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Гучна на Варшаўскайè3

Яўрэі ў Гайнаўцыè8

ХХІV Фестываль беларускай бардаў
скай ды аўтарскай песні «Бардаўская 
восень — 2017» паспяхова прайшоў 
з 2 па 6 лістапада і ахапіў не толькі 
БельскПадляшскі, але і Беласток, На
раўку, Нарву, Орлю, Гайнаўку і Шчыты
Дзенцялова. Цікава запрэзентаваліся 
3 лістапада ў Бельскім доме культуры 
канкурсанты фестывалю і яго зоркі, а 4 
лістапада — пераможцы конкурснага 
адбору і чарговыя зоркі. Узнагароду 
Гранпры фестывалю здабыў дуэт 
«Чачэрская лютня» з Чачэрска. «Бар
даўская восень» добра вядомая ў Рэс
публіцы Беларусь, адкуль перш за ўсё 
прыязджаюць конкурсныя выканаўцы 
і зоркі фестывалю. У гэтым годзе ўда
ла запрэзентаваліся таксама маладыя 
спевакі з Беласточчыны, Адэсы і Та
ліна. Узнагароду Беларускага Радыё 
Рацыя атрымаў украінскі калектыў «Ко
лір» з Адэсы, узнагарода Аб’яднання 
«Бельская кааліцыя» была прызначана 
гайнаўскай белліцэістцы Анне Бяляў
скай і выпускніцы Бельскага белліцэя 
Кацярыне Хмур, якая атрымала такса
ма ўзнагароду публікі. Прыз журы фе
стывалю трапіў да калектыву «Геліёс» 
з Мінска. Сёлетнія зоркі фестывалю 
запрэзентаваліся таксама паза Бель
скам. Сярод іх быў Зміцер Вайцюшке
віч, які якраз адзначае 25годдзе сваёй 
творчай працы і разам з музычнай 
групай «WZ Orkiestra» даў займальны 
канцэрт на завяршэнне конкурснага 
дня фестывалю.

— Цешыць, што падчас конкурснай 
часткі выступаюць прадстаўніцы Гайнаўска
га і Бельскага белліцэяў, у якіх ёсць стымул 
да развіцця ў галіне беларускай творчасці. 
Сёння выступаюць канкурсанты з Адэсы 
і Таліна і мы кажам, што беларуская мова 
гучыць ад мора да мора. Пераможцы наша
га фестывалю пазней становяцца зоркамі. 
Падчас гэтага мерапрыемства выступяць 
зоркі, якія раней перамаглі на «Бардаўскай 
восені». Наш фестываль транслюецца на 
хвалях Беларускага Радыё Рацыя. Канцэрт
ная зала Бельскага дома культуры запоўне
на і гэта сведчыць, што людзі прыходзяць 
сюды, каб непасрэдна паслухаць высту
поўцаў. У панядзелак першы раз наш фе
стываль наведае Гайнаўскі белліцэй, вучні 
якога паслухаюць канцэрт вядомага гурта 
«NAVI BAND», які выступаў на Еўрабачанні, 
— сказаў Ігар Лукашук, старшыня Звязу 
ў карысць адукацыі і прамоцыі беларускай 
культуры «Шчыты», арганізатара Фестыва
лю «Бардаўская восень».

Падчас першага і галоўнага дня фе
стывалю конкурсны адбор і выступ зорак 
удала заказвалі ў БДК Ілона КарпюкДам
броўская і Радаслаў Дамброўскі. Публіка 
была рада, што двух выступоўцаў, з ліку 12 
канкурсантаў, было з Беласточчыны.

— Я спачатку рыхтавала на конкурс 
твор «Матуля» Зміцера Вайцюшкевіча, 
а пасля даведалася, што аўтар гэтага 
твора будзе працаваць у камісіі. Другі 
твор «Журналіст» узнік на словы Касі 
Бяляўскай, а музыку да яго склала я з Пят
ром Карпюком. Перад выступам я моцна 
хвалявалася, а зараз рада, што ўжо за 
мной сольны выступ перад публікай «Бар
даўскай восені», — сказала белліцэістка 
з Нараўкі Анна Бяляўская, якая вучылася 
спяваць і выступаць на сцэне, між іншым 
у Студыі песні Гайнаўскага дома культуры. 
На наступны дзень аказалася, што Анна 
Бяляўская здабыла ўзнагароду Аб’яднання 
«Бельская кааліцыя» разам з Кацярынай 

Хмур, выпускніцай Бельскага белліцэя, сту
дэнткай хімічнага аддзялення Гданьскага 
ўніверсітэта. Кацярына атрымала таксама 
ўзнагароду публікі, якая выбірала свайго 
фаварыта ў галасаванні ў час перапынку.

— З «Бардаўскай восені» я пачынаю 
сольныя выступы, бо раней спявала ў ка
лектывах, — заявіла Кацярына Хмур, якая 
спявала ў калектыве «Вянок» у бельскіх 
«тройцы» і белліцэі ды ў калектыве «Астэ
рыя», што дзейнічае пры Доме праваслаў
най культуры ў БельскуПадляшскім.

Фестываль дапамагалі ладзіць валан
цёры — бельскія белліцэісты. Белліцэісты 
з Бельска і Гайнаўкі былі таксама сярод 
публікі ў канцэртнай зале БДК. Пасля кон
курснай часткі з адмысловымі канцэртамі 
займальна запрэзентаваліся зоркі фесты
валю — «Босае сонца», Яўген Барышні
каў, «ILO & Friends» і Зміцер Вайцюшкевіч 
з групай «WZ Orkiestra». 4 лістапада ў БДК 

цікава выступілі пераможцы конкурснага 
адбору, якіх вылучыла камісія ў складзе 
Зміцер Вайцюшкевіч, Алесь Камоцкі, Міхал 
Анемпадыстаў (усе яны — музыкі з Белару
сі) і дырэктар Бельскага белліцэя Андрэй 
Сцепанюк.

— Складана было вылучыць пераможцу 
ўзнагароды Гранпры, маючы на ўвазе роз
ныя стылі музыкі. Цешыць добры выступ 
дзяўчат з Бельска і Нараўкі, якія спяваюць 
і ствараюць музыку, — сказаў Андрэй Сце
панюк.

— Частка сёлетніх канкурсантаў запрэ
зентавалася на высокім узроўні. Увагі заслу
гоўваюць спявачкі з Беласточчыны, якія не 
баяліся змагацца з канкурсантамі з Белару
сі, — заявіў Зміцер Вайцюшкевіч і ўспомніў 
выступ са сваёй музычнай групай дзень 
раней у Мінску, дзе сабралася каля 1300 
прыхільнікаў яго музыкі.

Узнагароду Гранпры фестывалю зда
быў дуэт «Чачэрская лютня» з Чачэрска на 
Гомельшчыне.

— Мы рады, што атрымалі ўзнагароду 
Гранпры прэстыжнага фестывалю «Бар
даўская восень», які вядомы ў нас, у Бела
русі. Тут добрая атмасфера як сярод выка
наўцаў, так і сярод публікі, — заявіла Паўлі
на Астрыкава з дуэта «Чачэрская лютня».

Узнагароду Беларускага Радыё Рацыя 
здабыў украінскі калектыў «Колір» з Адэ
сы.

— Калектыў «Колір» многа выступае 

ў Беларусі і можа ў ёй нават больш спан
танна ўспрымаюцца нашы выступленні, 
чым ва Украіне. Мы развучылі дзве белару
скія песні на фестываль, але маем намер 
уключыць у рэпертуар больш песень, якія 
будзем спяваць пабеларуску, — сказала 
Людміла Колер, вакалістка калектыву «Ко
лір» з Адэсы, якога выступ асабліва спада
баўся публіцы.

Прыз журы фестывалю трапіў да калек
тыву «Геліёс» з Мінска.

— Тут вельмі добрая сяброўская атмас
фера і нам добра выступалася перад фе
стывальнай публікай, — гаварылі Марыя 
Гаўрыленка і Аліна Казачэнка з калектыву 
«Геліёс».

4 лістапада ў канцэрце зорак фесты
валю ўдала запрэзентаваўся калектыў 
«Пэрцэпцыя» з БельскаПадляшскага 
— белліцэістка Магдалена Маліш і выпуск
нік белліцэя Міхал Зіноўчык, якія ў мінулым 
годзе атрымалі ўзнагароды Аб’яднання 
«Бельская кааліцыя» і публікі бардаўскага 
фестывалю. Цікава выступіў дуэт Сяргей 
Доўгушаў і Аляксандр Ясінскі з песнямі з но
вага альбома на вершы Уладзіміра Карат
кевіча і Анатоля Сыса. Займальны канцэрт 
даў Алесь Камоцкі, які доўга супрацоўнічаў 
з фестывалем «Барадаўская восень». 
Пасля выступу гурта «NAVI BAND» публіка 
моцна апладзіравала. У фестывальную 
нядзелю, 5 лістапада, у кафэ «Фама» ў Бе
ластоку выступілі дуэт «Чачэрская лютня» 
з Чачэрска ды Аляксандр Ясінскі і Андрусь 
Такінданг з праектам «Hostel» і гурт «NAVI 
BAND». У рамках фестывалю «Бардаўская 
восень» Алесь Камоцкі 2 лістапада высту
піў у Гміннай публічнай бібліятэцы ў Орлі. 
У Гміннай публічнай бібліятэцы ў Нарве 
запрэзентаваўся Яўген Барышнікаў, 
а ў Гмінным асяродку культуры ў Нараўцы 
— Сяргей Доўгушаў. 6 лістапада ў Гайнаў
скім белліцэі выступіў гурт «NAVI BAND», 
а ў Цэнтры адукацыі і прамоцыі беларускай 
культуры «Шчыты» ў ШчытахДзенцялове 
ў гэты дзень спяваў Алесь Камоцкі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

«Бардаўская восень - 2017»
n Гран-пры фестывалю здабыў 
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Сваімі вачыма

Правадыр 
з хрэнам і гарчыцай

Памяць і малітва

Кастрычнік
і кастрацыя мазгоў

Пер шае лі ста па да, се ра да, ся рэ дзі на 
тыд ня. У гэ тым го дзе ме на ві та на гэ ты 
дзень вы па ла ў Поль ш чы ка та ліц кае 
і дзяр жаў нае свя та па мі нан ня прод каў 
— дзень Усіх свя тых. Як не гля дзі, але ме
на ві та вель мі ча ста змроч нае, за цяж ное 
во сень сказі мо вае над вор’е спа да рож ні
чае ван д роў кам мі льё наў па ля каў на ма гі
лы род ных і бліз кіх. Пе ра вод стрэ лак га
дзін ні ка на зі мо вы час у гэ тым пе ры я дзе 
толь кі ўзмац няе дэп рэ сіў насць су тык нен
ня з цем рай но чы і ча ла ве чым пра мі нан
нем, з якім га да мі ста ра ем ся зма гац ца 
і ра та ваць ад за быц ця сваю і ся мей ную 
па мяць. Мой сяб ра, які вяр нуў ся з па ез
д кі на ма гі лы ў дру гі ка нец ва я вод ства, 
а сам жа на ты з бе ла ру скай, пафі ла соф
ску пры знаў, што пры па мі нан не прод каў 
у пра ва слаў ных у ве лі код напра вад ны 
пе ры яд дае, ап ра ча цёп ла га над вор’я, 
больш ра дас най на дзеі на збаў лен не. 

Да ра гі Стэ фан, дзе ля тва ёй ін ту і цыі і сум
нен няў я пра ве рыў гі сто рыю свя та і ха чу 
ска заць, што ты не па мы ляў ся ў сва іх 
ад чу ван нях. Па мяць аб прод ках у Ан ты
ёх скай цар к ве ад чац вёр та га ста год дзя 
ад зна ча ла ся ў пер шую ня дзе лю пас ля 
Зя лё ных свят каў. Толь кі па па Ры гор ІV 
у 835 го дзе пе ра нёс гэ тыя свят ка ван ні 
на 1 лі ста па да. Вось і ба чыш, які ат ры
маў ся ска чок ча су — з вес на во га на 
во сень скі.

У гра мад скадзяр жаў ным вы мя рэн ні 
Поль ш чы гэ тая да та з’яў ля ец ца на го дай 
пры га даць прыз на ных ге ро яў і ты ся чы 
ана нім ных ча ла век, якія ў зма ган ні за не
за леж насць і сва бо ду кра і ны пры нес лі 
на яе ал тар у ах вя ру сваё жыц цё, ча ста 
вель мі ма ла дое. Гі ста рыч ныя па мяць і па
лі ты ка дзяр жа вы па мя та юць так са ма пра 
ма гі лы сва іх су ро дзі чаў, рас ця ру ша ныя 
ў ін шых кра і нах ці кан ты нен тах. Апы ну
лі ся яны там най час цей па во лі кру цель
скай па ні Гі сто рыі і не раз ста на ві лі ся 
ах вя ра мі ва ен най па лі ты кі — за лож ні ка мі 

смер ці. Ад нак вяр тан не з за быц ця па мя ці 
поль ска га на ро да, так як і кож на га ін ша
га, не па він на ад бы вац ца на кан ф ран
та цый най но це з гі ста рыч най праў дай 
і ге а па лі тыч най рэ аль нас цю. Поль ш ча 
не су сед ка і не гас па дар ней кай мі фіч
най зям лікра і ны «Ус ход нія крэ сы». Тут 
про ста зна хо дзяц ца не за леж ныя дзяр жа
вы: Літ ва, Бе ла русь і Ук ра і на. І ме на ві та 
па ста ян нае пад кол ван не сва іх су се дзяў 
на конт на цы я наль нагі ста рыч на га кштал
ту іх ніх зя мель з’яў ля ец ца блі за ру кас цю 
ад каз най па лі ты кі і пра я вай праз мер ных 
ім пер скіх ком п лек саў.

Але кінь ма па лі ты ку і вяр тай ма ся 
да каш тоў нас ці па мя ці аб прод ках. Ме
на ві та ак цыі збо ру гро шай у ка рысць 
ра та ван ня і рэ стаў ра цыі гі ста рыч ных 
пом ні каў на мо гіл ках пры го жа ўпі са лі ся 
ў поль скую тра ды цыю гэ тых кра наль ных 
ду шу кож на га ча ла ве ка дзён. У вы ні ку 
з за быц ця і для на ступ ных па ка лен няў 
вяр та юц ца не толь кі эстэ тыч нама стац
кія каш тоў нас ці даў ні ны, але са мае 

га лоў нае, вяр та ец ца і ад бу доў ва ец ца 
па мяць пра лю дзей, якім бы лі ўзве дзе ны 
ад ноў ле ныя пом ні кі. Усё па ча ло ся на вар
шаў скіх Па вон з ках дзя ку ю чы сла ву та му 
Ежы Валь дар фу. За раз ак цыя на бы ла 
агуль на поль скае вы мя рэн не і па спя хо ва 
раз ві ва ец ца. За дзей ні чан не ў ёй шы ро ка
вя до мых ак цё раў, жур на лі стаў, лю дзей 
куль ту ры пры дае важ нас ці ак цыі збо ру 
ў гра мад стве, а тым са мым спры яе шчод
рым ах вя ра ван ням.

За тым дру го га лі ста па да бы лі За душ
кі. Гэ тым днём на ка та ліц кіх мо гіл ках мо
ляц ца за ўсіх па мер лых вер ні каў, ду шы 
якіх зна хо дзяц ца ў чыс цілішчы. Та кое 
мес ца не вя до мае ў пра ва слаў най аб рад
нас ці, па вод ле якой ча ла век пас ля смер
ці ідзе на свой ін ды ві ду аль ны суд Бо жы. 
Па вод ле ка та ліц ка га на ву чан ня, ка лі ча
ла век па мёр у гра ху, а грэх на столь кі не
вя лі кі, каб ад ра зу тра піць у пек ла, ду ша 
па він на прай с ці пра цэс ачыш чэн ня. Яна 
та ды заў ва жае сваю под ласць і са ма 
шу кае мес ца і спо саб ачыс ціц ца і вы пра
віць здзей с не ныя крыў ды, бо хо ча быць 
чы стай пе рад Бо гам і апы нуц ца ся род 
свя тых. Ду шы па мер лых пат ра бу юць да
па мо гі, якая мо жа прыс пе шыць пра цэс 
ачыш чэн ня. Ад жы вых та кую да па мо гу 
мож на ат ры маць шля хам па ку ты, мі лас
ці ны і ма літ вы ў час свя той ім шы. Дзень 
За душ ны на ра дзіў ся пры кан цы Х ста год
дзя, а ўжо ў ХІ ІІ ста год дзі стаў вя до мы ва 
ўсім Кас цё ле ла цін скім.

vЯў ген ВА ПА

Рэс пуб лі ка Бе ла русь ад с вят ка ва ла 
100ыя ўгод кі „„Вя лі кай каст рыч ніц кай са
цы я лі стыч най рэ ва лю цыі”. Ра ней што год 
гэ тую да ту ў шы ро кім маш та бе адз на чаў 
Са вец кі Са юз і ўся су свет ная „праг рэ сіў
ная аб ш чэ ствен насць”. Ця пер гэт кі мі рэ
лік та мі за ста лі ся толь кі Бе ла русь і ні кім 
афі цый на не прыз на нае ква зі тэ ры та ры
яль нае ўтва рэн не на тэ ры то рыі Мал до вы 
— Прыд няст роўе. На ват Кыр гыз стан 
ужо ад мо віў ся ад дзяр жаў ных свят ка ван
няў з гэ тай на го ды. На ват у „ка лыс цы 
рэ ва лю цыі” Ра сеі пе рай на чы лі фар мат 
ад зна чэн ня каст рыч ніц кіх угод каў, хоць 
і тры ма юць пара ней ша му баль ша віц ка
га іда ла ў шкля ной тру не на ўсе а гуль ны 
аг ляд. Пра Ра сею — гэ та асоб ная гу тар
ка. Толь кі там мо гуць раз мяш чаць на п’е
дэ ста ле на цы я наль ных ге ро яў ад на час
на кры ва вых баль ша віц кіх пра ва ды роў 
і за губ ле ную імі цар скую сям’ю.

Я на ра дзіў ся ў 1967 го дзе, як раз та ды 
Са вец кі Са юз вы пус ціў мно ства па мят
ных ма нет да 50ых угод каў баль ша віц
ка га пе ра ва ро ту — скуль п ту ра Му хі най 
„Ра бо чы і кал гас ні ца” на пят нац ца ці ка
пей ка вых, крэй сер „Аў ро ра” на двац ца
ці ка пей ка вых, уз ля та ю чая ра ке та на дзе
ся ці ка пей ка вых, вы я вы Ільі ча з уз ня тай 
уга ру ру кой на ме та лё вых руб лях. Ка лек
цы я не ры і ця пер тры ма юць іх у сва іх збо
рах, ня гле дзя чы на тан насць, бо вы бі та 
іх бы ла аг ром ні стая коль касць. Да та ад
к ла ла ся ў па мя ці з дзя цін ства. Га доў да 
пят нац ца ці я так са ма шчы ра ве рыў у ідэ
а лы „Вя лі ка га Каст рыч ні ка”, у кан цы шко
лы ўжо сум ня ваў ся, а ў двац цаць га доў 
вяр нуў ся з са вец кай ар міі пе ра ка на ным 
ан ты са вет чы кам. Уся спра ва бы ла ў да
ступ нас ці да праў дзі вай ін фар ма цыі. Як 
толь кі гар ба чоў ская пе ра бу до ва пры нес
ла плынь раз на стай ных пуб лі ка цый, у лю
дзей па ча лі ад чы няц ца во чы на гі сто рыю 
і рэ ча іс насць. Мно гія шчы рыя ка му ні сты 
па лі лі свае пар тый ныя бі ле ты, вя ліз ная 
коль касць лю дзей вы хо дзі ла з гэ тай „ру
ко во дя щей и нап рав ля ю щей” фаль шыў
кі, скрозь іл жы вай і кры ва душ най.

Зра зу ме ла, што сто га доў та му, у 1917 
го дзе ты ся чы бе ла ру саў шчы ра па ве ры

лі ў свет лыя ідэ а лы рэ ва лю цыі. Ме на ві та 
та му, што цар ская Ра сея бы ла сап раў
д най тур мой на ро даў, а ра сей ская па лі
ты ка пры нес ла ра ба ван ні, бе жан ства, 
го лад на бе ла ру скія зем лі. Так што 
зра зу мець та га час ных лю дзей мож на. 
Не дзі ва, што мно гія бе ла ру скія па э ты 
па лы мя на ўслаў ля лі „Вя лі кі Каст рыч нік”, 
пі са лі пра свет лую бу ду чы ню свай го на
ро да. Мно гіх неў за ба ве ча ка ла жор ст кае 
рас ча ра ван не, а баль шы ня пес ня роў са
цы я лі стыч на га раю бы ла рас ст ра ля ная 
ў зас цен ках НКВД ці згі ну ла ў са вец кіх 
кан ц ла ге рах у 1930ыя га ды.

А вось зра зу мець су час ных лю дзей, 
якія ў Бе ла ру сі лі чаць ра сей скую рэ ва лю
цыю 1917 го да вя лі кай па дзе яй і за ва ё
вай, пап ро сту ад маў ля ю ся. З сён няш няй 
ула дай РБ то ўсё яс на, яе пры ро да ме
на ві та там — у баль ша віз ме ста га до вай 
даў ні ны. Нез дар ма сён няш нія мі ніст ры 
ап ра на юц ца на па ра дах у эн ка вэ дэш
ную фор му, не про ста так бу ду юц ца 
фаль шы выя „лі ніі Ста лі на” і ла дзяц ца 
ша ба шы ў го нар рэ ва лю цыі. Пры тым на 
ўсё гэ та вы дат коў ва юц ца вя ліз ныя срод
кі, не шка ду ец ца ні чо га. Ула да як раз 
ад па вя дае сва ёй ідэ а ло гіі. Усё па вод ле 
Ба ры са Гра бен ш чы ко ва: „І лю дзі, стра
ляў шыя ў на шых баць коў, скла лі пла ны 
на на шых дзя цей”. А вось тыя баць кі, 
яш чэ да стат ко ва ма ла дыя лю дзі, якія даз
ва ля юць вы ка ры стоў ваць сва іх дзя цей 
на гэ тых „пі рах Вал та са ра”, пад ман ных 
ура чы стас цях з ве тэ ра на міэн ка вэ ды
ста мі ў прэ зі ды у мах, — як іх зра зу мець. 
Пры сён няш няй шы ро кай да ступ нас ці 
да ін фар ма цыі, да гі ста рыч най праў ды, 
што ў іх га ло вах? Ці гэ та про ста та кое 
пры ста са ван ства і раб скае пад па рад ка
ван не, ці ней кая ду хоў ная каст ра цыя, 
поў ная ад сут насць маз гоў?

Зай шоў дня мі ў адзін га ра дзен скі су
пер мар кет, там аб’ ём ная пра да вач ка 
га доў пя ці дзе ся ці ган д ля ва ла ля сто лі ка 
„Су пер ла то” і він ша ва ла на іў ных па куп ні
коў ла та рэй „с праз ні кам”. „Как ха ра шо 
бы ла рань шэ, два вы хад ных бы ла на га
даў ш чы ну ак цяб р скай рэ ва лю цыі”, — ка
за ла яна сва ёй су раз моў цы. Сва рыц ца 
не ха це ла ся, а як пе ра кон ваць та кіх ін ды
ві даў, я ўжо не ве даю.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ін фар ма цый ная пе раг руз ка ро біць пу стэ
чу ў ма ёй га ла ве. Пры нам сі, у ма ёй. Я чы
таў у ін тэр нэ це, што На стас ся Ган ча ро ва, 
ві цеб ская ма стач ка, ства ры ла ма стац кую 
ін ста ля цыю, з кам па нен там — га ла вой Ула
дзі мі ра Ле ні на вы ра за най у... сві ных хад ках. 
Па роль «сві ныя хад кі» ў ан лайнтэк с це пра 
ра бо ту бе ла ру скай ма стач кі аў та ма тыч на 
ак ты ві за ваў не ка то рыя кан тэк ст ныя мо ду лі 
для ад люст ра ван ня ад па вед ных спа сы лак. 
На пры клад, та кіх: «Пат рэб на ды ску сія пра 
струк ту ру мяс ной пра мыс ло вас ці ў Поль
ш чы», «Smit h field Fo ods пра дасць у Кі тай 
сві ні ну ан лайн», «мі ністр Юр гель ... аб кам
пен са цыі для фер ме раў у су вя зі з АЧС»...

До ступ да сет кі Ін тэр нэт ад к ры вае шы
ро кія паз на валь ныя маг чы мас ці. Спра ва 
ў тым, каб уме ла вы ка ры стоў ваць рэ сур сы 
ча ла ве чых ве даў, вы бі раць іх для мэ та вых 
па трэб. Толь кі што гэ тая здоль насць усё 
больш і больш ад сут ні чае. Сас мяг лы ды 
цяр п лі вы за чэр п не ва ду з кры ні цы да лон ню 
і бу дзе піць ма лень кі мі глыт ка мі. Не цяр п лі
вы не ад клад на ра зя віць ад кры ты рот пад 
Ні я гар скі ва дас пад, што му сіць скон чыц ца 
тра гіч на. Ма са і ім пэт ва ды про ста ўвар ве 
яму га ла ву. Ін тэр нэт, і ў больш шы ро кім сэн
се, лі шак не ас во е най ве ды, гэ та Ні я га ра. 
Ужо муд рэц Сак рат прый шоў да сціп ла га 
на зі ран ня, вы яў ле на га ў ска зе: «Я ве даю, 
што ні чо га не ве даю». Ка лі хтось ці прый
шоў да выс но вы, што яго ве ды нуль, дык 
ма ла па мы ліў ся. З ча гось ці трэ ба па чаць. 
Гэ так жа, як дом бу ду ец ца ад пад мур каў, 
так ве ды ад моц най паз на валь най пад ста
вы. Зда гад ка пра тое, што «з’е лі» мы ўсе 
ро зу мы, як той мі ністр Шыш ко, ста іць на су
пе рак зда ро ва му апе ты ту на ве ды. Ве ды 
гэ та факт. Па доб на як ад сут насць ве даў. 
На жаль, іро ні яй фак таў, асаб лі ва фак таў, 
якія су пя рэ чаць адзін ад на му, ёсць тое, што 
яны ней кім чы нам звя за ны адзін з ад ным, 
што цяг не за са бой да лё ка іду чыя на ступ
ствы, што ро біць з менш важ ных важ ныя, 
з ты мі, а з дур ных ра зум ней шыя. Ці ўсё на
ад ва рот. Толь кі як у гэ тым ра заб рац ца?

Вяр та ю чы ся да пра цы На стас сі Ган ча ро
вай, ад су нуў шы ас пект мар на ван ня ежы, яе 
твор чы акт зда ваў ся мне да во лі па цеш ным 
спа чат ку, ха ця па пах ва ю чым пла гі я там. Дзе
цям ва ўсім све це ўжо даў но вя до мыя так 
зва ныя «жэль кі» ў фор ме плю ша ва га мядз
ве дзі ка або ін шых істот, для вы ра бу якіх вы
ка ры стоў ва ец ца сві ны жэ ла цін. З да дат кам 
фрук то вых ара ма ты за та раў яны смач ныя. 

Ні ў якім ра зе, 
ад нак, бе ла ру
ская ма стач ка 
не ме ла на ме
ру сваю пра цу 
пры зна чыць для ежы, ха ця «сві ную» га ла ву 
пра ва ды ра рэ ва лю цыі пад пер ла агур ком. 
На ват нож убі ты ў жэ ла ці на вую ма су не за
ах воч вае да спа жы ван ня. На са мой спра ве 
ўся ўста ноў ка бы ла зад ра пі ра ва ная чыр во
най тка ні най, якая прад стаў ляе «пад ра ныя 
чыр во ныя сця гі і па то кі кры ві: усё, што ад бы
ло ся пас ля 1917 го да». Па сло вах ма стач кі 
не ме ла гэ та, ад нак, прык мет па лі тыч най 
пра ва ка цыі. Фі гу ра Ле ні на фак тыч на раз г
ля да ец ца як «ме ма» рэ ва лю цыі. «Гэ та та кі 
тон кі сар казм, жарт пра тое, што ўжо даў но 
вя до ма пра Ле ні на. Мно гія лю дзі асу джа юць 
яго, мно гія лю дзі не ве раць, што яго ўклад 
у су свет ную гі сто рыю быў асаб лі ва па зі тыў
ным», — ска за ла ма стач ка.

Тут я ўспа мі наю ста рую доб рую пры маў
ку: «Чым да лей у лес, тым больш дрэў». 
Кож ны мо жа сва бод на па ста віц ца да рэ аль
нас ці, у ад па вед нас ці з яго ро зу мам і ве да
мі. Яго аў тар ства трэ ба ад нес ці да муд рас ці 
мі ну лых па ка лен няў. Не ад на го ге нія. Ста ла 
яна глы бо кай муд рас цю ў вы ні ку ка лек тыў
на га дос ве ду, вы ні ку як адзін ка ва га глуп
ства, так і муд рас ці — і іх пака лен най эва
лю цыі ў каг ні тыў ны сін тэз. Гэ та як пі саць 
на ва дзе ўзо ры Эй н ш тэй на або кры чаць 
у пу сты ні. Дзе ян ні да стат ко ва нет ры ва лыя, 
як Сі зі фа вы. З цяж кас цю як лю дзі ў цэ лым 
мы пры хо дзім да лю бых ве даў, каб пас ля іх 
пра ман та чыць як адзін кі. У нас ёсць ве ды, 
якіх мы не вы ка ры стоў ва ем. Ці не змо жам. 
Якое мар нат раў ства! Пы тан не: што з гэ та
га вы ні кае? Мне зда ец ца, што чым пры чын
навы ні ко выя звё ны ў каг ні тыў ным лан цу гу 
на ступ ных па ка лен няў усё сла бей шы мі, 
чым больш ён доў гі. Прас цей — чым больш 
мы ве да ем як су поль насць, тым больш ста
но вім ся дур ней шы мі. Ха ця ні су свет ныя вой
ны, баль ша візм, на цызм або ха ла кост, або 
на ват дзей насць мі ніст ра Шыш ко не на ву
чы лі нас ні чо га. Або на ву чы лі... па гар ды для 
ча ла ве ча га глуп ства. Ці гэ та га хо піць, каб 
лі чыць ся бе муд ры мі? Уста ноў ку На стас сі 
Ган ча ро вай пас ля двух дзён эк с па зі цыі 
ра за бра лі. Ду маю, што не зза па лі тыч ных 
мер ка ван няў, а прак тыч ных. Хад кі пас ля 
двух дзён псу юц ца. Не з’я сі іх на ват з хрэ
нам ці з ра сій скай гар чы цай.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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 «Пя ву чыя сем’і» — най на вей шая 
іні цы я ты ва Бе ла ру ска га гра мад скакуль
тур на га та ва ры ства. Ужо чац вёр ты раз 
за пар у ся дзі бу Га лоў на га праў лен ня 
па ву лі цы Вар шаў скай 11 у Бе ла сто ку 
саб ра лі ся 22 каст рыч ні ка ама та ры бе
ла ру скай пес ні — слу ха чы і вы ка наў цы. 
Сё ле та на пэў на не пад вя ла пуб лі ка, 
якая шчыль на за поў ні ла за лу па ву лі цы 
Вар шаў скай 11 і ча ка ла да ацэн кі жу ры 
вы сту піў шых ка лек ты ваў, даў шы ўжо 
пас ля кон кур су свой кан цэрт. У сё лет нім 
кон кур се пе ра маг лі: у двух па ка лен най 
ка тэ го рыі ся род ва каль наін ст ру мен таль
ных ка лек ты ваў гурт «Стэб ло» (сям’я 
Мі сі ю коўШэ рэ мэ таў) і трыо «Ма ма і сы
ноч кі» (Іво на, Цэ зар і Ад ры ян Да ні лю кі) 
з Мі ха ло ва. Ся род ад на па ка лен ных ка
лек ты ваў на І мес цы — ду эт Ка ся і Мар та 
Вась коў скія, на ІІ — сё стры Астап чук 
з Гра баў кі, на ІІІ — ду эт Аляк сан д ра і Алі
цыя Пе ра вой з Бель скаПад ляш ска га. 
Ся род шмат па ка лен ных ка лек ты ваў на ІІ 
мес цы апы нуў ся ся мей ны квар тэт Кар по
ві чаў з Га рад ка — Ян ка з Ірэ най і Грыш
кам ды Ма тыль дай.

У фі нан са ван ні ме ра пры ем ства да
па маг ло БГКТ Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі Поль ш чы, так як 
і ў на ступ ным ме ра пры ем стве — у ХХIV 
прэ зен та цыі «Бе ла ру скі аб рад на сцэ
не», які пра во дзіц ца не толь кі ў Бе ла сто
ку. У аг ля дзе 5 лі ста па да ў ся дзі бе БГКТ 
пры ня ло ўдзел пяць ка лек ты ваў. Ся род 
гле да чоў — вер ныя спа да рож ні кі бе ла ру
скай са ма дзей нас ці і іх сяб ры. Ус па мі на
юць час, ка лі дом па ву лі цы Вар шаў скай, 
11, (і не толь кі тут) гу дзеў ад ма ла дых 
га ла соў ха ры стаў ды са лі стаў і ту па ту 
спраў ных но жак тан цо рак і тан цо раў ды 
быў бе ла ру скім клу бам, дзе зна ё мі лі ся 
ма ла дыя і за вяз ва лі ся тры ва лыя бе ла
ру скія па ры. Ус па мі наў Сак рат Яно віч: 
„У га лі не ма стац кай са ма дзей нас ці — Га
ле на Зюл коў ская не на ту раль най гра цыі 
нак ш талт ляль кі Бар бі, але памуж чын
ску энер гіч ная ды ры жор хо ру; да гэ туль 
кі ра ва ла ім Люд мі ла Пань ко, уні каль ная 
ін тэ лі ген т ка з ві лен скай гім на зій нас цю, 
з мяк кай куль тур нас цю. Ба лет най гру пай 
ка ман да ва ла Тац ця на Гі жэў ская з бель
скіх мяш чан, тых шпа ну ю чых у гу тар цы 
на пра віль ное пе тер бур г ское про из но
ше ние. Спа да ры ня Гі жэў ская ў паў зы 
па кур ва ла па пя ро сы, ме ла ма не ры рос
сий ской ма дам, што па ніч на бян тэ жы ла 
па рос лых звы ча ё вым мо хам бан дар ска
зу баў скіх дон жу а наў. Про ста гіп на тыч на 
па ра лі за ва ла яна іх, вы рас лых у на род
най пе ту ши но сти». А Ні на Бруч коАн
джэ юк: «Што нам даў удзел у ма стац кай 
са ма дзей нас ці? Я ўсё ма ла дое жыц цё 
ма ры ла аб тэ ат ры. Здзяй с ня лі ся на шы 
ма ры, мы маг лі зна ё міц ца, суст ра кац ца 
і вы сту паць. Усе бы лі ра зам, пабе ла ру
ску. І кож ны быў са бою».

Сён ня тут Ма рыя Бай гуз, якая з му
жам Ві та лём вы сту па ла ў тэ ат раль най 
гру пе бе ла стоц ка га ад дзе ла БГКТ, 
На дзя Лі соў ская: «Прый дзеш на Вар
шаў скую 11, і ўсё пры гад ва ец ца. Як мы 
рых та ва лі ся, як вы сту па лі, як сяб ра ва лі. 
Мі ла ўба чыць, што ў боль шас ці вы сту пае 
тут ма ла дое па ка лен не, ха ця зрэд час 
тра піц ца якісь ма гі ка нін, які не спы ніў 
свай го твор ча га ўдзе лу ў бе ла ру скай 
куль ту ры». Сця пан Зе нюк: «Ха ця ўжо 
доб ра па сі ве лі скро ні. Па мя та ец ца мне, 
як я, на стаў нік бе ла ру скай мо вы ў га
ра доц кай шко ле, тры маў ся на сцэ не 
з рас с пя ва ны мі га рад чан ка мі, вы сту паў 
з імі ў п’е сах. Ды ня ма ўжо з на мі Ні ны 
Му шын скай, Ірэ ны Паў лю чук, Ні ны Цы ва
нюк...».

Фі зіч на ня ма та кіх эта ло наў пад ляш
скай бе ла руш чы ны, як Ні ны Цы ва нюк, 
але да лей спра цоў вае іх твор часць. На 
XXIV прэ зен та цыі аб ра да вых ка лек ты ваў 
ас но вай п’е сы «Як Яш ка стаў ча ла ве
кам», дзе вы сту па юць школь ні кі з Нар вы 
пад апе кай Ні ны Аб ра мюк, з’яў ля ец ца 
твор Ні ны Цы ва нюк.

— На яе тво ры ас на ва на на ша сцэн
ка, да да ла я тое, што па мя таю са свай
го жыц ця. Сён ня ў нас не ха пае трох 
вуч няў. Трэ ба кры ху змя ніць сцэ на рый. 
Вуч ні ка жуць: ка лі б быў у нас яш чэ Кры
сты ян Паск роб ка, да лі б ра ды па ім п ра ві
за ваць, ён жа зай граў бы за кож на га.... 
А наш Яш ка як стаў ча ла ве кам? Быў ён 

не гас па дар лі вы, а пра ўсё до ма дба ла 
толь кі жон ка. А ад сён ня ён бу дзе дбай
ным ча ла ве кам. Узя ла ся за яго цеш ча, 
а яго жон ку вы бра лі сол ты сам. У мя не 
ця пер амаль усе па чат коў цы. Не ка то рыя 
вуч ні толь кі су тык ну лі ся з бе ла ру скай мо
вай. Ёсць вуч ні, якія пры е ха лі з Ук ра і ны, 
або якіх баць кі пры е ха лі з Поль ш чы. Яш
ку іг рае Мі хась Та па лян скі з Трас цян кі.

Ві цэстар шы ня ГП БГКТ Ва сіль Се
гень:

— Сэнс та кіх ме ра пры ем стваў, та кіх 
су стрэч з бе ла ру скай тра ды цый най куль
ту рай глы бей шы. З тра ды цы я мі, аб ра да мі 
звы ча я мі. Нас це шыць асаб лі ва тое, што 
ма ла дыя на сцэ не. Як сён ня мо жам па ба
чыць — і Нар ва, і Гай наў ка. Не ка то рыя 
з вы сту поў цаў пра яў ля юць на ват вя лі кія 
здоль нас ці, та лент у на прам ку ак цёр ства. 
Ве да е це, што сён ня мо ладзь, дзя цей 

за ах во ціць да та го, што тра ды цый нае, 
і што ма ла па пу ляр нае, не так про ста, 
што не зна чыць, што гэ та не маг чы ма. 
Гэ та так са ма ў бу ду чы ні пэў ны фак тар, 
які трэ ба браць пад ува гу і дзей ні чаць 
у гэ тым на прам ку. Каб ма ла дыя не за бы-
ва лі, ад куль іх дзя ды, пра дзе ды, баць кі, 
і каб пра цяг ва лі гэ та да лей. Ка лі не ста не 
гэ тых баць коў, дзя доў, нас, каб ма ла дыя 
пе ра ня лі гэ та. Бо ка лі за бу дзем і пра 
на шу гі сто рыю, тра ды цыі, звы чаі, то нас 
звы чай на не бу дзе — нас, як бе ла ру скай 
мен шас ці ў Поль ш чы, бе ла ру скай на цыі... 
Прэ зен та цыі аб ра даў бу дуць на Бе ла сточ
чы не — звы чай на ў Бель ску, у Гай наў цы. 
Сё ле та яш чэ тое, што бы ло звы чай на 
ў Ду бі чахЦар коў ных, войт ра шыў пе ра
нес ці ў Гра ба вец, па коль кі там но вая 
свят лі ца — па ка заць аб рад кры ху ін шай 
пуб лі цы. У Ду бі чах заў сё ды шмат лю дзей 

На Вар шаў скай 11 гуч на

пры хо дзі ла на аг ляд, як і ва ўсіх мяс цо
вас цях, вель мі ра дых па гля дзець род ныя 
аб ра ды. Гэ тую іні цы я ты ву вой та пры ня лі 
мы з за да валь нен нем. І тра ды цый на ў Гай
наў скім до ме куль ту ры — за вяр шаль ная 
ім п рэ за. Сё ле та — дзе сяць аб ра да вых 
сцэ нак мож на бу дзе па ба чыць. У Бе ла сто
ку бу дзе яш чэ ін шая су стрэ ча, 17 лі ста па
да, з ін шы мі пяц цю ка лек ты ва мі.

— А хто вас пры цяг нуў, спа дар Юр ка? 
— пы та ю ся «ра зын ка» з ка лек ты ву За ла
то га ве ку з Бель скаПад ляш ска га, у якім 
са праў ды ўсе ма ста кі спе ла га ўзро сту. 
Дзей ні ча юць яны перш за ўсё ў Бель ску, 
ня даў на па каз ва лі аб рад Дзя доў.

— Та ма ра Ру са чык — хто ж бы ін шы! 
— ад каз вае Юр ка Ха ман скі. — Ка лі тра
піў на пен сію, па чаў ез дзіць на за нят кі 
Уні вер сі тэ та трэ ця га ўзро сту. А быў 
я зем ля ро бам, гас па да ром у Спіч ках. 
Меў най боль шую там гас па дар ку. Пяць
дзя сят штук ка роў меў дой ных, 50 штук 
быд ла, ко ней дзе вяць штук. На сы ноў 
пе ра пі саў. А тут маю энер гію і «раз рыў
ку».

— Пад рых та ва лі мы ця пер «Гу кан не 
вяс ны», — ка жа бы лая на стаў ні ца і ме та
дыст бе ла ру скай мо вы Та ма ра Ру са чык, 
ма тор кам па ніі.

Ве ра Ма сай ла з Гай наў ска га до ма 
куль ту ры са сва ім гур том «Зван кі» па
ста ві ла но вую п’е су, на пі са ную са бою 
— «Як тут не ве рыць у шап тух», дзе 
ма ла дыя ак цё ры вы сту пі лі ды на міч на, 
уме ла і вык лі ка лі аў тэн тыч ны эн ту зі язм 
ся род гле да чоў.

— Гэ та сап раў д ная гі сто рыя з пас ля
ва ен на га ча су на Бе ла сточ чы не. Ра сказ
ва ла пра яе ма я ма ма — у гэ ты раз гэ та 
ка ме дыя, пра па чуц ці і скан дал у вёс цы, 
дзе да па маг чы раз вя заць дра ма тыч ную 
сі ту а цыю па маг ла шап ту ха. Прый ш ло ся 
вы ка ры стаць і зёл кі, і дра бі ну, і ха мут...

Вы дат на зай граў пад вой ную ро лю 
— баць кі і ка хан ка Але ны, Ко лю — Да від 
Ці ха нюк. Да та кой сту пе ні пе раў ва саб
ляў ся, што гле да чы не маг лі про ста па ве
рыць, што іг рае двух та кіх роз ных ге ро яў 
адзін ак цёр. Спа да баў ся так сам гле да
чам «Яш ка» — Мі хась Та па лян скі, і «га
лоў ны тап тач ка пу сты» спа дар Ула дзі мір 
Ве ся лоў скі з «Ва сі лёч каў», які вы сту піў 
у аб ра да вай гру пе пад кі раў ні цтвам Ні
ны Бя лец кай з «Шат ка ван нем ка пу сты». 
Бяль ш ча не з «Ва сі лёч каў», якія па ста ві лі 
яш чэ аб рад «Хрыс цін», па ка за лі свой 
вя лі кі та лент як ка лек тыў. «Яны быц цам 
на ра дзі лі ся і жы вуць на сцэ не!» — заў ва
жыў Сця пан Зе нюк. Са праў ды, шмат іх 
вы рас ла, вы ха ва ла ся на бе ла ру скай сцэ
не. Та му ёсць на дзея, што і ма ла дыя ак
цё ры, пад кры ла мі Ні ны Аб ра мюк, Ве ры 
Ма сай лы і ін шых та ле на ві тых і шчы рых 
май ст рых род на га сло ва яш чэ га да мі 
бу дуць зма гац ца за яго кож ны як умее 
і пра цяг нуць род ную тра ды цыю. І род ны 
го ман ды пес ня бу дуць гу чаць і ў вя ско
вых свят лі цах, да мах куль ту ры, і па Вар
шаў скай, 11, у Бе ла сто ку.

vФо та і тэкст Мі ра ЛУК ША

n Аліцыя і Аляксандра Перавой

n «Васілёчкі» квасяць капусту 

n Універсітэт залатого веку з Бельска

n Хрысціны
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На шы вё скі 
пус це юць
На г.зв. Ус ход няй сця не Бе ла сточ-

чы ны з кож ным го дам пус це юць вё скі. 
Най хут чэй гэ ты пра цэс ад бы ва ец ца 
ў Гай наў скім, Бель скім і Ся мя тыц кім па-
ве тах. У іх пра жы вае шмат са ста рэ лых 
асоб. Гэ та пе ра важ на пен сі я не ры ды ін-
ва лі ды. Тут на ра джа ец ца ма ла дзя цей. 
Мо ладзь па е ха ла „за хле бам” у блі жэй-
шыя за меж ныя кра і ны ў за ход няй і паў-
ноч най част ках Еў ро пы. Ма ла дыя муж-
чы ны і жан чы ны там па ча лі пра ца ваць 
і за ста юц ца на па ста ян нае жы хар ства. 
Яны па кі ну лі род ныя мяс ці ны, у якіх 
не мо гуць знай с ці са бе пра цы. За раз 
у Пад ляш скім ва я вод стве яны не ба-
чаць ані я кай пер с пек ты вы леп ша га ды 
ста біль на га жыц ця ў бу ду чы ні.

У за меж ных кра і нах пра ца ві тыя бе-
ла ру сы з Бе ла сточ чы ны на пра ця гу 4-6 
га доў па быў кі ку пі лі са бе ква тэ ры, а не-
ка то рыя па бу да ва лі са бе ўлас ныя да-
мы. Я прыт рым лі ва ю ся фак таў. Гэ так 
зра бі лі за муж няя дач ка і двух сы ноў 
мае род най ся стры. За раз яны пра жы-
ва юць у Шве цыі і ў Фін лян дыі. Ма лод-
шы сяст рын сын ажа ніў ся і жы ве ў Шве-
цыі, ужо стаў баць кам. Ці яны вер нуц ца 
ў вя лі кую па кі ну тую баць коў скую ха ту 
(ра ней жы лі ў ёй дзве сям’і) ды гас па-
дар ку (ка ля ха ты на г.зв. ка лё ніі ма юць 
по ле, се на жаць і шмат га до вы лес)? Сё-
ле та ле там ста рэй шы сын пры яз джаў 
з Фін лян дыі (пе рад вы ез дам за мя жу 
пра ца ваў у нар ваў скай фір ме „Про нар”) 
у свой дом ды яго на на ва пе рак рыў. Ён 
дбае пра свой род ны ку ток. Што дзень 
сце ра жэ яго яго ны доб ры сяб ра з Но ва-
га Ляў ко ва.

Па вод ле да ных ГУС у пер шай па ла-
ві не гэ та га го да з Пад ляш ска га ва я-
вод ства вы е ха лі і за рэ гіст ра ва лі ся за 
мя жой 192 асо бы. Гэ та на 90 больш 
чым сь ці ў пер шай па ла ві не мі ну ла га го-
да. Што год сот ні ма ла дых лю дзей вы яз-
джа юць з на ша га ва я вод ства ў ін шыя 
блі жэй шыя і да лей шыя ва я вод ствы на-
шай кра і ны і там яны шу ка юць пра цу.

За раз най хут чэй пус це юць аль бо 
вы мі ра юць вё скі на Гай наў ш чы не. Не-
ка то рыя ўжо шмат га доў на дэ маг ра-
фіч ным мі ну се. У іх смерць збі рае жні-
во. Ады хо дзяць ад нас перш-на перш 
са мыя па жы лыя жы ха ры. Яны тут пе-
ра ва жа юць ся род ін шых уз ро ста вых 
груп на сель ні цтва па коль кас ці. Да во лі 
ча ста па мі ра юць, што ні ка жы, муж чы-
ны-ал ка шы ў ся рэд нім уз рос це. Яны, як 
ка жуць мае ад на вя скоў цы, па мі ра юць 
па сва ім па жа дан ні.

Мно га асоб па мі рае па ста рас ці і ад 
хва роб у Ду біц кай, Кляш чэ леў скай, На-
раў чан скай і ў Ча ром хаў скай гмі нах 
Гай наў ска га па ве та, у Бель скай вя ско-
вай і ў Боць каў скай гмі нах Бел ьска га 
па ве та ды ў Мель ні ку Ся мя тыц ка га па-
ве та. У вы шэй з га да ных гмі нах па мі рае 
два а то і тры ра зы больш ча ла век, чым-
сь ці на ра джа ец ца дзя цей. На пры клад, 
у Ду біц кай гмі не на ра дзі ла ся 10 дзя цей 
і па мер лі 33 ча ла ве кі, у Кляш чэ леў скай 
гмі не на ра дзі ла ся 13 дзя цей і па мер ла 
38 асоб, у Боць каў скай гмі не на ра дзі ла-
ся 11 дзя цей і па мер лі 33 ча ла ве кі ды 
ў Мель ніц кай гмі не на ра дзі ла ся 16 дзя-
цей і па мер ла 35 асоб.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Спа да ры ня Ва ля Ві тош-
ка (у дзя во цтве Мін цэ віч), 
1950 го да на ра джэн ня, 
з Ор лі, на стаў ні ца на пен-
сіі, у мі ну лым мно гія га ды 
зай ма ла ся ка рун ка вай вы-
твор час цю.

Ін тэр’ ер до ма спа да ры ні Ва лі ўпры гож
ва юць улас на руч на вы ка на ныя шмат лі кія 
ка рун кі, а пол кі ў ша фах поў ныя вы тан ча
на вя за ных круч ком на ва ло чак на па душ
кі, аз доб ле най круч ком пас це лі, на столь

ніц, на кі дак на ла вы, сур вэт і сур вэ так, 
пад к ла дак пад на столь ны сер віз. Сён ня 
так ус па мі нае:

— Вя зан ня круч ком на ву чы ла мя не ма
ма Ні на яш чэ ка лі я ву чы ла ся ў па чат ко
вай шко ле; ма ма па каз ва ла, тлу ма чы ла. 
Спа чат ку вя за ла я толь кі сур вэт кі, бе лы
мі ніт ка мі, «дзя сят кай». Узо ры бра ла ад 
ма мы і з ча со пі саў. Ма ма вя за ла круч ком 
з ні так на ват блуз кі.

Ма ма — Ні на Мін цэ віч, ус па мі на ла:
— У ар лян скай шко ле, пры са на цыі, 

на стаў ні ца Ма рыя Вруб леў ская ву чы
ла дзя цей вя заць прут ка мі, вы шы ваць 

і вя заць круч ком. 
У кра ме мож на бы ло 
ку піць ніт кі ў вя лі кіх 
мот ках; на зы ва лі ся 
яны «Бель ка». Вы
ву ча ныя ў шко ле 
ўме лас ці пры да лі ся 

по тым — ра бі ла рэ чы для до му і для дзя
цей.

Вя зан нем круч ком за ня ла ся ўсур’
ёз, ка лі па ча ла пра ца ваць на стаў ні цай 
у Вой т ках (Боць каў ская гмі на), дзе ля ка
ра тан ня сва бод на га ча су ў ма лой вёс цы. 
Ра бі ла ве ча ра мі. Ка лі пе рай ш ла на пра
цу ў Ор лю, то так са ма вя за ла круч ком 
у воль ны час. А ка лі ў 1980х га дах да яз
джа ла на пра цу ў ма лін ніц кай шко ле, то 
вя за ла ў аў то бу се, да яз джа ю чы. З мя не 
пад с мей ва лі ся, што не ўмею мар на ваць 
ча су, — ус па мі нае з ус меш кай.

А пас ля на да лей вя за ла круч ком. 

Вя за ла круч ком так са ма на ва лач кі на па
ду шач кі, вя за ныя круч ком устаў кі ў пас
цель. Пас цель шы ла ма ма. Для гэ тых 
уста вак па кі да лі ся пу стыя мес цы па ся рэ
дзі не і на ра гах пас це лі.

За пар са мною ву чы ла ся вя заць круч
ком і ма лод шая ся стра На дзя, якая пас
ля так са ма мно га вя за ла і вы шы ва ла.

Паз ней ста ла вя заць прут ка мі. Ра бі ла 
ўзо ры стыя сві та ры сва ім сы нам і са бе. 
Вы ка на ла за двац цаць сві та раў з га ру су 
і воў ны.

Ра біць сві та ры на ву чы ла мя не зна ё
мая на стаў ні ца Оля Рын гай ла, якая да 
та го ж пры го жа вы шы ва ла кры жы кам 
роз ныя кар ці ны ў рам кі. Та кім ру ка дзел
лем зай ма ла ся так са ма на стаў ні ца Мі ра 
Ра ма нюк. На за нят ках у ар лян скай свят
лі цы вя заць прут ка мі маг лі ву чыц ца ах вот
ныя дзе ці.
vЗа пі саў і сфа таг ра фа ваў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Усё боль шая коль-
касць бе ла ру скіх і за-
ход ніх шка доб ні каў па-
саб ля юць бе ла ру сам 
лю біць пры ро ду. Без 
са ба чак і ко ша чак, ці 
ба чы це, бе ла ру скія ква-
тэ ры жыць не мо гуць.

Пісь мен нік, док тар на род най ме
ды цы ны Ва лер Сань ко пра ана лі за
ваў но ваў вя дзен не з дас лед чыц кіх 
па зі цый. Ты ся ча га до вая тра ды цыя, 
у тым лі ку даў ніш нія пла сты прык ме
та вас ці, до каз на свед чаць: кож най 
істо це пры ро дай ад ве дзе на сваё 
мес ца для іс на ван ня.

У кні зе «Са ба ка ў ква тэ ры — сяб
ра ці во раг. Што ка жуць пра гэ та 
на род ныя прык ме ты», 2017, 96 
стар. В. А. Сань ко ар гу мен та ва на 
па ка заў плю сы і мі ну сы не ча ка на 
ўзнік лай праб ле мы. Упер шы ню 
ў Бе ла ру сі ама та рам ваў ня най жыў
нас ці ў ква тэ рах кні га рас п люш ч вае 
во чы.

На ад бы лых чы тац кіх су стрэ чах 
слу ха чы рэ зон на пы та лі пра ка рысць ад 
са ба кі ў га рад ской ква тэ ры, і са мі ад на
знач на ро бяць вы вад. Ад моў ны.

Спе цы я лі ста мі і нес пе цы я лі ста мі мно гіх 
кра ін све ту ў роз ныя ча сы спра вяд лі ва 
і до каз на шмат ска за на на аба ро ну са ба
кі. Ён па трэб ны хле ба ро бу поб ліз ха ты, 
дач ні ку, ахоў ні ку, па ляў ні ча му, во і ну, мі лі
цы я не ру, дас лед чы ку ў ла ба ра то рыі. Пры
но сіць ка рысць лес ні кам, та мож ні кам.

Аў тар саб раў прык ме ты ў ста рых 
лю дзей за дзе ся ці год дзі па ез дак па Бе

ла ру сі, у вё сках і мя стэч ках, баль ні цах, 
вы ву дзіў з ар хі ваў, ста ра быт най лі та ра
ту ры, вы тан ца ваў у веш чу ноў, шап ту ноў. 
Бо лей та го, кла сі фі цы ра ваў па мно гіх 
зла ба дзён ных тэ мах — уп лы ву на бе ла
ру скае жыц цё га рэл кі, ку ра ва, ла ян кі, 
ін тэр нэт ных за ба вак, нар ка ты, са ма за
бой стваў, ад мо вы ад ве ры прод каў... 
Асаб лі ва вы раз на чы та юц ца на род ныя 
прык ме ты на не пат рэб ш чы ну са бак і ко
шак у га рад скіх ква тэ рах.

У ця пе раш нім кніж ным вер хаг ляд стве 
і пен стве ста лыя чы та чы ад зна ча юць пра

роб ле ную аў та рам шмат га до вую 
цяж кую пра цу.

Здаў на вя до ма, на род ныя прык
ме ты дзей ні ча юць нап ра мую і не 
нап ра мую на ўтры маль ні ка жы вё лы 
ў га рад ской ква тэ ры, дзя цей.

З кім не суст рэ неш ся, ураж ва
юць шмат лі кія прык ла ды ад моў
нас ці гэ тай жыў нас ці ў ча ла ве чым 
жыл лі.

Хі ба гэ та нар маль на, ка лі ра ней 
сем’і і ма лыш ня хва лі лі ся, што даг
ля да юць ку рак і па ра ся так, умель
ствам пра ца ваць, ця пер гра мат ныя 
і на паў г ра мат ныя да рос лыя за ча
стую ву чаць ма лых ля чыць ква тэр
ных жы вёл, гу ляць, уме ла ад па чы
ваць, час цей ез дзіць на поў дзень.

Ма лю нак у цэ лым па Бе ла ру сі 
вы гля дае неп рыг ляд ным. За шэсць 
ме ся цаў 2015 го да па ан ты ра біч ную 
да па мо гу звяр ну лі ся 10 233 ча ла ве
кі, больш як 7 000 ча ла век ат рым лі
ва лі прыш чэп кі су праць ша лен ства. 
70% з іх кан так та ва лі з са ба ка мі. 
Не дзі ва, хто ца луе ко шак і са бак, 
ат рым лі вае ін фек цыі, бак тэ рыі.

За ле таш ні год (2016) у Бе ла ру сі 
ад ст ра ля лі ці ўсы пі лі 69 ты сяч ба
дзяж ных са бак. У двух мі льён ным 

Мін ску ча ты ры ты ся чы.
Аў тар, а за ім і я, пе ра ка на ныя: вар та су

пы няць вы стаў кі, фе сты ва лі гэ тай жыў нас
ці, што шы ро кім фрон там рас паў за ец ца 
па вя лі кіх і ма лень кіх га рад ках, шко лах.

Пры хо дзіц ца толь кі здзіў ляц ца, ча му 
на Бе ла ру сі пра во дзяц ца вы стаў кі са бак 
і ко шак, а пра аг ля ды ку рэй, гу сей, ка
роў, ко ней не чу ваць, на ват у ста лі цы.

vУла дзі мір ВАСЬ КО, 
пісь мен нік, г. Лі да

Ся мей ная ка рун ка вая вы твор часць

n Ва ля Ві тош ка вя жа круч ком сур вэт ку. По бач яе ра ней шыя пра цы: вя за ныя круч ком па ду шач-
кі, раз ма і тыя на кід кі на ла ву, ка ля ро выя сур вэ ты і сур вэт кі, пад к лад кі пад сер віз. Ка рун ка выя 
пра цы Ні ны Мін цэ віч і ей най дач кі На дзі Мар ты нюк (Ва лі най ся стры): звя за ныя круч ком фар-
ту шок, блуз кі, па ду шач кі — так са ма вя за ныя прут ка мі, сур вэ ты і сур вэт кі, на столь ні цы, на кід кі 
на ла ву, пад к лад кі пад сер віз

Не трэ ба са ба ка ў ква тэ ры
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„Да стат ко ва па шу каць у ін тэр-
нэ це ін фар ма цыю пра кан к рэт-
на га ма ста ка, на жы ма еш эн тэр 
і па яў ля ец ца да дзе ны ма стак”, 
— ска заў Ля вон Та ра сэ віч у ін-
тэр в’ю, якое ўзяў у яго Лу каш 
Ар бі тоў скі для тэ ле ка на ла «Куль-
ту ра». Так ме на ві та рых та ва ла ся 
я да су стрэ чы з вя лі кім ма ста ком 
з на го ды вер ні са жу яго вы ста вы 
ў Ма стац кім лі цэі ў Суп рас лі. Та-
кія ме ра пры ем ствы звы чай на не 
спры я юць сур’ ёз ным раз мо вам. 
Заш мат лю дзей, заш мат га лан т-
ных тэт-а-тэт. І я не па мы лі ла ся. 
Пад вы ста вач най за лай на пер-
шым па вер се па ла ца Бу холь цаў 
— ся дзі бе лі цэя чар га быц цам 
пад мяс ной кра май трыц цаць га-
доў та му на зад. Ка ле гі ма ста ка 
па школь най пар це, ця пе раш нія 
вуч ні та го ж лі цэя, ну і, вя до ма, 
чы ноў ні кі а так са ма СМІ. Ка ра-
цей ка жу чы, усе, што трэ ба. Па-
дзея не абы-якая — су стрэ ча са 
школь ны мі ра бо та мі Та ра сэ ві ча 
1972-1977 га доў.

На дзвя рах вы ста вач най за лы афі ша 
з ар хіў ным фо таз дым кам Та ра сэ ві ча 
— дас лоў на, дру гі Майк Джа гэр.

Яш чэ толь кі не каль кі слоў ад ды
рэк та ра шко лы, ге роя па дзеі ды мэ ра 
Суп рас лі і дзве ры ад к ры ва юц ца. Ка лі 
боль шасць пры сут ных ужо з аса ло дай 
гля дзяць та ям ні цу та ям ніц, я па ды хо джу 
да ад па чы ва ю ча га на ні зень кай гім на
стыч най ла вач цы ма ста ка.

Ну што ж, вы па дае за даць пра за іч нае 
пы тан не пра школь ныя га ды. Усё астат
няе мож на да чы таць у ін тэр нэ це.

— Пі лі ві но, там на гор цы, і пі ва, — га
во рыць ма стак, — з дзе вя цёх нас, хлоп
цаў, ча ты рох вы кі ну лі за га рэл ку. Гра лі, 
гу ля лі, ры са ва лі.

На гэ тым, у ас ноў ным, на ша раз мо ва 
кан ча ец ца.

— З кож ным га ва ру столь кі, коль кі 
маг чы ма з ім га ва рыць, — пры гад ваю яш
чэ раз сло вы Та ра сэ ві ча з яго ін тэр в’ю 
з Ар бі тоў скім.

Але ў па мя ці сва іх ад нак лас ні каў за пі
саў ся ён ін шы мі лі та ра мі:

— Мы зай ма лі ся спор там, іг рой у му
зыч ным ка лек ты ве, га рэл кай і дзяў ча та
мі. Ля во на ба чы лі толь кі з на тат ні кам. Ён 
толь кі ры са ваў, заў сё ды ры са ваў, — ка
жуць яны.

Ад ча каў шы, па куль шмат лі кі на род 
у сці ску на сы ціц ца та ям ні цай та ям ніц, 
ува хо джу ў вы ста вач ную за лу і лёг ка 
здзіў ля ю ся. Я, так як і спа дар Та ра сэ віч, 
у дзя цін стве не рас ста ва ла ся з алоў кам 
і фар б ка мі. Толь кі пас ля ча мусь ці па па ла 
не ў ма стац кі, але ў ме дыч ны лі цэй. Мае 
юнац кія пей за жы не ад сту па лі ўзроў нем 
ад тых, якія вый ш лі зпад ру кі ма ла до га 
Та ра сэ ві ча. Пры маў ка „не свя тыя гар ш кі 
ле пяць” тут як най больш на мес цы.

Да лё ка не кож ны ў змо зе рас крыць 
ся бе на столь кі глы бо ка, амаль да са мых 
май так, а мо жа і да лей, так як яго ства
ры ла ма ціна ту ра.

— Гэ тыя, якія не дзе ляц ца сва ёй твор
час цю, ства ра юць бла ка ду, ні ко лі гэ тай 
твор час ці не кра на юць. Гэ та бе зу пын ны 
ды я лог з гле да чом, інакш аб мен дум ка мі 
не маг чы мы, — ска заў Та ра сэ віч Лу ка шу 
Ар бі тоў ска му.

— Це шу ся, што не па са ро меў ся і па
ка заў нам свае не над та ўда лыя пра цы, 
— тлу ма чыць мне Мар та Му шын ская
Юзэ фо віч — на стаў ні ца суп рас ль ска га 
лі цэя і сяб роў ка Та ра сэ ві ча. — Гэ та вель мі 
пад ба дзё рыць на шых вуч няў. Шмат з іх ма
люе на вы шэй шым уз роў ні, чым Та ра сэ віч, 
бу ду чы ў іх га дах. Зу сім не здзіў ля ю ся, што 
пер ша па чат ко ва не пры ня лі яго ў Ака дэ
мію ма ста цтваў. Гле дзя чы на гэ тыя пра цы, 
прык мя чаю ўсёта кі ўплыў школь най аду ка
цыі, асаб лі ва ў яго ры сун ках.

Та ра сэ віч, у сваю чар гу, сцвяр джае, 
што тут, у гэ тым ан ты ма стац кім лі цэі, 
ма ля ваць не ву чы лі і ўся го прый ш ло ся 
да бі вац ца ўлас най, руп лі вай пра цай. Ма
ля ваў пас ля ўро каў, у ха це, у час шмат
лі кіх па да рож жаў па ма стац кіх га ле рэ ях 
Поль ш чы.

— У ас ноў ным чым менш спры яль ныя 
ўмо вы для раз віц ця ін ды ві ду аль нас ці, 
якая пад вяр га ец ца шмат лі кім кан ф ран та
цы ям, тым час цей уз ра ста юць пры га жэй
шыя квет кі і больш ці ка выя лю дзі, — ска
заў ма стак у раз мо ве з Оля фам Ці ру там 
для ча со пі са пра ві зу аль ную куль ту ру 
„Гра фія”.

У жніў ні бя гу ча га го да на ад к рыц ці сва
ёй вы ста вы „Свят лом на пі са нае” ў Суп
рас ль скай ака дэ міі ска заў:

— У шко лу я здаў як адзін з апош ніх 
і ад па вед на як гэ та га няз доль на га пры
зна чы лі мя не на тка цтва. Ці ве да е це, што 
гэ та аба зна чае для 15га до ва га хлап чу ка 
ткан не дзвюх ні так уніз і трох уверх?

Але мне зда ец ца, што тка цтва ў су час
ным Та ра сэ ві чу за ста ло ся шмат, асаб лі
ва жоў тачыр во назя лё ных па ло сак жыў
цом пе ра не се ных з вя ско вых спад ніц ці 
ка паў.

Ры са ваў, ры са ваў і да ры са ваў ся су
свет най сла вы.

— Ці Та ра сэ віч уво гу ле ўмее ма ля
ваць? — за пы та ла мя не апош нім ча сам 
спе цы я ліст ка па лі та ра ту ры.

Ма быць умее, але не хо ча. На яго дум
ку на шмат ляг чэй на ма ля ваць пры го жа, 
чым брыд ка, та му сва ім сту дэн там у вар
шаў скай ма стац кай ака дэ міі ра іць ма ля
ваць брыд ка. Зда ец ца, гэ та сво е а саб лі
вая фор ма по шу каў іх ін ды ві ду аль нас ці 
— га лоў най мэ ты пе да га гіч най пра цы 
спа да ра пра фе са ра.

Сур’ ёз на па ды хо дзя чы да спра вы 
та лен ту ма ста ка, спе цы я ліст цы па лі та ра
ту ры і са бе аб’ яс няю, што шмат лі кія ўзна
га ро ды прыз на ча юць яму ме на ві та за 
пас ля доў нае кі дан не вык лі ку так тра ды
цый на му ра зу мен ню ма ста цтва, як і ўся
кім кан вен цы ям ра зу мен ня ма ста цтва.

— Ма ста кі раз бі ва юць схе мы. Ка лі б 
не бы ло нас спе ра ду, лю дзі не ве да лі б, 
што там мож на ўвай с ці, — цы тую вы каз
ван не са мо га Та ра сэ ві ча.

З 1988 го да вы хо дзіць ён паза кан к
рэт ныя зва ро ты да прад ме таў (птуш кі, 
пні дрэў) і ідзе ў на прам ку чы ста ма стац
кіх каш тоў нас цей: ко ле раў, іх іг ры, фак
ту ры.

Ма рыя Поп жэн ц ка ў „55 скар бах Поль
ш чы” вы да дзе ных „Ар ка да мі” пі ша:

„Jeś li przyj mie my, a jes tem o tym prze ko-
na na, że kra job ra zy są skar bem na ro do wym, 
to wy da je mi się, że spoś ród dzi siej szych 
ar tys tów pol skich Ta ra se wicz jest naj b liż szy 
na tu ry. Pok ry wa jąc far bą lub bar w nym be-
to nem ścia ny, słu py, chod ni ki, Ta ra se wicz 
po zos ta je ma la rzem kra job ra zu, któ ry nas 
zew sząd ota cza. Nie wi dzę dru gie go ar tys ty 
współ czes ne go, któ ry by z ta ką kon sek wen-
c ją po ka zy wał na tu rę ja ko cu dow ny, niesk rę-
po wa ny ży wioł. Ja ko nasz skarb”.

Ме на ві та на ту ра з’яў ля ец ца пун к там 
су тык нен ня яго сён няш няй твор час ці і да
лё ка га, суп рас ль ска га мі ну ла га.

За ста ло ся яш чэ раз г ля дзець ся рэ дзі
ну — пра цы пе ры я ду на ву кі ў вар шаў
скай Ака дэ міі ма ста цтваў. На стаў ні ца 
Мар та Му шынь скаяЮзэ фо віч ужо пра
вя ла ўступ ныя раз мо вы з пра фе са рам 
Ля во нам Та ра сэ ві чам.

— Гэ та бу дзе вя лі кі скок у яго ма стац
кім уз роў ні, — ка жа яна.

vІа ан на ЧА БАН

Па ча так па чат каў 
Та ра сэ ві ча
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Фота Міры ЛУКШЫ

Ста га до вая 
даў насць
15 каст рыч ні ка, у ня дзе лю, у На раў-

цы ад бы ла ся пра ек цыя да ку мен таль-
на га філь ма «Бе жан ства 1915 го да». 
Саб ра ла ся ка ля 50 гле да чоў з На раў кі 
і ва ко ліц. Лю дзі з ці ка вас цю гля дзе лі 
фільм, а по тым гу та ры лі і ста ві лі пы тан-
ні рэ жы сё ру Юр ку Ка лі ну. Боль шасць 
гле да чоў зга джа ла ся з выс но вай, што 
«бе жан ства» бы ло не па трэб нае і што 
лепш зра бі лі тыя ся ля не, якія ў Ра сію 
не па е ха лі. Ад нак трэ ба пом ніць, што 
ня мец кія аку пан ты ў мяс цо вых ся лян 
на сіль на ад бі ра лі жы вё лу і ко ней. Жы-
ха ры пра тэ ста ва лі, але нем цы, паг ра-
жа ю чы рас ст рэ лам, пры му ша лі іх маў-
чаць. За адаб ра ную жы вё лу і ко ней 
аку пан ты не пла ці лі. Мяс цо вых ся лян 
нем цы пры му ша лі ва зіць фу раж для 
ко ней і сна ра ды для вой ска. За ад мову 
ад пра цы ня мец кія сал да ты збі ва лі на-
сель ні цтва прык ла да мі.

Бы лі вы пад кі, што ня мец кія аэ рап ла-
ны бам бі лі або зы бе жан цаў. Ад вы бу хаў 
скі ну тых бом баў за гі ну ла мно га лю дзей, 
у тым лі ку жан чы ны і дзе ці. У ва ко лі цах 
Пін ска ла гер бе жан цаў быў аб ст ра ля ны 
ар ты ле рый скі мі сна ра да мі з удуш лі вы-
мі га за мі. Ня мец кія аку пан ты аб к ла да лі 
на сель ні цтва па дат ка мі і штра фа ва лі, 
здзе ка ва лі ся над людзь мі.

У час вай ны пра цоў на му лю ду ўсю-
ды бы ло цяж ка.

З Вар ша вы 
ў Аль хоў ку
Ле там доб ра жыць у вёс цы ка ля ле-

су, ды хаць чы стым па вет рам. Гэ та зра-
зу ме лі мно гія га рад скія пен сі я не ры.

Юзік і Тэ рэ за з Вар ша вы ку пі лі хат ку 
з пля цом у Аль хоў цы ка ля На раў кі. Хат-
ку яны пры го жа ад ра ман та ва лі і кож-
нае ле та пра во дзяць у вёс цы на ўскра-
і не Бе ла веж скай пуш чы, зда лёк ад вар-
шаў ска га шу му і ста ліч най мі тус ні.

Ле там яны збі ра юць у ле се яга ды 
і гры бы са бе і для сва іх вар шаў скіх сяб-
роў.

Юзік па пра фе сіі вай ско вы ін жы нер-
элек т рык. Ён умее на ла дзіць тэ ле ві зар, 
ра ды ёп ры ём нік ды ін шыя элек т рап-
ры бо ры. Жы ха рам Аль хоў кі пас лу гі ён 
ро біць бяс п лат на і лю дзі яму за гэ та 
ўдзяч ны.

Я пад ру жыў ся з Юзі кам і Тэ рэ зай, 
ча ста на вед ваю іх і заў сё ды зна хо дзім 
су поль ныя тэ мы для раз мо вы. Іг ра ем 
ра зам на акар дэ о не, на пя ва ем па пу ляр-
ныя пес ні.

Мі ка лай ВА РА НЕЦ КІ

Ф
ота М

іры
 ЛУКШ

Ы

Во сень 
над Се мя ноў кай
Прый ш ла жур бот ная во сень. Амаль 

з усіх дрэў апа ла сё лет няе асаб лі ва ка-
ля ро вае ліс це. На два ры па ха ла дзе ла. 
Дні ста лі ка рот кі мі а но чы доў гі мі і цём-
ны мі. Пад ве чар над Се мя ноў скім во зе-
рам у На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та сце лец ца гу сты бе лы ту ман.

Па кі ну лі во зе ра і дзі кія ста вы на па-
ля нах у Бе ла веж скай пуш чы жу раў лі 
(сё ле та яны бы лі тут да кан ца каст рыч-
ні ка). Не ска чуць ужо жва выя плі скі. 
Яны ад ля це лі на поў дзень і мы іх не ўба-
чым да на ступ най вяс ны. На ва дзе пла-
ва юць кач кі-кры жан кі, кра ха лі, чэр не ці 
і га га ры. Пры ля та юць дра пеж ныя пта хі 
— ван д роў ны со кал і ар лан. Ча са мі ў ці-
хія асен нія доў гія ве ча ры па во зе ры ня-
сец ца го лас пу га ча.

Ва да ў во зе ры па ха ла дзе ла. Плот кі, 
аку ні і язі збі ра юц ца ў ча род кі і шу ка-
юць глы бей шых мес цаў. Шчу пак так са-
ма па да ец ца ўглыб ва да ё ма. Мян туз 
па кі дае сваё лет няе схо віш ча пад бе ра-
гам і шу кае ін ша га мес ца. За раз ры бы 
ў во зе ры ўзмоц не на хар чу юц ца. Яны 
на за паш ва юць тлушч, які да па мо жа ім 
пе ра жыць зі му ў ха лод най ва дзе. (яц)
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Ві та ем з пос пе хам Аню Бя ляў скую, 
лаў рэ ат ку «Бар даў скай во се ні — 2017». 
Аня Бя ляў ская ра зам з Ка ця ры най Хмур 
ат ры ма лі прыз Аб’ яд нан ня «Бель ская ка-
а лі цыя».

Пап раў дзе пос пех Ані нас не здзі віў, 
а толь кі ўма ца ваў у ра ней шым мер ка ван-
ні. Ня даў на, на ста рон ках «Зор кі» мы 
прыс вя ці лі ёй ар ты кул «Аня Бя ляў ская 
— ча ра дзей ка з гі та рай». Яна вы сту пі ла 
з ка цэр там на ХХХІ Су стрэ чах «Зор кі».

На «Бар даў скай во се ні» Аня прас пя ва-
ла пес ню «Жур на ліст», на сло вы вер ша 
сва ёй цё ці Ка сі Бя ляў скай. Му зы ка да 
«Жур на лі ста» на ле жыць Пят ру Кар пю-
ку, му зыч на му апе ку ну лаў рэ ат кі. Мож на 
ска заць, што ўзна га ро джа ны твор поў нас-
цю пуш чан скі і мяс цо вы, па коль кі вы ка-
наў ца, аў та ры тэк сту і му зы кі — жы ха ры 
На раў кі.

Та кіх сюр п ры заў ча ка ем га да мі.
І мож на ска заць, што пас ля доў га га 

пе ра пын ку на сцэ ну вяр та юц ца бар ды 
з Пад ляш ша. Нас вель мі ўце шыў сё лет ні 
пос пех бяль ш чан кі Ка сі Хмур, а так са ма 
му зыч нае раз віц цё бель скай «Пэр цэп-
цыі» з Маг да ле най Ма ліш. Апош ні гурт 
вы сту піў у кан цэр це зо рак.

(гак)

Свае пес ні!

У мі ну лым ме сяцы, ра зам з сяб-
роў ка мі я па е ха ла на эк скур сію 
ў Грод на. Па ез д ку ар га ні за ва ла нам 
цу доў ная на стаў ні ца бе ла ру скай мо-
вы і на ша вы ха ва цель ка Аль ж бе та 
Руд коў ская. Ха ця мы вы ру шы лі вель-
мі ра на, усе бы лі ў вы дат ным наст роі. 
На эк скур сію саб ра ла ся пяць вуч няў 
і трох вы пуск ні коў ма ёй гім на зіі, баць-
кі, суп ра цоў ні кі і сяб ры шко лы. На ша 
гру па на ліч ва ла со рак ча ла век.

Пер шым пом ні кам гі сто рыі, які 
мы па ба чы лі на сва ім шля ху, бы ла Ка-
лож ская цар к ва з ХІІ ста год дзя. Мы 
на ве да лі так са ма Пак роў скі ка фед-
раль ны са бор. Пас ля сха дзі лі ў ка-
фед раль ны кас цёл св. Фран ціш ка 
Кса ве рыя. На ве да лі так са ма Вер х ні 
за мак і Ніж ні за мак Ба то рыя ды му-

зей Алі зы Ажэш кі. У да ро зе на абед 
мы па ба чы лі па жар ную ва да кач ку 
і сі на го гу, а пас ля ста ды ён. Ме лі мы 
маг чы масць пра гу ляц ца па ву лі цы 
Са вец кай і зра біць па куп кі.

З го ра дам зна ё міў нас жы хар Грод-
на. Наш гід сва бод на га ва рыў на бе-
ла ру скай і поль скай мо вах. У су вя зі 
з тым, што боль шасць на шай гру пы 
не ра зу ме ла па-бе ла ру ску, ён шмат 
гі сто рый рас па вёў па-поль ску. Усім 
ці ка ва бы ло па слу хаць пра пісь ме-
нні цу Алі зу Ажэш ка

Эк скур сія мне вель мі спа да ба ла-
ся. Ра зам з сяб ра мі мы доб ра гу ля лі 
і шмат ча го да ве да лі ся. Я спа дзя ю ся, 
што яш чэ раз на ве даю гэ ты го рад.

Клаў дзія ГА ЛІН СКАЯ
Гім на зія ў Бе ла сто ку

Пад вей 
— злос ны ве цер

(з бе ла ру скай мі фа ло гіі)

Пад вей — гэ та той дух, які кру ціц ца ў вет ры. Ён на сы лае на лю-
дзей асаб лі вую хва ро бу, якая так са ма на зы ва ец ца пад ве ем. На шы 
прод кі ве ры лі, што ка лі ве цер з пад ве ем на ля ціць на ча ла ве ка, дык 
скру не яму га ла ву на бок, ад ні ме мо ву, або скру ціць на гу ці ру ку. Та-
му трэ ба ра та вац ца ад пад вею. Ка лі зак ру ціц ца пад вей, у яго бок со-
ва юць ду лю. Злос ны ве цер гэ та га не лю біць. Ён прам чыць бо кам і не 
зак ра не ча ла ве ка.

Эк скур сія ў Грод на

Лі ста пад 
Аб ля це лі жа лу ды.
Да пя ка юць ха ла ды.
Пад на гой ліс цё шур шыць.
А на во кал — ні ду шы.
У вы го ні стым ба ры,
У пры ціх лым гуш ча ры
To на пе рад, то на зад
Хо дзіць дзядзь ка Лі ста пад.
Ад пач нуў бы ён кры ху
Ў за ціш ку на ім ху,
Ды не грэе бо лей дух
З ліс ця зроб ле ны ка жух.
Алег МІН КІН

За ві ру ха
У буб ны да хаў ве цер б’е,
Гры міць па ім, зві ніць, пяе,
І спеў лі ец ца ўсё ма цней, —
Гу лян ку спра віў пан Пад вей.
У буб ны да хаў ве цер б’е,
Гры міць па ім, зві ніць, пяе,
Па вул ках вее дзі кі хмель,
Гу дзіць сп’я не лая мя цель.
У буб ны да хаў ве цер б’е,
Гры міць па ім, зві ніць, пяе.
Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ 

    

Лі ста пад 

*   *  * 
Аджылі свой век:
ліпы, клёны,
чалавек...
Адгалёкалі ўсе птушкі
у небе клін
скруціўся стружкай.
Я глядзеў у неба тонкае
кліну птушак услед.
Забіралі штосьці цёплае:
лета,
колер,
свет.
Алесь БАРСКІ
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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 № 42-17: Ка ба рэ, ма па, 
кпі на, яма, спра ва, шал, кра са, прынц, брыз, Об, рап, 
пля ма, па саг, іл, ні тач ка, акт. Мя шок, апал, брат, пра са, 
прыз, эк ран, пас цель, пі ва, яна, ко мік, балт.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ма ры юш Ра дзец-
кі, Аляк сан д ра Які мюк, Вік тар Лінк, Мат вей Зы скоў-
скі з КШ № 1 у Гай наў цы, Маг да ле на Яку бюк,  Дам’ ян 
Кар ні люк, Ася Ні кі цюк і Вік то рыя Гаць з КШ з ДНБМ 
у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 46-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 19 
лістапада 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Яно сліз гае ў ру ках,
Мае асаб лі вы пах.
У ва ду як па па дае,
Па сту по ва пра па дае.
М...
  (У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 43: Кі но.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Дам’ ян Кар ні-

люк з Бель ска-Пад ляш ска га, Аляк сан д ра Ба кун, 
Аляк сан д ра Іва нюк, Аляк сан д ра Анісь ке віч з КШ 

№ 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

    

Та маш ХАР КЕ ВІЧ
Но вая Лу ка, ПШ у На раў цы

Люб лю
„Люб лю наш край, 

ста рон ку гэ ту”
Кан стан цыя Буй ло так пя я ла,
А я люб лю сваю мяс ці ну,
У ма ім сэр цы яна ад на.

Я тут ву чыў ся пер шы сло вы,
На род най мо ве вы маў ляць,
Я тут ву чыў ся цяж кай пра цы,
Якую трэ ба ша на ваць.

Мае баць кі мне ўсё га во раць:
— Ву чы ся ды ша нуй лю дзей.
А я бя ру гэ тыя сло вы
У сваё сэр ца ўсё мац ней.

Па во лі я стаю да рос лым,
І мно га стаў я ўсведамляць,
І знаю, што заў сё ды бу ду,
Баць коў і мо ву ша на ваць.

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

Ча ра па ха вык лі ка ла ка ня на вы пе рад кі. У наз на ча ны дзень спа бор ні цтва конь ні чо га не ра біў, 
ад ран ня ён ра дас на ір жаў і аб вяш чаў сваю пе ра мо гу. Ча ра па ха, як кож ны дзень, прак ты ка ва ла ся 
ў ха дзе і абу джа ла ў са бе рэз касць.

Наб лі зіў ся час гон кі. На ста ды ё не вы седж ва ла пуб лі ка. Конь і ча ра па ха ста я лі на лі ніі і ча ка лі 
ка ман ды «старт»! Урэш це па да лі ім знак. Конь ад ля но ты і доў га га свят ка ван ня не даў ра ды зру-
шыць з мес ца, ён ад чу ваў ся бе быц цам спу та ны. Тым ча сам ча ра па ха прай ш ла наз на ча ны ад рэ зак 
хут чэй, чым ад яе ча ка лі, і ста ла пе ра мож ні цай.

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

    
Маг да лі на ДРАЗ ДОЎ СКАЯ
КШ у Мі ха ло ве

Ве цер
Ха лод ны ве цер сту кае ў ак но.
Ча го ён хо ча?
Толь кі ад на го...
Лі сты сар ваць,
Ча ла ве ка ў цёп лае ўбраць.
Зі ма на блі жа ец ца.
Ніх то не ўсмі ха ец ца?

Ма ем для вас пры ем ную на ві ну. 
Вось, гра мад ска-куль тур ная кам па-
нія «БУДЗЬ МА БЕ ЛА РУ СА МІ» вы-
пус ці ла се рыю паш то вак, на якіх 
ад люст ра ва ны гра мад скія свя ты. 
Ап ра ча доб ра вя до мых, та кіх як 
«Дзень на стаў ні ка» ці «Свя та жан-
чын», аў тар пра па нуе яш чэ «Дзень 
вы на ход ні ка і ра цы я на лі за та ра», 
«Дзень стра ха вых ра бот ні каў» ці 

«Дзень ра бот ні каў фар ма цэў тыч-
най і мік ра бі я ла гіч най пра мыс-
ло вас ці». На кар цін ках амаль усе 
су час ныя пра фе сіі. Не вы пад ко ва, 
па коль кі паш тоў кі мо гуць пас лу-
жыць як він ша валь ныя кар тач кі 
баць кам, сва я кам, су се дзям, на-
стаў ні кам, зна ё мым. Усе, хто ат ры-
ма юць та кі па да рак, заў с міх нуц ца!

На паш тоў ках жар тоў ныя ма-

люн кі, якія пры ду маў сам Ля вон 
Воль скі. Усе ве да ем яго шэ дэўр 
«Тры ча ра па хі» — час паз наць ма-
стац кі та лент Ля во на Воль ска га.

Паш тоў кі з бе ла ру скі мі наз ва мі 
гра мад скіх свя таў і гу ма ры стыч-
ны мі ма люн ка мі мож на вый г раць 
у на шых кон кур сах. Не пра пус ці це 
на го ды!

(зор ка)

Паш тоў кі 
ад 

Ля во на

Ziele

Las
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«Му зей на ка лё сах» — ма біль-
ная вы ста ва Му зея гі сто рыі 
поль скіх яў рэ яў «По лін» у Вар-
ша ве з 19 па 21 каст рыч ні ка 
на ве дала Гай наў ку. Яе па ві льён, 
па стаў ле ны пе рад бу дын кам гай наў скіх 
ад мі ніст ра цый ных уста ноў, на ве да лі вуч ні 
мяс цо вых школ і да рос лыя жы ха ры го

нах, то спа дар Шат ко, ве да ю чы пра лёс 
яў рэ яў пад ня мец кай аку па цы яй, ска заў, 
што мой дзя ду ля ўжо яго не ўба чыць. Уся 
сям’я Шат ко, ра зам з пры го жы мі доч ка мі, 
за гі ну ла хут чэй за ўсё ў Трэб лін цы. За 
здым ка мі, якія за ста лі ся па сям’і Шат ко, 
пры яз джаў іх сва як. Ад нак за ха ваў ся ў нас 
адзін зды мак сям’і Шат ко і апо вед пра іх 
тра гіч ны лёс, які спат каў так са ма ін шых 
яў рэ яў да ва ен най Гай наў кі, — рас па вя даў 
саб ра ным у му зей ным па ві льё не спа дар 
Ярас лаў, жы хар Гай наў кі.

У Га рад ской пуб ліч най біб лі я тэ цы 20 
каст рыч ні ка ад бы ла ся су стрэ ча, пры све
ча ная гі сто рыі яў рэ яў. Ды рэк тар біб лі я тэ кі 
Ала Грыц пры ві та ла саб ра ных, ся род 
якіх бы лі на мес нік гай наў ска га ста ра сты 
Яд ві га Дам б роў ская, га рад скія рад ныя 
Януш Пух і Сла ва мір Ку лік, ды рэк тар ГДК 
Рас ціс лаў Кун цэ віч і ды рэк тар Па чат ко вай 
шко лы № 1 у Гай наў цы Алі на Пят ра шак. 
Ды рэк тар Ала Грыц ус пом ні ла гай наў скіх 
яў рэ яў і раз да ла пуб лі цы бук ле ты «Аб яў
рэй скай гра мад скас ці ў Гай наў цы», якіх 
з’яў ля ец ца аў та рам.

— Гай наў ская гмі на бы ла ад ной з най
ма лод шых яў рэй скіх гмін на Бе ла сточ чы
не. Па а соб ныя жы ды па ча лі па ся ляц ца тут 
ра зам з бу до вай пры да рож ных кор ч маў. 
Ужо ў 1695 го дзе по бач гас цін ца і ка ля 
Гай наў скай ахо вы па я ві ла ся кар ч ма... Яў
рэі ў боль шай коль кас ці ста лі па ся ляц ца 
(на мес цы сён няш няй Гай наў кі, — А. М.) 
у кан цы ХІХ ста год дзя. Пры быц цё жы доў 
бы ло пас ля доў нас цю раз віц ця дрэ ва ап
ра цоў чай пра мыс ло вас ці і до сту пу да 
чы гу нач на га пу ці з 1906 го да. Жы доў ская 
гмі на за вя за ла ся яш чэ пе рад Пер шай су
свет най вай ной... На пя рэ дад ні Дру гой су

свет най вай ны ў Гай наў цы жы ло 17 ты сяч 
ча ла век, у тым лі ку 600 яў рэ яў. Да мы іх бы
лі ў га лоў ным па ву лі цах Сця па на Ба то рыя, 
Поль най (ця пер Грун валь дз кая), Тар го вай 
(ця пер ксян дза Ве ра бея), Ага род най (ця
пер Сям’і Ка сід лаў), — на пі са ла ды рэк тар 
Ала Грыц у вы да дзе ным біб лі я тэ кай бук ле
це «Аб яў рэй скай гра мад скас ці ў Гай наў
цы». Па а соб ныя жы доў скія сем’і жы лі па 
ця пе раш ніх гай наў скіх ву лі цах Лі па вай, 11 
Лі ста па да, Вар шаў скай. Яў рэі ў Гай наў цы 
ў ас ноў ным зай ма лі ся ган д лем і пас лу га мі. 
Ад нак бы лі яны так са ма ўлас ні ка мі дрэ ва
ап ра цоў чых і бу даў ні чых прад п ры ем стваў, 
ці прад п ры ем стваў пе ра п ра цоў кі сель
ска гас па дар чых пра дук таў. Жы ды ме лі 
мно га ма га зі наў з та ва ра мі роз на га асар
ты мен ту, шко лу, лаз ню, зай ма лі ся ган д лем 
па на ва коль ных мяс цо вас цях, пра ца ва лі 
ў ад мі ніст ра цыі, пра мыс ло вых прад пры ем
ствах і ахо ве зда роўя. Спа чат ку ў гай наў
скіх жы доў быў ма лі тоў ны дом, а ў 1928 
го дзе бы ла збу да ва на драў ля ная сі на го га. 
Яў рэ яў з Гай наў кі ха ва лі на жы доў скіх мо
гіль ні ках у На раў цы і Ор лі. 6 жніў ня 1941 
го да па ча ла ся вы ваз ка яў рэ яў з Гай наў кі 
ў ге та ў Пру жа нах, якое бы ло лік ві да ва нае 
ў 1943 го дзе. Ад сюль гай наў скія жы ды тра
пі лі ў кан цэн т ра цый ны ла гер у Трэб лін цы.

— У да ва ен най Поль ш чы жы ло мно га 
яў рэ яў. У Вар ша ве яў рэі скла да лі 29% 
усіх жы ха роў, у Бе ла сто ку — 45%, у Люб
лі не — 35%, у Ло дзі 33%, у Пін ску — 75%, 
а ў Брэс це — 52%, — ска заў у сва ім дак ла
дзе Гжэ гаж Пят ра шак, вы пуск нік По лі тэх
ніч ных ін сты ту таў у Люб лі не і Бе ла сто ку, 
а за раз на стаў нік ін фар ма ты кі ў Ком п лек
се пра фе сій ных школ імя Та дэ ву ша Кас
цюш кі ў Гай наў цы. У час муль ты ме дый най 

прэ зен та цыі рас па вёў ён пра яў рэй скія 
мо гіль ні кі — кір ку ты і пат лу ма чыў сім во лі ку 
вер ты каль ных ма гіль ных пліт — ма цэ ваў, 
якія прэ зен ту юц ца ў біб лі я тэ цы на фо та вы
ста ве «За ста лі ся толь кі ма цэ вы». Фа та гра
фіі прад стаў ля юць ма цэ вы на пад ляш скіх 
кір ку тах у Крын ках, Га рад ку, Ялоў цы, Ор
лі, На раў цы, Нар ве, Кляш чэ лях, Мі лей чы
чах, Ты ко ці не, Заб лу да ве ды ў ін шых мяс
цо вас цях Поль ш чы і за на шай ус ход няй 
мя жой. Сім во лі ка на ма цэ вах звяр та ец ца 
да біб лей скіх сю жэ таў, ма ты ваў рас лін нас
ці, жы вё лы, на ва кол ля, у якім жы лі яў рэі 
і мно гіх ін шых тэм.

Іа ан на Са пя жын ская, вы пуск ні ца 
Гай наў ска га бел лі цэя, а за раз на стаў ні ца 
гі сто рыі ў Ком п лек се пра фе сій ных школ 
у Гай наў цы, ці ка віц ца мяс цо вай гі сто ры яй. 
Свае пра цы пуб лі ка ва ла, між ін шым, у вы
дан ні «Bia ło ru skie Ze szy ty His to rycz ne / Бе ла-
ру скі гі ста рыч ны збор нік», фо та аль бо ме 
«Ві та ва ў ста рой фа та гра фіі», вы сту па ла 
на Гай наў ш чы не з дак ла да мі, між ін шым, 
на тэ му бе жан ства і Ста ра кор нін скай 
іко ны Бо жай Ма ці. Здаў на ці ка віц ца гі сто
ры яй яў рэ яў на Бе ла сточ чы не. Плё нам 
гэ тай за ці каў ле нас ці стаў дак лад «SHO AH 
— зніш чэн не жы доў ска га на ро да ў Бе ла
стоц кім ва я вод стве». Іа ан на Са пе жын ская 
рас па вя ла пра ар га ні за ва ныя нем ца мі 
ге та, пра коль касць саб ра ных у іх жы доў 
і пра іх паз ней шы лёс, які най час цей кан
чаў ся вы ваз кай у кан цэн т ра цый ныя ла ге
ры або смер цю на мес цы ў ге та.

— Ха ла кост жы доў ска га на ро да на Бе
ла сточ чы не, у тым лі ку і на Гай наў ш чы не, 
па чаў ся пас ля 22 чэр ве ня 1941 го да. Ге та 
нем цы ар га ні за ва лі ў мяс цо вас цях, дзе 
пра жы ва ла больш яў рэ яў. Кан фі ска ва лі 
ў іх ма ё масць. Жы ды ў ге та маг лі ўзяць 
з са бой толь кі са мыя не аб ход ныя для 
жыц ця рэ чы. Паз ней мен шыя ге та лік ві да
ва лі і жы доў пе ра во зі лі да боль шых ге та, 
а яш чэ паз ней у Трэб лін ку і ін шыя кан цэн т
ра цый ныя ла ге ры. Са мы мі вя лі кі мі ге та на 
Бе ла сточ чы не бы лі ге та ў Бе ла сто ку і Бель
скуПад ляш скім, — ска за ла Іа ан на Са пя
жын ская і пе ра ліч ва ла да ты зас на ван ня 
і лік ві да цыі ге та ў па а соб ных мяс цо вас цях 
на ша га рэ гі ё на. Най час цей ге та ўзні ка лі 
ў 1941 або 1942 га дах і бы лі лік ві да ва ныя 
ў 1942 або1943 га дах. У ге та ў Бе ла сто ку 
жы ло звыш 50 ты сяч яў рэ яў, у Бель ску
Пад ляш скім — ка ля 15 ты сяч, у Ся мя ты чах 
— 6 ты сяч, Крын ках — 6 ты сяч, Брань ску 
— 3 ты ся чы, Ор лі — 2 ты ся чы, Заб лу да ве 
— 1400, Мі лей чы чах — 1250, Ва сіль ка ве 
— звыш 1 ты ся чы, Кляш чэ лях — 1 ты ся ча, 
Нар ве — 600. Бы лі так са ма мен шыя ге та 
на Бе ла сточ чы не. Звыш 600 гай наў скіх яў
рэ яў у жніў ні 1941 го да тра пі лі ў ге та ў Пру
жа нах, ад куль у 1943 го дзе бы лі пе ра ве зе
ны ў кан цэн т ра цый ны ла гер у Трэб лін цы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Яў рэі ў Гай наў цы 
і на Бе ла сточ чы не

ра да. У Га рад ской пуб ліч най біб лі я тэ цы 
імя Та дэ ву ша Ра ка вец ка га ў Гай наў цы 20 
каст рыч ні ка ад бы ла ся су стрэ ча, пры све ча
ная гі сто рыі яў рэ яў у Поль ш чы. Ды рэк тар 
біб лі я тэ кі Ала Грыц ус пом ні ла гай наў скіх 
яў рэ яў і раз да ла саб ра ным бук ле ты «Аб 
яў рэй скай гра мад скас ці ў Гай наў цы». У ма
лой га ле рэі біб лі я тэ кі мож на бы ло па гля
дзець вы ста ву Гжэ га жа Пят раш ка «За ста
лі ся толь кі ма цэ вы», які пад час спат кан ня 
вы сту піў з муль ты ме дый най прэ зен та цы яй 
сім во лі кі ма цэ ваў на жы доў скіх мо гіль ні
ках. Іа ан на Са пя жын ская вы сту пі ла з дак
ла дам «SHO AH — зніш чэн не жы доў ска га 
на ро да ў Бе ла стоц кім ва я вод стве», які 
па поў ні ла муль ты ме дый най прэ зен та цы яй. 
У гэ тым го дзе ад зна ча ец ца 75 га да ві на кан
чат ко ва га зніш чэн ня част кі яў рэ яў Бе ла
сточ чы ны. 3 лі ста па да та кая ўра чы стасць 
ад бы ла ся ў Сі на го зе ў Ор лі, якую «Му зей 
на ка лё сах» на ве даў ра ней.

— Ма біль ная вы ста ва «Му зей на ка лё
сах» вык лі ка ла ў гай на вян за ці каў ле насць 
гі сто ры яй жы доў. Эк с па зі цыя гас ця ва ла 
ў Гай наў цы толь кі тры дні, але пас пе лі яе 
на ве даць да рос лыя і вуч ні школ го ра да 
і па ве та. «Му зей на ка лё сах» гэ та су час
ная пра па но ва эк с па зі цыі, спа лу ча ная з ба
га тай аду ка цый най пра гра май, якая спа сы
ла ец ца на ты ся ча га до вую гі сто рыю жы доў 
у Поль ш чы. На вед валь ні кі му зей на га па ві
льё на моц на ці ка ві лі ся ін тэ рак тыў най кар
тай Гай наў кі, на якой па ме ча ны яў рэй скія 
бу дын кі між ва ен на га пе ры я ду, яў рэй скі 
ал фа віт, слоў нік імён, — пра ін фар ма ва ла 
ды рэк тар Га рад ской біб лі я тэ кі ў Гай наў цы 
Ала Грыц, ка ар ды на тар пра ек та прэ зен
та ван ня ў Гай наў цы гі сто рыі яў рэ яў.

Я на ве даў «Му зей на ка лё сах» паз ней 
і спат каў там да рос лых жы ха роў Гай наў
кі. Пра цаў ні цы Му зея гі сто рыі поль скіх 
яў рэ яў «По лін» у Вар ша ве Ка та жы на Ян
коў ская і Ка та жы на Неў час рас па вя лі пра 
мес цы пра жы ван ня гай наў скіх жы доў, па
ка за лі іх на ін тэ рак тыў най кар це Гай наў кі, 
на якой па ме ча ны, між ін шым, драў ля ная 
сі на го га і дом ра бі на. Прэ зен та ваў ся прык
лад ны вы гляд мяс цо вас ці між ва ен на га 
пе ры я ду на Бе ла сточ чы не з кас цё лам, 
цар к вой і сі на го гай. Ма біль ная вы ста ва 
ін фар муе аб жыц ці яў рэ яў у Гай наў цы 
і ін шых мяс цо вас цях. У рам ках пра ек та 
«Му зей на ка лё сах» пра цаў ні кі Му зея гі
сто рыі поль скіх яў рэ яў «По лін» у Вар ша ве 
на вед ва юць тыя мяс цо вас ці ў Поль ш чы, 
а ў гэ тым лі ку і на Пад ляш шы, дзе кам пак
т на пра жы ва лі яў рэі і зна ё мяць мяс цо вае 
на сель ні цтва з гі сто ры яй яў рэ яў у Поль ш
чы і ў на ве да ных мяс цо вас цях.

— Мой дзя ду ля з сям’ ёй жыў у Гай наў
цы ўжо ў між ва ен ны пе ры яд. Збу да ваў 
дом не па да лёк ад ву лі цы 3га Мая, які 
част ко ва най ма ла яў рэй ская сям’я Шат ко. 
Ка лі нем цы вы га ня лі жы доў у ге та ў Пру жа

n Ды рэк тар біб лі я тэ кі Ала Грыц і Гжэ гаж Пят ра шакn Іа ан на Са пя жын ская вы сту пі ла з дак ла дам «SHO AH — зніш чэн не жы доў ска га на ро да ў бе ла стоц кім ва я вод стве»

n Ка та жы на Ян коў ская і Ка та жы на Неў час у па ві льё не «Му зея на ка лё сах»
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 Крас на га Бо ру, пра які ня даў на 
тут іш ла га вор ка, у Шта бін не да лё
ка, ды і ў іх сход нае мі ну лае. Рас лі 
гэ тыя мяс цо вас ці ў час Храп то ві

чаў; пра іх род бы ло тут не каль кі тыд няў 
та му. Ужо ў XVI ста год дзі Адам Храп то віч 
уз во дзіць у Асін ках цар коў ку, якая ў на ступ
ным ста год дзі ста ла ка та ліц кай кап лі цай. 
У чар го вым ста год дзі мяс цо васць мя няе 
наз ву з ра ней шай Асін кі на ця пе раш нюю 
Шта бін. Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства 
Поль ска га: „Dob ra te (z Kras no bo rem) po siadł 
na po cząt ku obec ne go stu le cia Ka rol hr. Brzos-
tow ski, ka pi tan wojsk pol., żo na ty z Ewą Chrep-
to wi czów ną, któ ra wznios ła tu w r. 1804 koś ció-
łek drew nia ny p. w. św. Ja ku ba. W r. 1818 hr. 
Brzos tow ski zniós ł szy dwie dy mar ki, is t nie ją ce 
w Ja nów ku i Le bie dzi nie, wys ta wił w Sz. piec do 
wy ta pia nia ru dy łącz nej wy do by wa nej z ba gien 
nad Bieb rzą, a w r. 1830 no wy wiel ki piec, któ re-
go mie chy po ru sza ła ma chi na pa ro wa. Zak ład 
ten pro du ko wał rocz nie oko ło 4000 centn. 
że la za (głów nie na czyń ku chen nych). Is t nia ły 
tu tak że to kar nia, for nier nia, zak ład sto lar ski, kot-
lar nia i kuź nia. Fab ry ka ta dos tar cza ła od le wów 
dla szluz przy bu du ją cym się Ka na le Au gus tow-
skim. W r. 1820 Brzos tow ski zniósł w ca łych 
swo ich dob rach pań sz czyz nę i po zap ro wa dzał 
szkół ki z na u ką obo wiąz ko wą”. Не ма лы быў 
гэ та за вод, які ў год па стаў ляў ча ты ры ста 
тон жа лез ных вы ра баў з мяс цо вай ру ды. 
За раз гэ та толь кі ці ка вы ўспа мін, але ж 
унё сак у на ва коль ны кра я від — Аў гу стаў скі 
ка нал — астаў ся.

Са Шта бі на ад п раў ля ю ся ў Ямі ны, якія 
свой па ча так вя дуць ад ва лоч най па ме ры 
ка ра ле вы Бо ны. Па ра фі яль ны да вед нік: 
„Naz wa Ja mi ny (Ja my ny) wy wo dzi się z gru py 
ję zy ków bał tyj skich, do ja kich za li czał się tak że 
jęz. pru ski. Jak po da ją źród ła his to rycz ne, zna-
na jest, od co naj m niej 1494 r. i wy wo dzi się od 
słów jo ti-min ti, co mo że oz na czać je chać i myś-
leć, wspo mi nać”; за ду маў шы ся ў час яз ды 
мож на і та кое пры ду маць. Вель мі ці ка вая 
да вед ка, якую на роч но не при ду ма ешь, 
бо ж ві да воч най зда ец ца эты ма ло гія наз вы 
мяс цо вас ці ад звы чай най ямы. Зыг мунт Гло
гер: „Od cza sów naj daw niej szych wil cze do ły 
na zy wa no „ja ma mi”. Wil czo dół by ła to ja ma 
zwyk le „na dwa chło py” głę bo ka, przyk ry ta lek-
kim po mos tem z drąż ków i ga łę zi, na któ rych 
środ ku przy wią zy wa no ży we pro się, jag nię, lub 
ka wał cuch ną cej pad li ny. Wilk rzu cał się na 
zdo bycz i za pa dał do ja my. Ks. Kluk pi sze, że 
„ja my wil cze cem b ru ją się dy la mi sos no wy mi”, 
że by zwierz wy dos tać się nie mógł. Na Pod la siu 
krą ży ła dyk te ryj ka, że gdy raz gro ma da wiej ska 
drob nej szlach ty, schwy taw szy wil ka, wiel kie-
go szkod ni ka, ra dzi ła nad wil czo do łem, w ja ki 
spo sób pom ś cić na nim na jok rut niej swo je 
krzyw dy, je den zag ro do wiec, któ ry miał wiecz ne 
piek ło w do mu od żo ny se kut ni cy, za wo łał, wy ro-
ku jąc: „Oże nić go, oże nić!”. А ваў коў жа ў на ва
коль ных пуш чах бы ла даў ней проць ма.

У да вед ні ках пра Ямі ны згад ва ец ца та
маш ні кас цёл; і цал кам слуш на, бо гэ та не 
толь кі ад мет нае збу да ван не, але і цэнтр 
тра ды цый на га гра мад ска га жыц ця. Пер шы 
кас цёл у Ямі нах быў па бу да ва ны ў 1755 го
дзе, але зга рэў ён 34 га ды паз ней. На яго 
мес цы бы ла ўзве дзе на драў ля ная кап лі ца 
пад са ла мя най стра хой. А ў 1849 го дзе быў 
тут па стаў ле ны ця пе раш ні кас цёл з драў ні
ны ад ра ней ша га кас цё ла ў Агу ста ве. Па ра
фі яль ны да вед нік: „Pa ra fi a Ja mi ny do 1795 r. 
pod le ga ła de ka na to wi gro dzień skie mu, die cez ji 
Wi leń skiej. Od 16 mar ca 1799 przy pi sa na zos ta-
ła do die cez ji Wig ry, nas tęp nie od 1818 ro ku do 
Au gus to wa, tzw. die cez ji Sej neń skiej. W ok re sie 
mię dzy wo jen nym, od 1925 przy pi sa no ją do die-
cez ji Łom żyń skiej. Od 1992 ro ku pa ra fi a Ja mi ny 
przy na le ży do die cez ji Eł c kiej”. Гэ тая ка рот кая 
цы та та зда ец ца быць тым яд ром усёй на
шай на ва коль най гі сто рыі з яе па ста ян най 
не па ста ян нас цю...

Ад нак у Ямі нах кі да юц ца ў во чы так са ма 
ін шыя збу да ван ні, не ты по выя ў кра я ві дзе 
поў д ня Бе ла сточ чы ны. Гэ та су шыль ні ты ту
нё ва га лі стоўя. У Воў ку шы, што за Ліп скам, 
яны ве лі чы ні звы чай на га аба ро га, ад нак 
у Ямі нах не ка то рыя з іх ве лі чы ні клу ні, ці 
— як ка ля Дуб ро вы га во рыц ца — гум на. Гэ
тыя збу да ван ні за раз аджы ва юць свой век, 
але ж та кія вя лі кія аб’ ек ты бу да ва лі ся ў час 
та маш ня га роск ві ту ты ту нё вай пра мыс ло
вас ці. Ужо ў 1861 го дзе ў Грод не паў стае 
за вод ты ту нё вых вы ра баў, які ў кан цы ХІХ 
ста год дзя да ваў пра цу паў та ры ты ся чы 
ра бо чых, а яго вы ра бы да бі ва лі ся прэ стыж
ных вы лу чэн няў па ўсім све це; сы ра ві ну 

для яго вы рош ч ва лі, між ін шым, у Аў гу стаў
скім і Ваў ка вы скім па ве тах. Ну і па стаў ля лі
ся тыя вы ра бы ва ўсю Ра сій скую Ім пе рыю, 
а ў пры ват нас ці ў цар скую ар мію. У між ва
ен ны час гэ ты раз мах знач на па мен шаў, 
а пас ля Дру гой су свет най вай ны Грод на 
апы ну ла ся за гра ні цай. У 1951 го дзе ў Аў
гу ста ве паў стае свая ты ту нё вая фаб ры ка, 
якая ў 1990х га дах трап ляе ў склад бры
тан скааме ры кан ска га кан цэр на. Ад нак 
вы рош ч ван не якас на га ты ту ню па тра буе 
цяп лей ша га чым у нас клі ма ту, та му яго 
су шыль ні ў нас ста но вяц ца ад но лан д шаф
т ны мі па мят ка мі. А з ты ту нё вай сы ра ві най, 
так як і з усім — 40% яе сус вет на га аб’ ё му 
вы рош ч ва ец ца ў Кі таі.

Не бы ло б у Ямі нах гэ тых цяс ляр скіх тво
раў, ка лі б у 1492 го дзе Хры ста фор Ка лумб 
не зва ла чыў ся ў Аме ры ку. Гэ та ён і яго ныя 
пас ля доў ні кі пры вез лі з Но ва га Све ту 
ў Ста ры проць му не вя до май у нас да та го 
фло ры, у тым лі ку і роз ныя раз на від нас ці 
ты ту ню. Зыг мунт Гло гер: „Po la cy prze ję li pa le-
nie ty tu niu od Tur ków, rów nie jak wy ra zy: ty tuń, 
kap ciuch, lul ka, cy buch, stam buł ka, za ży wa nie 
zaś ta ba ki wzię li od Niem ców i Fran cu zów”. 
А ў Тур цыю ён, ве ра год на, быў за ве зе ны 
су ай чын ні ка мі Ка лум ба, іта льян скі мі ка мер
сан та мі. З Тур цыі ён тра піў і ў Ра сію, ха ця 
та маш нія кры ні цы па да юць, што тра піў ён 
ту ды з За ха ду, за ве зе ны ан г лій скі мі куп ца
мі ў час Іва га Гроз на га. Су праць ку рэн ню 
вы сту па ла Цар к ва: „Упот реб ле ние та ба ка 
счи та лось смер т ным гре хом, ведь дым 
та бач ный идёт от ад ско го пла ме ни, а сам 
про цесс — это во ску ре ние са та не, ри ту ал, 

со вер шать ко то рый мо гут толь ко бо го от
ступ ни ки”. І да лей: „Та бак ока зал ся под 
зап ре том. На ру ши те лям по ща ды не бы ло, 
осо бен но пос ле по жа ра, слу чив ше го ся 
в Моск ве по ви не ку риль щи ка в 1634м 
го ду. При Ми ха и ле Фё до ро ви че ку ре ние 
счи та лось тя жё лым пре ступ ле ни ем, на ка
за ние за ко то рое — смер т ная казнь”. Так 
бы ло да ча су ца ра Пят ра, які сам стаў у Ні
дэр лан дах кур цом; у яго ны час ты тунь стаў 
на ле галь нае ста но віш ча. Ім пе рат ры ца ж 
Ка ця ры на са ма шмат ку ры ла.

Заў зя тым кур цом быў Ста лін і гэ та ён 
аса бі ста зац вяр джаў ды зай ны вя ду чых 
са вец кіх па пя рос ных упа ко вак, між ін шым 
„Бе ла мор ка на ла” ці „Каз бе ка”; апош ні ды
зайн, вер ш ні ка на фо не га ры, на гад ваў яму 
яго гор скую ра дзі му; „Па пи ро сы «Гер це го
ви на флор» из го тов ля ли по спе ци аль но му 
за ка зу для са мо го Ста ли на. Из го то ви те лем 
яв ля лась фаб ри ка «Пет ро», где ра бо та ла 
зак ры тая спе ци аль ная ла бо ра то рия. Ста
лин раз ла мы вал па пи ро сы и на би вал их та
ба ком свою труб ку”. У лі ку заў зя тых кур цоў 
бы лі і пар т нё ры Ста лі на па но вым пе ра па
дзе ле све ту — Фран к лін Руз вельт і Уін стан 
Чэр чыль. Апош ні смак таў сі га ры, а саў даў
ска му ка ра лю быў пры знаў ся: „Мой жыц цё
вы дэ віз зак лю ча ец ца ў сак раль ным ры ту а
ле ку рыць сі га ры і піць ал ка голь да, пас ля, 
а ка лі трэ ба то і ў ча се ўсіх хар ча ван няў ды 
ў пе ра пын ках па між імі”. Чэр чыль пра жыў 
90 га доў... Зу сім ін шым быў Адольф Гіт лер, 
які не піў, не ку рыў, паз бя гаў спа жы ван ня 
мя са ды ўвёў тыя ме ры су праць ку рэн ня, 
якія сён ня ўво дзяц ца пры нам сі ў на шай 

цы ві лі за цый най пра сто ры. А ў Поль ш чы 
ў ста лін скі і пас ля ста лін скі час най больш 
па пу ляр ны мі бы лі па пя ро сы „Sport”...

Не каль кі га доў та му прай шоў ся я па Ямі
нах, ад куль ад п ра віў ся ў бок Да лі сто ва, ха
ця вель мі кар це ла мя не заг ля нуць у Яг ло ва. 
Ад нак та ды па ба яў ся, апа са ю чы ся, што не 
прай ду ад туль у на прам ку Кар по ві чаў і Су
ха во лі. Ця пер жа, у су хое над вор’е і ка ры
ста ю чы ся бай кам, ра шыў я па дац ца ў тую 
нез вы чай ную вё ску, якая з усіх ба коў аб лі
та во да мі. З бо ку Аў гу ста ва вя дзе ў Яг ло ва 
ас фаль тоў ка, па са лід ным мос це з кры га ло
ма мі на Боб ры. Са ма вё ска быц цам зак ры
та з бо ку за гу мен най ву лі цы, та му не ўда ло
ся мне заг ля нуць на яе вы хад на рэч ку. За 
вё скай ста іць не вя лі кая кап лі ца.

Вё ска бы ла зас на ва на, як па да юць 
гі сто ры кі, ужо ў XVI ста год дзі і бы ла яна пер
шай у на ва кол лі; су сед нія мяс цо вас ці бы лі 
зас на ва ны паз ней. Да вед нік Шта бін скай 
гмі ны пра Яг ло ва: „Naj s tar sza wieś po ło żo-
na w Pusz czy Ja mi ny. Po mi mo że po ło żo na 
wśród nie dos tęp nych mok ra deł dzię ki gos po-
dar noś ci dzier żaw ców i pra co wi toś ci miesz kań-
ców ciąg le się roz wi ja ła i bo ga ci ła. Znaj du je się 
tu taj drew nia na kap li ca, któ rej fun da to rem był 
Wi told Os t row ski, ksiądz z pa ra fi i Cho do rów-
ka”. Ін тэр нэт ны да вед нік: „Nad mie nić na le ży, 
że przez wieś prze bie ga ła gra ni ca po mię dzy 
ru skim a ma zur skim ob sza rem ję zy ko wym 
w związ ku z czym jest to miej s ce cie ka we ze 
wzglę dów et nog ra fi cz nych. W środ ku wsi znaj-
du je się urok li wa, zad ba na drew nia na Kap li ca 
p.w. Mat ki Bo żej Kró lo wej Po ko ju z 1943 ro ku”. 
Яг ло ва да 1954 го да бы ло ў гмі не Су ха во ля 
Са коль ска га па ве та, паз ней бы ло пе ра ве
дзе на ў Аў гу стаў скі па вет, а пры чы най та
му бы лі ка му ні ка цый ныя цяж кас ці. Вё ска 
на ле жыць на да лей па ра фіі ў Су ха во лі, 
а ка лісь, ка лі не бы ло та кіх як сён ня да
рог, па кой ні каў з Яг ло ва ва зі лі на су ха
воль скія мо гіл кі на лод ках.

За раз з Яг ло ва да ро га ў Кар по ві чы 
і ў Су ха во лю ёсць. Гэ та грун та вая да ро
га з са пёр скім мо стам на Бя ро заў цы; 
гэ таю да ро гаю мож на пра е хаць на ма шы
не ў су хое над вор’е. Маг чы ма, што ў паў
на вод дзе яна не а доль ная і ў Су ха во лю 
трэ ба па да вац ца це раз Ямі ны і Шта бін. 
Бай кам, на ват у су хую па ру, прый ш ло ся 
мне не каль кі ад рэз каў прай с ці ся пяш
ком, але гэ та бы ло на ват ка рыс на, бо 
мож на бы ло па лю ба вац ца нез вы чай ным 
та маш нім кра я ві дам той „поль скай Ама
зо ніі”, дзе яе яд ро — у трох ву голь ні ку, 
які ства ра юць Боб ра і апош нія кі ла мет ры 
Бя ро заў кі.

Тэр мін Ама зо нія — так са ма за ве зе ны 
з Но ва га Све ту...

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

З Но ва га 
Све ту

n Су шыль ня ты ту ню ў Ямі нах

n Кап ліч ка ў Яг ло ве
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Алеся Дубровічаhttp://vroddom-belarus.by
75 га доў з дня гібелі

К а р о т к і  ш л я х  п а э т а

Бе ла ру скі па эт, удзель нік за ход не бе ла
ру ска га выз воль на га ру ху Алесь Дуб ро віч 
(сап раў д нае проз віш ча Аляк сей Рэдзь ка) 
на ра дзіў ся ў 1910 г. Да клад ны дзень на ра
джэн ня не вя до мы. З’я віў ся на свет у вёс цы 
Га лу бі чы Дзі сен ска га па ве та Ві лен скай гу
бер ні (ця пер вё ска Ка ра ле ві чы Глы боц ка га 
ра ё на Ві цеб скай воб лас ці). Па хо дзіў з бед
най ся лян скай сям’і. Пас ля та го, як скон чыў 
вя ско вую шко лу, зай маў ся са ма а ду ка цы яй. 
Ра на па чаў удзель ні чаць у гра мад скім жыц
ці. У 1933 г. стаў удзель ні кам Пер ша га не
ле галь на га з’ез ду пісь мен ні каў, які ўтва рыў 
Лі та ра тур ны фронт ся лян скара бо чых пісь
мен ні каў За ход няй Бе ла ру сі.

Дру ка вац ца Аляк сей Рэдзь ка (псеў да нім 
Алесь Дуб ро віч ён узяў толь кі ў 1936 г.) па
чаў у 1928 г. у га зе це „До ля пра цы”. Па чы
наў з дроб ных ка рэс пан дэн цый. У 1933 г. 
апуб лі ка ва ны яго пер шы верш пад наз вай 
„Бе ла русь”. Твор чая дзей насць Аляк сея 
Рэдзь кі не па руш на звя за на з на цы я наль
ным ру хам у За ход няй Бе ла ру сі. У сва ім 
па э тыч ным крэ да — вер шы „Мы” ён сцвяр
джаў: „Нат х нен не на шае ў зма ган ні за шчас
це но ва га жыц ця”. У 1934 г. у ча со пі се „Лі
та ра тур ная ста рон ка”, які быў ле галь ным 
вы дан нем у Віль ні і ва кол яко га гур та ва лі ся 
рэ ва лю цый на наст ро е ныя лі та ра та ры, над
ру ка ва на „Дэк ла ра цыя гру пы па э таў да 
ўсіх пісь мен ні каў За ход няй Бе ла ру сі”. У гэ
тую гру пу ўва хо дзіў і Аляк сей Рэдзь ка. Ён 
так са ма пад пі саў дэк ла ра цыю, за што быў 
неў за ба ве арыш та ва ны поль скай дэ фен зі
вай і за су джа ны да зня во лен ня. Аж но два 
з па ло вай га ды Рэдзь ка ся дзеў у ві лен скай 
тур ме на Лу кіш ках. Па літ вяз ні ме лі свой ру
ка піс ны ча со піс „Кра ты”, у ім змяш чаў свае 
тво ры і Рэдзь ка. Та ды ён ка ры стаў ся псеў
да ні ма мі Ма кар і Мі кі та.

Пас ля су до ва га пра цэ су ў 1936 г. Аляк
сей Рэдзь ка вый шаў на сва бо ду, фак тыч на 

ад быў шы ўвесь тэр мін па ка ран ня да су да. 
У 19361939 гг. дру ка ваў ся пад псеў да ні мам 
Алесь Дуб ро віч у роз ных за ход не бе ла ру
скіх пе ры я дыч ных вы дан нях („Бе ла ру скі 
ле та піс”, „Ка лос се”). Яго ныя вер шы ме лі 
вы раз ную са цы яль ную афар боў ку, за клі ка
лі да выз ва лен ня род на га краю зпад уці ску. 
Па эт ма рыў пра „сі ня зор ны край”, які іс нуе 
„за хма ра мі за го ра мі”, а ў вер шы пра аба
вя зак твор цы за клі каў яго быць „пра ро кам 
яс ней шых дзён”. Па вод ле ўспа мі наў Ва лян
ці на Таў лая, Мак сім Танк, які быў рэ дак та
рам лі та ра тур на га ад дзе ла „Бе ла ру ска га 
ле та пі су”, вы лу чаў вер шы Але ся Дуб ро ві ча 
як до сыць яр кія і ары гі наль ныя. Хоць у ідэ а
ла гіч ным ас пек це мно гія з іх бы лі на іў ны мі, 
пі са лі ся з ве рай у са вец кае „выз ва лен не”.

Пас ля да лу чэн ня За ход няй Бе ла ру сі да 
БССР Алесь Дуб ро віч пра ца ваў у ва лас ным 
ра бо чася лян скім ка мі тэ це, вы бі раў ся стар
шы нёй сель ска га са ве та, быў дэ ле га там На
род на га схо ду ў Бе ла сто ку ў 1939 г. Пе рад 
Дру гой су свет най вай ной Дуб ро віч пра ца
ваў у ра ён най га зе це ў Вя лей цы, змяш чаў 
там свае вер шы, на ры сы, ка рэс пан дэн
цыі. У час вай ны вёў пад поль ную ра бо ту 
ў род ных мяс ці нах на Глы боч чы не, тры маў 
су вязь з са вец кі мі пар ты за на мі. У па чат ку лі
ста па да 1942 г. гіт ле раў цы арыш та ва лі гру
пу пад поль ш чы каў, ся род якіх быў і Алесь 
Дуб ро віч. Па э та ра зам з ін шы мі рас ст ра ля
лі 7 лі ста па да 1942 г. ва ўро чыш чы Жві роў
ня не па да лёк род ных Ка ра ле ві чаў.

Па э тыч ная спад чы на Але ся Дуб ро ві
ча не вя лі кая. Пас ля вай ны яго дру ка ва лі 
ў Бе ла ру сі ў ка лек тыў ных збор ні ках, не
ка то рыя тво ры па э та пе рак ла дзе ны на 
ру скую і ўкра ін скую мо вы. Бюст па э та 
ўста ля ва ны на Алеі зна ка мі тых зем ля коў 
у Глы бо кім.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
фо та аў та ра

На ра джэн не но ва га ча ла ве ка заў сё ды 
пры ем ная на ві на. Асаб лі ва яна пры ем ная 
для тых, хто наў п рост да тыч ны да та кой 
па дзеі, і для іх блі жэй ша га ак ру жэн ня. 
Каб зра біць з та кой па дзеі свя та, вы на ход
лі выя прад п ры маль ні кі пра па ну юць звяр
нуц ца да іх. А яны ўжо, вя до ма, за гро шы 
ра дас на ўсхва ля ва най рад ні но ва на ро джа
на га, па ста ра юц ца афор міць цэ лы пра цэс 
у неш та, што на гад вае не вя лі кі кар на вал. 
Фірм, якія аказ ва юць пас лу гі па свя точ най 
су стрэ чы з ра дзіль ні, у кож най кра і не до
сыць, але на аб ша рах ін тэр нэ ту па куль вя
до ма пра ад ну, якая пра па нуе гэ та з на цы
я наль ным бе ла ру скім ухі лам. І доў гая яе 
наз ва цал кам раск ры вае сут насць пас лу гі 
— „Ар га ні за цыя су стрэ чы но ва га бе ла ру
са з ра дзіль ні ў эт на сты лі”. Вір ту аль нае 
прад стаў ні цтва суст ра ка ю чай пабе ла ру
ску з ра дзіль ні фір мы мес ціц ца па ад ра се 
http://vrod dombe la rus.by.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік вый дзе на 
да дзе ны сайт, то пе рад яго ва чы ма ад к
ры ец ца стра ка тае, зі ха ця чае ра дас цю 
вы яў лен не з фо таз дым ка мі лю дзей, якія 
ўсмі ха юц ца. „Дру жа! Мы та бе да па мо
жам!” — за пэў ні ва юць ула даль ні кі сай та 
праз фра зу, якая ні бы та кры чыць аб гэ
тым. „Пры го жы вы піс з ра дзіль ні пабе ла
ру ску”, — абаз на ча юць ка мер сан ты свае 
пас лу гі.

Сайт су стрэ чы з ра дзіль ні па бу да ва ны 
вы ключ на пасу час на му. У ім ня ма тра ды
цый на га ра ней дзя лен ня на част кі, а ўсе 
вый с ці на руб ры кі мес цяц ца ўвер се цэ ла
га вы яў лен ня. Праў да, асоб ны мі руб ры ка
мі іх наз ваць скла да на, бо, ка лі клік нуць 
на кож нае з вый с цяў, то вы яў лен не пап
ро сту ру шыць уверх, ад к ры ва ю чы раз
меш ча ныя ні жэй тэкст і аз даб лен ні.

Сайт мае дзве моў ныя вер сіі — бе ла ру
скую і ру скую. Пры чым бе ла ру скія сло вы 

та кія, якія рэд ка суст рэ неш у лі та ра тур
най мо ве, бо яны хут чэй па точ ныя. Так, на 
сай це за мест „не маў ля ці” мо гуць на пі саць 
„ма ля ня ця”, за мест „адзен ня” — „адзе жа”. 
Але гэ та не так істот на, бо ак ра мя гэ та га 
сай та аў та ру ар ты ку ла ні дзе не ўда ва ла ся 
су стрэць адоз ву — „Да вай це быць бе ла ру
са мі з на ра джэн ня!”

Ула даль ні кі сай та пра па ну юць клі ен там 
на быць адзен не і ін шыя вы ра бы з тка ні ны 
для не маў ля ці, па шы тыя з ар на мен там. 
„Усе гэ тыя прад ме ты выг ля да юць цу доў на 
і якас на, пры гэ тым ня суць пра тэк цы я ніс
ц кую фун к цыю і глы бо кі сэнс, пра ду ма ны 
і пра ве ра ны на прак ты цы на шы мі прод ка
мі. Гэ та на дасць дзі ця ці больш сіл і ўпэў не
нас ці ў жыц ці”, — сцвяр джа ец ца на сай це.

Праў да, не толь кі адзен не му сіць быць 
ад мет ным. Па вод ле ка мер сан таў, свя точ
нае аў то так са ма па тра буе асоб най ува
гі. „Пер шае і мі ні маль нае, што важ на зра
біць тым, хто су стра кае з ра дзіль ні, — уп
ры го жыць аў та ма біль або аў та ма бі лі, на 
якіх вы пры яз джа е це да ра дзіль ні. Бу дзе 
пры ем на Вам і асаб лі ва Ка ха най”, — ад
зна ча юць яны, пра па ну ю чы ад па вед ныя 
на леп кі. Ад нак не абыш ло ся тут, на жаль, 
без не да рэч нас ці. А ўсё зза бяз дум на га 
пе ра кла ду пы тан ня з ру скай мо вы ў фра
зе „У нас маль чик (де воч ка). Хо чешь 
поз д ра вить? БиБик ни”. На леп ка пабе ла
ру ску вы гля дае так: „У нас хло пец (дзяў
чын ка). Пры маю він ша ван ні? Праз БіБі”. 
На вош та, на пры клад, ра дас на му та ту пы
тац ца ў ка гось ці, ці ўлас на ён пры мае він
ша ван ні, зу сім не зра зу ме ла.

Усё ж та кі, ня гле дзя чы на да дзе ны не да
хоп, доб ра, што ёсць лю дзі, якія праз пас
лу гі ма ла дым баць кам пра па ган ду юць бе
ла руш чы ну. А яш чэ ле пей бы ло б, ка лі б 
у іх як най хут чэй з’я ві лі ся кан ку рэн ты.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (26)
У на ро дзе ка жуць: «Каб паз наць ча ла

ве ка, трэ ба з’ес ці з ім мя шок со лі». Мяш ка 
со лі, вя до ма, не ўдас ца з’ес ці, ды і ча ла ве
ка так са ма паз наць не маг чы ма. Так бы ло 
са мною. Мае кам па ньё ны па бры га дзе 
— ша фёр Ула дэк Скеп ка ды кі на ме ха нік 
Алік Чар ня нін, ка лі ў Ва я вод скім праў лен ні 
кі но рэ ка мен да ва лі мне па са ду кі раў ні ка кі
наб ры га ды «BR9» у 1962 го дзе, зда ва лі ся 
быць спе лы мі і тал ко вы мі му жы ка мі. А што 
зра бі лі? Не мі нуў год су поль най пра цы, як 
ста лі ра біць та кія по ску дзі, што на ват у сне 
не прыс ні ла ся. Да гэ та га ча су не ве даю, 
хто быў іні цы я та рам за ду мы і чым кі ра ваў
ся. Алік Чар ня нін даў но не жы ве — ня хай 
зям ля бу дзе яму пу хам. З ша фё рам Скеп
кам прый ш ло ся раз спат кац ца ў най больш 
не ча ка ным ча се пас ля та го, ка лі на шы 
да ро гі ра зыш лі ся. Бы ло гэ та ў 1989 го дзе, 
ка лі я ста рэй шую дач ку вы да ваў за муж. 
Та ды я пра ца ваў на чы гу нач най стан цыі 
ў Ча ром се, а Скеп ка — ша фё рам у Ка а пе
ра ты ве ін ва лі даў у Гай наў цы. І прый ш ло ся 
яму вез ці вя сель ні каў ма ла до га (Рош чан кі 
з Паг ра боў) да нас у Ча ром ху. Ка лі па ча
ла ся гас ці на ў свят лі цы па жар ні каў у на
сы чаль ні ў Ча ром се, я пай шоў зап ра сіць 
ша фё ра, які пры вёз гас цей ма ла до га. І быў 
аша ра ша ны нес па дзя ван кай... уба чыў шы 
Ула дэ ка Скеп ку, даў ней ша га сяб ру ка з кі на
пе ра соў кі. Быц цам бы ні чо га не зда ры ла ся, 
па пра сіў яго на вя сел ле. Яму ста ла ня ём ка. 
Пер ша па чат ко ва ад нек ваў ся, га ва рыў, што 

ша фё ру ня ём ка ся дзець у кам па ніі, але 
ў кан цы зай шоў на не каль кі мі нут на па ча
сту нак і неў за ба ве вый шаў. Да ча су ад’ ез ду 
ся дзеў у ма шы не. Так гэ та ў жыц ці бы вае...

А вяр та ю чы ся да спра вы, дык я не па мя
таю, коль кі ча су доў жыў ся раз лад па між 
на мі. Але ўсё ж та кі трэ ба бы ло па мі рыц ца 
і па чаць нар маль нае жыц цё. Тра пі ла ся к гэ
та му на го да. Ула дэк Скеп ка ў най больш 
нес па дзя ва ным ча се да ве даў ся, што бу
дзе... баць кам. Моц на пе ра жы ваў. У яго 
бы лі ўжо тры дач кі. А што ка лі чац вёр тая 
на ро дзіц ца? Як та ды Алі ку ў во чы гля не? 
Гань ба, кам п ра ме та цыя! Мя нуш ка «дам скі 
кра вец» за ста нец ца на веч на.

Бы ло гэ та ў па чат ках лю та га, толь кі не 
па мя таю да клад на яко га го да — 1965 або 
1966. Ста я лі мы з кі на пе ра соў кай у Са ках. 
А тут Ва ло дзю Скеп ку на ра дзіў ся... сын. 
Ра дасць у сям’і не бы ва лая. Урэш це сын! 
Але з’я ві ла ся праб ле ма — зас не жа ны да
ро гі. Як даб рац ца ў Кляш чэ лі ў кас цёл, каб 
ах рыс ціць «мла дзен ца»?

— А мо б так кі на пе ра соў кай? — за пы
таў Ула дэк.

Я не пя рэ чыў... Сам Скеп ка за вёз 
у Кляш чэ лі сы на да хрыш чэн ня. Наз ва лі 
Ген ры кам. Ка лі мы з Алі кам ар га ні за ва лі 
вя чэр ні се анс у Са ках, дык Ду бін скія ад зна
ча лі хрыс ці ны ўну ка Ген ры ка. А пас ля і мы 
з кі на ме ха ні кам Чар ня ні ным да лу чы лі ся да 
кам па ніі. З та го ча су я быў гос цем у Ду бін
скіх. Ва ло дзі на жон ка, Зо ся, ме ла ма лод

шую сяст ру. Ву чы ла ся яна ў Гай наў цы, як 
не па мы ля ю ся, у лі цэі. У лет нія ка ні ку лы, 
ка лі за яз джа лі мы з кі на пе ра соў кай у Са кі, 
дык пас ля вя чэр ніх се ан саў Ва ло дзя за яз

джаў пад дом на ка лё нію, а мы, ма ла дыя, 
у вя сё лай кам па ніі на ла вач цы ка ля пло та 
ра ска ша ва лі ся ма ла дос цю, ма ры лі аб люб
ві і слу ха лі... ква кан не жаб, якое нес ла ся 
з су сед ніх се на жа цей. Ці мож на пра гэ та 
за быць?

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

Ва сі лю Ве рам чу ку дзе вя но ста ча ты
ры га ды. Жы ве на ху та ры ў Вуль цыТэ
ра хоў скай. Го дзі каў во сем та му ча ста 
мы з дзядзь кам Ва сі лём су стра ка лі ся 
ў цяг ні ку ў Гай наў ку. Ехаў ён зран ку ў го
рад і абед нім цяг ні ком вяр таў ся да моў. 
У ха це не за се дзеў ся, шу каў кам па нію. 
У Гай наў цы за яз джаў да ад ной уда ві цы. 
Як ка заў мне, шу каў брат няй ду шы, каб 
па раз маў ляць. Пад ка нец каст рыч ні ка, 
ка лі я ста яў по бач бра мы пры ву лі цы, 
пры кме ціў ста рэ чу на ро ва ры. Не паз наў 
зра зу, але ка лі па чаў на суп раць мя не 
спы няц ца, дык уг ле дзеў доб ра зна ё ма га 
дзядзь ку Ва сі ля.

— Што, блу ка е це па Ку за ве? — пы таю.
— Ад ка бет кі еду, — з ус меш кай га

во рыць дзя док і пры баў ляе: — Та кой ад 
нас, з Вуль кіТэ ра хоў скай. Ну, ве да еш, 
адзі но кай... Зап ра шае заў ж ды за е хаць, 
бо хо ча з кім сь ці па га ва рыць. Пра сва іх 
рас пы таць...

— А ў Гай наў ку не за яз джа е це ўжо? 
— ці каў лю ся.

— Не, ня ма ўжо да ка го ехаць. Ды 
і цяж ка ва та ў Гай наў ку да бі рац ца з ро ва
рам.

— А штось ці даў но ця бе не ба чыў. Як 
са зда роў ем?

— Но гі ба ляць. Два га ды з ха ты не 
вы хо джу, ад но да ле ка раў — за яў ляю. 
— Так са ма блу каю ў адзі но цтве па між ча
тыр ма сце на мі. Ніх то не заг ля дае...

Па ста я лі яш чэ кры шач ку. Дзядзь ка 
Ва сіль ус пом ніў мі ну лае, як у Ня меч чы не 
ў баў э ра пра ца ваў, за тым як пас ля вай
ны са ве ты ў Са юз за бра лі, на япон скі 
фронт і пра ссыл ку ў Сі бір. На ка нец 
ус пом ніў пра «баць ку» Ста лі на, як «чыст
ку» ў Ра сеі ра біў:

— Цяр пеў на род, ой цяр пеў. І я ра
зам...

Пры раз ві тан ні су нуў ру ку ў кі шэ ню 
і вы няў дзве «сліў кі» — ша ка лад ныя цу
кер кі.

— То ад мя не гас ці нец, — ска заў, па ці
ска ю чы ру ку.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Цяж ка да жы ваць у адзі но цтве
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12.11 — 18.11

Аб’яднанне АБ-БА сардэчна 
запрашае на 
Дыскусійны клуб АБ-Бы 

ЗАПРАШЭННЕ

10.11.2017 (пятніца) 18.00 

Склеп з культурай Аб’яднання АБ-БА 
вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. хі міч ны эле мент нр 56, 2. вы бу хо

вае рэ чы ва ў пат ро нах аг няст рэль най 
зброі, 3. ра ка, у якой ута пі ла ся Вір джы
нія Вульф (Ou se), 4. апад кі ў выг ля дзе 
вель мі дроб ных кро пе лек даж джу, 5. ле
вы пры ток Дняп ра ў... кон су ла, 6. ра ка 
ў Аста не, Есіл, 7. ма ла дзён, які вя дзе ся
бе эк ст ра ва ган т на (hip pie), 8. агонь, які 
ві даць над га ру чым прад ме там, 9. пры
бор для пі сан ня ў... па пя ро се, 10. ста лі
ца на Ішы ме, 11. саў дзель нік у хаў ру се.

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 43 ну ма ра
Зі ма, зяць, кры ло, Люб лін, сеч ка, 

толь, ца ца, ціс.
Ра шэн не: Каст рыч нік зям лю ба ло

ціць а лес за ло ціць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Ля

во ну Федаруку з Рыбал і Яну Міхалюку 
з Чыжоў. 

(22.03. — 20.04.) Не за леж на ад аў ры тэм пе-
ра ту ра па чуц цяў бу дзе да ся гаць рэ кор д ныя 
вар тас ці. Але на но вых зна ём ствах не ра бі ні-
я кіх пла наў і не слу хай абя цан няў. Вык лі чаш 
доб рае ўра жан не, лёг ка на ла дзіш кан так ты 
16-18.11. на пра цы да руй спра вы, якія ця бе 
не да ты чаць. З 16.11. (да 23.11.) зас пець ця бе 
мо жа аба рот спраў на ра бо це, бу дзеш хут ка 
вы ра шаць аб ня лёг кім. На го ды да служ бо вых 
па ез дак, кур саў, на ладж ван ня біз не со вых кан-
так таў. З 16.11. пра тэ сту еш сваю ад ва гу. Што-
дзень шпа цы руй.
(21.04. — 21.05.) Сме ла ажыц цяў ляй свае 
на ме ры. Доб рае ўра жан не на ата чэн ні. Абы-
дзеш прык рыя нес па дзеў кі. Вы бі рай муд ра 
аб’ ек ты для па чуц цяў. Зной дзеш та кую асо бу, 
з якой бу дзе ідэ аль нае па ра зу мен не; не змар-
нуй на го ды для зна ём ства 11-15.11. На пра цы 
кры ху стрэ саў і шмат ра бо ты, з усім хо ра ша 
спра віш ся. Ка лі шу ка еш пра цу, ідзі сам або па-
ка ры стай ся рэ ка мен да цы я мі. Доб ры час для 
раз м нож ван ня ма ё мас ці.
(22.05. — 22.06.) За ся родзь ся на сва ёй мэ це. 
Бу дуць на го ды да па шы рэн ня га ры зон таў. 16-
18.11. мо жаш па зна ёміц ца з кім сь ці, за іск рыц-
ца. Але не спя шай ся з абя цан ня мі. Слу хай доб-
рых па рад. Ка лі ты за да во ле ны сва ёй пра цай, 
вель мі дбай, каб не стра ціць вып ра ца ва най 
па зі цыі, што мо жа зда рыц ца 12-14.11. Еж сар-
дзі ны і шпро ты ра зам з кас ця мі.
(23.06. — 23.07.) Пры ем на і зда валь ня ю ча. 
Але тры май язык за зу ба мі, каб не на ра біць са-
бе моц ных шкод ных во ра гаў. У па чуц цях зра бі 
пер шы крок 14-18.11. Да бі вай ся па вы шэн ня 
асаб лі ва з 17.11. (да 19.11.). Але будзь вель мі 
ас ця рож ны пад час кан так таў з шэ фам, суп ра-
цоў ні ка мі і клі ен та мі 12-14.11., бо мо жаш зга-
дзіц ца на заш мат што. 16-18.11. твае ра шэн ні 
ад важ ныя і трап ныя. Але 12-14.11. лепш не 
вы бі рай ся ў па да рож жа. З 16.11.  маг чы мыя 
прык рыя спрэч кі з сяб ра мі.
(24.07. — 23.08.) Будзь са маў пэў не ны. 12-
13.11. мо жаш па ка зац ца ў кеп скім свят ле. 
З 16.11. (да 22.11.) не ўва ходзь па між пас ва ра-
ныя ба кі. Трэ ба бу дзе па пра віць або вы кі нуць 
пап са ва нае, гэ так са ма з няў да лы мі зна ём ства-
мі. 11-15.11. доб ры час па ка заць свае ўме лас-
ці ў шы рэй шай кам па ніі. Ідзі да ле ка ра, мо жа 
пат рэб ная бу дзе дроб ная апе ра цыя.
(24.08. — 23.09.) 11-15.11. зна ка мі ты мо мант 
паз ма гац ца за чы ёсь ці прыз нан не ці па чуц цё. 
Але ста рыя ня вы ра ша ныя праб ле мы мо гуць 
вяр нуц ца 12-14.11. А 14-18.11. у па ры зра зу-
ме е це, што «вяш ча е це» на ад ной хва лі і мо жа-
це раз ліч ваць адзін на ад на го. Але 12-14.11. 
маг чы мыя скла да нас ці, да тыч ныя до му або 
ква тэ ры, ра монт трэ ба бу дзе ад к лас ці, а фар-
маль нас ці пра цяг нуц ца. На пра цы «хва сты» 
16-18.11. удас ца хут ка ад ра біць.
(24.09. — 23.10.) Мно ства на год. 11-15.11. 
пры ліў гро шай, пра па но ва «за ла то га» ін та рэ су 
(пра вер, ці ўсё згод на з за ко нам). 14-18.11. 
удас ца та бе за ча ра ваць ка гось ці, на кім та бе 
за ле жыць. Зор кі пад т ры ма юць ця бе і прыд ба-
юць на ват бо ну сы. 16-18.11. мо жаш выб рац-
ца ў не вя до мае мес ца. Мно ства ра бо ты бу дзе 
ад 16.11. (да 22.11.) — на пра ця гу па ру дзён 
зро біш больш чым за паў го да! Але з 16.11. 
(да 22.11.) кры тыч ныя дні для твай го зда роўя; 
лепш па кінь ма шы ну ў га ра жы.
(24.10. — 22.11.) 11-15.11. заз зя еш на пра цы, 
зро біш доб ры ін та рэс; мо жаш зда быць па вы-
шэн не на пра цы або сме ла і з пос пе хам раз г ля-
нуц ца за ін шай. Але 12-13.11. кра не ця бе чы-
ясь заў ва га або прык рыя па во дзі ны. 12-14.11. 
не дай са бе за му ціць ва чэй па даз ро ны мі абя-
цан ня мі. 14-18.11. го ра ча ў па чуц цях.
(23.11. — 22.12.) За ха вай спа кой, але не ад сту-
пай ся пе рад вык лі ка мі. 16-18.11. уда лыя па да-
рож жы. Але 12-14.11. маг чы мыя не па ра зу мен ні 
ў кам па ніі. На пра цы пад рых туй план дзе ян няў. 
Пры сту пай да важ ных эк за ме наў, ба ра ні сваю 
па зі цыю. Шу ка ю чы пра цу, па мя тай, што важ ны 
не толь кі ўме лас ці і во пыт — трэ ба ве даць як усё 
гэ та «пра даць», так са ма пах ва ліц ца.
(23.12. — 20.01.) Спры я юць та бе мно гія. Спра-
віш ся з кан ку рэн та мі. Спа дзя вай ся на ра ман-
тыч ны ве чар 14-18.11. Ге ні яль ныя за ду мы на-
ро дзяц ца ў тва ёй га ла ве 16-18.11., але не ўсе 
гэ та бу дуць адаб раць. Бу дуць ін т ры гі ад 16.11. 
(да 22.11.), не ўва ходзь у ні якія ла ды, не вер 
плёт кам (асаб лі ва 12-14.11.). Мо жаш да маг чы-
ся вяр тан ня даў гоў 16-18.11.
(21.01. — 19.02.) У сва іх пос пе хах бу дзеш аба-
вя за ны са бе. Спра віш ся з усі мі аба вяз ка мі, на-
ву чыш ся но ва га. 16-18.11. мо жаш па зна ёміц-
ца з кім сь ці з та кі мі са мы мі за хап лен ня мі (ня хай 
не тур буе гэ та тваю па ла він ку!). Кан так ты з ата-
чэн нем нап ру жа ныя; не аб ра жай ся. Зад бай аб 
свой пі яр у пра фе сіі. Пе ра ста неш тра ціць гро-
шы — пач не іх у ця бе пры бы ваць.
(20.02. — 21.03.) За хо чац ца жыць ба га цей, але 
лепш тры май ву жа ў кі шэ ні. Ка лі хо чаш ка гось-
ці за ча ра ваць, пры го жа ап ра ні ся і будзь бліз ка 
тае асо бы най лепш 14-18.11. На Ры бы з дру-
гой дэ ка ды мо жа на ля цець лю боў, пра якую 
толь кі чы та лі ў ра ма нах! Для па ста ян ных пар 
най леп шы час 11-15.11. Будзь вель мі дбай ны 
ў біз не со вых раз мо вах 12-14.11. — мо жаш тра-
піць на не сум лен на га пар т нё ра ці пас рэд ні ка; 
шу ка ю чы пра цу не па мы лі ся ў ма ты ва цый ным 
ліс це ці ў раз мо ве з рэк ру цё рам. 12-14.11. не 
па мы лі сва іх фан та зій і мар з рэ аль нас цю.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

«Пагаворым пра смачныя і карысныя 
зёлкі нашай зямлі»

Госцем будзе гаспадыня „Зяловага хутара” 
ў Шудзялаўскай гміне Агнешка Прымака, 

для якой раслінны свет рэгіёну не мае таямніц.

Памяці Ірэны ПАЎЛЮЧУК
Ты зоркай была ў «Расспяваным Гарадку».
Ад самога пачатку яго рассвятляла.
Больш за шэсць дзясяткаў гадоў – 
Гарадоцкую зямлю і Беласточчыну расслаўляла.

З песняй ішла праз сваё жыццё,
хаця лёс не быў Табе прыхільны, ласкавы.
Дзякуем вельмі, дарагая, за то,
што цаглінку даклала да нашае славы.

Адышла ад нас, ды ўвесь час стаіць перад вачыма:
элегантная, прыгожая і дастойная – толькі рысаваць!
Падкажы, Добры Божа, ці яшчэ будзе магчымасць,
каб другую Ірэну з такім голасам спаткаць?..

А быў ён непаўторны, чароўны, асаблівы...
Гэта трэба шчыра ўсім прызнаць.
І калі цешыў людскія сэрцы на гэтым свеце,
то ў Царстве Нябесным – тым болей
 –  павінна з анёламі спяваць.

Толькі нам няўтульны жаль, што больш ніколі
не прыйдзецца нам з Ірэнай выступаць...
 
 Галена ЛЯХОВІЧ
 «Расспяваны Гарадок» 

На се сію Гмін най ра ды 5 
каст рыч ні ка г.г. рад ныя ат
ры ма лі пісь мо вую ін фар ма
цыю пра стан бяс пе кі і пуб
ліч на га па рад ку на тэ ры
то рыі Ар лян скай гмі ны за 
пе ры яд з 1 жніў ня 2016 да 
31 жніў ня 2017 го да. З яе 
вы ні кае — ужо тра ды цый
на — што сі ту а цыю трэ ба 
аца ніць з за да валь нен нем.

За зга да ны пе ры яд адз
на ча на агу лам 26 за ко на
па ру шэн няў (у 2016 го дзе — 29, у 201531, а ў 2008 го дзе — 37). 
Да мі ну юць, як і ра ней, па ру шэн ні, здзей с не ныя нец вя ро зы мі ва дзі
це ля мі.

У Па вя то вай ка мен да ту ры па лі цыі ў Бель скуПад ляш скім пра ве
дзе на 43 пра цэ сы па пра він нас цях. У 91 вы пад ку ві ноў ні кі бы лі па
ка ра ны штра фам.

Не мен шае лік асоб праз мер на спа жы ва ю чых ал ка голь і за леж
ных ад яго. Сва і мі па во дзі на мі вык лі ка юць ін тэр вен цыі па лі цыі; 
іх лік нам но га ўзбуй неў. І так, у раз г ля да ны пе ры яд бы ло іх 262, 
зна чыць на 102 больш. Да мі ну юць па лі цый ныя і да маш нія ін тэр вен
цыі.

Ак цы яй «Бла кіт ных карт» (ужо ад не каль кіх га доў) ахоп ле ны ча
ты ры сям’і. Яны пад па ста ян най ува гай участ ко ва га, а іх ся мей ная 
сі ту а цыя і па во дзі ны пад бя гу чым наг ля дам. Пры чы най гэ та му праз
мер нае спа жы ван не ал ка го лю пад наг ляд ны мі.

Як што год, дзе ля па ляп шэн ня ста ну бяс пе кі жы ха роў Ар лян скай 
гмі ны, фун к цы я не ры бель скай Па вя то вай ка мен да ту ры па лі цыі пра
во дзі лі аду ка цый напра фі лак тыч ныя дзе ян ні.

У рам ках па ляп шэн ня бяс пе кі ды рас паў сюдж ван ня ў гра мад стве 
ін фар ма цыі на конт пра гра мы «Кра ё вая кар та паг роз і бяс пе кі» бы
лі ла джа ны су стрэ чы з жы ха ра мі гмі ны. У зга да ны пе ры яд у «кар ту» 
бы ло за не се на 89 паг роз, з ча го 22 бы лі пац вер джа ны.

Уліч ва ю чы гэ та мож на зак лю чыць, што на тэ ры то рыі Ар лян скай 
гмі ны за да валь ня ю чы ўзро вень бяс пе кі і пуб ліч на га па рад ку.

vТэкст і фота 
Мі хала МІН ЦЭ ВІЧА

Бяс пе ка ў Ар лян скай гмі не
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Два мі ну сы да юць плюс, 
пас лу шэн ства як бунт 

На пэў на ста рэй шыя на двац цаць 
га доў ужо ве да юць, што сла ву ты хіт 
рокгру пы «Scor pions» пра ве ру змен 
ты чыў ся па ве ваў кры ху ін шай на ту ры. 
Ве цер, які меў быць тым, які раз бу рае 
ва ві лон скія му ры, быў вет рам пуш ча ным 
у кі шэч нік ва ві лон скай блуд ні цы. Му ры 
ра стуць, як свет доў гі і шы ро кі, а там, 
дзе ня ма срод каў на аку рат ны бе тон ны 
мур, ста вяць пры нам сі за се кі. На ме жах, 
у гра мад стве і ў га ло вах.

Той вель мі дас лоў ны за сек па між 
Поль ш чай і Бе ла рус сю не най боль шы. 
Мя жа з су сед кай гэ та па пер кі, гро шы, 
чэр гі ў кон суль стве, а ча сам і рас ча ра
ван не, ка лі ад мо вяць у ві зе. Для боль
шас ці шан цуе і мож на це шыц ца з эфек
таў ук ла дзе най энер гіі. Ха ця ва дзі це лі 
мар ш ру так і так мо гуць раз ліч ваць на 
спе цы яль ныя пры ві леі, не вя до ма ча му 
ў час, ка лі па гра ніч ні кі пра вя ра юць паш
пар ты, най час цей вы хо дзяць з мар ш ру
так і ку раць цы га рэ ту так праг на, быц
цам бы за бы лі ся, што вяр та юц ца ў рай 
для ку рцоў. У кра і ну, дзе ма ты ва та ры не 
вы лі ча юць, якую ма шы ну мож на бы ло б 
на быць, ка лі б не згуб ле ныя гро шы на 
ты тунь.

— Ма гу за паль ніч ку? — пы та ю ся.
— Па ляч ка? Я так са ма ка то лік.
— А, пэў на ма е це Кар ту па ля ка? То 

Вы па ляк?
— Які там па ляк!? Так ляг чэй выр вац

ца з гэ та га кал га са! Што тут ра біць?
Па ля кі ад п ра ві лі, едзем да лей. Спа

кай ней — мыт ні ца не заў ва жы ла ма ёй 
мяс ной ла зан ні з «Бяд рон кі». Бо, як аказ
ва ец ца, бе ла ру скае мас ла, якое мы не ле
галь на пе ра во зім сю ды, ім ужо ста іць вы
шэй гор ла і хо чац ца неш та ка пі та лі стыч
на га. Ла зан ня ні бы мяс ная, але асо ба, 
якая за каз ва ла яе ў мя не, га ва ры ла, каб 
не нер ва вац ца, толь кі гля нуць коль кі там 
рэ аль на зна хо дзіц ца чы ста га мя са.

— От пер во го ию ля нель зя вво зить 
в Рес пуб ли ку Бе ла русь ягод, оре хов... 
— ма на тон ным го ла сам аб вяс ці ла бе ла
ру ская мыт ні ца.

— Да ка то ра га? — пы та ю ся.
— На зав шэ!
З та кі мі вя лі кі мі кван ты фі ка та ра мі 

(«заў сё ды», «ні ко лі», «усю ды», «ні дзе», 
«усе», «ніх то»...) трэ ба быць ас ця рож
ным, каб не ска заць: заў сё ды іх злоў жы
ва ем. Мож на па мі рыц ца з гэ тым, што 
«заў сё ды» і г.д. у звы чай ным ра зу мен ні 
гэ та не тое са мае, што ў ла гіч ным, і не 
пе рай мац ца. На ват на Бе ла ру сі.

Праз Га род ню 
на стан цыю Ле ні на

ІІІ Лет нюю шко лу бе ла ру сі сты кі ар га ні
за ваў Рэс пуб лі кан скі ін сты тут вы шэй шай 
шко лы (РІВШ). Ва лан цё ры — сту дэн ты 
Мін ска га ўні вер сі тэ та вель мі вет лі ва 
зай ма лі ся вуч ня мі, якія з’яз джа лі ў го рад
ге рой з роз ных нап рам каў све ту. Усе 
ўдзель ні кі шко лы ўжо ра ней ат ры ма лі ін
фар ма цыю, што з вак за ла най лепш сес
ці на мет ро «Стан цыя Ле ні на» і за адзін 
пры пы нак вый с ці на стан цыі «РІВШ». 
Амаль кож ны ах вот ны вы ву чыць бе ла ру
скую мо ву па чаў ван д роў ку па ве ды це
раз «Стан цыю Ле ні на».

Пры ві таль ная су стрэ ча ад бы ла ся ўжо 
ў ня дзе лю, 2 лі пе ня. Кож ны з удзель ні
каў, так са ма ра ней па пя рэ джа ны, меў 
пад рых та ваць прэ зен та цыю пра сваю 
кра і ну: прас пя ваць пес ню, пад рых та
ваць ла су нак, мо жа ней кую па ста ноў ку 
ці зняць смеш ны ро лік, про ста ў не кан
вен цый ны спо саб рас па вес ці пра сваю 
баць каў ш чы ну. Не па спе ла я ні чо га пад
рых та ваць, ла зан ня бы ла з’е дзе на яш чэ 
ў Га род ні. Ап ра ча мя не з Поль ш чы пры
е ха ла сем ча ла век: з Быд гаш чы і Вар
ша вы, а так са ма з Гай наў кі. За на мо вай 
Юр кі, бы ло га вуч ня га лоў на га рэ дак та ра 
«Ні вы», ра ска за лі мы пра бе ла ру саў Пад
ляш ша — так бы ло най п рас цей.

Не за леж насць х 2

На Бе ла ру сі сва бо да сло ва зак лю ча
ец ца ў тым, каб не мець па трэб. Па ўра

чы стай ве ча рын цы на ступ на га дня ўсіх 
удзель ні каў так са ма ча ка ла ўра чы стае 
свят ка ван не кры ху боль ша га маш та бу 
— Дзень не за леж нас ці Бе ла ру сі. Пры сут
насць у свя це бы ла ўпі са на ў пра гра му. 
На са мым па чат ку шко лы ха па ла яш чэ 
ам бі цыі, каб рэ а лі за ваць усе яе пун к ты. 
Су поль на з тры ма сяб ра мі з Поль ш чы 
выб ра лі ся мы на «праз д нік», да яко га 
сур’ ёз на рых та ваў ся даў жэй шы час кі
раў нік дзяр жа вы. Кір ма шы, дым з гры ля, 
сма жа ныя кіл ба скі, пі ва, шум... Паз ней 
тан кі, са ма лё ты, эн ту зі язм, трак та ры, ха
ла дзіль ні кі, мэб ля, фе ер вер кі... а вяр та ю
чы ся — зноў дым з гры ля, сма жа ныя кіл
ба скі, пі ва... І пэў на я са ма не дзе б се ла, 
бо ўсё спа ку шаль на пах ла, ад нак за раз 
меў па чы нац ца пі кет Стат ке ві ча на Плош
чы Не за леж нас ці. Ту ды пай шоў са мной 
толь кі адзін удзель нік шко лы, Ро берт, які 
ўпер шы ню быў на Бе ла ру сі. Маг чы ма, ка
лі б у пра гра ме бы ло на пі са на, што тан кі, 
фе ер вер кі і са ма лё ты ў Мін ску мож на 
час цей уба чыць, чым белчыр во набе лы 
сцяг на яго ву лі цах, бы ло б больш за ці
каў ле ных.

Ме на ві та тут, на Плош чы, ці ка вей шы 
за Стат ке ві ча быў амаль дзе вя но ста га до
вы дзя ду ля, які ха дзіў з ма лень кім сцяж

ком з Па го няй. Ні вод ных шум ных ло зун
гаў, пі кет най звы шак тыў нас ці — спа кой.

— Я ўжо за ста ры, каб не ча га ба яц ца. 
Мне больш за во сем дзе сят, — і з чор
ным бе ла ру скім гу ма рам да даў: — Але 
неее, жы во га мя не не возь муць!

На о гул пас ля ўся го ўба ча на га «не
за ви си ма га», скла ла ся ўра жан не, што 
сі стэ ма раз бу рае ўсё гэ та, што бы ло для 
ста рэй шых па ка лен няў свой скім і вар
тас ным. Сі стэ ма гэ тыя вар тас ці зма ло ла 
ў ад ну каш ку, з якой ства ры ла раз на
стай ныя ка ля ро ва за па ка ва ныя свеч кі, 
воб ра зы і гу кі, якія ўпіх вае на зад са мот
ным, аша лом ле ным лю дзям.

Доб ра, што Бе ла русь 
гэ та жан чы на

У шко лу пры е ха лі лю дзі са Шта таў, Кі
тая, Япо ніі, Ук ра і ны, Чэ хіі, Сла ва кіі, Ра сіі, 
Поль ш чы, Іс па ніі, Шве цыі... Ад ны дзе ля 
гуль ні, дру гія бы лі тут на кі ра ва ныя ад 
ней кіх уста ноў, яш чэ ін шыя пры на го дзе, 
і , вя до ма, з ці ка вас ці да Бе ла ру сі, а так
са ма з мэ тай вы ву чыць мо ву. Най больш 
яр кія бы лі ўкра ін кі. Не толь кі ве да лі бе ла
ру скую мо ву на вы со кім уз роў ні, то яш чэ 
заў сё ды мож на бы ло на іх раз ліч ваць, 
ка лі нех та з дак лад чы каў ска заў: «На 
Пад ляш шы лю дзі ка ры ста юц ца поль скі мі 
га вор ка мі», або: «Пра цу ем над ства рэн
нем бе ла ру скай ла цін кі». Ад на — бы лая 
пры хіль ні ца Бан дэ ры, уз бун та ва ная гу ма
ніст ка, плён ма тэ ма тыч нафі зіч на га су
жон ства, дру гая — наш ча дак сла ву та га 
ка зац ка га ро ду.

— Ці каў лю ся сла вян скі мі мо ва мі, бе ла
ру ская па шы рае мой свет за ці каў лен няў. 
Ап ра ча та го за хап ля ю ся Га род няй і ха це
ла б яш чэ туды вяр нуц ца.

— А Ты ха це ла б жыць на Бе ла ру сі? 
Твой хло пец згэ туль, — пы та ю ся.

— Не! — і та ды на сту піў са праў ды 
шчы ры смех.

Ка лі бы лі ней кія су тыч кі з пра фе
са ра мі, заў сё ды пас ля дак ла да адзін 
з ва лан цё раў спа чат ку раз маў ляў з на мі 
і па дзя ляў на ша ста но віш ча, за чым він
ша ваў пра фе са ра з дак ла дам. На о гул, 
ка лі на ват га ва рыў ней кую ба наль насць, 
пра якую кож ны ве дае, аль бо мо жа да ду
мац ца, сці шаў го лас, на хі ляў ся і шап таў, 
ад на ча со ва во дзя чы ва чы ма на ба кі так 
моц на, на коль кі даз ва ля лі воч ныя яб лы
кі. Та кі звы чай ны пра фе сар на ка фед ры 
жыц ця.

У пра гра ме шко лы бы лі не толь кі за
нят кі, але і эк скур сіі, па ез д кі. Між ін шым, 
у На цы я наль ны гі ста рыч ны му зей па 
ву лі цы Кар ла Мар к са. Пас ля пя тай сац
рэ а лі стыч най кар ці ны прый ш ла ах во та 
ад ве даць му зей ны бу фет.

— Я не аг ля да ла прац ні ра зу, — ска
за ла ма ла дая дзяў чы на, якая пра ца ва ла 
за пры лаў кам. — Мо жа там і ча сам неш
та ці ка вае, але мне ўсё тут на да е ла.

— Але ба чу, што ў пры ват ным жыц ці 
па шан ца ва ла, му жа ма еш!

— Так, як толь кі за вяр шы ла лі цэн цы
ят, вый ш ла за муж. У Мін ску паін ша му 
не маг чы ма. Тут за раб ляю 400 руб лёў. 
Хапае толь кі ап ла ціць ква тэ ру.

Та кая па спя хо вая ся мей ная па лі ты
ка на Бе ла ру сі гэ та не ча ка ная раў на
дзей ная цэ лай сі стэ мы. Ад ва рот на, 
да ад к ры та га «па рад ка ван ня» спра вы 
сек су аль ных мен шас цей. Вось, ме на ві та 
та му пас ля за нят каў у не каль кі ча ла век 
пай ш лі мы ў Бе ла ру скі сва бод ны тэ атр 
на спек такль, які ме на ві та кра наў гэ тую 
тэ му. Тэ атр дзей ні чае ў пад пол лі. Зда ра
ла ся, што іх нія спек так лі пе ра пы ня лі па лі
цэй скія. У не вя лі кай за ле, дзе ад бы ва ла
ся прад стаў лен не, бы ло душ на. Ду шы лі 
так са ма ча сам і ды я ло гі, «ад важ ныя» 
сцэ ны. Пас ля спек так ля Ро берт, які як 
адзі ны пай шоў са мной на пі кет Стат ке ві
ча, ска заў.

— Я ра зу мею ўжо ча му іх Лу ка шэн ка 
га няе.

Су хое ві но 
— тон кая ды ску сія

Пас ля вяр тан ня з Мін ска па трэб ны 
быў дзень, каб не як плаў на вяр нуц ца 
ў сваю рэ ча іс насць. Пры ро да ні бы та су
па кой вае. Зда валь ня ю чы быў так са ма 
парк на Звя жын цы, ві но ха ва нае ў па ке
це і ся бар, які заў сё ды ўмеў спа лу чаць 
нес па лу чаль ныя кан цэп цыі плы няў і ідэй. 
Пас ля ма іх ра ска заў пра двух тыд нё вую 
па быў ку, звяр ну ла ся я да яго з пы тан
нем, што ён ду мае пра Бе ла русь.

— Nie lu bię się chwa lić nie kom pe ten c ją.
Заў сё ды га ва рыў аб рэ чах, пра якія, 

як мне зда ва ла ся, не меў па няц ця. Усё 
ні бы та ўмеў пат лу ма чыць, най больш аб
сур д ныя рэ чы, а тут заў пар ціў ся.

— Про ста ці ка віць мя не, што Ты, як па
ляк за ка ха ны ў бе ла ру скай пад ляш скай 
куль ту ры, ду ма еш пра на шу ця пе раш
нюю Ма ціРа дзі му, — да лей на маў ля ла 
да ад ка зу.

— Jes tem za Unią Eu ro pej ską zgod nych 
re gio nów, prze ciw pań stwom na ro do wym 
i au to ry ta ryz mo wi, a tak że prze ciw ko związ-
kom par t ner skim i na pa da niu zbro j nym na 
są sia dów. A Bać ko jest naj wyt raw niej szym 
po li ty kiem w oko li cy, co z g... bicz uk rę cił.

Факт, два лі пень скія тыд ні ў Мін ску бы
лі ха лод ны мі і са праў ды ве я ла! Але гэ та 
зноў не той ве цер. На пэў на з Ус хо ду.

vТэкст і фота Уля ШУБ З ДА

Лет няя шко ла бе ла ру сі  сты кі 
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