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Вечарына ў Белавежыè3

Неверагодная Аннаè8

— Маё замілаванне да прыроды заўсё
ды было са мной, — кажа Агнешка. — Ка
лісьці, можа, менш свядома, чым цяпер, 
але было яно заўжды побач. Я вырастала 
з прыродай. Мы жылі далёка ад вёскі, я не 
мела аднагодкаў, таму ўвесь дзень гуляла 
ў асноўным з жывёламі, і расліны былі бліз
ка мяне. І яшчэ вельмі цікавіла мяне, што 
мая бабуля збірала зёлкі, сушыла іх, за
парвала і рыхтавала мікстуры. Гэта было 
сапраўды магічнае. І лячыла. Пра расліны 
я вучылася і працягваю вучыцца. Спачатку 
былі тыя асноўныя, вядомыя ўсім — крапі
ва, малачай, а з часам і менш вядомыя як 
чарада трохраздзельная або шабельнік 
балотны.

Агнешка Прымака — апрача захап
лення — бізнесовец. Праца над зёлкамі 
— прыбытковая. Інспірацыяй для засна
вання Зёлкавага хутара быў рост алергіі 
ў дзяцей. Пасля барацьбы з класічнай ме
дыцынай у 2014 годзе рашыла яна карды
нальна змяніць свой лад жыцця. Раслінныя 
лекавыя сродкі, вырабленыя на хутары, 
памагаюць Агнешцы і яе дзецям, таму яна 
вырашыла падзяліцца гэтым вопытам і ве
дамі з іншымі людзьмі. Ад 2015 года вядзе 
сваю дзейнасць у зёлкавым напрамку. Жы
ве на абочыне цывілізацыі і вядзе экалагіч
ны лад жыцця. Прадукцыю, якая вырабля
ецца ў «Зельскім хутары» можна ўбачыць 
на розных кірмашах або праз інтэрнэт 
і набыць. А такіх заўзятараў народнай ме
дыцыны, якая абапіраецца на айчынныя 
расліны, у краіне шмат. Найбольшым 
інспіратарам іх з’яўляецца доктар Генрык 
Ружанскі, да якога можна звярнуцца па 
параду і тлумачэнне ўласцівасцей раслін 
і ўздзеяння зёлак у практычнай тэрапіі.

— Калі ўжо рыхтуеш зелле, мікстуры 
і прэпараты, трэба ведаць, у чым раства
раюцца біялагічна актыўныя рэчывы і як 
іх «выцягваць» з зёлак. У наш час можна 
шмат даведацца з літаратуры і ў інтэрнэце. 
Трэба толькі жадаць і ўмець шукаць. Акра
мя таго, на фейсбуку ёсць шмат тэматыч
ных груп, якія абменьваюцца ведамі і досве
дам. З зёлкамі так ёсць, што калі ўжо пачы
наеш іх збіраць і штосьці з іх рабіць, хочац
ца даведацца пра іх сакрэты. А ёсць што 
даследаваць і адкрываць! На Падляшшы 
з спрадвечных часоў зёлкі прысутнічаюць 
практычна ў кожным доме. Пажылыя людзі 
памятаюць тыя часы, калі зёлкамі лячылі лю
дзей і жывёл. Наша зямля багатая ў зёлкі, 
яна адносна чыстая, хоць, на жаль, прамыс
ловая сельская гаспадарка дасягнула нас 
таксама. Людзі перасталі жыць у гармоніі 
з прыродай. Я моцна веру, што свядомасць 
людзей зменіцца і пачнем больш яе пава
жаць. Без прыроды — прападзем! «Зельскі 
хутар» гэта месца, у якім я жыву — гэта 
калёнія Кнышэвічы. 6 гектараў роднай 
зямлі. Калі я пачала займацца зёлкамі, на
звала яго Зельскім. І так называецца ён 
віртуальна, на фейсбуку — Zielska Kolonia. 
Я хачу, каб Зельскі хутар быў месцам, куды 
змогуць прыехаць людзі, зацікаўленыя ў ле
кавых травах. Каб людзі трохі запаволілі 
свой імпэт і крыху паіншаму зірнулі на тое, 
што вакол нас. На малачай, крапіву, пырнік 
глянулі не як на пустазелле, якое нам пе
рашкаджае, але як на расліны, якія можам 
палюбіць і пакарыстацца іх уласцівасцямі. 
Хацелася б мне, каб гэта было месца, дзе 
не толькі людзям будзе добра, але і дзікім 
птушкам, насякомым і раслінам. Мы ўсе 
— узаемазалежныя.

Агнешка Прымака прымае ўдзел і арга
нізуе майстаркласы, травяныя сустрэчы, 
парады. Хоча перадаць свае веды і пера
даць іншым свой запал да прыроды.

— Мая мара — каб людзі навучыліся 
выкарыстоўваць разумна скарбы, якія дае 
нам Маці Прырода. Каб адрознілі асноў
ныя расліны, каб ведалі, якая траўка можа 
дапамагчы, калі пакалечымся, а якая на 
боль у горле. Сапраўды, каб пры першай 
ранцы ці болю не бегчы ў аптэку, раслі
ны ж — толькі працягнуць руку. Бог дазво
ліў хваробу, але і даў расліны, якія загойва
юць. Асабліва дзеці паглынаюць веды пра 
пазнаванне раслін, з запалам займаюцца 
на майстаркласах пры выконванні шароў 
для ванны, мыльцаў, мацэратывымочкі. 
На жаль, яны не ведаюць асноўных рас
лін, не ведаюць, якія з гэтых раслін з’яўля
юцца ядомымі і лекавымі. Усе прывыклі, 
што ўсё купіш у краме. А столькі дабра 
расце вакол нас!

З чаго пачаць? З простых зёлак, якія 
мы ведаем і ў нас няма праблем з іх рас
пазнаннем. Гарбатка з крапівы, салатка 
з дадаткам пялёсткаў маргарыткі, ружы, 
малачаю, настуркі, аксаміткі, ліманад з кве
так чорнай бузіны, веснавая «агародніна» 

— лісткі дзьмухаўца, крываўніку, будры 
плюшчавіднай (bluszczyk kurdybanek). Тут 
сапраўды непатрэбныя вялікія веды, рас
ліны — рукой падаць, на шпацыры хопіць 
сабраць пялёсткі ружы, васількі, чабор, 
крываўнік — і ў нас ёсць выдатны травя
ны чай. Я гарантую, што ў бліжэйшы час 
абудзіцца ў нас патрэба збіраць і давед
вацца аб зёлках. Я таксама запрашаю на 
зёлкавыя прагулкі і семінары на Зельскім 
хутары. Я пакажу больш ядомых і лекавых 
раслін, а таксама тое, якім чынам могуць 
быць яны выкарыстаныя... Раблю зёлка
выя і фруктовыя воцаты, травяныя сіропы, 
гарбаты і травяныя сумесі, травяныя і на
туральныя касметычныя сродкі — мазі, 
крэмы, мыла....

— Я спакусілася на крэм ружавы і сыро
ватку для твару, дзякуючы Барбары Цыль
вік, — хваліць зёлкавыя вырабы Агнешкі 
Прымакі Агнешка Зайкоўская. — Па ніякім 
прэпараце, нават з вышэйшай паліцы, 
я не мела такой скуры як пасля крэмаў 
Агнешкі. Напэўна, не былі гэта апошнія 

пакупкі!
— Я таксама рэ

камендую прадукты 
пані Агнешкі. Яны 
проста фантастыч
ныя! Мазь супраць 
насмарку, памада 
для губ з жывако
стам, ружавы крэм 
— не замяню іх на 
ніякія іншыя! — зак
лінаецца Дарота 
Галашэвіч.

— Пані Агнешка 
дзякуючы сваім вы

Зельная Агнешка 
з Кнышэвіч

Адкуль у Агнешкі Прымакі-Байко, былой чыноўніцы, якую жыццёвыя дарогі завялі на род
ны хутар у Шудзялаўскай гміне, той запал да магічных ды лекавых зёлак? Пра гэта яна раска
зала на сустрэчы з сябрамі згуртавання АББА, якія запрасілі яе ў Склеп з культурай пры Па
чатковай школе № 4 у Беластоку 10 лістапада. Разам з яе духмянымі магічнымі прэпаратамі, 
ад якіх здаравееш і вяртаецца табе маладая краса, хаця на вуліцы восеньская слата.

рабам уратавала маю дачку ад экземы, 
— лічыць пані Эва.

— Мазь з белакапытніку для атапічнай 
скуры майго дзіцяці проста збаўленне! 
— лічыць Кацярына Гофман.

— З Зельскага хутара маю мазь з пад
тынніку (jaskółcze ziele), якая хутка загаіла 
рану, якую я вельмі доўга лячыла, — да
казвае Юстына Таўдуль. — Стан быў тра
гічны, а праз тры дні шмаравання маззю 
рана знікла!

— Тонік з пятрушкі — проста супер! 
— захапляецца Ага Альшэўская. — І мазь 
з цюльпана таксама!

— Мазь з наготкаў і таполевая мазь ура
тавалі мае ногі, я ўжо хадзіць не давала 
рады!..

— Хутар Агнешкі Прымакі — аазіс 
нармальнасці ў атручаным і зруйнаваным 
свеце! Прадукты дзейнічаюць паспяхова, 
воцаты смачныя... Людзі з пасіяй да зялё
насці, — хваляць тыя, хто пакарыстаўся 
вырабамі Агнешкі з Кнышэвіч. Добрая 
рэклама спрацоўвае і прыцягвае новых 
сяброў Зельскага хутара розных узро
стаў. «Біце брава!» — слушна заахвочваў 
наймалодшы АББАвец Клімент, захопле
ны «зялёнай» цёцяй Агнешкай на фоне 
вясёлкавых матылькоў на сцяне Склепу 
з культурай. — Вучыцеся ад яе!

Агнешку ПрымакуБайко можна знайсці 
тутака:

Zielska Kolonia, Knyszewicze 86, 
Szudziałowo

tel. 504449730
aga.prymaka@gmail.com

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 19.11.2017              № 4719.11.2017              № 47

Сваімі вачыма

Эх, шкода

Нямецкая
рэальпалітык

Чыста 
беларускае
самагубства

Ка лі дзяр жа вы га во раць толь кі пра 
мір ную па лі ты ку і та кое ж су іс на ван не, зна
чыць, спра вы на бі ра юць дрэн ны аба рот. 
Ка лі гля нуць на сён няш ні свет, то ма ем 
да чы нен не з ад ной вя лі кай боч кай по ра ху, 
якая мо жа ўзар вац ца ў лю бую хві лі ну ў лю
бой кроп цы све ту. Так са ма еў ра пей ская 
пра сто ра не з’яў ля ец ца аа зі сам за ціш ша 
і ста бі лі за цыі. Пас ля бал кан скіх вой наў 
па чат ку дзе вя но стых га доў, пас ля Прыд
няст роўя, Гру зіі і Асе ціі, Кры ма і Ук ра і ны 
за раз на соў ва ец ца пы тан не: а што ж бу
дзе на ступ нае? Да іс лам ска га тэ ра рыз му 
ў Еў ро пе, як пе ра кон ва юць нас не ка то рыя 
муд ра ге лі стыя аў та ры тэ ты і па лі ты кі, мы 
па він ны пры вык нуць ды па га дзіц ца, што 
трэ ба нам з гэ тым жыць. Ча му так ме на ві
та мае быць? Не ма гу зра зу мець та кой ло
гі кі ду ман ня. Да ча го яна вя дзе, свед чыць 
над та мно га жах лі вых прык ла даў. Так са ма 
сам Еў ра са юз па чы нае да ваць трэш чы ны 
ўнут ры і па гро за, што лоп не як надзь му ты 

ша рык, зда ец ца не быць апа ка ліп тыч ным 
прад ка зан нем. Па каз ва юць на гэ та і апош
нія вы ні кі пар ла мен ц кіх вы ба раў у роз ных 
еў ра пей скіх кра і нах, якія са што раз боль
шай ра шу час цю па чы на юць вы каз ваць 
сваё не за да валь нен не з ня мец кай ге ге
мо ніі на кан ты нен це. Да рэ чы, і ў са мой 
Ня меч чы не пас ля апош ніх вы ба раў пад
трым ка для пе ра мож най і гэ тым ра зам Ан
ге лы Мер кель знач на пай ш ла ўніз. А ўсё 
дзя ку ю чы за над та ад кры тым дзвя рам для 
міг ран таў. Спра ва міг ран таў з’яў ля ец ца 
праб ле май, якая не толь кі раз’ яд ноў вае 
еў ра пей скія дзяр жа вы, але, са мае гор
шае, па каз вае без вы ні ко васць пры ня тых 
ра шэн няў на са мым вы со кім струк тур ным 
еў ра са юз ным уз роў ні.

На мі ну лым тыд ні праз поль скія ме дыі 
пра ля це ла ад на дзён ная на ві на, што ў ру
ках ня мец ка га што тыд нё ві ка «Der Spie gel» 
апы нуў ся да ку мент пад рых та ва ны пла на
ві ка мі ня мец кай ар міі, якія прад бач ва юць 
шэсць маг чы мых сцэ на ры яў, ня су чых з са
бою паг ро зу для Ня меч чы ны і ўся го све ту. 
Яго ная пуб лі ка цыя не вык лі ка ла ме дый ных 

ды ску сій, па коль кі поль ская па лі ты ка 
і пуб лі цы сты ка зай ма юц ца ў ас ноў ным унут
рып ле мян ной грыз нёй. А шка да, бо тэ зі сы 
ня мец кіх вай скоў цаў па каз ва юць, чым ды
хае іх няя рэ аль па лі тык, якая з бер лін скіх 
па зі цый вя дзе та кія, а не ін шыя еў ра пей скія 
па лі тыч ныя дзе ян ні. Ча го ба яц ца нем цы? 
Перш за ўсё раз ва лу Еў ра са ю за. Мо жа 
гэ та быць па воль ны пра цэс, ка лі чар го выя 
дзяр жа вы зы хо дзяць з яго, за пры кла дам 
Вя лі каб ры та ніі, ці гэ та са ма пас лаб лен не еў
ра са юз ных струк тур ула ды. Ад но і дру гое 
на пэў на вык лі ча агуль на еў ра пей скі кры зіс. 
У яго ўці ха мі ран ні няш мат у чым да па мо
гуць Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі і та кім чы нам 
хаў рус па між за ход няй Еў ро пай і ЗША бу
дзе зніш ча ны. Нем цы ба яц ца, што кра і ны 
Ус ход няй і Цэн т раль най Еў ро пы, та кія як 
Поль ш ча, Ву гор ш чы на, Сла ва кія, ство раць 
неш та нак ш талт улас на га са ю за, зва на га 
імі са мі мі Ус ход нім Бло кам. Аб’ яд нан не 
ўсхо ду і іх ні ады ход ад пад па рад ка ван ня 
ЕС мо жа цал кам змя ніць ге аст ра тэ гіч ную 
сі ту а цыю Бер лі на і па ні зіць яго па лі тыч нае 
зна чэн не. Ня мец кая ар мія ба іц ца так са ма 

ўнут ра ных кан ф лік таў і ро сту эк ст рэ міз му. 
Не ідзе толь кі пра рэ лі гій ны эк ст рэ мізм 
і звя за ны з ім іс лам скі тэ ра рызм, але ўзра
стан не ў сі лу край не ле вых і пра вых ар га
ні за цый. Ад ны і дру гія пры мя ня юць за раз 
вель мі жор ст кія ме та ды дзе ян ня.

Чар го выя па гро зы ма юць эка на міч ны 
ха рак тар. Аў та ры ра пар ту звяр та юць ува
гу на маг чы масць вяр тан ня ў не ка то рых 
еў ра пей скіх ста лі цах гэ так зва на га дзяр
жаў на га ка пі та ліз му — сі стэ мы, у якой 
быц цам сва бод ны ры нак зна хо дзіц ца пад 
кан т ро лем дзяр жа вы. Ба яц ца яны эка на
міч на га пра тэк цы я ніз му (а са мі ад на час на 
пра во дзяць та кую ж са мую па лі ты ку) і за
па во лен ня пра цэ су гла ба лі за цыі. Нем цы 
з’яў ля юц ца трэ цім най боль шым эк с пар
цё рам у све це, а ў мі ну лым го дзе роз ні ца 
па між іх нім эк с пар там і ім пар там пры нес ла 
рэ кор д ны пры бы так ве лі чы нёй у тры ста 
дзе сяць мі льяр даў до ла раў. Аб ме жа ван не 
рын каў для іх ніх та ва раў і рост мыт ных збо
раў на прак ты цы аба зна чае для ня мец кай 
гас па дар кі кры зіс, які мо жа да вес ці да аб
ва лу раз ві тай са цы яль най сі стэ мы пас луг 
і ўнут ра на га кры зі су.

Тое, што ня мец кая ар мія па ча ла пі саць 
та кія ана лі зы, мяр ку юць жур на лі сты што
тыд нё ві ка «Der Spi gel», гэ та нез вы чай ная 
сі ту а цыя. А пры чы на яе зак лю ча ец ца 
ў тым, што ня мец кія вай скоў цы быц цам 
уво гу ле не прад ба чы лі ані анек сіі Кры ма, 
ані вай ны з Ук ра і най. Аж не хо чац ца ве
рыць!

vЯў ген ВА ПА

У ад ным ан г лій скім дэ тэк ты ве, які на зы
ва ец ца „Чы ста ан г лій скае за бой ства”, адзін 
з ге ро яў сцвяр джаў, што за бой ствы на ват 
да лё кіх сва я коў не ты по выя для Ан г ліі. Але 
дру гі яск ра ва да ка заў, што та кое за бой
ства но сіць вы ключ на ан г лій скі ха рак тар. 
Бо толь кі ў Ан г ліі не ка то рым ка тэ го ры ям яе 
жы ха роў па спад чы не і па стар шын стве пе
ра да ва лі ся са цы яль ныя пры ві леі. І зла чын
ны ро зум за бой цы сва я ка штур х нуў та го на 
зніш чэн не кан ку рэн та.

І са праў ды, мно гія рэ чы но сяць вы ключ
на на цы я наль ную ад мет насць, пры вя за
ную, зра зу ме ла, да кан к рэт на га ча су і яш чэ 
да дзей с на га за ка на даў ства, бо ўсё ад бы
ва ец ца ў ча се. І тое, што га доў двац цаць 
та му бы ло толь кі хво рай фан та зі яй, сён ня 
мо жа стаць рэ аль нас цю.

Вось у Га род ні ша фёр аў то бу са спы ніў 
свой гра мад скі тран с парт з па са жы ра мі 
пра ма на мос це праз Нё ман, за лез на 
па рэн чу і сі га нуў у ра ку. Спро ба са ма губ
ства па сло вах яго ка лег бы ла вы клі ка на 
ўмо ва мі пра цы. І гэ та вель мі яск ра вая ака
ліч насць на ша га бе ла ру ска га ча су. У ін шых 
кра і нах ша фёр га рад ско га аў то бу са вель мі 
ад каз ная, да стат ко ва прэ стыж ная і, са мае 
га лоў нае, да во лі вы со ка ап лат ная пра фе
сія. Умо вы пра цы так са ма выз на ча ныя 
з па зі цый вя лі кай ад каз нас ці гэ тай пра фе сіі 
і іх вы ка нан не піль на ад соч ва юць праф са ю
зы. У Бе ла ру сі не ка лі бы ло гэ так жа. Лю дзі 
ма ры лі ат ры маць та кую ра бо ту. Сён ня ж 
ідзі і пра цуй, ка лі ма еш ад па вед ную ква лі
фі ка цыю. Але для ча го? Каб праз ней кі час 
ско чыць са свай го пра цоў на га мес ца пра
ма ў Нё ман?

З дру го га кут ка Бе ла ру сі пры хо дзіць 
па ве дам лен не, што муж чы на звёў ра хун кі 
з гэ тым жыц цём, бо не змог вып лач ваць 
крэ дыт. Зра зу ме ла, што гэ та не з’яў ля ец
ца ап раў дан нем, ці асэн са ва най ма дэл лю 
па во дзін. Але тое, што ча ла век, які мае 
пра цу, руп лі вы, ста ран ны, чу лы, ся мей ны, 
бо браў крэ дыт, каб да па маг чы свай му 
дзі ця ці на быць жыл лё, не ней кі там бес п ра
цоў ны бомж, а ра бо чы ча ла век не ў ста не 
вып ла ціць крэ дыт за жыл лё і зна хо дзіць 
та кое вый с це са скла да най сі ту а цыі, гэ та 
так са ма неш та га во рыць пра сён няш ні бе
ла ру скі час.

І тут са мо нап рош ва ец ца про стае і ла гіч
нае пы тан не: ча му гэ тыя лю дзі ад ва жы лі ся 
ме на ві та на та кое за кан чэн не сва іх праб
лем, а не пай ш лі, пры кла дам, выс вят ляць 
ста сун кі з ты мі, ка го лі чаць ві на ва ты мі? Ці 
про ста не вый ш лі на ву лі цу ад стой ваць 
свае пра вы? І ад каз на гэ тае пы тан не ёсць 
— ім про ста со рам на прыз наць, што яны 
ўсё сваё жыц цё па мы ля лі ся. Яны га ла са ва
лі за гэ тую ўла ду. Яны ву чы лі сва іх дзя цей 
не іс ці су праць яе, за ба ра ня лі вы хо дзіць на 
ву ліч ныя ак цыі, а тых, хто вы хо дзіў, на зы ва
лі не доб ры мі сло ва мі. Яны ка за лі, што трэ
ба пра ца ваць, а не дзер ці гор ла і та ды ўсё 
бу дзе доб ра... Яны пра ца ва лі... І што ра біць 
за раз? Прыз наць, што ўсё жыц цё прай ш ло 
ў ад ным поў ным пад ма не? А як пас ля гэ та
га гля нуць у во чы жон цы, дзе цям, ін шым 
лю дзям? Вось і вы бі ра юць не ка то рыя не 
зу сім ла гіч ную са зда ро вай кроп кі гле дзіш
ча раз вяз ку. На ват та кую пра цу, якая не 
мо жа за бяс пе чыць пат рэ бы, про ста так 
не кі неш, бо та ды ча ла век пе ра хо дзіць 
у раз рад „дар ма е даў”. А бе ла ру скае за ка
на даў ства ў спра ве з „дар ма е да мі” яш чэ не 
па ста ві ла кроп ку. Та му па доб ныя су і цы ды 
і іх спро бы, як у тым ан г лій скім дэ тэк ты ве, 
мож на аха рак та ры за ваць на сён няш ні час 
як бе ла ру скія.

Але гэ ты час, ка лі на ват та кім сум ным 
па дзе ям мож на на даць наз ву „бе ла ру скія”, 
ужо пра хо дзіць, бо муж нее ўжо но вае 
па ка лен не — па ка лен не ін тэр нэ ту, якое 
яш чэ сва ім дзе цям не за ба ра ня ла ак тыў на 
ад стой ваць свае пра вы, па ка лен не, якое 
яш чэ не ска за ла свай го сло ва. Част ка гэ
та га па ка лен ня пры ста соў ва ец ца да ўмоў 
і шу кае цёп лыя мес цы пры струк ту рах ула
ды і яе аб с лу гі. Част ка з’яз джае за мя жу, 
каб там ска ры стаць свае сі лы і ро зум і на 
чу жы не рэ а лі за ваць свае ма ры і пла ны на 
жыц цё.

Але ёсць і та кая част ка, якая за ста ец ца 
тут і пры гэ тым не збі ра ец ца паў та раць 
па мыл кі сва іх па пя рэд ні каў. Яны за раз гля
дзяць на ўсё, што ад бы ва ец ца і па куль што 
ду ма юць як ім лепш зра біць.

А ў Ан г ліі, да рэ чы, з мо ман ту вы ха ду 
дэ тэк ты ва „Чы ста ан г лій скае за бой ства” 
за ка на даў ства па мя ня ла ся. І ця пер кож ны 
ан г лі ча нін мо жа сцвяр джаць, што тое за
бой ства, якое апі са нае ў дэ тэк ты ве, ужо не 
ты по вае для ту ман на га Аль бі ё на.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Яш чэ раз ус пом ню ста рую доб рую 
пры каз ку — «чым да лей у лес, тым больш 
дрэў»... Не, не, я не збі ра ю ся зноў чап ляц
ца да па на Шыш ко. Хоць, што на каз вае 
мне хра ні кёр ская спра вяд лі васць, яго елач
ная эма на цыя ўпа ла мне на чэ рап у апош ні 
раз, ка лі я шпа цы ра ваў па ле се. За што?! 
Гэ та бы ло ба лю ча! А я ха цеў ці ха па за хап
ляц ца пры ро дай. А як раз быў Дзень не за
леж нас ці, свят ка ва лі на ват бен за пі лы.

Да пры каз кі я вяр нуў ся ў ін шым кан тэк
с це. Паў та ра ю ся? Лепш паў та раць зра зу
ме лыя сло вы, чым не ра зум ныя па мыл кі. 
Прас вят лен не ро зу маў уда рае не ча ка на 
і рап тоў на. Толь кі трэ ба спы ніц ца. Па
коль кі сло вы зна хо дзяц ца ў па ста ян ным 
зва ро це сэн саў, то вар та гля дзець на іх 
з ува гай. Ка лісь мя не ву чы лі, што іс ці на 
ёсць іс ці на. А што з’яў ля ец ца няп раў дай 
— гэ та фальш. І так са ма што праў ду нель
га не да а цэнь ваць. Гэ так жа, як хлус ню. 
Ад но ро біць дру гое вы раз ным. Абод ва 
зна чэн ні ўза ем на від ныя праз па раў нан
не. Без іс на ван ня яко гане будзь з іх яны 
абое не за кон ныя, каб зра біць выс но ву аб 
тым, што штось ці ёсць та кім ці не. На ват 
Алек сіс дэ Так віль, фран цуз скі мыс ляр 
XIX ста год дзя ад зна чыў, што «без па раў
нан ня ро зум не ве дае, ку ды іс ці». Спра ва 
ў тым, каб да клад на вы зна чыць праў ду 
і ві да воч ную іл жы васць. Ду маю, што гэ та 
вель мі ідэ а лі стыч ная кан цэп цыя. Сён ня, 
у эпо ху пост ма дэр ніз му, які прыс во іў 
роз ныя по стіс ці ны, па пах вае ён мыш кай. 
Сён ня па няц це праў ды рас ш чап ля ец ца, 
як со неч нае свят ло ў прыз ме, на шмат 
асоб ных зна чэн няў. Ёсць «іс ці на» і «са мая 
шчы рая праў да», праў да «на ша», «ва ша» 
і «іх няя»... Так раск ры ва юць мно гія ка тэ го
рыі праў ды. Мо жа, іс цін ёсць мно га? Ка лі 
так, ёсць шмат ад па вед най хлус ні. Коль кі 
з іх су пя рэ чаць са мім са бе? Ка лі я не па мы
ля ю ся, то фальш, які су пя рэ чыць фаль шу, 
па каз вае на праў ду. Тое ж са мае ста віц ца 
і ў ад но сі нах да іс ці ны. Дык што з’яў ля ец ца 
іс ці най? Ці яна ад на? А як з фаль шам?..

Ужо не ка то ры час фун к цы я нуе ў паў ся
дзён най га вор цы вы раз, зу сім пры го жы, 
але заб ру джа ны кан цэп ту аль ным і моў ным 
не ву цтвам і няд бай нас цю, які ўсё ж упар та 
паў та ра ец ца: «Па між Бо гам і праў дай». 
Аса бі ста я на ват чуў яго з вус наў ад на го 
бі ску па. І яш чэ, так што не дзіў на, шмат 
у якіх па лі ты каўне ву каў. А тут вар та пад к
рэс ліць, што адзі на пра віль най і пры тым 
ра зум най ды сэн соў най фра зай з’яў ля юц
ца фор ма «Бо гам і праў дай». Яна тут «праў

ду» ад но сіць 
у вы шэй шую 
ін стан цыю, 
якая ўяў ля ец ца 
Бо гам, які ёсць 
са ма праў да. 
«Па між» абяс
цэнь вае іс ці ну пе рад Бо гам і Бо жай праў
дай. Толь кі ка го тур буе сён ня той сэн са вы 
троль — сло ва «па між» у ска зе «Па між Бо
гам і праў дай»? Зда ец ца, ні ко га. Маг чы ма, 
ме на ві та та му поль скія не а на цы сты, край не 
ра ды каль ныя як заў сё ды, у апош ні Дзень 
не за леж нас ці ма ні фе ста ва лі на ву лі цах 
Вар ша вы пад вя лі кі ба нэ рам з над пі сам: 
«Chce my Bo ga». Толь кі аб праў дзе, так са
ма гі ста рыч най, вель мі не га тыў на асу джа ю
чай фа шыс ц кую, на цыс ц кую ці бліз ня чую 
ім ста лін скую ідэ а ло гію слаў цом на ват не 
згад ва ла ся. Ве ра год на, ап ры ё ры па лі чы лі, 
што яна ад бы ва ец ца толь кі па між імі і Бо
гам, а хто ду мае інакш, той лжэ (?)...

Мо жна бы ло б мах нуць ру кой на вы шэй
шыя раз ва гі, але гэ та бы ла б га неб ная 
ад мо ва ад іс ці ны. Мож на аб мі нуць та кое 
стаў лен не га нар лі вым маў чан нем, але гэ та 
аз на ча ла б маў к лі вую зго ду на ві да воч ную 
хлус ню. Па між ад маў лен нем і маў чан нем 
вель мі хут ка ра стуць ко мі ны Ас вен ці ма. 
І ста лін скія ГУ ЛА Гі.

Фра за «чым да лей у лес, тым бо лей 
дрэў» ста ла пры маў кай, зда ец ца, дзя ку ю
чы ўсёй на шай ча ла ве чай муд рас ці бы лых 
па ка лен няў, якім за ха це ла ся па дзя ліц ца 
сва ім во пы там з бу ду чы мі. Не а ба вяз ко ва 
быў гэ та дос вед вы ні ка ю чы з муд рас ці. 
З глуп ства так са ма. Іду чы за Так ві лем, ад но 
і дру гое склад ва ец ца на ве ды ге не ра цый, 
па вод ле якіх ча ла ве чыя ро зу мы не страч
ва юць каг ні тыў най ары ен та цыі. Толь кі што 
гэ тыя ве ды кож нае на ступ нае па ка лен не 
мар нуе на асоб ныя ад мо вы. Як мен таль
ныя, так і прак тыч ныя. І та кой зда ец ца быць 
на ша ча ла ве чая муд расць: ма ем ве ды, якіх 
мы не ў змо зе вы ка ры стаць. Якое мар нат
раў ства!

Сён ня я пе ра ка на ны, чым больш мы 
ве да ем тэ а рэ тыч на як су поль насць, тым 
больш мы ста но вім ся як лю дзі прак тыч на 
дур ня мі. Але гэ та маё ўра жан не. Мо жа 
быць, гэ та толь кі я ду рань. З не ка то рай го
рыч чу, але і спа дзя ван нем стаў лю тэ зіс пра 
тое, што ча ла ве чая муд расць па ды ма ец ца, 
ад нак, на сва ёй улас най ду рас ці. А мы 
ста но вім ся муд рэй шы мі, ды пас ля шко ды, 
якую ро бім са бе. Ой, шко да. Шко да ўсіх 
нас. vМі ра слаў ГРЫ КА
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Б
е ла ру скія вя чор кі ў Школь наПрад
ш коль ным ком п лек се ў Бе ла ве жы 
ла дзяць ін ст рук тар Бе ла веж ска га 
ася род ка куль ту ры Марк Зуб рыц кі 

і на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў гэ тай шко
ле Ан джа лі на Ма саль ская. 30 каст рыч ні ка 
ар га ні за ва лі яны бе ла ру скую ве ча ры ну 
ў ад бор най кам па ніі ама та раў спе ваў і тэ
ат ра. Пе рад бе ла веж скай пуб лі кай бе ла
ру скія пес ні спя ва лі дзве гру пы ка лек ты ву 
«Су ніч кі» з бе ла веж скай шко лы і вуч ні Ся
рэд няй шко лы ў На віц ка ві чах Ка мя нец ка га 
ра ё на. Паак цёр ску зап рэ зен та ва лі ся гай
наў скія бел лі цэ і сты з тэ ат раль на га ка лек
ты ву «Дра ма» з па ста ноў кай «Ка стынг». 
Яе сцэ на ры стам і рэ жы сё рам з’яў ля ец ца 
на стаў нік бе ла ру скай мо вы Ян Кар чэў скі, 
які ка ля двац ца ці га доў апя ку ец ца тэ ат
раль най са ма дзей нас цю ў лі цэі.

Марк Зуб рыц кі і Ан джа лі на Ма саль ская 
— ані ма та ры бе ла ру скай куль ту ры ў Бе ла
веж скай гмі не. Марк Зуб рыц кі — стар шы ня 
Та ва ры ства сяб роў Бе ла ве жы, пра цаў нік 
Бе ла веж ска га ася род ка куль ту ры, у сва ёй 
гмі не ар га ні зуе, між ін шым, бе ла ру скае 
ме ра пры ем ства «Роз на га лос се». Ра зам 
з Ан джа лі най Ма саль скай ла дзіць бе ла
ру скія вя чор кі ў шко ле, а так са ма ін шыя 
бе ла ру скія ме ра пры ем ствы ў Бе ла ве жы. 
З’яў ля ец ца ён так са ма ма стац кім кі раў ні
ком ка лек ты ву «Ру ча ёк». Ан джа лі на Ма
саль ская — на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
ў шко ле ў Бе ла ве жы, зас на ва ла тры гру пы 
ва каль на га ка лек ты ву «Су ніч кі», яко му 
акам па не мент на акар дэ о не са стаў ляе 
Марк Зуб рыц кі.

— У суп ра цы з Ан джа лі най я пі шу пра
ек ты, у рам ках якіх ар га ні зу ем бе ла ру скія 
вя чор кі ў шко ле. Зап ра ша ем на ве ча ры ны 
вя до мых у на шым ася род дзі асоб і са ма
дзей ныя ка лек ты вы. У рам ках пра ек та 
ку пі лі мы кас цю мы для дзвюх груп школь
на га ка лек ты ву «Су ніч кі», — ска заў Марк 
Зуб рыц кі, які афі цый на ад крыў бе ла ру скую 
ве ча ры ну ў бе ла веж скай шко ле.

З Ся рэд няй шко лы ў На віц ка ві чах, рас
па ло жа ных не да лё ка Ка мян ца, пры е ха лі 
вуч ні са школь на га му зыч на га ка лек ты ву 
«Су ніч кі» і на стаў ні кі гэ тай шко лы. Ака за
ла ся, што ў абедзвюх шко лах дзей ні ча юць 
ад най мен ныя ка лек ты вы. Пер шы мі пе рад 
пуб лі кай зап рэ зен та ва лі ся ся рэд няя і ста
рэй шая гру пы бе ла веж скіх «Су ні чак». 
Ці ка ва спя ва лі і дэк ла ма ва лі пабе ла ру ску 
вуч ні з На віц ка віч, якіх да вы сту паў пад рых
та ва ла іх няя на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Юлія Каль ко. Вуч ні з да па мо гай муль ты ме
дый най прэ зен та цыі рас па вя лі ко рат ка пра 
Бе ла русь, Брэст чы ну, Ка мя нец кі ра ён, вё
ску На віц ка ві чы і сваю шко лу. Пас ля вы сту
паў па чаў ся па ча сту нак, пад рых та ва ны для 
ўсіх удзель ні каў ве ча ры ны. Вуч ні з Бе ла ру сі 
га ва ры лі, што спа да ба лі ся ім вы сту пы бе ла
веж скіх вуч няў і гай наў скіх бел лі цэ і стаў.

— Мы з бе ла веж скай шко лай рэ а лі зу ем 
пра гра му «Між куль тур ны ды я лог бе ла ру
скаполь ска га па меж жа», якая доў жыц ца 
да 2019 го да. Пер ша па чат ко ва ад быў ся 
аб мен на стаў ні ка мі, ця пер на шы вуч ні пры
е ха лі ў Поль ш чу. Бу дзем ча каць пры ез ду 
вуч няў з Бе ла ве жы. Ха ця на ша шко ла 
ру ска моў ная, то ў нас, ап ра ча ўро каў бе
ла ру скай мо вы, пабе ла ру ску школь ні кі ву
чац ца гі сто рыі і ге аг ра фіі Бе ла ру сі. Я ста ла 
ву чыць на бе ла ру скай мо ве но ва му прад
ме ту «Мая ра дзі ма Бе ла русь». Нам ці ка вая 
суп ра ца са шко лай у Бе ла ве жы. Дзя ку ю чы 
та му на шы вуч ні мо гуць вы яз джаць за мя
жу, пры маць гас цей і за вяз ваць зна ём ствы. 
Мы, на стаў ні кі, ма ем маг чы масць па зна ёміц
ца з пра цай пе да го гаў шко лы ў Бе ла ве жы 
і част ку гэ та га во пы ту пры мя ніць у сва ёй 
ра бо це, — ска за ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы ў шко ле ў На віц ка ві чах Юлія Каль ко.

Яе сяб роў ка, так са ма на стаў ні ца бе ла
ру скай мо вы На тал ля Мі ха люк бы ла ў за
хап лен ні ад ак цёр ства ста рэй шых вуч няў, 
якія зап рэз ен та ва лі ся з тэ ат раль най па
ста ноў кай. Ёй спа да баў ся так са ма вы ступ 
вуч няў бе ла веж скай і на віц ка віц кай школ. 
Та ко га ж мер ка ван ня бы лі на стаў ні кі бе ла
веж скай шко лы і бе ла веж ская пуб лі ка.

— Суп ра ца са шко лай у На віц ка ві чах 
з’яў ля ец ца пры я ры тэт най спра вай у дзей
нас ці на шай шко лы. Хо чам, каб на шы 
вуч ні не пас рэд на кан так та ва лі з вуч ня мі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, каб на прак ты цы 
зна ё мі лі ся з бе ла ру скай куль ту рай. Сён ня 
спа да ба лі ся мне ўсе му зыч ныя і тэ ат раль
ныя вы ступ лен ні, — ска за ла на мес нік 

ды рэк та ра бе ла веж скай шко лы Бар ба ра 
Ле а нюк.

На стаў ні ца Ан на Дуль ко за ха пі ла ся ці ка
вай прэ зен та цы яй бе ла ру скіх пе сень і тэ ат
раль ны мі здоль нас ця мі вуч няў. За вы сту па
мі пабе ла ру ску на зі раў так са ма ды рэк тар 
Школь наПрад ш коль на га ком п лек су ў Бе
ла ве жы Кшыш таф Пэт рук.

— Я ра да, што ў нас ёсць маг чы масць 
ат ры маць срод кі ад МУ СіА і ла дзіць бе ла
ру скія ве ча ры ны, пад час якіх 
мо жам па ка заць баць кам 
і жы ха рам Бе ла веж скай 
гмі ны тое, ча му ву чым у га
лі не бе ла ру скай куль ту ры 
ў на шай шко ле. Удзель ні кі 
на шых ме ра пры ем стваў 
ма юць так са ма маг чы масць 
па зна ёміц ца з да сяг нен ня мі 
ў га лі не бе ла ру скай куль ту ры 
асоб і ка лек ты ваў на Бе ла
сточ чы не, якіх зап ра ша ем на 
вя чор кі. Я так са ма ра да, што 
зра бі ла на бор у трэ цюю, най
ма лод шую гру пу «Су ні чак», 
якая яш чэ раз вуч вае бе ла ру
скія пес ні і неў за ба ве пач не 
вы сту паць, — рас па вя ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Ан джа лі на Ма саль са кя.

— Нам ці ка ва ву чыц ца бе ла ру скай мо ве 
і вы сту паць у ка лек ты ве «Су ніч кі», — за я ві
ла ву ча ні ца Ан джа лі ка Шпа ко віч.

— Мая дач ка вы сту пае ў «Су ніч ках» 
і я це шу ся, што па ні Ан джа лі на ўмее за ах
во ціць дзе так ву чыц ца род най мо ве і ра
зам з Мар кам Зуб рыц кім так уда ла вя дуць 
ка лек тыў «Су ніч кі», які мае маг чы масць 
вы сту паць з на шы мі пес ня мі ў роз ных 
мес цах. Бе ла ру скія ве ча ры ны гэ та доб
рая на го да для нас, баць коў, і жы ха роў 
Бе ла ве жы па зна ёміц ца з тым, што ў га лі не 
бе ла ру скай куль ту ры ро біц ца ў на шым 

ася род дзі, — га ва ры ла ма ці ву ча ні цы Іа лан
та Шпа ко віч.

Пуб лі ку за ха піў тэ ат раль ны ка лек тыў 
«Дра ма» з Гай наў ска га бел лі цэя, які зап
рэ зен та ваў ся з жар тоў най па ста ноў кай 
«Ка стынг». Яе сцэ на ры стам і рэ жы сё рам 
з’яў ля ец ца на стаў нік бе ла ру скай мо вы Ян 
Кар чэў скі.

— Тэ ат раль ны ка лек тыў «Дра ма», якім 
я апя ку ю ся, дзей ні чае ўжо ка ля двац ца ці 

га доў. Мы ра ней вы сту па лі, на пры клад, 
з «Пін скай шлях тай», фраг мен та мі «Паў лін
кі», па каз ва лі ін шыя п’е сы бе ла ру скіх аў та
раў. Да 60год дзя лі таб’ яд нан ня «Бе ла ве
жа» я на пі саў сцэ на рый па ста ноў кі на ас но
ве тво раў «бе ла веж цаў», якую мы па ка за лі 
«бе ла веж цам» на юбі леі. Ця пер я на пі саў 
сцэ на рый па ста ноў кі «Ка стынг», якая з гу
ма рам ад люст роў вае тое, што ад бы ва ец ца 
ў на шым жыц ці. Пад рых та ваць па ста ноў ку 
спра ва ня лёг кая, трэ ба мно га трэ ні ра вац
ца, каб усё доб ра ат ры ма ла ся на сцэ не, 
— ска заў на стаў нік Ян ка Кар чэў скі.

Бел лі цэ і сты паак цёр ску зап рэ зен та ва лі 

па ста ноў ку «Ка стынг», сю жэт якой за ся
родж ва ец ца на пра цы ад мыс ло вай ка мі сіі, 
што вы бі ра ла кан ды дат ку на жон ку для 
трак та ры ста Ко лі. Бел лі цэ і сты пат ра пі лі 
за ці ка віць пуб лі ку ўме лай іг рой на сцэ не 
і прэ зен та цы яй па а соб ных жар тоў ных, а на
ват у пэў най сту пе ні са ты рыч ных сцэ нак. 
Ся род вы сту поў цаў вы лу ча лі ся пе ра мож цы 
бе ла ру скіх дэк ла ма тар скіх кон кур саў і «Бе
ла ру скай га вэн ды».

— Наш на стаў нік Ян Кар чэў
скі на пі саў ці ка вы, жар тоў ны 
сцэ на рый пра ка стынг і як 
рэ жы сёр на шай па ста ноў кі ста
раў ся так пад рых та ваць нас да 
вы сту пу, каб пуб лі ку тры маць 
у нап ру жа нас ці, — за я ві ла бел
лі цэ іст ка На тал ля Вась ко.

— Я ра ней мно га вы сту паў 
на сцэ не і гэ та да па маг ло мне 
больш ад важ на іг раць у «Ка
стын гу», — ска заў Яцак Друж
ба.

— Я доб ра ад чу ваю ся бе 
на сцэ не пад час дэк ла ма цыі, 
га вэн ды і ў тэ ат раль ных прад
стаў лен нях так са ма мне доб ра 
вы сту па ец ца, — за я віў Хры ста
фор Паск роб ка.

— Пад час рэ пе ты цый мы мно га смя ем
ся, жар ту ем і доб ра гу ля ем. Па між на мі 
за вя за ла ся сяб роў ства. Ад нак мы ве да ем, 
што трэ ба пад рых та вац ца да вы сту пу пе
рад пуб лі кай і на ма га ем ся, каб ён быў ці ка
вым. Мы ад на час на ра ды, што вы сту па ем 
з па ста ноў кай пабе ла ру ску, — га ва ры лі 
Маг да Стоц кая, Юля Пра ка пюк і Да мі ні ка 
Пуц. Іх сяб роў ка Ган на Хом чук да ба ві ла, 
што час, ска ра та ны на рэ пе ты цы ях і на сцэ
не, гэ та пры ем на пра ве дзе ны час, ад яко га 
за ста нуц ца но выя дос ве ды і не за быў ныя 
ўра жан ні.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Ве ча ры на ў Бе ла ве жы 
ў ад бор най кам па ніі 

vНай ста рэй шая гру па бе ла веж скіх «Су ні чак» з акам па ні я та рам Мар кам Зуб рыц кім

vСу поль ны зды мак ад най мен ных ка лек ты ваў «Су ніч кі» з На віц ка віч са сва і мі на стаў ні ца мі (зле ва) і з Бе ла ве жы з на стаў ні цай Ан джа лі най Ма саль скай (спра ва — Ян Кар чэў скі) 

vТэ ат раль ны ка лек тыў «Дра ма» Гай наў ска га бел лі цэя ў па ста ноў цы «Ка стынг»
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Пад су ма ва лі фа та гра фіч ны кон курс 
пад за га лоў кам „Се мя ноў ка — злу чае 
нас вя лі кая ва да” (пра Се мя ноў скае ва-
дас хо віш ча на тэ ры то рыі Мі ха лоў скай 
і На раў чан скай гмін). Ар га ні за ва лі яго 
Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На раў цы 
Гай наў ска га па ве та і Май стэр ня філь-
ма і фа та гра фіі ў Мі ха ло ве Бе ла стоц ка-
га па ве та.

Пер шае мес ца за ня ла Іа ан на Бе лю ці 
з Кры нак. Бы лі і вы лу чэн ні для Юлі ты 
Лят коў скай з Бан да роў Мі ха лоў скай 
гмі ны і Яна Зда ноў ска га (ён ро біць 
фо таз дым кі і вя дзе хро ні ку ля шуц ка-
міх наў ска га Та ва ры ства „Ят рыш нік”) 
з Плян ты На раў чан скай гмі ны.

За раз пры го жыя ўзна га ро джа ныя 
і астат нія здым кі г.зв. Се мя ноў ска га во-
зе ра і яго на ва кол ля мож на аг ле дзець 
на вы стаў цы ў ГАК у На раў цы ў га дзі-
нах пра цы до ма куль ту ры. Ар га ні за та-
ры зап ра ша юць. 

(яц)

З па мяц цю пры ста рас ці ўся ляк бы-
вае. У ад на го Аль ц гей мер гас па да рыць 
паў сюд на, ды ча ла век уча раш ня га дня 
не па мя тае, у ін ша га мі ну лыя буд ні ры-
су юц ца быц цам бы гэ та ўчо ра бы ло. Пе-
ра ка наў ся я не ад ной чы, ка лі браў ін тэр-
в’ю да ўспа мі наў. Вось, ха ця б апош нія 
тэк сты аб па дзе ях пя ці дзе ся ці га до вай 
даў нас ці „За ста лі ся ад но ўспа мі ны”. Ка-
лі я пы таў ся сяб роў-на стаў ні каў ма лод-
шых за мя не, ці па мя та юць та кія зда-
рэн ні, у якіх мы су поль на ўдзель ні ча лі 
(га вор ка ідзе пра кі на пе ра соў ку), дык 
па ці ска юць ад но пля чы ма, не па мя та-
юць. А так мо жа быць. Як тлу ма чаць 
псі хо ла гі, па мяць ча ла ве ка здоль ная 
за фік са ваць зда рэн ні з дзя цін ства 
ў дэ та лях, пры гэ тым па мі нае эпі зо ды 
з апош ніх га доў.

За па мя та ла ся мне ад но зда рэн не 
са школь ных га доў, ка лі ў Бель ску-Пад-
ляш скім ву чыў ся ў сель ска гас па дар-
чым тэх ні ку ме. Бы ло гэ та на зло ме 
на ву чаль на га 1954/1955 го да. Я та ды 
ву чыў ся ў пер шым кла се. У кан цы го-
да клас ная вы ха ва цель ка аб вяш ча ла 
вы ні кі пе ра во ду ў на ступ ны клас. Ка лі 
за чы та ла, што ад на з ву ча ніц з Бе ла-
ве жы вы му ша на пап раў ляць эк за мен 
па прад ме це, дык дзяў чы на вы ска чы-
ла з-за пар ты ды з пла чам кі ну ла ся 
ў дзве ры. Вок ны ў кла се бы лі ад кры-
ты. Ста я ла чэр вень скае со неч нае над-
вор’е. Сель ска гас па дар чы тэх ні кум 
змяш чаў ся па ву лі цы Га ла ве скай, 10, 
і ме жа ваў з шы ро кай пра сто рай се-
на жа ці над рэч кай Бял кай. Ад на шай 
шко лы мы нап раст кі ту дэю пра хо дзі лі 
на чы гу нач ную стан цыю. Ле там у час 
раз вод дзя вы му ша ны бы лі ўкру га вую 
абы хо дзіць, бо рэч ка вы хо дзі ла з бе-
ра гоў і пад сту па ла да школь ных ага ро-
даў. Ка лі мы ўгле дзе лі праз ак но, што 
сяб роў ка кі ну ла ся ў бок рэч кі, дык я, не 
за дум ва ю чы ся, вы ска чыў праз ак но 
і кі нуў ся за дзяў чы най. Но гі мя не нес лі 
быц цам зай чы ка вы „ско кі”. Пад бег да 
дзяў чы ны, якая, за пу таў шы ся, ля жа ла 
ў тра ве. За браў яе ў шко лу. Усю да ро гу 
ні чо га не га ва ры ла, ад но праз плач паў-
та ра ла: „Не ха чу жыць, не ха чу жыць...”. 
Усё за кон чы ла ся шчас лі вым эпі ло гам. 
Га лі на Шпа ко віч, бо аб ёй тут га вор ка, 
зда ла „пап раў ку” і шчас лі ва за кон чы ла 
шко лу. Цу доў нае з яе дзяў чо бы ло. Пры-
га жу ня. Ры су ец ца мне за раз пе рад ва-
чы ма ей ны сі лу эт: вы со ка га ро сту бру-
нет ка, з пад к ру ча ны мі доў гі мі ва ла са мі 
і сім па тыч ным вя сё лым тва ры кам... 
Дзя куй Уся выш ня му, што мя не та кою 
па мяц цю аб да ра ваў. Каб яна як най даў-
жэй пры мне за ста ва ла ся.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Зда ец ца, 
быц цам бы 
гэ та ўчо ра бы ло

Се мя ноў ка 
— злу чае нас вя лі кая ва да

Па мяць прыг ня тае. Нех та свят куе 
па мін кі раз у год, нех та пяць ра зоў, 
а я — што дзень. Прыг нёт ла гіч ны, 
лі рыч на-са лод кі і цёп лы, быц цам на-
па ле ная печ ка. Жы ву Дзя да мі так, як 
жы ве імі бе ла ру ская то ес насць і поль-
ская дра ма тур гія.

У Крын ках тэр мін «Дзя ды» аса цы ю
ец ца перш за ўсё з да гер ка вым жаб ра
цтвам, з ма са вым жаб ра ван нем у вя лі кія 
свя ты пад кас цё ла мі і цэр к ва мі, з жаб ра
ван нем на мо гіл ках у Ра даў ні цу, урэш це 
са што дзён ным жаб ра цтвам па ха тах. 
Увай шоў шы ў чу жую ха ту, дзя ды зра зу 
па да лі на ка ле ні і, за зі ра ю чы свя тым 
ку там у во чы, ма лі лі ся за па мер лых. Зда
ец ца, ка лісь ба чы ла я та кую жаб рач ку 
ў ма лень кай хат цыма зан цы сва ёй на
мо ле най ба бу лі. А мо жа ўсё гэ та мне 
толь кі прыс ні ла ся, пры тым на яве. Цяж ка 
раз дзя ліць рэ аль насць ад уяў лен няў, 
сон ную ма ру ад пра дук ту пад с вя до мас ці. 
Не пры вяз ва ю ся да ўся ка га ро ду прад
ме таў. Яны прыг ня та юць мя не, быц цам 
кеп ская кніж ка. Не па ко яць, ат руч ва юць 
хат няе па вет ра. Але ўся кія прын цы пы 
пац вяр джа юц ца вык лю чэн ня мі. Быц цам 
свя тасць збе ра гаю не ка то рыя спан
тан ныя па да рун кі. Па да ру нак у гэ тым 
вы пад ку аба зна чае рэч улас на руч на 
мне пе ра да дзе ную аль бо та кую, якую 
ат рым лі ваю шля хам ра цы я наль на не 
пад ля га ю чым тлу ма чэн ням. Ікон ку Ксе ніі 
Пе цяр бур г скай на пі са ла, між ін шым мне, 
Та ма ра Бол дакЯноў ская. Яе муж, як най
больш сур’ ёз на ска заў, што гэ тая іко на 
мае сап раў д ную моц. Ні я кім чы нам не 
звяз ваў цу доў на га ўздзе ян ня іко ны з чы
тан нем ад па вед на га ака фі ста. На ма ім 
па да кон ні ку, по бач той жа сап раў д най, 
ка ля ро вай, узо ры стай іко ны, па я віў ся 

чор набе лы ар хіў ны зды мак сап раў д на
га пе цяр бур г ска га анё ла. Так пры нам сі 
сцвяр джаў пра да вец з Фан тан на га до ма, 
па мер лы роў на шэсць га доў на зад. У ша
фе ля жыць лёг кая, быц цам ту ман, вы шы
ва ная ня бес най ніт кай крым ская са роч
ка Аляк сан д ры. Адзя ваю яе ў ас ноў ным 
на свой дзень на ра джэн ня. Гэ та адзі ная 
фор ма ад зна чэн ня мною гэ та га дня. Так 
і не пом ню, каб лю дзі, якія мне ўсё гэ та 
па да ра ва лі, пра сі лі ма літ вы. Хут чэй за 
ўсё пат ра ба ва лі толь кі па мя ці. Доб рая 
па мяць леп шая за штуч ную ма літ ву. Ха
ця яш чэ зна хо дзяц ца ся род жы вых, ка лі 
ня ма іх по бач, злі ва юц ца з уяў лен ня мі аб 
па мер лых, ува саб ля ю чы ідэі, а па да ра
ва ныя імі рэ чы на бы ва юць сім ва ліч ную 
вар тасць тых жа ідэй. Пад ма ім лож кам 
ля жыць най п ры га жэй шы на све це, пу
шы сты, пер сід скі ды ван. Па да ру нак ад 
Вар ва ры. Лю бі мая чор ная шар с ця ная 
хуст ка ў чыр во ныя ру жы па хо дзіць яш чэ 
ад яе пал таў скай пра ба бу лі. Вель мі праў
да па доб на, што пра ба бу ля за ку пі ла яе 
на прас лаў ле ным Го га лем Са ро чын скім 
кір ма шы. Дзя да мі з’яў ля ец ца так са ма 
драб лен не лю бі ма га ка бач ко ва га су пу 
ў Вар ва ры ным якас ным блен да ры. Ці 
ад да ю чы мне сваё най вя лік шае ба гац це 
прад чу ва ла хут кую смерць? Не пом ню ці 
пра сі ла ма літ вы, маг чы ма што так. Бы ла 
вель мі ве ру ю чай пра ва слаў най. А я шу
ка ла на го ды, каб за ку піць за яе ду шу 
за пі скі, най лепш у род ных ёй ук ра ін скіх 
ма на сты рах. Ка лісь, бу ду чы ў Па ча е ве, 
зда ло ся мне, што яе ўба чы ла. Вя лі кія 
каш та на выя во чы, про сты, ары стак ра
тыч ны нос, доў гія, гу стыя ко сы. Ака за
ла ся, што на Ук ра і не та кіх ва чэй і на соў 
шмат у кож ным за вул ку. Ча сам на вед вае 
мя не ў сне, так як і жы выя — сім ва лы 
якіх збе ра гаю.

Мае Дзя ды гэ та так са ма спа зі ра ю чы 
са сця ны пар т рэт ба бу лі Ве ры і пра ба бу
лі Ма рыі — дзвюх свя тых па кой ніц. Ад ну 
пак лі ка лі ў Цар ства Ня бес нае ў пас халь
ную ноч, дру гую — за раз пас ля ўспен
скай лі тур гіі. Адзі ная па мят ка, вы ра та ва
ная з ба бу лі най, быц цам ма на скай кел лі, 
гні лой ма зан кі, не лі чыў шы не каль кіх 
цар коў ных кні жак, яш чэ да бе жан скіх, вы
ка па ных з ямы зпад буль бы пас ля тра гіч
на га вяр тан ня. Чыр во ныя і зя лё ныя ка пы 
з’яў ля юц ца веч най па мяц цю пра май ст
ры ху — ба бу лю На дзю. А цэ лая мая ха та 
ў ас ноў ным збе ра гае ду шу яе бу даў ні ка 
— ба ла хоў ска га ка за ка Ва сі ля Мор ш чы
на і яго на чы та най і на мо ле най крын скай 
жон кі Ксе ніі. Так як і яе пе цяр бур г ская 
прас лаў ле ная імя нін ні ца хут ка стра ці ла 
лю бі ма га му жа. Са ссыл кі ў Сі бір ні ко лі 
не вяр нуў ся. Сваё ўда ві нае жыц цё крын
ская Ксе нія прыс вя ці ла двум сы нам, пра
цы ў мяс цо вым шпі та лі і ма літ ве.

Але так як і ў Міц ке ві ча вай дра ме не 
ўсе Дзя ды доб рыя і шчас лі выя.

Мая дач ка Та ня шмат фун к цы я наль
ным ма біль ні кам спраў дж ва ла, ці па 
на шай ха це не ван д ру юць ней кія ня про
ша ныя ду хі. Не знай ш ла іх ні ў кух ні, ні 
на ват у ту а ле це. Толь кі што чу ла апо вед 
ма ёй вель мі рэ лі гій най крын скай сяб
роў кі. Жы ве яна ў поў най слёз бы лых 
гас па да роў жы доў скай ха це. Зноў ёй на
да ку ча лі. Апош нім ра зам роў на на мі ну ла
год нія Дзя ды. На яе ло жак пры се ла ста
рая жы доў ка, по тым бы лі энер ге тыч ныя 
выс пят кі ў спі ну і дзын кан не гар бат няй 
лы жач кі ў шклян цы. На сё лет нія Дзя ды 
па ліў ся дождж свет ла вых, быц цам зор
кі, ша ры каў. Ля та лі па цэ лай ха це. Усю 
нез вы чай ную ак цыю за пі са ла яна на 
ка ме ру свай го ма біль ні ка. Не ка то рыя не 
ве ры лі, на ват ка лі ім гэ та па каз ва ла. Усё 
тлу ма чы лі тэх ніч ным эфек там сне гу, які 
спан тан на ўклю чыў ся ў тым жа ма біль
ні ку. Па ча ло ся з та го, што пры ва лак ла 
яна даха ты ва зо ны з мо гіль ні ка, каб іх 
упа рад ка ваць, рас са дзіць квет кі. Пер шы 
ша рык зас вя ціў ся ме на ві та ў квет ках. Ка
лі ўклю чы ла ка ме ру, ша ры кі рап там раз
м но жы лі ся і па ча лі раз ля тац ца ва ўсе ба
кі. Не да па маг лі ма літ вы. Здаў шы ся, але 
не на ля каў шы ся, ляг ла спаць. У чар го вы 
ве чар усё паў та ры ла ся, па куль не аб сы
па ла ўсіх кут коў ха ты эк зар цы за ва най 
сол лю. Ма рыць, каб на рэш це вы се ліц ца 
з гэ тай прак ля тай ха ты, выз ва ліц ца ад 
пак рыў джа ных, тра гіч ных душ, якія на ват 
не пас пе лі пра ба чыць сва ім зла чын цам. 
На жаль, не мае ку ды.

vІа ан на ЧА БАН
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Нас во зяць 
пры ват ныя 
аў то бу сы
Ужо шмат га доў у Гай наў цы дзей ні-

чае су пол ка, якая зай ма ец ца па са жыр-
скім тран с пар там. Во зіць яна лю дзей 
з Гай наў кі, Ду бін, На ва са даў, Ску па ва, 
На раў кі, Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў-
ко ва, Ле шу коў і ін шых на ва коль ных 
вё сак на пра цу, між ін шым, у Се мя ноў-
ку і ў Банда ры ды на зад да до му. Пас лу-
га мі су пол кі ка ры ста юц ца перш за ўсё 
жы ха ры Гай наў скай і На раў чан скай 
гмін, най больш з тых вё сак, праз якія 
не ез дзіць ні адзін аў то бус ПКС. Пры-
ват ныя аў то бу сы ез дзяць у Гуш чэ ві ну, 
Аль хоў ку, Заб ра ды, Прэн ты, Се мя ноў ку, 
Тар но паль, Ла зо вае і ў Но вае Ляў ко ва, 
але так са ма і ў Мік ла шэ ва і ў Лес ную. 
Пры ват ны мі аў то бу са мі да яз джае мо-
ладзь з На раў чан скай гмі ны ў шко лы 
ў Гай наў цы ды вяр та ец ца да до му.

Цяж ка па ду маць, што бы ло б, ка лі б 
не ез дзі лі ў нас пры ват ныя па са жыр-
скія аў то бу сы. Ужо ча ты ры га ды пры-
ват ны аў то бус ез дзіць да дат ко ва пас ля 
10 га дзі ны ра ні цы ў Ле шу кі це раз Га ра-
дзі ска, Плян ту ды Но вае і Ста рое Ляў-
ко ва. Ра ней ён ехаў толь кі ў На раў ку 
і вяр таў ся ў Гай наў ку. За гэ ты курс дап-
лач вае гмі на. Доб ра, што пры ват ныя аў-
та ма шы ны ез дзяць ра ні цай і ве ча рам 
па су бо тах і ня дзе лях. У су бо ту мож на 
так са ма вы ехаць з Гай наў кі ў вё скі На-
раў чан скай гмі ны а га дзі не 12 і праз 
паў та ры га дзі ны вяр нуц ца ў го рад.

Вар та ад зна чыць, што пры ват ныя 
аў то бу сы — не ха чу іх пе рах ва ліць — ез-
дзяць рэ гу ляр на згод на з раск ла дам 
яз ды. Ро бяць усё маг чы мае, каб да вез-
ці па са жы раў на час. Дзя куй і хва ла ім 
за гэ та. Ез дзяць па не най леп шых да ро-
гах. Зі мой на іх ма ста выя не сып люць 
пя ску на ват у час га ла лё дзі цы. Ін шыя 
пры ват ныя фір мы па са жыр ска га тран-
с пар ту не за ха це лі пус ціць сю дою сва іх 
аў то бу саў, між ін шым, «Vo y a ger».

Для жы ха роў мен шых і боль шых вё-
сак абяз лю дзе лай г.зв. ус ход няй па ла-
сы на шай кра і ны вель мі важ на, што ўсё-
та кі мо гуць да е хаць у Гай наў ку. Ад туль 
ім ужо ляг чэй даб рац ца ў Бе ла сток або 
ў ста лі цу на шай дзяр жа вы ды ў шы ро кі 
свет. У тым вы пад ку пры ват ная фір ма 
вель мі да па ма гае ў па да рож жы.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ста рыя та по лі
пры да ро зе
Паў сот ні ста рых ды з гнёз да мі амя-

лы та по ляў ста іць пры 3-кі ла мет ро вай 
гра вій цы з Га ра дзі ска ў Плян ту ў На раў-
чан скай гмі не. З су хіх дрэў зві са юць 
і па да юць у ра вы га лі ны. Не ка то рыя 
дрэ вы пе ра ла маў на по ры сты ве цер. 
Ста рых ды су хіх дрэў ча мусь ці не ся-
куць. Пры да лі ся б яны за раз на апал. 
Хут ка прый дзе ха лод ная зі ма і дроў трэ-
ба, каб на па ліць у пе чы.

Каб сся чы су хія та по лі ў Плян таў скім 
са лэ цтве, не да ма га юц ца ў вой та ні рад-
на, ні сол тыс. Рад на гэ тай да ро гай ез-
дзіць на пра цу і вяр та ец ца да до му. Але 
ёй — так мо віць — хоць бы «дзіч кі». Але 
ўсё бы вае да па ры. У вет ра ны дзень 
ці та кую ж ноч су хія та по лі і іх га лі ны 
мо гуць упас ці на да ро гу. Перш за ўсё 
гэ та не бяс пе ка для пра жы ва ю чых тут 
лю дзей, якія ез дзяць і хо дзяць па спра-
вах у На раў ку, а тут, між ін шым, шко ла, 
кас цёл, цар к ва, гмін ная ўпра ва, рэ ста-
ра ны, ам бу ла то рыя, ап тэ ка, гмін ны ася-
ро дак куль ту ры, банк, па ста ру нак па лі-
цыі, пош та і кра мы. Вар та да даць, што 
Плян та на ліч вае 157 ча ла век. 

(яц)

Што га до ва ар лян скія 
гмін ныя рад ныя ат рым лі ва
юць пісь мо вую ін фар ма цыю 
пра рэ а лі за цыю ас вет ных 
за дач у гмі не.

У Па чат ко вай шко ле з да
дат ко вым на ву чан нем бе ла
ру скай мо вы ў Ор лі ў на ву
чаль ным 2017/2018 го дзе 
пра цуе 36 на стаў ні каў (у мі
ну лым 34). Ад мі ніст ра цый на
га і аб с лу го ва га пер са на лу 
20 асоб, у тым лі ку ча ты ры 
асо бы ў якас ці па моч ні каў 
на стаў ні каў — дзе ля за да
валь нен ня да дат ко вых аду
ка цый ных пат ра ба ван няў 
для пя ці вуч няў. Ад на асо ба 
за ня та ў рам ках ін тэр вен
цый ных ра бот і ад на ў рам
ках пуб ліч ных. У абаг ра валь
ным се зо не пра цу юць 3 
ка ча га ры. У шко ле ву чыц ца 
210 вуч няў, ле тась бы ло 
209. У шко ле два даш коль
ныя ад дзя лен ні і клас шас ці
год каў.

З ве рас ня 2017 го да 
згод на за ко ну Ком п лекс 
школ у Ор лі пе ра фар ма
ва ны ў Па чат ко вую шко лу 
з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы. Ды рэк
тар Ком п лек су стаў ды рэк
та рам Па чат ко вай шко лы 
і бу дзе зай маць гэ ту па са ду 
да 31 жніў ня 2021 го да.

У на ву чаль ным го дзе 2017/2018 
у пе ра фар ма ва най па чат ко вай шко ле 
бу дуць пра даў жаць на ву ку да сю леш нія 
кла сы ра ней шай гім на зіі аж да ча су за
вяр шэн ня на ву кі.

Са цы яль ныя сты пен дыі
Гэ тай за кон най фор май да па мо гі ка

ры ста юц ца пра жы ва ю чыя на тэ ры то рыі 
Ар лян скай гмі ны вуч ні па чат ко вай шко
лы, гім на зіі ды так са ма вуч ні звыш гім на
зіч ных школ. Пры быт ко вы кры тэ рый для 
гэ тай да па мо гі скла дае 514 зл. на ад на го 
ся мей ні ка.

У школь ным 2016/2017 го дзе па да
дзе ны бы лі 43 за яў кі, з якіх ста ноў чую 
ацэн ку ат ры ма ла 41 за яў ка; дзве за яў кі 
не за да во лі лі пат ра ба ван няў кры тэ рыю. 

Агуль ныя зат ра ты на гэ тыя 
сты пен дыі скла лі амаль 25 ты
сяч зло таў (з гэ та га звыш 11 
ты сяч з дзяр ж каз ны).

Ін шай фор май ма тэ ры яль
най да па мо гі рэ а лі за ва най 
гмі най быў школь ны па саг 
— да фі нан са ван не на куп лю 
пад руч ні каў ат ры ма ла ад на 
ву ча ні ца гім на зіі.

У 2016 го дзе Ар лян ская гмі
на ат ры ма ла да та цыю звыш 
два нац ца ці з па ло вай ты сяч 
на аб ста ля ван не пя ці кла саў 
па чат ко вай шко лы і двух кла
саў гім на зіі пад руч ні ка мі і да
па мож ны мі ма тэ ры я ла мі. Да
та цыя на 2017 год — амаль 
23 ты ся чы зло таў.

Ар лян ская гмі на ў 2016 
го дзе ат ры ма ла мэ та вую да
та цыю 57 540 зл. на да фі нан
са ван не за дач даш коль на га 
вы ха ван ня. Да та цыя бу дзе 
прыз на ча на на бя гу чыя рас
хо ды. Да та цыя на 2017 год 
— амаль 47 ты сяч зло таў.

На да воз вуч няў у шко лу 
ў 2016/2017 го дзе Ар лян ская 
гмі на зат ра ці ла амаль 13 ты
сяч зло таў.

Сты пен дыя вой та за вы дат-
ныя вы ні кі на ву кі

За І паў год дзе школь на га 
2016/2017 го да сты пен дыю 

агуль най вар тас цю ў шэсць з па ло вай 
ты сяч зло таў ат ры ма лі 13 вуч няў. За 
І паў год дзе — 20 вуч няў, у тым лі ку сем 
за вяр ша ю чых на ву ку, на агуль ную кво ту 
10 700 зл. Да 22 жніў ня 2017 го да вып ла
ча на 11 ты сяч. Апош няя кво та бу дзе вып
ла ча на да сту дзе ня 2018 го да.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Што год гмін ныя рад ныя ат рым лі ва
юць ін фар ма цыю пра рэ а лі за цыю за дач 
па суп раць па жар най ахо ве — з Гмін най 
уп ра вы ды ад ка мен дан та Дзяр жаў най 
па жар най ахо вы ў Бель скуПад ляш скім.

За раз у Ар лян скай гмі не 124 ак тыў
ныя па жар ні кі (у 2016 го дзе бы ло 136, 
у 2008 — 145). Пры ар лян скай ка ман дзе 
дзей ні чае жа но чая дру жы на з вась мі 
асоб ды мо ла дзе выя дзя во чая і хла пе чая 
па дзе сяць асоб кож ная. У па а соб ных 
ка ман дах Ар лян скай гмі ны роз ныя лі кі па
жар ні каў: у Ор лі 43 па жар ні кі (у 2016 г. 
— 50), у Ма лін ні ках 22 (28), у Ры го раў
цах 10 (11), у Вуль цыВы га ноў скай 8 
(8), у Гра да лях 15 (10), у Ру ду тах 13 (13) 
і ў Спіч ках 13 (16).

За пе ры яд з 1 жніў ня мі ну ла га го да да 
31 жніў ня бя гу ча га на ўтры ман не па жар

ных ка манд вы дат ка ва на пад 83 ты ся чы 
зло таў (у 2016 го дзе амаль адзін мі льён; 
та му, што бы лі ін ве сты цый ныя вы дат кі), 
у тым лі ку на па лі ва і ра мон ты тэх ні кі 
звыш 65 ты сяч, эк ві ва лент па жар ні кам 
за ўдзел у ак цы ях — пад пяць з па ло вай 
ты сяч, стра хоў ка па жар ні каў і дэ по — за 
во сем ты сяч, пе ры я дыч ныя аб с ле да ван
ні і абу чэн ні — за тры з па ло вай ты ся чы.

Па ста но вай Гмін най ра ды ад 24 жніў
ня 2016 го да эк ві ва лент па жар ні кам за 
ўдзел у ту шыль ных ак цы ях быў уз буй не
ны з 10 зло таў да 15 за га дзі ну.

На тэ ры то рыі Бель ска га па ве та 
ў 2016 го дзе па ні зіў ся на 7% лік не бяс
печ ных зда рэн няў. У ка тэ го рыі мяс цо
вых паг роз лік ін тэр вен цый па боль шаў 
на 93 зда рэн ні (на 29%). У ка тэ го рыі 
па жа раў іх лік па мен шаў на 140 ін тэр

вен цый (на 51%). Рост мяс цо вых паг роз 
быў вык лі ка ны га лоў ным чы нам на валь
ні цай, якая прай ш ла над па ве там у чэр
ве ні. Да гэ та га ро сту пры чы ні лі ся так са
ма дзе ян ні звя за ныя з аф ры кан скім мо
рам сві ней. Істот ны спад лі ку па жа раў 
быў вы ні кам ста біль най тэм пе ра ту ры 
ў лет нюю па ру.

На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны ў 2016 
го дзе бы ло 35 зда рэн няў (6% ад агуль
на га лі ку ў па ве це). З 1 сту дзе ня да 31 
жніў ня 2017 го да бы лі 32 зда рэн ні (8%), 
у тым лі ку 7 па жа раў (у Выш каў скай 
гмі не — 12, у Боць каў скай — 13, у Бель
скай — 31, у са мім Бель ску — 49). Бы ло 
12 фаль шы вых па ве дам лен няў аб тры
во зе: 10 з Бель скаПад ляш ска га і па ад
ным з Бель скай і Боць каў скай гмін.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ся род на шых ніў скіх чы та чоў ёсць 
іні цы я тыў ныя лю дзі. Адзін з іх — Ві таль 
Скеп ка, які жы ве на ка лё ніі Но ва га Ляў-
ко ва На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та. Ён у па ста ян ным кан так це з но-
ва ляў коў скім рад ным і сол ты сам ды 
яш чэ і ка рэс пан дэн там бе ла ру ска га 
што тыд нё ві ка «Ні ва». Ах вот на пад каз-
вае тэ мы для до пі саў і ар ты ку лаў. А ка лі 
трэ ба, дык пад вя зе ка рэс пан дэн та на 
сва ёй аў та ма шы не. Бы ва ла, едзе па 
ву лі цы ў На раў цы, а тут на аў то бус ным 
пры пын ку сол тыс з яго вё скі ча кае аў то-
бу са, каб да е хаць да до му. Спа дар Ві таль 
за бя рэ з са бою і пад вя зе, як ка жуць, 
«пад са мую ха ту».

12 лі ста па да г.г. Ві таль Скеп ка па пра-
сіў мя не па ці ка віц ца, як дай с ці з ас фаль-
та вай да ро гі, як ка жуць, су хой на гою 
на па рог кра мы ў Плян це. Тут пе рад 
кра май ста яць вя лі кія лу жы. У кра ме 

ча ста ро бяць па куп кі жы ха ры Но ва га 
Ляў ко ва, бо ў гэ тай вя лі кай вёс цы (у ёй 
101 дом) кра му ГС бес па ва рот на зак ры-
ла 15 каст рыч ні ка г.г. Тут спра ва для 
стар шы ні ГС. Яе маг ла б па ве да міць пра-
даў ш чы ца. Але па куль што ні чо га ў гэ-
тай спра ве не ро біц ца. Ма быць, сол тыс 
Плян ты і рад на пра гэ та не ве да юць або 
не хо чуць ве даць. Мяс цо вы сол тыс тут 
ро біць па куп кі і пэў на дум ку ду мае, мо 
ня хай хто ін шы гэ тым зой мец ца. Мне, 
ка рэс пан дэн ту, ка лі я спы таў жы ха роў 
Плян ты, на чы ім участ ку ста іць кра ма, 
ска за лі, што на ўчаст ку ПКП, зна чыць 
ГС мае яго ў арэн дзе ад чы гун кі. Я пап-
ра шу раз вя заць праб ле му стар шы ню 
Наг ля даль най ра ды ГС. Вось у плян таў-
скай кра ме не пра да ва лі ку ры ных яек. 
Спра ва цяг ну ла ся га да мі. А стар шыя 
ра ды ГС да мог ся на пра ця гу ад на го тыд-
ня. І яй кі па ча лі пра да ваць.

А за раз яш чэ пра на ша га руп лі ва га 
чы та ча з Но ва га Ляў ко ва. Ён узяў спра ву 
ў свае ру кі і «вы ха дзіў» у Гмін най уп ра ве 
ў На раў цы (пры тым не ан га жа ваў вой та), 
каб ад ра ман та ва лі гмін ную пяс ча ную 
да ро гу ад ас фаль та вай № 687 на ка лё нію 
да Скеп каў (дзве сям’і) і Дзе ні саў (ад на 
сям’я), да лей да Люд мі лы і Ба ры са Каз-
лоў скіх (яны вя дуць аг ра ту ры стыч ную 
гас па дар ку «Бо ра-здруй») і Ірэ ны Каз лоў-
скай ды да Ба жэ ны і Ра ма на Нес це ру коў.

Вар та да даць, што вы шэй з га да ную 
да ро гу і ін шыя вы раў ня лі ўлет ку гэ та га 
го да па пра па но ве сол ты са і за ад но рад-
на га. Ле та бы ло, а во сень за раз даж дж-
лі вая і «мяк кая» да ро га зра бі ла ся ўха бі-
стай. Доб ра га жві ру на яе паш ка да ва лі 
ў мі ну лым го дзе і сё ле та. Вяс ной бя гу ча-
га го да войт На раў чан скай гмі ны не на 
ад ной се сіі Гмін най ра ды га ва рыў, што 
жвір мае. Кры ху яго тра пі ла на ка ва лак 
ад ной па ля вой да ро гі на ка лё ніі ў но ва-
ляў коў скім са лэ цтве. Доб ра і гэ та.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Да ро гі пак ры се ра ман ту юць

Суп раць па жар ная ахо ва ў Ар лян скай гмі не

У ар лян скай шко ле
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УВАГА
КОНКУРС!
№ 47-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 26 лістапада 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ён пу шы сты, быц цам ва та,
Бу дзе цёп лая ў нас ха та,
Бо не ўсу не дзед-ма роз
У шчы лі ны доў гі нос.
М..
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 44: серп.
Уз на га ро ды, «Паш тоў кі ад Ля во на», 

вый г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, Вік то рыя 
Гаць, Іа ан на Ні кі цюк, Маг да ле на Яку бюк 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Гэ тую суст рэ чу мож на наз ваць 
гі ста рыч най. Ра ні цай, 7 лі ста па да 
г.г., у «Ні ву» пер шы раз за ві та лі 
школь ні кі з Бе ла ве жы. Ра зам з са-
бой пры вез лі ча роў ныя пес ні і цёп-
лы на строй.

А трэ ба да даць, што да ро га 
ў адзін бок цяг ну ла ся дзве га дзі-
ны.

Ужо з па ро га на шы сяб ры за я-
ві лі, што абы дзем ся без пе ра клад-
чы каў. На па чат ку мы спы ні лі ся 
пры асо бе Ге ор гія Вал ка выц ка га, 
пер ша га рэ дак та ра «Ні вы», ро дам 
з Бе ла ве жы. Мо ладзь доб ра ве да-
ла пра ка го ідзе мо ва. Уля Бай ко 
на зва ла га ды, у якіх жыў іх сла-
ву ты зям ляк і за па мя та ла, што 
кі ра ваў ён га зе тай больш за 30 год. 
Але не гэ та ўра зі ла най больш:

— Пе рад Свя там па мер лых мы 
сха дзі лі на мо гіль нік за па ліць зні-
чы на яго ма гіл цы, — ад зна чы ла 
на стаў ні ца Ан ге лі на Ма саль ская.

За га ды пра цы на стаў ні цы ўда-
ло ся пры цяг нуць да бе ла ру скай 
мо вы трэ цюю част ку ўсіх на ву-
чэн цаў шко лы. Пры го жую част ку 
гэ тай кам па ніі скла да юць сяб ры-
па ля кі.

Мож на ска заць, што су час ная 
Бе ла ве жа ста іць бе ла ру скай пес-
няй. Ім па шан ца ва ла не толь кі 
з на стаў ні цай, але і з му зы кан там 
Мар кам Зуб рыц кім. У шко ле ў му-
зыч ным ка лек ты ве «Су ніч кі» пра-
цу юць тры гру пы. У дзяў чат з най-
ста рэй шай гру пы сцэ ніч ны во пыт. 
Ка лі пад гар мо нік яны пра спя ва лі 
«Вё сач ку», мы аб вяс ці лі ў знак 
прыз нан ня:

— Зда ец ца, кон чы ла ся ў нас ну-
дот ная эра плэй бе ку!

Так са ма ма лод шыя «Су ніч кі» 
раз ве ся лі лі ўсіх ба дзё рай пес няй 
пра ко ні ка.

Як ака за ла ся, пес ню спа дар 
Марк знай шоў у Бе ла ру сі.

— А на шы вуч ні як толь кі па чу-
лі, ад ра зу сха це лі яе раз ву чыць, 
— да дае на стаў ні ца.

У Бе ла ве жы ўжо на ла дзі лі 
сяб роў скія ад но сі ны са шко лай 
у На віц ка ві чах. Гос ці з Бе ла ру сі 
ня даў на на ве да лі Бе ла ве жу. На-
шы сяб ры збі ра юц ца на нес ці ві зіт 
у ад каз і на дру гім ба ку пуш чы 

наў. Пісь мен ні ца боль шасць жыц ця 
пра жы ла ў Вар ша ве, ад нак ёй ха це-
ла ся пі саць толь кі пра пуш чан скую 
пры ро ду і ко ліш ніх жы ха роў Бе ла-
ве жы.

Ад на ча со ва быў час, каб па га-
ва рыць пра ак ту аль ныя тэ мы і на-
він кі.

Каб па ка заць пры го жасць ма-
стац ка га сло ва, мы пап ра сі лі па эт-
ку Мі ру Лук шу, каб яна за чы та ла 
вер шы з но ва га збор ні ка «Спеў 
дрэў». Для бе ла ру саў пес ні і дрэ-
вы гэ та амаль сі но ні мы. У час, ка лі 
па эт ка чы та ла свой за ду мен ны 
твор пра яб лы ню, за па на ва ла та-
кая ціш, быц цам спя ва ла ду ша...

Што тут да даць — ві зіт бе ла-
веж скіх вуч няў вель мі нас уце-
шыў. Пас ля на шы сяб ры на ве да лі 
яш чэ Ра дыё Ра цыя.

ЗОР КА

Фо та Ган ны Кан д ра цюк

Бе ла ве жа ста іць 
бе ла ру скай пес няй!
ра зам па шы рыць ве ды пра 
пуш чан скія пес ні, каз кі, звя-
роў і дрэ вы.

Для на шых чы та чоў сло-
ва «Бе ла ве жа» аса цы ю ец ца 
яш чэ з бе ла ру скім лі та ра тур-
ным аб’ яд нан нем у Поль ш чы. 
За сна ваў яго зга да ны ўжо 
рэ дак тар Ге ор гій Вал ка выц кі. 
Ся род пісь мен ні каў-бе ла веж-
цаў яр ка пра я ві ла ся бе Але на 
Ані шэў ская, ро дам з Па да ля-
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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 № 43-17:  Га ра, сло-
ва, удод, дождж, клад, жу раў лі, лы ка, ізюм, як, 
чар ка. Во жык, жук, Ас, драч, лу жа, код, вок лік, 
пад лі за, ды я дэ ма.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра лі Ан-
на Кен дысь, Аляк сан д ра Іва нюк з КШ № 1 
у Гай наў цы,  Ася Ні кі цюк з КШ з ДНБМ у Бель-
ску-Пад ляш скім, Зу зан на Міш чук з Арэш ка ва. 
Він шу ем!

Рак і ліса
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Лі са і рак за вя лі су пол ку. Яны ра зам па се я лі, па жа лі і зма ла ці лі пша ні цу і згар ну лі яе ў вя лі кую 
ку чу ка ля клу ні.

Лі са ка жа:
— Хто пер шы з нас да бя жыць да клу ні, той возь ме са бе пша ні цу.
— Згод ны! — па га дзіў ся рак.
Пе рад гон кай ён па пра сіў у лі сі цы.
— Каб ве даць, ка лі мне за та бой бег чы, ка лі ла ска, на знак старт, уда ры мя не хва стом.
— Доб ра, да мо ві лі ся!
У той мо мант, ка лі лі са споў ні ла жа дан не, рак рас крыў шчып цы і ўча піў ся за хвост. Пры бег ла 

лі сі ца да ку чы зер ня, абяр ну ла ся па гля дзець, дзе яе кан ку рэн цыя...
Тым ча сам рак упаў на ку чу і пе ра мож на за я віў:
— Ну, за та кую пе ра мо гу мне на ле жаць са ма ме ней тры мер кі пша ні цы.
У ад каз лі са ра зя ві ла рот і, не ха ва ю чы здзіў лен ня, за пы та ла:
— А якім цу дам ты, бра ток, так ма лан ка ва пры бег?

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

    

Поз няя
во сень
Прый ш ла во сень 

і даж джом нас стра шыць,
Дрэ вы лі сты па гу бі лі,
Каб звя ры імі гу ля лі,
Сон ца амаль не све ціць,
У да мах ся дзяць дзе ці.
Пу ста ў ля сах, са дах,
Ха лад ней ужо нам.
Я ад нак лю бу ю ся ў во се ні.
А зі мы не ба ю ся!

Паў лі на Вэ па, 
Тыль ві ца, Шко ла ў Мі ха ло ве

З гэ тай на го ды мы прыс вя-
ці лі ўжо не каль кі ар ты ку лаў 
Та дэ ву шу Кас цюш ку — ге рою 
Поль ш чы, Бе ла ру сі і Аме ры кі. 
Сён ня ва шай ува зе пра па ну ем 
зна ка мі ты на рыс Ула дзі мі ра Ар-
ло ва «Паў стан не Та дэ ву ша Кас-
цюш кі».

Пра ва дыр зма га роў
Та дэ вуш Кас цюш ка на ле жаў 

да ста ра жыт на га бе ла ру ска га ро-
ду. Яго нае дзя цін ства прай ш ло 
ў баць коў скім ма ён т ку Ме ра чоў-
ш чы на паб лі зу мя стэч ка Ко са ва 
(ця пер Іва цэ віц кі ра ён Бе рас цей-
скай воб лас ці). Сям’я Кас цюш-
каў жы ла ў сціп лым драў ля ным 
до ме пад са ла мя най стра хой. 
Шмат ван д ру ю чы па све це, Та-
дэ вуш по тым ча ста ўспа мі наў 
пры го жыя бе ла ру скія кра я ві ды 
ва кол ра кі Шча ры, у якой у дзі-
ця чыя га ды лю біў ку пац ца і ву-
дзіць ры бу.

Спа чат ку хлоп чык зас вой ваў 
на ву ку ў не да лё кай ад род на га 
до ма на ву чаль ні ма на хаў-пі я-
раў. Тут ён вы ву чаў гі сто рыю 
і ла цін скую мо ву, ма тэ ма ты ку 
і фі зі ку, кра са моў ства і куль ту-
ру па во дзін.

Пас ля ву чэль ні Кас цюш ка па-
сту піў у Вар шаў скі ка дэц кі кор-
пус. Та кія кор пу сы рых та ва лі 
афі цэ раў для вой скаў Поль ш чы 
і Кня ства Лі тоў ска га. У тыя га-
ды сяб ры пра зы ва лі Та дэ ву ша 
«Шве дам з-пад Бе рас ця».

Та кую нез вы чай ную мя нуш-
ку ён ат ры маў за тое, што ха цеў 
быць па доб ным да вы дат на га 
пал ка вод ца — швед ска га ка-
ра ля Кар ла ХІІ. Бе ру чы з яго 
пры клад, Кас цюш ка штод ня па-
ды маў ся а чац вёр тай га дзі не ра-
ні цы. Каб не за снуць, ён апу скаў 
но гі ў па стаў ле ную пры лож ку 
ба лею з ле дзя ной ва дой. Так ён 
за гар тоў ваў сваю во лю.

Вай ско вую на ву ку Та дэ вуш 
пра цяг ваў у Па ры жы. Гро шай 
ён меў ма ла, і ча ста сня да нак 
і вя чэ ра ў яго бы лі ад ноль ка выя 
— бул ка і шклян ка ка вы. І ў ка-
дэц кім кор пу се, і ў Па ры жы Кас-
цюш ка зай маў ся яш чэ і ма ля-
ван нем. З яго мог бы ат ры мац-
ца до ры ма стак, але лёс склаў ся 
іна чай.

(пра цяг бу дзе)

Бя гу чы 2017 год 
— год Та дэ ву ша 
Кас цюш кі

Школа Піяраў у Любашове, 
дзе вучыўся Касцюшка

Белавежа ў Ніве
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Пад ляш ская ксён ж ні ца імя Лу ка ша 
Гур ніц ка га ў Бе ла сто ку і Мар шал коў ская 
ўпра ва Пад ляш ска га ва я вод ства за пра
сі лі на ўра чы стую пра мо цыю аль бо ма 
«Bli ski mi Wschód» Ан ны Ра дзю ке віч 7 
лі ста па да. Ан на Ра дзю ке віч — жур на
ліст ка. Пра ца ваць па ча ла ў 1977 го дзе 
ў за вад ской га зе це «Fas ty». З 1982 го да 
пра ца ва ла ў га зе це «Ga ze ta Współ czes-
na», а з па чат ку 90х у ча со пі се «Przeg ląd 
Pra wos ław ny» ў якас ці на мес ні ка га лоў на
га рэ дак та ра. Ад на ча со ва ў 19952000 га
дах бы ла га лоў ным рэ дак та рам ча со пі са 
Су свет най Ра ды Цэр к ваў «Са ма ри тан» 
між на род на га аб ся гу. Аў тар ка не каль кіх 
ты сяч ар ты ку лаў у за меж най прэ се (Ра
сія, Ук ра і на, Бе ла русь, Фін лян дыя) і ў кні
гах ды кан фе рэн цый ных збор ні ках. З’яў
ля ец ца аў тар кай кніг «Pra wos ła wie w Pol-
s ce» (2000 і 2001), «Light from the East» 
(Свят ло з Ус хо ду) (2005), «Na Wschód od 
Za cho du» (2008), «Gró dek nad Sup raś lą» 
(2011), «Pa ra fi a Ha gia Sop hia w Bia łym s to-
ku» (2014), «Mo nas ter w Sup raś lu» (2014 
і 2015), «Świę ta Gó ra Gra bar ka» (шмат вы
дан няў), «Bli ski mi Wschód» (2017). З’яў ля
ец ца так са ма рэ дак тар кай пад руч ні каў, 
рэ а лі за ва ных па за ка зе Мі ні стэр ства 
аду ка цыі, ад ра са ва ных вуч ням бе ла ру
скай мен шас ці ў Поль ш чы. Ар га ні за ва ла 
вы ста вы: «Pra wos ła wie w Pol s ce» (2004), 
«Ksią żę Kon s tan ty Ba zy li Os t rog ski» (2008), 
«Ot war te Pod la sie» (2009), «Bie żeń stwo» 
(2015), «500 lat Bib lii Ru skiej Fran cisz ka 
Ska ry ny» (2017). З’яў ля ец ца са аў та рам 
да ку мен таль ных філь маў, рэ а лі за ва ных 
для TVP, наб лі жа ю чых свет пра ва слаўя, 
а з 2002 го да яна — стар шы ня Фон ду імя 
Кня зя Кан стан ці на Аст рож ска га, вы даў
ца што ме сяч ні ка «Przeg ląd Pra wos ław ny» 
і кніг, які так са ма рэ а лі зуе пра гра мы між
на род най да па мо гі, пад рых та ва ныя па за
ка зе Мі ні стэр ства за меж ных спраў РП. 
У 2017 г. Ан на Ра дзю ке віч ад зна чае са ра
ка год дзе пра цы ў пра фе сіі жур на лі ста.

Ан на Ра дзю ке віч ро дам з Ла сі нян на Са
коль ш чы не. Ат ры ма ла: Ор дэн св. Ма рыі 
Маг да лі ны І і ІІ сту пе ні, Уз на га ро ду бра та 
Аль бер та, Ор дэн св. Не ста раЛе та піс ца 
ат ры ма ны ад Ук ра ін скай Пра ва слаў най 
Цар к вы, Ор дэн свя той Еў ф ра сін ні По
лац кай — ад Бе ла ру ска га Эк зар ха та 
Пра ва слаў най Цар к вы, Уз на га ро ду Кня зя 
Кан стан ці на Аст рож ска га, За ла ты Крыж 
За слу гі, адз на ку Зас лу жа ная Бе ла сточ чы
не, Ры цар скі крыж Ор дэ на Ад ра джэн ня 
Поль ш чы.

— «Бліз кі мне Ус ход» кра нае між 
ін шым пы тан ні аб спад чы не Рым скай 
ім пе рыі ў абедз вюх част ках Еў ро пы — ус
ход няй і за ход няй, хрыс ці я ні за цыі Поль
ш чы і Літ вы, ус п ры ман не ідэі Рэ не сан су 
Ус хо дам і За ха дам, уп лыў на ву кі, якая 
вып лы ва ла з пу стынь і ма на сты роў на 
абедз вюх част ках кан ты нен та. Аб ша ру 

ру скай рэ лі гій най і куль
тур най спад чы ны на даю 
больш за ўсё мес ца, на
зі ра ю чы за ім у лю стэр ку 
ві зан тый ска га све ту, бал
кан ска га, але і за ход ня га. 
Гэ та глы бо ка аса бі стая 
кні га, у якой не ха ваю сва
іх роз ду маў, але і не раз
мы ваю сля доў ван д ро вак 
па шы ро кім по я се sla via or-
t ho do xa. Але ў той жа час 
гэ та ка лек тыў ная пра ца. 
Спа сы ла ю ся ў ёй на дум кі 
і на зі ран ні мно гіх ас ве ча
ных ро зу маў і аду хоў ле ных 
сэр цаў. Не ка то рыя кні гі 
мо гуць на ра джац ца на пра
ця гу паў го да або го да, але 
ін шыя дас пя ва юць га да мі 
— у ван д роў ках, пра вер
ках, па раў нан нях. Да гэ тых 
дру гіх на ле жыць «Бліз кі 
мне Ус ход», як і па пя рэд
няя кні га «Na Wschód od 
Za cho du» (2008).

Як су пра цоў нік вы дан ня 
«Przeg ląd Pra wos ław ny» 
жур на ліст ка за гэ тыя га ды 
пра ца ва ла на ні ве рас паў
сюдж ван ня пра ва слаў най 
рэ лі гіі і куль ту ры ў Поль
ш чы і ў све це. Плё нам яе 
руп лі вай пра цы з’яў ля ец ца 
пры го жы і ба га ты аль бом 
«Бліз кі мне Ус ход». Аў тар ка 
ў чар го вы раз на хі ля ец ца 
над гі сто ры яй яе ве ра выз
нан ня, збі ра ю чы і да ку мен ту
ю чы свае на зі ран ні і раз ва гі, 
а так са ма ве ды, зда бы тыя 
пад час ван д ро вак, на ву ко
вых кан фе рэн цый, і перш за 
ўсе раз моў з людзь мі, якія 
ўдзель ні ча юць у дас ле да ван
нях над пра ва слаў най ду хоў
нас цю і куль ту рай.

Вы дан не гэ тае — скар б
ні ца гі ста рыч ных ве даў аб Ру скім Све це, 
якія Ан на Ра дзю ке віч да паў няе сва і мі раз
ва га мі. Ад чу ва ец ца яе аг ром ны эма цый
ны за пал і су вязь з куль ту рай, вы ву чэн не 
якой маг чы мае дзя ку ю чы шмат га до вым 
дас ле да ван ням і па да рож жам па Ус хо
дзе. Аль бом «Бліз кі мне Ус ход» пад во
дзіць увесь на ву ко вы і ду хоў ны во пыт 
аў тар кі, а яго вя лі кай каш тоў нас цю, бе зу
моў на, з’яў ля юц ца вы дат ныя фа та гра фіі 
мес цаў пак ла нен ня Пра ва слаў най Цар к
вы, ікон і хра маў, раз меш ча ных на доў гім 
шля ху хрыс ці ян ска га Ус хо ду.

Ан на Ра дзю ке віч спа сы ла ец ца на 
на ву ко вы во пыт пра фе сар Мар’і Янён 
у кні зе «Nie sa mo wi ta Sło wiań sz czyz na» 
і ін шых: «Кні гу пра фе сар Янён я раз г

ля даю ў якас ці ўзна га ро ды для тых, хто 
ў Поль ш чы ўпар та тры ма ец ца сва ёй ру
скас ці, ус ход няс ці і пра ва слаўя. Вя ду чая 
поль ская ін тэ лек ту ал ка ле гі ты мі зуе іх 
пры сут насць на гэ тай зям лі.

А мы? Пры гэ тым чы тан ні мы больш 
глы бо ка ўсве дам ля ем са бе ра дас ны стан 
сва ёй ду шы. Яна ні ко лі не бы ла ў ста не 
шар па ні ны па між Ус хо дам і За ха дам. Не 
бы ла так як поль ская, ка та ліц ка ра зар ва
на га, якая на ле жа ла да сла вян ска га све ту, 
а ўвесь час, на пра ця гу мно гіх ста год дзяў, 
ту жы ла па За ха дзе. Мар’я Янён бы ла ма ім 
аў та ры тэ там, пасвой му і на стаў ні кам. І ста
нам ра зар ван ня ў ма ёй ма ла дос ці. Я бы ла 
ёю за ча ра ва ная і ўстры во жа ная, не дзе 
чвэрць ста год дзя та му. Кож ная з яе кніг, 
лек цый, су стрэч адра зу пры му ша лі ду маць, 

пам на жаць пы тан ні, ад
кры ваць шля хі паз на ван
ня... Я аба ра ня ла ды сер
та цыю ў пра фе сар Мар’і 
Янён — яна бы ла ма ёй 
рэ цэн зен т кай. Яна пра
па на ва ла мне за стац ца 
ва ўні вер сі тэ це. Пас ля 
пра па но ву паў та ра ла. 
І на пра ця гу не каль кіх га
доў я рва ла ся. Гу ма ні тар
ныя на ву кі з’яў ля юц ца 
сол лю зям лі — ка за ла 
пра фе сар. Я ў той час не 
ха це ла паз ба віц ца сва
ёй ру скас ці, але та ды, 
чвэрць ста год дзя та му 
я не маг ла аба ра ніць 
яе ін тэ лек ту аль на. Не 
бы ло та ды яш чэ Кра каў
скай шко лы сла ві сты кі 
Аляк сан д ра На у ма ва, 
ані бе ла стоц кай гі сто рыі 
пра ва слаўя Ан то на Мі ра
но ві ча. Я та ды яш чэ не 

су стрэ ла Ежы На ва сель ска га, а Ля вон Та
ра сэ віч быў та ды яш чэ сту дэн там Ака дэ міі 
ма ста цтваў. Та ды пер шае па ка лен не пра ва
слаў ных пра ба ва ла «за ча піц ца» за на ву ку 
і ма ста цтва. Я та ды шу ка ла, ча ста ін ту і тыў
на, ар гу мен таў у аба ро не, каб не стра ціць 
сва ёй ідэн тыч нас ці — пра ва слаў най, ус ход
няй, ру сін скай... Аб ра ла жур на лі сты ку. Я не 
ду ма ла, што пас ля не каль кіх га доў той жа 
круг та кіх са мых пы тан няў бу дзе тур ба ваць 
Па ню Пра фе сар і маю сціп лую асо бу, што 
суст рэ нем ся пры пы тан ні аб па чат ках хрыс
ці ян ства ў Поль ш чы — як пры ка ло дзе жы 
з жы вой ва дой».

— Я па він на па дзя ка ваць мно гім 
ма ім спа да рож ні кам пры ства рэн ні 
і рэ а лі за цыі гэ тай кні гі, якая пап раў дзе 
з’яў ля ец ца ка лек тыў ным тво рам, — на 
са мым па чат ку су стрэ чы ад зна чы ла 
Ан на Ра дзю ке віч. — Ды рэк та ру дэ пар та
мен та куль ту ры Мар шал коў скай уп ра вы 
Пад ляш ск га ва я вод ства Ана то лю Ва пу, 
ду хоў ным — Ула дзі мі ру Мі сі ю ку, Мар ку 
Лаў ра шу ку, Ярас ла ву Юз ві ку, Мі ха лу 
Чык ві ну, са маў ра даў цам — рад на му 
Бел асто ка Сла ва мі ру Наз ру ку, бур га
міст ру Гай наў кі Ежы Сі ра ку, вой там гмін: 
Бел ьс кай — Ра і се Ра ец кай, Гай наў скай 
— Лю цы не Смак ту но віч, Га ра доц кай 
— Вес ла ву Ку ле шы, На раў чан скай — Мі
ка лаю Па віль чу. І сва ёй най б лі жэй шай 
ка ман дзе — Яў ге ну Чык ві ну, май му рэ
дак цый на му шэ фу і сяб ру, які ства рыў 
«Przeg ląd Pra wos ław ny» і за пра сіў мя не 
на пра цу ў што ме сяч ні ку і ўвесь час ад к
ры ваў мне дзве ры ў пра ва слаў ны свет. 
Без гэ тай плат фор мы кніж ка не ўзні ка ла 
б. Ней кі час Мі ра слаў Мат рэн чык уво дзіў 
мя не ў свет ус ход ня га і за ход ня га хрыс
ці ян ства. Дзя кую ма ёй кан суль тан т цы 
і рэ дак тар цы Да ро це Вы соц кай, якая не 
пра пус ціць ні я кую дум ку ліш не вы со ка 
ля та ю чую і кво ла ўма ца ва ную ў гі ста
рыч ных фак тах. Дзя кую гра фіч ны Ан не 
Міш чукС тан ке віч, якая памай стэр ску 
і чы та бель на да каз ва ла дум ку зме сту 
воб ра зам, га лоў ным чы нам фа та гра
фіч ным... Дзя кую сва ім най б лі жэй шым 
су пра цоў ні кам і пра фе са рам, якіх я бы ла 
«за воч най сту дэн т кай», ха ця яны пра 
гэ та не ве да лі: Ан то ну Мі ра но ві чу, Ірэ не 
Ма тус, Яў ге ну Мі ра но ві чу, Але гу Ла ты
шон ку, Га лі не Пар фя но віч, Аль ж бе це 
Чык він. Дзя кую так са ма пры быў шым на 
суст рэ чу Іа а ні кію На зар ку, Юрыю Ус ці
но ві чу, Ва сі лю Кру пі чу... І даб ра дзе ям, 
якія фі нан са ва пад т ры ма лі ме ра пры
ем ства: Яну Мі ню ку і фір ме «Мак с буд» 
у Бель ску, Га ле не і Мі рас ла ву Бу жын скім 
з Бель ска, Яну Мі ка луш ку з бу даў ні чай 
гру пы «УНІ БЭП», праф. Яну Ка ха но ві чу 
і ам бу ла то рыі «Кен д рон», Ве ры Паў лю
чук і кі ра ва най ёю Ак ру го вай ма ла чар ні 
ў Гай наў цы... Гэ ты аль бом — са праў ды 
ка лек тыў ная пра ца!

Не ве ра год ная руп лі ві ца Пра ва слаўя 

Ан на— Кні га «Бліз кі мне Ус ход» з’яў ля ец ца за пі сам 
ма іх доў гіх ван д ро вак, як жур на ліст кі, на Ус
ход, дзесь ці ад Бе ла га мо ра на поў на чы да 
Між зем на га і Чыр во на га мо раў на поў д ні, па 
шы ро кім по я се зям лі, сфар ма ва ным ус ход нім 
хрыс ці ян ствам. Гэ та за піс та го, што я па чу
ла на мно гіх кан фе рэн цы ях, ар га ні за ва ных 
у Поль ш чы і за мя жой, пад час якіх, ня раз 
у за па ле ды ску сіі, гар та ва лі ся по гля ды пра 
гі сто рыю і ду хоў насць хрыс ці ян ска га све ту 
Ус хо ду. Гэ та плён кан так таў з муд ры мі людзь
мі, якія па дзя ля лі ся сва і мі дум ка мі са мной 
пад час раз моў ці за пі са лі іх у кні гах. Гэ та 
так са ма плод май го ім к нен ня да ра зу мен ня 
скла да нас ці гэ та га све ту, у якім шмат лі кія 
пы тан ні не з’яў ля юц ца ані ві да воч ны мі, ані 
ад наз нач ны мі, як, на пры клад, аб рэ за ныя для 
па трэб пад руч ні каў ве ды, якія ча ста фар му
юц ца пад ідэі гі ста рыч най па лі ты кі... Кні га не 
ўзнік ла б, ка лі б не мая пра ца ў што ме сяч ні ку 
«Przeg ląd Pra wos ław ny», якая па паў ня ла ся ін шы
мі сфе ра мі дзей нас ці, та кі мі як рэ да га ван не 
ча со пі са Су свет най Ра ды Цэр к ваў «Са ма ри
тян», рэ да га ван не пад руч ні каў для вы ву чэн ня 
мо вы, куль ту ры і гі сто рыі Бе ла ру сі, а так са ма 
рэ да га ван не і пі сан не ін шых кніг, удзел у ства
рэн ні да ку мен таль ных філь маў для TVP, да
тыч ных пра ва слаўя.

vТэкст і фота Мі ры ЛУКШЫ
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Сён ня ні ў ка го ня ма праб лем знай
с ці для ся бе тую тэ му, тую лі та ра ту
ру, якая ця бе ці ка віць. Век ін тэр нэ
ту, як ні як. На бор кла ві я ту ры, на ціск 
ад на го гу зі ка, і пе рад та бой тое, 
што ты хо чаш.

Але, ня гле дзя чы на та кую лёг касць, лю
дзі па не вя до май вы шэй шай во лі пра пу ска
юць ней кія кан к рэт ныя рэ чы, хоць даў но 
і доў га іх шу ка юць, або зна хо дзяць іх не ро
бя чы для гэ та га ані я кіх вы сіл каў, на ват не 
на ціс нуў шы той гу зік на кла ві я ту ры свай го 
пер са наль на га кам п’ ю та ра. Як бы нех та 
кі руе гэ тым пра цэ сам, кож на му до ра чы 
толь кі для яго пад рых та ва нае.

Кні га „Зом би стра ны со ве тов” тра пі ла 
мне на во чы аку рат та ды, як я за кон чыў 
пі саць для аль ма на ха „Асо ба і час” свае 
вай ско выя ўспа мі ны. Яш чэ све жы мі ў па
мя ці бы лі ско кі з са ма лё та, ра зу мен не мі сіі 
са вец ка га спец на за, вай ско вы са вец кі дэ
бі лізм, на іў ныя ма ры ма ла дых лю дзей пра 
сваю бу ду чы ню, пе ра вер ну тае па лі тыч ным 
вы ха ван нем ра зу мен не сва ёй вай ско вай 
мі сіі і на вяз лі выя спа дзе вы ра ман ты каў 
стаць ге ро я мі, якіх бу дуць пом ніць і на род, 
і кра і на. Та кім ра ман ты кам, вы пуск ні ком 
Ра зан ска га па вет ра надэ сан т на га ву чы
ліш ча быў і мой уз вод ны ка ман дзір, яко га 
я су стрэў у зван ні лей тэ нан та. Мы з ім 
па сяб ра ва лі ся, хоць ён быў афі цэ рам, кад
ра вым ва ен ным на ўсё жыц цё, а я про ста 
ча каў, ка лі скон чац ца мае два га ды га на ро
ва га аба вяз ку, які я ад дам Ра дзі ме сум лен
на, з усёй ад каз нас цю, але праз два га ды 
да па ба чэн ня. А я ха чу да ха ты.

А мой уз вод ны ха цеў у Аф га ні стан. Ён 
му сіў стаць ге ро ем. Так ён быў вы ха ва ны. 
Яму для гэ та га бра ка ва ла толь кі вай ны. Так 
ён ду маў.

Я не ве даю коль кі ён пі саў лі стоў ка ман
да ван ню з прось бай яго ту ды заб раць. 
Я ве даю толь кі, што ён ту ды пат ра піў. Мы 
пе ра піс ва лі ся з ім і та ды, як я ўжо скі нуў 
дэ сан т ны цель нік і бла кіт ны бе рэт. А пас ля 
пе ра пі ска абар ва ла ся. Не ве даю ча му. Не 
ха чу ду маць гор ша га. Про ста на шы шля хі 
ра зыш лі ся.

Кры ху паз ней, як прай ш лі га ды і з’я ві ла
ся ту га па ма ла дос ці, я ха цеў яго знай с ці. 
Але мар на. Ніх то з ма іх зна ё мых не змог 
ска заць дзе ён. Не ад гук ну лі ся і са цы яль
ныя сет кі, якія ні бы та ве да юць усё на све
це. Аказ ва ец ца, не ўсё.

І вось я не ча ка на спат каў яго на ста рон
ках кні гі „Зом би стра ны со ве тов”. Я яго 
паз наў ад ра зу. Хоць гэ та быў не ён кан к
рэт на. Я паз наў яго воб раз, яго ха рак тар, 
яго стыль мыш лен ня ў га лоў ным ге роі кні гі 
Вік та ры Ліц ві не. Гэ та кні га ста ла мне як 
бы праг ля дам ад на го з ва ры ян таў, як мог 
склас ці ся лёс ма ла до га ра ман ты ка, які 
выр ваў ся з са вец кай што дзён най шэ рай 
і бес пер с пек тыў най рэ ча іс нас ці ў вой ска 
з на іў ны мі ма ра мі прас ла віц ца ў ва чах ра дзі
мы. Але ра дзі мы ў яго ўжо не бы ло, яе ў яго 
ўжо даў но скра лі, яш чэ да яго на ра джэн ня. 
Ён про ста пра гэ та не ве даў.

Га лоў ны ге рой кні гі вы хо дзіць з вё скі, 
дзе ў яго ня ма ані я кіх пер с пек тыў, і з ах во
тай і за до рам ды са збро яй у ру ках ідзе 
аба ра няць гэ ты лад, які не дае ані я кіх пер с
пек тыў та кім, як ён.

Вік тар Ліц він, га лоў ны ге рой, не мае 
мі ну ла га. Гэ та ў яго так са ма ўкра лі, як 
і Ра дзі му. Гі сто рыя яго ро ду і на ро ду ў яго 
свя до мас ці па чы на ец ца не дзе з гра ма дзян
скай вай ны, якая на па чат ку двац ца та га 
ста год дзя за лі ва ла кры вёй бяск рай нія 
аб ша ры Са вец ка га Са ю за. У яго ня ма ні 
Слуц ка га зброй на га чы ну, ні Грун валь
д скай біт вы, ні паў стан ц кай воль ні цы 
ат ра даў Ка сту ся Ка лі ноў ска га... Ня ма Бе
ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі, ня ма на ват 
Бе ла ру скай Са вец кай Са цы я лі стыч най 
Рэс пуб лі кі. Бо ўсе, і ён так са ма, ду ма юць, 
што БССР гэ та толь кі фар маль насць. 
Ёсць толь кі СССР. І толь кі на служ бе 
ў гэ та га бя ска мон ст ра „мож на вы біц ца 
ў лю дзі”, як ка за лі вя скоў цы, што па мя та лі 
гі сто рыю яш чэ да гра ма дзян скай вай ны, 
але ба я лі ся пра гэ та пры знац ца. І на ват 
па ба я лі ся ра ска заць пра тое гэ та му ма ла
до му хлоп цу. Та му бе ла ру ская вё ска, ад
куль ён ро дам, бы ла ўжо не бе ла ру скай, 
а са вец кай. Ра дзі ма, сап раў д ная Ра дзі ма, 
бы ла ўжо скра дзе на. За мест яе пад соў ва
ла ся пры ду ма ная ра дзі ма.

І ча ла век без мі ну ла га, вай ско вец, кад
ра вы афі цэр без сап раў д най Ра дзі мы, які 

не мае маж лі вас ці аба пер ці ся на глы бін ныя 
тра ды цыі і ўстоі, бо пра іх про ста ні чо га не 
чуў, у імя ней кай аб ст рак т най бу ду чы ні па
чы нае ства раць сён няш нюю рэ ча іс насць 
так, як сам лі чыць па трэб ным.

Ён не ве дае яш чэ, што без мі ну ла га не 
па бу ду еш бу ду чы ні. На ват сваю аса бі стую 
бу ду чы ню не па бу ду еш. Бо яна бу дзе гэ та
кай жа фаль шы вай, як тыя ўяў лен ні, якія 
ўкла лі ў га ла ву ма ла до му афі цэ ру іл жы выя 
па літ ра бот ні кі.

Яго ра зу мен не гэ та га ства раль на га пра
цэ су вель мі су пя рэч лі вае. Усё, што ў яго 
ёсць, гэ та па лі тыч ная пад рых тоў ка, у якую 
ён унут ра на не ве рыць сам, і вай ско вая 
пад рых тоў ка, адзі нае, на што ён мо жа раз
ліч ваць у жыц ці.

Ён паў сюд на ба чыць дэ бі лізм, нес п ра
вяд лі васць і под ласць, але слу жыць гэ тай 
сі стэ ме сум лен на і ад да на. І не толь кі та му, 
што больш ні чо га не ве дае. Га лоў нае та му, 
што ён на ра дзіў ся з ад ной вель мі рэд кай 
якас цю, якая і выз на ча ла яго лё са нос ныя 
ра шэн ні на пра ця гу ўся го жыц ця.

Гэ тая якасць — аб вост ра нае па чуц цё 
аба вяз ку.

Яно не даз ва ляе не дат ры маць сло ва. 
Яно не даз ва ляе кі нуць сва іх. Яно не даз ва
ляе пра даць, здра дзіць, сха вац ца ад ад каз
нас ці за пле чы ін шых. Гэ тую якасць нель га 
вы ха ваць, нат рэ ні ра ваць, пры му сіць ёй 
раз ві вац ца. З гэ тай якас цю мож на толь кі 
на ра дзіц ца. Яна па да ру нак звыш. І або яна 
ёсць ад па чат ку, або яе не бу дзе ні ко лі.

Вік та ру Ліц ві ну яна да ста ла ся ад на ра
джэн ня. Усё астат няе бы ло фаль шы вым. 
Усё ча му яго ву чы лі. І ўся гэ тая фаль шы вая 
на ву ка су тык ну ла ся з гэ тым па чуц цём ад 
на ра джэн ня — вост рым па чуц цём аба вяз

ку. Гры му чая су месь. Яго лёс быў прад выз
на ча ны.

Звы чай на ў рэ цэн зіі не на да ец ца та кая 
вост рая ўва га ад на му пер са на жу, на ват 
ка лі ён і з’яў ля ец ца га лоў ны ге рой. Але 
гэ тая кні га асаб лі вая. Тут, не бу ду чы зна
ё мым з аў та рам аса бі ста, вель мі цяж ка 
вы зна чыць, дзе кан ча ец ца аў тар і дзе па
чы на ец ца га лоў ны ге рой. Дзе кан ча юц ца 
рэ аль ныя ўспа мі ны аў та ра і дзе па чы на ец
ца ма стац кая афар боў ка, дзе кан ча ец ца 
да ку мен та лі сты ка і на ват ме му ар насць і дзе 
па чы на юц ца лі та ра тур ныя да дат кі.

Кні га не а фі цый на скла да ец ца з двух 
аб са лют на роз ных ча стак, якія звяз вае між 
са бой толь кі по стаць га лоў на га ге роя і яго 
няп ро сты лёс. Пер шая част ка кні гі па чы на
ец ца ін тэн сіў на і ім к лі ва. Ба гац це па дзей 
і воб раз насць ус п ры няц ця рэ ча іс нас ці на
столь кі вост рыя і ма ляў ні чыя, што зда ец ца 
ні бы та ты сам удзель нік па дзей, якія апіс ва
юц ца. Што ты зна хо дзіш ся ў ся рэ дзі не бур
лі вых дзе яў, або як мі ні мум гля дзіш фільм 
з на вей шы мі тэх на ло гі я мі, які не дае та бе 
маж лі вас ці хут ка ад роз ніць рэ аль нае ад вір
ту аль на га. На столь кі ўсё скан цэн т ра ва на 
ў па дзе ях і ча се.

Тут яск ра ва бач ны ўвесь лі та ра тур ны 
та лент і аў та ра, і рэ дак та ра, і ўсіх, хто 
спры чы ніў ся да вы пу ску гэ та га тво ра. Але 
га лоў нае тое, што ні на хві лі ну чы тач не сум
ня ва ец ца ў рэ аль нас ці і маж лі вас ці та го, 
што пра чыт вае.

Пер шая част ка кні гі па кі дае ўра жан не, 
што аў тар ве дае пра што пі ша.

Аф га ні стан, дзён нік афі цэ ра, са вец кія 
і аф ган скія сал да ты, мёр т выя і жы выя, 
тыя, хто зу сім па ехаў маз га мі ад уба ча на га 
і пе ра жы та га і тыя, у ка го ад гэ та га па ча лі 

ад чы няц ца во чы. Но вае ра зу мен не каш
тоў нас цей. І зноў вуз кае, зноў толь кі сваё, 
зноў кла на вае. Хоць ужо зу сім не тое, што 
бы ло ня даў на. Зу сім ня даў на гэ та бы лі 
агуль на са вец кія штам пы. А за раз уз нік 
но вы сяб роў скі клан тых, хто ва я ваў у Аф
га ні ста не. У іх ужо не та кі по гляд на су свет, 
чым у астат ніх. Яны ўжо ра зу ме юць кошт 
сяб роў ству і вер нас ці, і не на ві дзяць агуль на
са вец кі фальш, кар’ е рызм на кры ві ін шых, 
кар’ е рызм уво гу ле. Яны, у ад роз нен ні ад са
вец кай пра па ган дыс ц кай ма дэ лі, якая ву чы
ла лю та не на ві дзець усіх во ра гаў са вец кай 
ідэ а ло гіі, ужо на ву чы лі ся па ва жаць і ша на
ваць не толь кі сяб роў, але і сва іх во ра гаў.

Ад ной чы я з сяб ра мі зай шоў у ад ну кнай
пу. Не да лё ка ад нас ся дзе ла сум ная і ад на
час на ўра чы стая кам па нія. Прыг ле дзеў шы
ся, я зра зу меў, што гэ та бы лыя афі цэ ры 
аф ган цы. Яны аз на ча лі ней кі свой дзень. 
Вы пі ва лі. Га ва ры лі то сты. Ка лі гэ та за ня
бож чы каў, за сяб роў, якіх згу бі лі ў біт ве, то 
ўста ва лі. Уста лі і яш чэ на адзін тост. Моў ч кі 
і з па ва гай вы пі лі. Па мя ну лі. Гэ та быў тост 
за іх неп ры я це ля, аф ган ска га ва я ра, які біў
ся су праць са вец кіх войск — Ах ма да Ша ха 
Ма су да. Яны ўша на ва лі яго па мяць. Яны ца
ні лі муж насць і ад да насць спра ве.

А ад ной чы я праг ля даў у ін тэр нэ це здым
кі Аф га ні ста на да вай ны. (Да рэ чы, раю па
гля дзець усім). Зай шоў мой зна ё мы „аф га
нец”. Гля дзець ад мо віў ся. Ска заў, што ніх то 
з тых, хто там ва я ваў, не за хо ча па гля дзець 
здым кі да ва ен на га Аф га ні ста на.

І яш чэ адзін эпі зод. З ад ным на шым 
пры я це лем мы па зна ёмі лі ся ў дзень па мя ці 
во і наўін тэр на цы я на лі стаў, як яго на зы ва
юць афі цый на, а не а фі цый на дзень па мя ці 
за гі ну лых у Аф ган скай вай не. Па яго пра
па но ве мы на кі ра ва лі ся да пом ні ка во і нам
аф ган цам, каб пак лас ці квет кі. Не каль кі 
бу ке таў там ужо ля жа ла. Але ак ра мя нас 
ля пом ні ка ні ко га не бы ло. Яму бы ло вель мі 
сум на і ба лю ча.

Га лоў ны ге рой кні гі „Зом би стра ны со
ве тов” на сва ім лё се му сіў пе ра ка нац ца, 
што кра і на, якой ён слу жыў, не асаб лі ва 
ру пі ла ся ні пра жы вых, ні пра мёр т вых. Ну 
а пом ні кі яна лю бі ла ста віць. Каб зам ба
ваць на ступ нае па ка лен не. Але са вец кія 
кі раў ні кі не пры хо дзі лі да іх ак ра мя як для 
пра па ган ды. На вош та. Іх дзе ці не слу жы лі 
ў Аф га не, за вык лю чэн нем доб ра ах вот ні
каўра ман ты каў. Іх дзе ці, як і ўказ вае аў тар 
кні гі, слу жы лі ў пад ма скоў най вай ско вай 
ак ру зе, блі жэй да крам лёў скіх зо рак.

Вік тар Ліц він мо жа і зра зу меў гэ та поз
на. Але на ват зра зу меў шы гэ та, ён не мо жа 
яш чэ асэн са ваць уся го жа ху свай го ста но
віш ча, у якім толь кі мо жа апы нуц ца кад ра
вы афі цэр, яко му па сум лен ні сва ім трэ ба 
слу жыць ра дзі ме, якой ня ма. Са вец кі Са юз 
раз валь ва ец ца, а дру гой ра дзі мы ён не ве
дае. Тое, што яго Ра дзі ма Бе ла русь, і толь кі 
Бе ла русь, ён яш чэ не ўсве дам ляе да кан
ца. Тыя, хто гэ та ўсве дам ля юць, ра ду юц ца 
раз ва лу СССР, бо іх Ра дзі ма Бе ла русь на
рэш це выр ва ла ся з па ло ну і ста ла воль най. 
Вік тар Ліц він у гэ ты час у раз губ ле нас ці. Ён 
не ве дае што ра біць. І гэ та бы ла тра ге дыя 
не толь кі яго. Гэ та тра ге дыя Бе ла ру сі. Бо 
яна, Бе ла русь, бы ла ўкра дзе ная ў цэ ла га 
па ка лен ня. І лю дзі, якія на ра дзі лі ся з аб
вост ра ным па чуц цём аба вяз ку, не ве да лі, 
дзе мо гуць рэ а лі за ваць свой дар. І іш лі слу
жыць не вя до ма ку ды і ка му...

Дру гая част ка кні гі, якую мож на бы ло б 
наз ваць пас ля аф ган скай, лепш усё ж наз
ваць пас ля са вец кай. Бо ні для га лоў на га ге
роя ра ма на, ні для яго аў та ра, ні для мно гіх 
па доб ных лю дзей Аф га ні стан не за кон чыц
ца ні ко лі. У іх ня ма пас ля аф ган ска а га пе ры
я ду. У іх усё жыц цё аф ган скі пе ры яд.

А вось пас ля са вец кі пе ры яд ёсць. Ён 
ві да воч ны. І яны зра зу ме лі, што та кое под
ласць са вец кай сі стэ мы. І тут па чы на ец ца 
но вая, яш чэ больш жах лі вая тра ге дыя ча ла
ве чых лё саў.

Вік тар Ліц він ад чу вае гэ тую пер са наль
ную тра ге дыю. Ад чу вае і пер са наль ныя 
тра ге дыі сва іх вы кі ну тых з нар маль ных 
жыц цё вых пра цэ саў сяб роў. Вось толь кі ён 
не ад чу вае яш чэ га лоў на га жа ху, што яго 
аса бі стая тра ге дыя пра хо дзіць па ра лель на 
з дру гой, жу дас най у гі ста рыч ных маш та
бах тра ге ды яй. І гэ та тра ге дыя ўсёй бе ла ру
скай на цыі. Най вя лік шая тра ге дыя на цыі, 
сы ны якой слу жаць не ёй.

Ук ра дзе ная 
Ра дзі ма
(Рэ цэн зія на кні гу Ула дзі мі ра Ба ра да ча „Зом би стра ны со ве тов”)

працяг11

vВік тар СА ЗО НАЎ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Паўлюка Багрымаhttp://svaje.by 205 га доў з дня нараджэння
П а к і н ў ў  н а ш ч а д к а м  в е р ш  і  ж ы р а н д о л ю

Адзін з пер шых бе ла ру ска моў ных 
па э таў Паў люк Баг рым на ра дзіў ся 14 
лі ста па да 1812 г. у мяс цо вас ці Кра шын 
На ваг рад ска га па ве та (за раз гэ та вё ска 
афі цый на, але па мыл ко ва, на зы ва ец ца 
Кро шын з на ці скам на пер шы склад, ад мі
ніст ра цый на пры на ле жыць да Ба ра на віц ка
га ра ё на). Па хо дзіў Паў люк Баг рым з сям’і 
ра мес ні ка. Па чат ко вую аду ка цыю ат ры маў 
у Кра шын скай па ра фі яль най шко ле, фун
да та рам якой быў ксёндз Маг ну шэў скі. 
З дзя цін ства хло пец за хап ляў ся ма стац
кай лі та ра ту рай, асаб лі ва па э зі яй. Ра на 
па зна ёміў ся з тво ра мі Га ме ра і Эзо па, якія 
ўра зі лі яго ха ра ством вер шаск ла дан ня і гу
ма ніз мам. Пад уп лы вам фаль к ло ру і па э зіі 
Юлья на Ням цэ ві ча і Ада ма На ру шэ ві ча, 
яе сва бо да люб ства і ан ты фе а даль най 
скі ра ва нас ці сам стаў скла даць вер шы. 
У іх гу ча лі за мі ла ва насць да род на га краю, 
яго пры ро ды, лю дзей, боль за іх ня лёг кае 
жыц цё пры пан ш чы не, ім к нен не да сва бо
ды. Ся лян скія хва ля ван ні, што ад бы лі ся 
ў род най вёс цы ў 1828 го дзе, не па кі ну лі 
Баг ры ма ў ба ку, і ён ад гук нуў ся на гэ тыя 
па дзеі сва і мі вер ша ва ны мі рад ка мі, чы
таў ад на вя скоў цам за ба ро не ныя вер шы 
ін шых аў та раў. Пры во бы ску ра сей скія 
жан да ры знай ш лі ў Баг ры ма спіс ана нім на
га вер ша ва на га тво ра „Гу тар ка па на з хло
пам”. За рас паў сюд ан тып ры гон ніц кіх вер
шаў ён быў зда дзе ны ў рэк ру ты і прай шоў 
доў гі і ня лёг кі шлях служ бы ў ра сей скім 
цар скім вой ску. Вяр нуў шы ся з вой ска ўжо 
ў ста лым ве ку, пра ца ваў ка ва лём у род най 
вёс цы. Баг рым, як і яго баць ка, ва ло даў 
ка валь скім ра мес ні цтвам і да сяг нуў у ім ма
стац кіх вяр шы няў.. Пра яго май стэр ства 
свед чыць вя лі кая пры го жая вы ка ва ная ім 
жы ран доль — ад мыс ло вая люст ра, якая 
да гэ та га ча су зна хо дзіц ца ў Кра шын скім 
кас цё ле. Над яе ства рэн нем ён пра ца ваў 

не каль кі га доў. З яго твор чай спад чы ны 
да нас дай шоў толь кі адзін верш „Зай г
рай, зай г рай, хлоп ча ма лы...”, на пі са ны 
ім у юнац кім уз рос це і на дру ка ва ны ва 
ўспа мі нах на ваг рад ска га ад ва ка та Іг на
та Яц коў ска га „Апо весць з май го ча су” 
(Лон дан, 1854 год). Верш стаў хрэ ста ма
тый ным для бе ла ру скай лі та ра ту ры. Гэ ты 
верш па эт на пі саў, ве ра год на, ка лі быў 
пад лет кам. На дум ку та кіх аў та ры тэ таў як 
Ра му альд Зям ке віч і Мак сім Га рэц кі Баг ры
му на ле жа ла і аў тар ства ана нім на га вер
ша ан тып ры гон на га ду ху „Гу тар ка Да ні лы 
са Сьця па нам”. А дас лед чык бе ла ру скай 
гі сто рыі Ігар Зап руд скі вы лу чае вер сію, 
што верш „Зай г рай, зай г рай, хлоп ча ма
лы...” быў на пі са ны Юлья нам Ля скоў скім. 
Та кім чы нам, маг чы ма што Паў люк Баг рым 
— лі та ра тур ная мі сты фі ка цыя. Кра яз на вец 
і ры мака та ліц кі свя тар Ка раль Жу раў скі, 
які на пя рэ дад ні Дру гой су свет най вай ны 
пра ца ваў про баш чам у мя стэч ку Кра шын, 
збі раў ус па мі ны і да ку мен ты пра па э та, 
зра біў фо та ко піі ад па вед ных да ку мен таў. 
У 1988 го дзе Жу раў скі пе ра даў у Ін сты тут 
АН БССР свае ма тэ ры я лы пра Паў лю ка 
Баг ры ма і свой ру ка піс пра гі сто рыю сям’і 
па э та. Як бы там не бы ло, імя Баг ры ма 
тры ва ла ўвай ш ло ў гі сто рыю бе ла ру скай 
лі та ра ту ры. Верш Баг ры ма — са праўд ны 
шэ дэўр бе ла ру скай лі ры кі ХІХ ста год дзя, 
які кра нае глы бі нёй і не пас рэд нас цю па
чуц цяў, яр кім на род напе сен ным ка ла ры
там, сі лай пра тэ сту су праць пры го ну.

Па мёр Паў люк Баг рым ка ля 1891 го да 
(дак лад ная да та смер ці не вя до мая) у род
ным мя стэч ку. Па ха ва ны на мяс цо вых 
мо гіл ках, на ма гі ле ўста ля ва ны ад мет ны 
ары гі наль ны пом нік. 14 ве рас ня 1985 го да 
ў Кра шы не ад кры ты му зей на род на га ма
ста цтва і ра мё стваў імя Паў лю ка Баг ры ма.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Сё лет няй во сен ню ў ін тэр нэ це з’я віў ся 
сайт, які стаў сво е а саб лі вым кро кам да 
ўзмац нен ня па зі цый бе ла ру скай мо вы ў на
сель ні цтва, якое пра жы вае ў Бе ла ру сі. Па
коль кі бе ла ру скія ўла ды пара ней ша му не 
над та пры хіль на ста вяц ца да бе ла ру скай 
мо вы, ня гле дзя чы на яе дзяр жаў ны ста тус, 
ак тыў ная част ка бе ла ру ска га гра мад ства 
ўсё больш бя рэ іні цы я ты ву ў свае ру кі, 
каб хоць тро хі па шы рыць пра сто ру бе ла
руш чы ны. Ад ным з не сум нен на ка рыс ных 
дзе ян няў ста ла ства рэн не ў ін тэр нэ це ка
та ло га бе ла ру ска га біз не су, які мес ціц ца 
па ад ра се http://sva je.by.

Пер шы по зірк на да дзе ны сайт дае ўяў
лен не аб дбай на рас п ра ца ва най вэбста
рон цы. Увер се цэ ла га вы яў лен ня раз меш
ча ны шэсць фо таз дым каў, якія з’яў ля юц ца 
вый с ця мі на не ка то рыя руб ры кі сай та. 
Гэ тыя руб ры кі ад на ча со ва з’яў ля юц ца 
ка тэ го ры я мі тых пас луг, якія пра па ну юць 
не а бы я ка выя да бе ла руш чы ны прад п ры
маль ні кі. „Рэ чы і су ве ні ры ў бе ла ру скім сты
лі”, „Адзен не ў на цы я наль ным сты лі”, „Кні
гар ні”, „Ка вяр ні, рэ ста ра цыі, фастфуд”, 
„Аду ка цыя”, „Дом і сад” — та кія раз дзе лы 
іс ну юць на сай це, дзе саб ра ны звест кі, бу
дзем спа дзя вац ца, што да лё ка не ўсе, пра 
бе ла ру скі біз нес.

Згод на ін фар ма цыі, па да дзе най у руб
ры цы „Пра нас”, вый с це на якую зна хо дзіц
ца ўні зе цэ ла га вы яў лен ня, на сай це Sva je.
by — саб ра на ін фар ма цыя пра біз не сы, 
якія аб с лу гоў ва юць клі ен таў пабе ла ру ску, 
спры яль на ста вяц ца да бе ла ру скай мо вы, 
вы ка ры стоў ва юць бе ла ру скую мо ву ў рэк
ла ме і вон ка вым афар м лен ні, пад т рым лі ва
юць бе ла ру ска а ры ен та ва ныя куль тур ныя 
пра ек ты. „На на шым сай це вы мо жа це 
аца ніць і па кі нуць вод гук на лю бы біз нес, 
на ват не ўклю ча ны ў наш ка та лог, і бе ла
ру ская мо ва — асоб ны кры тэ рый ацэн кі, 
але не адзі ны”, — за пэў ні ва юць яго ства

раль ні кі, пе ра лік якіх зна хо дзіц ца ўні зе 
ста рон кі. Пры гэ тым яны ад зна ча юць, што 
Sva je.by — пры ват ны, не па лі тыч ны і не пар
тый ны рэ сурс. „На ша мэ та — вы ключ на 
пра мо цыя бе ла ру скіх біз не саў і ства рэн не 
кам фор т ных умоў жыц ця для бе ла ру ска
моў ных спа жыў цоў. Зроб ле на ў Бе ла ру сі 
без за меж ных гран таў”, — сцвяр джа юць 
руп ліў цы.

Ня гле дзя чы, што сайт да во лі но вы, ім 
ужо за ці ка ві ла ся бе ла ру ская прэ са. Не ка то
рыя ад па вед ныя ар ты ку лы мож на знай с ці 
на той жа ста рон цы. З ад на го з іх да вед ва
ем ся, што га лоў ным зас на валь ні кам ін тэр
нэтка та ло га з’яў ля ец ца праг ра міст Па вел 
Ко лас. Праў да, згод на яго ін тэр в’ю сай ту 
„Еў ра Бе ла русь”, на ват ён не з’яў ля ец ца вы
на ход ні кам у гэ тым рэ чыш чы, бо да гэ туль 
неш та па доб нае ра бі лі на сай це кур саў 
„Мо ва На но ва”, хоць апош нім ча сам ін фар
ма цыя там не аб наў ля ец ца. „Так са ма пры 
пад т рым цы Та ва ры ства бе ла ру скай мо вы 
імя Фран ціш ка Ска ры ны пра цуе сайт Na by
vaj.by, дзе мож на па зна ёміц ца з не ка то ры мі 
прак ты ка мі ўжы ван ня бе ла ру скай мо вы 
ў спа жы вец кіх та ва рах, а так са ма па кі нуць 
за яў ку на ат ры ман не пра фе сій на га пе ра
кла ду ма тэ ры я лаў біз не су на бе ла ру скую 
мо ву. Да лей, мяр куе су раз моў ца, у Sva je.by 
яш чэ бу дуць з’яў ляц ца кан ку рэн ты”, — пі
ша „Еў ра Бе ла русь”.

Па вод ле раз мо вы Ко ла са з ка рэс пан
дэн там га зе ты „На ша ні ва”, ка ман да ства
раль ні каў ка та ло га мае па тэн цы ял для раз
віц ця і хут ка га рэ а га ван ня на но выя вык
лі кі. „Ка лі мы за хо чам ства рыць раз дзел 
пры ват ных аб ве стак ці даць маг чы масць 
біз не сам пра да ваць праз наш сайт, гэ та 
бу дзе спра ва не каль кіх дзён, а не пы тан не 
зме ны плат фор мы. Тобок гэ та не сайтві зі
тоў ка, а рас п ра цоў ваў ся на га ды”, — ка жа 
Па вел Ко лас.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (27)
Вё ска Са кі бы ла апош няй на мар ш ру

це па Гай наў ш чы не. За тым пе ра яз джа лі 
мы ў Ма лін ні кі Бель ска га па ве та. Вё ска 
вя лі кая, з му ра ва най двух па вяр хо вай 
шко лай. Кі раў ні ком пер ша па чат ко ва 
быў Юзаф Мон сёль. Пе ра е хаў сю ды 
з жон каю Ма ры сяй з Ча ром хіСтан цыі. 
Па мя таю, што яны мя не ву чы лі да па чат
ку пя ці дзя ся тых га доў. Пас ля аба вяз кі 
кі раў ні ка пры няў Сця пан Бу ры ла. Ён ад
на ча со ва ўзна чаль ваў мяс цо вую пар тар
га ні за цыю. З ім на стаў ні ча ла яго ная жон
ка Ра і са. За па мя таў яш чэ ма ла дзень кую 
на стаў ні цу Ва лю Жы люк з Ду бя жы на, 
ды Бу ры лу з Гра да лёў. Хоць Бу ры ла быў 
«служ бі стам», не бы ло праб ле мы з ар га
ні за ван нем ра ніш ні каў. На стаў ні кі ста ноў
ча ста ві лі ся да кі нош ні каў. Па коль кі за ла 
па пра ві лах суп раць па жар на га па рад ку 
прад бач ва ла, як пры па мі наю, пяць дзя сят 
пяць гле да чоў, дык і на ра ніш ні ках, і на 
вя чэр ніх се ан сах ме лі нор му, а на ват 
з не вя ліч кім ліш кам. Пры па мі на ец ца мне 
ад но зда рэн не. Пас ля абе ду ар га ні за ва
лі мы ў шко ле да дат ко вы се анс для да
рос лых. Бы ла ня дзе ля або пры хад ское 
свя та. У за ле амаль кам п лект гле да чоў. 
Ка лі я ста яў з ка сай пры ак не на ка лі до
ры, да мя не наб лі зіў ся вы со кі, строй ны 
му жык у цы віль ным адзен ні.

— Ха цеў бы я га ва рыць з кі раў ні ком 
кі но, — за я віў пры шэ лец.

— А ў чым спра ва? — пы та ю ся.

— Я з па вя то вай ка мен да ту ры па жар
най стра жы, — за я віў і за тым да ба віў: 
— Коль кі гле да чоў ма е це на се ан се?

— Ка лі ла ска, пой дзем у ма шы ну і пра
ве рым коль касць пра да дзе ных бі ле таў...

— Ня ма та кой пат рэ бы, — за я віў па
жар нік, за тым ра шу чым то нам за га даў: 
— Пе ра дай це ка су ша фё ру ды ідзі це са 
мною...

— А ку ды?
— Па ба чы це...
Пе ра даў я ка су з бі ле та мі ша фё ру Ула

дэ ку Скеп ку, за тым па даў ся з па жар ні
кам па ву лі цы ў на прам ку Бель ска. Прай
шоў шы мет раў дзвес це, мой пра вад нік 
па вяр нуў у ле вы бок, дзе зна хо дзі ла ся 
вя ско вая кра ма. По бач, у ага род чы ку, 
уг ле дзеў я кам па нію му жы коў, якая на 
раск ла дзе ным пле дзе... ба ля ва ла. Па
жар нік ра шу чым то нам за га даў:

— На лі це кі раў ні ку...
Ка за лі пры сес ці. У вя сё лай кам па ніі 

мы гас ця ва лі не каль кі га дзін. А на ад вя
чор ку рых та ва лі ве ча ро выя се ан сы для 
да рос лых. Гэ та быў па ча так зна ём ства 
са стар шым сяр жан там Па вя то вай ка
мен да ту ры па жар ні каў у Бель скуПад
ляш скім Ула дзі мі рам Фе да ро ві чам і мяс
цо вы мі па жар ні ка мі з Ма лін нік. Пры на го
дзе па зна ёміў ся я з пра даў цом вя ско вай 
кра мы Яшам Ва сі лю ком. У яго ква тэ ры 
змяш ча ла ся кра ма, у якой пра да ва лі 
Яша з па сі ве лай ма ту ляй. Але не бы ла 

гэ та пер шая і апош няя су стрэ ча з Ва ло
дзем Фе да ро ві чам. За сем га доў пра цы 
ў ВПК мы ста лі не раз луч ны мі сяб ра мі. 
Ва ло дзя ез дзіў на служ бо вым ма та цык ле 

„Юнак”. Ча ста на вед ваў на шу бры га ду 
„ў тэ рэ не”. За тым і я стаў ча стым гос
цем на чаль ні ка па жар ні каў Адо лі ка Час
ноў ска га, но та бе на, ча рам ша ні на і яго 
на мес ні ка Ва лян ці на Сі ма нен кі. Але аб 
гэ тым у паз ней шых до пі сах.

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

У „Ра кіт ні ку” дзень па чы наў ся ў 8:00 са 
сне дан ня. За тым ад 8:30 да абе ду ад бы
ва лі ся за нят кі ў за ле прак ты ка ван няў і ля
чэб ныя пра цэ ду ры ў фі зі я тэ ра пеў тыч ных 
ка бі не тах. У кож ным ка бі не це ад на ча со
ва мож на бы ло аб с лу гоў ваць двух па цы
ен таў. Ка лі мне ла зе рам аб п ра мень ва лі 
ступ ню, а бы ло гэ та на трэ ці дзень пра бы
ван ня ў чар го вас ці зме ны, май му сяб ру ку 
квар ца вай лям паю аб п ра мень ва лі паз ва
ноч нік. За вя за лі мы між са бою га вор ку.

— Ад куль бу дзеш? — пы таю.
— З Бе ла сто ка...
— У Бе ла ве жы ўпер шы ню? Як па да ба

ец ца?
— За ку так, глух мень... У мі ну лым го дзе 

быў я ў Уст цы. Там жы ту ха. Піў цо, за ба ва, 
ёсць з кім па га ва рыць, — кан ста та ваў 
Ёзік. — У гэ тым го дзе бы ло ў мя не пра ва 
вы ба ру — Уст ка або Бе ла ве жа. І вы браў. 
За раз шка дую, — і тут жа пры баў ляе: 
— А ад на з на шых ні чо га са бе „ба бэч ка”. 
Га во раць, што па нен ка. І доб рая па са да 

ў яе. А на якой „брыч цы” пры ка ці ла ся...
— З яко га го да бу дзеш?
— З со рак сё ма га...
Та кім не рэ а бі лі та цыя, ад но гу лян кі ў га

ла ве, лю боў ныя пры го ды...
Хар ча ван не ў „Ра кіт ні ку” смач нае. На сне

дан не, на пры клад, да лі хле ба бу лач ныя вы
ра бы роз на га ві ду: кай зер ка, баль та ноў скі 
і ар жа ны хлеб, рыс з ма ла ком, шэсць скры
лі каў каў ба скі леп ша га сор ту, два скры лі кі 
пер цу, два ку соч кі тва ра гу, ва рэн не і гар ба
та. На абед: боршч чыр во ны, буль ба з ва ра
най ку ра ці най, са лат з мар коў кі, люк ра ва
ная бу лач ка з ва рэн нем, кам пот з фрук таў.

У 16:30 су стрэ ча з псі ха тэ ра пеў там 
— за нят кі па ра зу мо вай спраў нас ці і гім
на стыч ная трэ ні роў ка.

На вя чэ ру: мас ла, лу ста паш тэ ту, цэ лы 
па мі дор і ва ра нае яй ка, гар ба та.

Пас ля вя чэ ры пра гул ка па Бе ла ве жы. 
У „Ра кіт ні ку” ня ма ча су на ну ду.

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

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні (10)
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19.11 — 25.11

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Тро хі аба вяз каў, тро хі пры-
ем нас ці. Мно га энер гіі, але маг чы мыя кан ф лік-
ты. Не ка то рыя спра вы споз няц ца, але пой дзе 
гэ та к даб ру. 19-23.11. мо жа ця бе зас пець 
аба рот спраў і бу дзеш пры му ша ны хут ка вы-
ра шаць. Пра тэ сту ец ца так са ма твая ад ва га. 
Ін ве сту ю чы, ста рай ся аб’ ек тыў на ацэнь ваць 
свае маг чы мас ці. На тваю пя чон ку па мо гуць 
зве ра бой і мя та.
(21.04. — 21.05.) Доб ры час для пам нож ван-
ня ма ё мас ці, ста ран няў за крэ ды ты. 19-23.11. 
вы ка жаш ся доб рым но сам у ін та рэ сах, мо жаш 
шмат што зда быць. Ха ця 18-22.11.маг чы мыя 
не па ра зу мен ні з сяб ра мі. Дбай аб свой страў-
нік, ап ра най ся цёп ла, але не ў цес нае адзен не.
(22.05. — 22.06.) За ся родзь свае сі лы на мэ це. 
Бу дуць на го ды для па да рож жаў, па шы рэн ня 
га ры зон таў. Мо жаш кі нуць ста рыя, шкод ныя 
звыч кі. Паз бя гай пра бы ван ня з ма руд ны мі і на-
ра ка ю чы мі зна ё мы мі. Ка лі шу ка еш пра цу, па ду-
май, ці не вар та за да во ліц ца чым сь ці сціп лей-
шым, што да ло б усё ж па ста ян ныя пры быт кі 
і маг чы масць раз вою. Пі ва ду, пры нам сі паў та-
ра літ ра ў сут кі.
(23.06. — 23.07.) Спры я юць та бе зор кі і лю дзі, 
але будзь ас ця рож ны ў кан так тах — мо жаш ад-
ным сло вам на ра біць са бе моц ных во ра гаў, 
што шмат у чым та бе мо гуць заш ко дзіць. 18-
22.11. мо гуць ця бе знер ва ваць плёт кі пра тваю 
асо бу ці тва іх бліз кіх, якія рас пу скаць бу дуць 
твае зна ё мыя; маг чы мыя спрэч кі з сяб ра мі. 18-
19.11. мо жаш яш чэ раз рас пы тац ца аб пра цу, 
а зной дзеш яе 24-26.11., не бой ся пе рак ва лі фі-
коў вац ца.
(24.07. — 23.08.) Шмат энер гіі, але не мар нуй 
яе на драб ні цу. За ся родзь ся на са мым важ ным. 
19-22.11. не ўва ходзь па між пе рас ва ра ныя ба-
кі. Не сум ня вай ся ў сва ёй ат рак цый нас ці, што 
там прыш чык на но се! (асаб лі ва 19-22.11.). 
Не ка то рыя рэ чы і зна ём ствы рас сып люц ца; ка-
лі не ўдас ца іх па ла дзіць, не пе рай май ся. Ка лі 
на мер ва еш ся змя ніць пра цу, мо жа гэ та ўдас ца 
24-26.11. Маг чы мы пры ліў гро шай, але бу дуць 
і боль шыя вы дат кі.
(24.08. — 23.09.) Яс на на мя чай мэ ты, пап раў-
ляй па мыл кі і ідзі про ста да пе ра мо гі. Шу ка ю чы 
пра цу, не ад кід вай пра па ноў, якія ат ры ма еш 
19-21.11., каб пас ля не шка да ваць. Бу дзеш 
мець ге ні яль ныя за ду мы, як за ра біць і мі ла вы-
даць гро шы. Але ка лі ты з ІІ дэ ка ды, мо жаш 
стаць ах вя рай зла дзе яў і пад ман ш чы каў. 24-
26.11. шчо паць шчас ця па мо жа та бе ў рэ а лі за-
цыі мар. Бу дуць но вы ка рыс ныя зна ём ствы.
(24.09. — 23.10.) Мно ства на год — не вя до ма 
за якую ўзяц ца! На ро біш ся за тра іх асаб лі ва 
19-22.11. Зна ка мі та з усім спра віш ся, толь кі не 
нер вуй ся. Ка лі ты шэф, не змя ні ся ў ты ра на! Ша-
лям-біз не соў цам зор кі пад ка жуць, што ра біць, 
каб бы ло яш чэ лепш. Але ў зда роўі 19-22.11. 
мо гуць быць кры тыч ныя дні, мо жа пад вес ці ця-
бе так са ма дып ла ма тыя.
(24.10. — 22.11.) Спра віш ся з усі мі за дан ня мі, 
толь кі вы ка жы ся боль шай ад ва гай і іні цы я ты вай 
(бу дзе гор шая фор ма). Ака ліч нас ці скла дуц ца 
ка рыс на. 19-23.11. за вост рыц ца твой апе тыт 
на жар с ці. Са мот ныя Скар пі ё ны вель мі ат рак-
цый ныя, толь кі будзь це смя лей шы мі. 18-22.11. 
апы неш ся ў но вым мес цы і ў не ты по вай для 
ся бе ро лі; не пе рай май ся, што ска жуць лю дзі 
— лепш та ды з усім спра віш ся. За но вай пра цай 
з пос пе хам мо жаш раз г ля нуц ца 19-23.11.
(23.11. — 22.12.) 19-21.11. рас сак рэ ціц ца та-
ям ні ца з мі ну ла га. Не ад сту пай ся пе рад вык лі ка-
мі, да сяг неш тое, што та бе трэ ба. На пра цы пад-
рых туй план дзе ян няў і па мя тай, што не му сіш 
да па ма гаць кож на му, хто ця бе про сіць. Па ды-
ходзь да важ ных эк за ме наў, ап ра цуй стра тэ гію 
дзе ян няў, аба ра няй сваё. Бу дзеш мець за ду мы 
як зда быць гро шы, ка ша лёк не бу дзе пу ста-
ваць. Да 22.11. бу дуць ця бе ата ка ваць ві ру сы.
(23.12. — 20.01.) Мно га спры яль ных лю дзей. 
Спра віш ся з кан ку рэн цы яй. Мо жаш за ва я ваць 
чы ёсь ці сэр ца, але не будзь на хаб ным. Бач 
у ін шых тое, што доб рае. 18.11. ге ні яль ныя за-
ду мы на пра цы. Але 18-22.11. мо жаш стаць 
ах вя рай ін т рыг на ра бо це, за тое змо жаш адаб-
раць даў гі.
(21.01. — 19.02.) 19-22.11. ідэ аль ны час на 
кан так ты з за меж жам, па шы рэн не ко ла зна ё-
мых. Ха ця но выя вы ра шэн ні з 19.11. не му сяць 
быць най леп шы мі. Ад 22.11. пе ра ста неш ба-
чыць толь кі за га ны ся род рад ні і зна ё мых; час 
па раз маў ляць. Хо піць ад ва гі, пра ца ві тас ці, але 
зад бай аб свой пі яр, пры дас ца па пу ляр насць. 
Не вы кід вай рэ чаў з ша фы, яш чэ пры да дуц ца.
(20.02. — 21.03.) Ба га та, але лепш ту жэй заш пі-
лі ка ша лёк. У па ры мо жа штось ці ўпас ці для вас 
з не ба. Мо жаш так са ма пап ра ца ваць у шы рэй-
шай гра ма дзе. Спа чат ку па ду май, як за ра біць 
гро шы, а пас ля пла нуй, на што іх вы даць. Ві ру-
сы не та кія страш ныя, але лепш што дзень ра ні-
цай пап рак ты куй ся. І на ве дай дан ты ста!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
не за муж няя ма ла дзі ца = 9 _ 10 _ 11 _ 25 _ 26 _ 27 _;
дзі кі ка бан = 15 _ 16 _ 17 _ 18 _;
па су дзі на, з якой у час на ба жэн ства ку рыц ца ла дан = 12 _ 8 _ 28 _ 
29 _ 30 _ 13 _ 14 _;
вя ро вач ка для пе ра вяз ван ня пя рэд ніх ног хат няй жы вё ле = 7 _ 21 
_ 5 _ 6 _;
па су дзі на з таў ка чом = 22 _ 23 _ 24 _ 20 _ 19 _;
твор Джэй м са Джой са і Яна Мак сі мю ка = 1 _ 2 _ 3 _ 4 _.

(ш)

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

1.
2.
3.

4.

5.
6. Ад каз на ад га дан ку з 44 ну ма ра

Лес ві ца, пя та, Суп расль, Хі ва, хол, са ха, дог ляд, слых, сяў ба, тэ ніс.
Ра шэн не: Па Усіх Свя тых хо лад для ўсіх.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска 

Падляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Ме на ві та гэ та выз на чае да лей шы лёс 
га лоў на га ге роя. Ён ад чу вае боль сва іх 
сяб роў і да па ма гае ім. Бо лі на цыі ён яш чэ 
не ад чу вае. Ён да каз вае сваё пра ва на зы
вац ца муж чы нам і ба я вым афі цэ рам у кож
най жыц цё вай сі ту а цыі, хоць даў но ўжо не 
ў вой ску. Ён вы бі вае чу жыя па зы кі ў чу жых 
біз не соў цаў для чу жых гас па да роў, спра
буе пра ца ваць і на ся бе і на ват уп лы вае на 
па лі тыч ную сі ту а цыю ў трэ ціх кра і нах. І раз
ліч вае, як і ра ней, на ся бе і свой но вы клан, 
пра ве ра ных у Аф га ні ста не сяб роў.

А ў гэ ты час у Бе ла ру сі ад бы ва юц ца 
свае гі ста рыч ныя лё са выя па дзеі. Бе ла русь 
ат ры ма ла не за леж насць. Іш ла біт ва за ўла
ду. І па ра лель на з гэ тай біт вай іш ла біт ва за 
зніш чэн не бе ла ру скай не за леж нас ці.

Бе ла русь ста іць на раз да рож жы. 
Вы ра ша ец ца яе лёс. Ідуць раз ва гі 
пра тое, што пе ра мо жа, чу жая дык
та ту ра ці свая дэ ма кра тыя. Ёсць 
і трэ ці ва ры янт. Ме на ві та гэ ты, трэ ці 
ва ры янт маж лі ва быў бы больш дас
па до бы га лоў на му ге рою кні гі і та кім 
як ён асо бам. Гэ та дык та ту ра, але 
не чу жая, а свая. На цы я наль ная 
дык та ту ра. Бо ў гэ ты час за ра джа
ец ца кво лае аб г рун та ван не та го, 
што бе ла ру скі на род гі ста рыч на 
асу джа ны прай с ці шлях дык та ту ры, 
як і мно гія ін шыя на ро ды, што прай
ш лі яго ра ней. І вы бар у яго на блі
жэй шыя га ды да пры мі тыў на га про
сты. Бу дзе гэ та на цы я наль ная, ці 
ан ты на цы я наль ная дык та ту ра. І што 
на цы я наль ная дык та ту ра вы ка нае 
сваю мі сію і плаў на пе ра рас це ў дэ ма кра
тыю. Бо яна свая, і бу дзе эва лю цы я на ваць 
па вод ле раз віц ця і па трэб на цыі. Гэ тыя га
ла сы вель мі сла быя і то пяц ца ў біт вах двух 
ін шых плы няў. Та му Вік тар Ліц він гэ тых га ла
соў і не па чуў. Та му ў кні зе аў тар пра іх ні чо
га не ўзгад вае, хоць уз гад вае важ ней шыя 
гі ста рыч ныя па дзеі та го ча су і клю ча вых 
гуль ба коў на па лі тыч ным пас ля са вец кім, 
і кан к рэт на бе ла ру скім по лі. Та му га лоў ны 
ге рой зай ма ец ца сва і мі спра ва мі і спра ва мі 
сва іх сяб роў. Ён звы чай ны бе ла рус, у яко га 
яш чэ да на ра джэн ня ўкра лі Ра дзі му.

Га лоў ны ге рой вяр та ец ца ў бе ла ру скае 
жыц цё та ды, ка лі ў па лі тыч нае жыц цё кра і
ны прый шлі лю дзі яго кла на, або бліз кія да 
яго кла на. Ідзе на да лей ба раць ба за ўла ду. 
Вік тар Ліц він не там, дзе пра тэ сту юць шэ ра
го выя бай цы бе ла ру ска га ад ра джэн ня. Гэ
та не яго ўзро вень, як ён мяр куе. Ён ся род 
уп лы во вых і вя до мых па лі ты каў. Ён ат рым
лі вае пра па но вы з абод вух ба коў. Ён на ват 
ужо ве дае, які бок пе ра мо жа. Але спра
цоў вае ўсё тое ж, па до ра нае яму звыш ад 

на ра джэн ня вост рае па чуц цё аба вяз ку. Ён 
ужо даў сло ва ін шым. Ён не мо жа яго пе ра
жэр г нуць. Інакш ён бу дзе не ён. Ён ба чыць 
жыц цё і пер с пек ты вы не толь кі гэ тых, але 
і ін шых кла наў. А вось пер с пек ты вы на цыі 
ў цэ лым ён хоць унут ра на ўжо ад чу вае, але 
яш чэ не да кан ца.

Ця пер у яго но выя сяб ры, і ён ім не мо жа 
здра дзіць. Ён так ра біў і ра ней. Хоць па дру
гі бок так са ма за ста юц ца тыя, хто яму, як 
і аў та ру кні гі, пер са наль на не вык лі ка юць 
не га тыў ных эмо цый.

Хі ба та му дру гая част ка кні гі ад роз ні ва ец
ца ад пер шай тым, што тут уваж лі вы чы тач 
заў ва жыць не каль кі лі та ра тур ных воль нас
цей. Та кіх як наў мыс нае ска жэн не проз віш
ча вя до ма га па лі ты ка. Або тое, што аў тар 

не на зы вае ўво гу ле проз віш чаў не ка то рых 
дзе я чаў. Ха вае іх ад чы та ча, а мо жа і не 
толь кі ад чы та ча.

Не ка то рыя мо ман ты за ста юц ца за гад
кай, як і тое, для ка го ў пер шую чар гу на пі
са ная гэ та кні га. Хто яе га лоў ны ад ра сат.

Зрэш ты, гэ та не ёсць так важ на. Шмат 
кніг так пі са ла ся. Мно гія лі та ра ту раз наў цы, 
схі ля юц ца, пры кла дам, што зна ка мі тая 
„Май стар і Мар га ры та” ўво гу ле бы ла на
пі са на ў пер шую чар гу для ад на го толь кі 
чы та ча — для Ста лі на. Але гэ та не пе раш
ко дзі ла ёй стаць ад ным з са мых чы та ных 
тво раў. Ду маю, што і ў „Зом би стра ны со ве
тов” не да хо паў у чы та чах не бу дзе.

Кні га са праў ды чы та ец ца лёг ка, на поў не
ная ра зу мо вы мі выс но ва мі, та кі мі як „вай ну 
прай г ра юць усе”, і ма ляў ні чы мі воб ра за мі 
з жыц ця, та кі мі як той сал дат, што пі ша 
вер шы. Ім, як ан ты по ды суп раць ста яць ге
не ра лы, якія лі чаць ся бе Жу ка вы мі ча соў 
апош няй вай ны і та му ва ю юць ме та да мі 
апош няй вай ны. Ва ю юць сал да та мі, якія 
пі шуць вер шы. Аў тар апіс вае сі стэ му, якая 

прыз нае толь кі сва іх і паў сюд на рас стаў
ляе аса бі стаў.

Дру гая част ка кні гі на сы ча ная вя до мы
мі ўсім проз віш ча мі лю дзей, мно гія з якіх 
і сён ня выз на ча юць лёс Бе ла ру сі або ўплы
ва юць на яго выз на чэн не. Мы ба чым кан ф
лікт плы няў і ідэ а ло гій, які яш чэ не скон чыў
ся, а на ад ва рот на бы вае ўсё больш но выя 
фор мы. І не вя до ма чым ён скон чыц ца.

Па сут нас ці, гэ та сво е а саб лі вая мі ніэн
цык ла пе дыя ча су ва ча мі ад на го не пас рэд
на га ўдзель ні ка па дзей.

Гэ ты не пас рэд ны ўдзель нік ро біць свае 
выс но вы і пра пры чы ны па ра зы ГКЧП, і пра 
рэ фор мы Гай да ра, і пра тое, ча му так хут ка 
раз ва лі ла ся са вец кая ма раль і пра ме ха
нізм стра ху, які кі руе людзь мі, дае сваю адз
на ку дзе ян ням мі ну лых і сён няш ніх лі да раў, 
і на ват прыз на ец ца, што ў мно гіх сі ту а цы ях 

яму цяж ка вы зна чыць хто праў.
І гэ та не дзіў на. Га лоў ны ге рой 

гля дзіць на свет вы ключ на са 
свай го жыц цё ва га дос ве ду. А каб 
упэў не на кі ра вац ца тры ва лы мі 
выс но ва мі і пе ра ка нан ня мі, дос ве
ду ад на го ча ла ве ча га жыц ця ма
ла. На ват ка лі гэ тае жыц цё доў гае 
і на сы ча нае па дзе я мі. Пат рэ бен 
дос вед на цыі. А каб яго спаз наць, 
трэ ба вяр нуць са бе ўкра дзе ную 
Ра дзі му.

Зрэш ты, га лоў на га ге роя ўсё 
яго жыц цё вя ло да гэ та га.

Кні га за кан ч ва ец ца не ча ка на 
і на ват не зу сім ла гіч на. Маж лі ва 
та му, што прэ тэн дуе на выз на чэн
не і ацэн ку пэў на га гі ста рыч на га 
пра цэ су, які яш чэ не скон чыў ся 

і не вя до ма як скон чыц ца. Та му вель мі цяж
ка за зір нуць у бу ду чы ню ва ча мі аў та ра. 
Гэ та цяж ка і са ма му аў та ру. Праў да, мож на 
па спра ба ваць гля нуць на ўсё, і на мі ну лае 
і на бу ду чы ню ва ча мі на цыі. У гэ тым вы пад
ку мно гія ня выз на ча ныя выс но вы ста но вяц
ца ад ра зу зра зу ме лы мі і яс ны мі, як жні вень
скае не ба. Але га лоў ны ге рой толь кітоль кі 
ад шу каў сваю ўкра дзе ную ра дзі му ў сва ім 
жа сэр цы. Яму па трэб ны час.

І яш чэ, ка лі га ва рыць не пра ас ноў ных 
ад ра са таў кні гі, якія за ста юц ца за гад кай, 
а пра ма са ва га бе ла ру ска га чы та ча, то 
кні га аба вяз ко ва па тра буе пе ра кла ду на бе
ла ру скую мо ву. Папер шае твор са праў ды 
вар ты та го, каб яго пе рак лас ці. А падру
гое, сён няш няя Бе ла русь у гэ тым сэн се 
не ве ра год на ці ка вая і ўні каль ная кра і на. 
Боль шасць яе жы ха роў раз маў ля юць на 
ру скай мо ве, але чы та юць то вы ключ на па
бе ла ру ску.

Яш чэ адзін па ра докс ук ра дзе най Ра дзі
мы.

vВік тар СА ЗО НАЎ

9працяг Ук ра дзе ная Ра дзі ма
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Апак ры фіч ная Кні га муд рас ці 
Са ла мо на вай: „На ша жыц цё 
ка рот кае і на поў не нае тур бо-
та мі, а ка лі пры хо дзіць яму 
ка нец, то ад яго нель га збег-
чы. Не ве да ем ні ко га, хто вяр-
нуў ся б з кра і ны мёр т вых. Мы 
на ра джа ем ся вы пад ко ва і ка-
лі кан ча ец ца жыц цё, то ста но-
віц ца так, быц цам мы і зу сім 
не на ра дзі лі ся. Наш по дых гэ-
та не больш чым клу бо чак ды-
му, на ша дум ка не больш чым 
іск рын ка ад біц ця сэр ца. Ка лі 
іск рын ка гас не, на ша це ла 
ста но віц ца жмень кай пра ху, 
а по дых час цін кай пу сто га па-
вет ра. З ча сам ніх то не бу дзе 
пом ніць на шых здзяй с нен няў 
і на шы імё ны бу дуць за бы ты. 
На ша жыц цё пра мі не як сля-
ды аб ло каў і счэз не як ім г ла 
ў цеп лы ні сон ца...”.

Та кі, зда ец ца, за кон бяз лі тас на га Ча
су. А ча ла век, усё ж та кі, на ма га ец ца 
дзьмуць су праць вет ру, за ва роч ваць кі ёч
кам Віс лу, па кі даць сля ды сва ёй дзей нас
ці на гэ тым све це. І той эпі зод з на шай 
мі нуў ш чы ны ста га до вай даў нас ці амаль 
не ка нуў у Ле ту як зга да ныя вы шэй аб ло
кі. Бе жан ства 1915 го да ў ра сій скае бяз
меж жа доў гі час зна хо дзі ла ся ў нас за 
шыр май, уз ве дзе най гэ так зва най гі ста
рыч най па лі ты кай. Але ж у амаль апош ні 
мо мант, ка лі па лі тыч ны ціск пас ла беў, 
уда ло ся тую аг ра мад ную з’я ву за фік
са ваць, па кі нуць яе па мя ці наш чад каў. 
І на да лей яш чэ вя дзец ца тое зма ган не 
су праць Ча су. Два га ды та му ка ля цар коў
нае та ва ры ства Or t h net аб’ я ві ла кон курс 
ус па мі наў пра бе жан ства, а вы ні кі тае 
іні цы я ты вы сё ле та пад ве дзе ны кніж ным 
вы дан нем „Jes tem, bo wró ci li”.

У пят ні цу 10 лі ста па да ў бе ла стоц кім 
Цэн т ры пра ва слаў най куль ту ры ад бы ла
ся прэ зен та цыя кні гі. На ме ра пры ем ства 
саб ра ла ся шмат на ро ду, у ас ноў ным аў
та ры ўспа мі наў, тыя наш чад кі бе жан цаў, 
якія за па мя та лі ўспа мі ны сва іх згас лых 
ужо прод каў. Ма быць, не толь кі яны, бо 
бе жан ства 1915 го да зак ра ну ла та ды 
амаль кож ную сям’ю, звя за ную з Пра ва
слаў най цар к вой. Бо ме на ві та Цар к ве 
бы ло та ды за га да на ўзняць хва лю па ні кі, 
а за ёю і ма са вую эва ку а цыю на сель ні
цтва, каб пра ціў ні ку Ма ско віі па кі нуць 
ад но спа ле ную зям лю. У ма скоў скай 
праг ма ты цы гэ та не адзі ны та кі пры ём вя
дзен ня вай ны — ён быў па спя хо ва пры
ме не ны ста год дзем ра ней у час на шэс ця 
На па ле о на, пас ля пры мя няў яго сла ву ты 
мар шал Жу каў, які за гад ваў па ліць ра
сій скія вё скі „что бы враг не сог рел ся”. 
Ма скоў ска га вер ха вод ства лёс на сель ні
цтва не тур ба ваў. А ўся ля кая па ні ка спа
ра джае, у прын цы пе, маш таб ныя бе ды.

Кні га „Jes tem, bo wró ci li” пры но сіць 
но выя ўспа мі ны, не ка то рыя з іх вы но
сяць на свет ці ка выя эпі зо ды. І яна мае, 
у агуль нас ці, шы рэй шы тэ ры та ры яль ны 
ды я па зон чым ра ней шыя вы дан ні на гэ
тую тэ му, бо сю ды тра пі лі і ма тэ ры я лы 
з Хол м ш чы ны. Да рэ чы, толь кі част ка кні
гі мае да ку мен таль ны ха рак тар, бо шмат 
у ёй так са ма дзі ця чых ма люн каў на тэ му 
бе жан ства, ёсць і кры ху лі та ра тур ных за
ма лё вак, у тым лі ку на ват вер шаў, у тым 
лі ку на ват і на бе ла ру скай мо ве. І ў шмат

Веч нае бе жан ства
лі кіх вы каз ван нях вы но сіц ца шка да ван не 
аў та раў за на то вак, што яны не ўха пі лі 
важ нас ці ра ска заў прод каў, не за пі са лі 
іх пры тых прод каў жыц ці, і шмат што 
з тых ра ска заў за гу бі ла ся з хо дам ча су.

Uchodź stwo, re fu ge e ism, fu gi ti vis mo, 
Flucht — гэ та толь кі не ка то рыя ін ша моў
ныя наз вы бе жан ства. Не ха це ла ся мне 
ся гаць да іх, але ж бе жан ства зда ец ца 
быць і неў мі ру чым, і гла баль ным. І ў нас 
яно не скон чы ла ся. Бе жан ства 1915 го
да ста ла тою іск рын кай, якая кра ну ла 
на ша на сель ні цтва з яго ад веч на га ту тэй
ша га ма тач ні ка ў шы ро кі свет, не толь кі 
па но вых ге аг ра фіч ных ка ар ды на тах. 
Вось са мо ме ра пры ем ства па ка за ла ся 
мне чар го вай іпа стас сю той іск рын кі 
ста га до вай даў нас ці. Ар га ні за та ры ме
ра пры ем ства збег лі, як мне зда ец ца, ад 
кі ры лі цы, у кос мас, выз на ча ны ла цін скім 
ал фа ві там, бо ў іх апі сан не бе жан ства 
па чы на ец ца з мі ну ла год няй, пі са най ла
цін кай, кні гі „Bie żeń stwo 1915. Za pom nia ni 
uchodź cy”. Ад нак у кніж цы „Jes tem, bo 
wró ci li” са мі аў та ры ся мей ных ус па мі наў 
ка ры ста юц ца вып раў ля ю чай спа сыл кай: 
„Źród ło: Бе жен ство 1915 го да, Ред. В. Лу
ба, Бе ло сток 2000”.

Уво джу гэ ты пры кол, бо як згад вае 
ка на ніч ная Са ла мо на ва муд расць, kto nie 
używa róz gi, nie na wi dzi sy na swe go, kto zaś 
miłuje, w czas go ka rze. Кні га „Jes tem, bo 
wró ci li” з’яў ля ец ца ці ка вай пуб лі ка цы яй, 
у ёй паў ста юць пе рад на мі, у тым лі ку 
і на здым ках, тыя, агуль на ка жу чы, на шы 
прод кі, якім лёс зга та ваў не ар ды нар нае 
вып ра ба ван не. Яны вяр ну лі ся — дзе ля 
нас, дзе ля сва ёй і на шай спад чы ны. 
Кні га да ступ ная ў фар ма це pdf па ін тэр
нэт ным ад ра се bie zen stwo.cer kiew.pl. 
І ўсім, ка му ці ка вае на ша мі ну лае, кні га 
на пэў на ўзба га ціць ве ды пра той тра гіч
ны эпі зод на шай мяс цо вай гі сто рыі, які 
яш чэ не так даў но меў пра мі нуць як сля-
ды аб ло каў і счэз нуць як ім г ла ў цеп лы ні 
сон ца...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ


