ва ко ліц пра вя ла ка ні ку лы 
не толь кі на фі зіч ным ад-
па чын ку, але так са ма на 
ду хоў ным. Пе ра да пош ні 
ты дзень ка ні кул мі нуў ма-
ла дым лю дзям у цу доў най 
ат мас фе ры на па лом ні цтве 
ў Па ча еў ды Кі еў — ста ліцу 
Ук ра і ны.

Фота Анны Хомчук
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