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Жыць і мець надзею!è3

Партрэты ў музеіè4

Можна сказаць, што 
зараз летнія дні 
бываюць не толькі 

ў традыцыйную пару го
да. Вось такі летні дзень 
здарыўся, здавалася б, 
у разгар зімы — 30 снежня. 
Праўда, толькі тэмпература 
была не надта летняй, тра
ва не надта зялёнай, але 
ўсё апошняе можна лічыць 
летнім. Вось у той дзень па
карыстаўся я глабальным 
ацяпленнем і рушыў байкам 
у тое наша наваколле, дзе 
ўжо даўно не прыходзілася 
мне бываць.

З поезда злез у Страблі. У Страблі 
ўжо выгадны чыгуначны перон — такі, 
якіх яшчэ няма нават у Беластоку. Перон 
там на ўзроўні падлогі поезда. Выгадна 
гэта традыцыйным пасажырам, але вы
гадна і байкеру, паколькі не трэба зма
гацца з даволі нявыгадным уношаннем 
веласіпеда. Чыгуначныя ўлады абяцаюць 
абнаўленне прыпынкаў між Беластокам 
і Чаромхай, дык магчыма, што і пероны 
там будуць узняты на прыстойны ўзро
вень...

Са Страблі пакаціў я ў напрамку Плю
ціч. На акраіне Страблі яшчэ высяцца 
тэрыконы старых шпалаў, яшчэ яны не 
расходаваны для новых іх мэт. Абочына 
дарогі са Страблі ў Плюцічы явіцца пры
кладам сучаснага варварства. Менавіта 
прадстаўнікі пароды homo sapiens, за 
якімі, здавалася б, павінна быць нейкая 
гуманнасць, карыстаючыся сучаснай 
тэхнікай, люта пакалечылі прыдарож
ную расліннасць. Гуманнасць, на гэты 
момант, заўважыла ўжо прадстаўнікоў 
жывёльнага свету, але раслінны свет яш
чэ не заўважаны. Менавіта тое кустоўе, 
што асмелілася вырасці на абочыне 
дарогі паміж згаданымі мясцовасцямі, 
бязлітасна пакалечана. Нейкая машына, 
якая, мабыць, мела правесці высечку 
прыдарожных кустоў, некаторыя з тых 
кустоў парвала, некаторыя абдзерла 
з кары. Калі б гэтая высечка адбывала
ся традыцыйным спосабам, дык мабыць 
з дапамогай сякеркі ці пілы тыя кусты не 
былі б прымушаны доўга канаць у сваіх 
раслінных муках. Магчыма, што ў раслін 
няма рэцэптараў болю, але таксама маг
чыма, што яны ўсё ж такі ёсць...

У Плюцічах дарога са Страблі сыхо
дзіцца з вуліцай і побач гэтага злучэння 
заўважаю добра відочны мармуровы 
крыж у белай агароджы. Тры сценкі 
з балясаў традыцыйнай вышыні, затое 
чацвёртая, ад фронту — нізенькая. Та
кая канструкцыя нічым не засланяе пра
шальнага надпісу. І гэта добра, бо цяпер 
кожны мінак, якому алфавіт надпісу не 
экзатычны, даведваецца пра той стымул, 
за якім аб’ект быў пастаўлены. А гэта і ку
сочак гісторыі, і кусочак духоўнасці.

Даўно я ўжо быў у Плюцічах і штось 
мне не помніцца, каб я той крыж заўва
жыў, бо ж раней ён зусім не кідаўся ў во
чы. Паводле надпісу крыж быў пастаўле
ны ў 1959 годзе, абноўлены ў ліпені 2010 
года, а выкананы ў чэрвені 2010 года. Ло
гіка тут загадкавая, але вера шчырая...

Ранішняя пара і пажылыя людзі на
шых вёсак высыпаюцца на вуліцу ў ча

канні аўтакрамаў. Вось і насустрач мне 
паказаўся мужчына, якога я спытаў, ці 
ў Плюцічах ёсць яшчэ падобныя крыжы. 
І паінфармаваў ён мяне, што адзін крыж 
знаходзіцца за вёскай, па мяжы палёў 
і паш. Падаўся я туды.

І сапраўды, паміж бярозай і сасной 
абгароджаны традыцыйнай у нас агаро
джай, красаваўся даўнейшы крыж. А на 
ім надпіс: „Сей крестъ сооруженъ за 
спасение скота крестьянами дер. Плюти
чи июня 9 д. 1913 г.”. Чаму менавіта там 
такая дата, не ўдалося мне ўцяміць. Зда
валася б, што дата тая павінна супадаць 
з днём памяці тых святых, якія маюць 

клапаціцца за хатнюю жывёлу, асабліва 
мова тут пра святога Аўласа. Аднак яго 
ўшаноўваюць 24 лютага, а ў 1913 годзе 
ў тую пару жывёл на пашу не выводзілі; 
у наш кліматычны час можа і вывелі б, 
але тады, відаць, паставілі крыж папро
сту ў пару выгану жывёлы...

Падаюся назад у вёску і бачу кусцік, 
на якім красуецца некалькі румяных яб
лыкаў. Вось і надумаў я прыхапіць сабе 
адзін, але ж убачыў, што яны прычэп
лены на той куст на нітачках, гэтак жа, 
як калісь чаплялі яблыкі на святочную 
ёлку разам з іншымі аздобамі: папяро
вымі анёлкамі, каляровымі папяровымі 

Крыху пра Плюцічы
ланцужкамі, свечкамі ў адмысловых дзяр
жальніках і г.д.

У цэнтры Плюціч стэнд з даведкай пра 
вёску. Першыя захаваныя звесткі пра яе 
паходзяць з 1576 года. «З канца ХІХ ст. 
у вёсцы дзейнічала пачатковая школа, 
аднак у міжваенны перыяд дзеці разам 
з іх бацькамі беспаспяхова дамагаліся 
стварэння беларускай школы. У першыя 
гады пасля ІІ Сусветнай вайны жыхары 
вёскі стварылі атрады самаабароны, каб 
забяспечыць вёску ад нападаў рабаўні
коў і аддзелаў падполля. Існуюць дзве гі
потэзы, якія датычаць паходжання назвы 
вёскі. Паводле першай, у вёску калісьці 
наведаўся вайсковец «плютановы». Ён 
спадабаўся жыхарам, таму тыя рашылі 
даць назву мясцовасці ў яго гонар. Па
водле другой — назва вёскі паходзіць 
ад слова «плюта», што значыць асобу 
надта гаваркую. Назва магла б такім чы
нам падкрэсліць адкрытасць жыхароў. 
(...) У Плютычах жыве багата народных 
творцаў. Многія дамы аздобленыя драў
лянымі арнаментамі, якія выразаюцца 
некалькімі гаспадарамі. На верхавінах ха
таў часта змешчаныя выявы коней, якія 
сталі своеасаблівым адметным знакам 
вёскі. За ўнутраную аздобу адказваюць 
жанчыны: вышываюць прыгожыя сурвэт
кі і абрусы ды робяць кручком».

Заўважаю крыж з пастаментам з паля
вога каменя. Пытаю пажылога мужчыну, 
што пад’ехаў байкам.

— Мабыць тут быў канец вёскі, бо кры
жы на канцах вёсак стаўлялі, — мяркуе. 
І зараз пытае:

— Бацька можа ральніцтвам займаец
ца? Бо я маю трактар трыццатку...

Па дарозе з Плюціч у Храбалы аба
пал дарогі такі ж краявід, як і па дарозе 
ў Плюцічы са Страблі...

vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

n Вулічны крыж пры адгалі
наванні дарогі ў Страблю

n Элементы народнага дэкору
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Сваімі вачыма

Залаты нос

Новыя старыя
гады!

Святочныя
развагі 2018

Жыц цё і бур лі выя па дзеі вель мі хут ка 
ад мя ня юць на шы пла ны. Так са ма зда ры
ла ся і з за ду ма ным мною для гэ тай руб ры
кі фе лье то нам, які меў мець свя точ нана
ва год ні ха рак тар і прыс вя чаў ся тра ды цыі 
вэн джа ных вя ско вых каў бас, бач коў, 
па лян д віц і шы нак на свя точ ным ста ле. 
Зра зу ме ла, спра ва за раз мае сур’ ёз ны 
кан тэкст, зна чыць, аф ры кан скую чу му сві
ней. Ма ем за тым ка таст ра фіч ны не да хоп 
вя ско вых пар шу коў, якіх про ста за ба ро
не на га да ваць на ўлас ныя пат рэ бы. Каб 
на быць за раз доб рае мя са для вы ра бу 
хат ніх вян д лін, то, на пры клад, у Гай наў цы 
трэ ба бы ло за пі сац ца як мі ні мум на цэ лыя 
тры тыд ні ра ней у мяс цо вых мяс ні коў. Ну 
што ж, гэ та яш чэ тут той вы хад, ка лі ма ем 
гро шы і спраў ную вян д ляр ню на сва ім, 
або су сед скім па на двор ку. Але ка лі ў хат
нім бю джэ це ту га ва та з фі нан са мі, та ды 
пры хо дзіц ца абыс ці ся сма кам і ўспа мі нам 
пра мі ну лае, ры ту аль нае ка лонне сві ней.

За раз ады хо джу ад свя точ ных раз ва
жан няў і за ся ро джу ся на спра ве, якая 
ад ра зу пас ля пер ша га Но ва га го да для 
на шай рэ дак цыі ста ла не са май леп шай 
на ві ной. Не каль кі тыд няў на зад у гэ тым 
мес цы быў на дру ка ва ны мой ліст у ад рас 
Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст
ра цыі, у якім я ас п рэ чыў пра па на ва ную 
нам да та цыю на 2018 г. па ме рам у ча ты
ры ста сем дзе сят ты сяч зло тых. Та кая 
яе ве лі чы ня хо піць толь кі на вы да ван не 
«Ні вы» са сту дзе ня да каст рыч ні ка. На
шы ар гу мен ты не бы лі ад нак выс лу ха ны 
і ў якас ці ка ляд нана ва год ня га па да рун ку 
ат ры ма лі мы на ві ну, што толь кі вы шэй з
га да ная су ма кан чат ко ва прыз на ча ная 
нам мі ніст рам гэ та га ве дам ства. На сай це 
мі ні стэр ства ме на ві та за раз апуб лі ка ва ны 
пе ра лік да та цый для ўсіх на цы я наль ных 
мен шас цей у Поль ш чы. Су ма ад га доў не 
ўзра стае і за ста ец ца на ўзроў ні шас нац
ца ці мі льё наў зло тых на ар га ні за цый ныя 
пат рэ бы гра ма дзян Рэ чы Пас па лі тай 
ня поль скай на цы я наль нас ці. Зра зу ме ла, 

што та кая су ма срод каў не за да валь няе 
ні ко га. І тут, вя до ма, ад ны на дру гіх па чы
на юць уза ем на ка са ву рыц ца. Ад ны мен
шас ці лі чаць ат ры ма ныя гро шы дру гім, 
па а соб ныя ар га ні за цыі да дзе най мен шас
ці гля дзяць з па даз ро нас цю і ня доб ра зыч
лі вас цю на сва іх ад нап ля мен цаў. Ад ным 
сло вам, лю дзі са мі са бе ста но вяц ца 
во ра га мі. І толь кі ва ра жэнь кі спраў на цы
я наль ных мен шас цей па ці ра юць ру кі ад 
за да валь нен ня, наг ля да ю чы за та кім хо
дам па дзей. Ка лі мы за раз па ста ян на чу
ем пра пас пя хо выя са цы яль ныя пра ек ты 
дзяр жа вы і эка на міч ны рост за мож нас ці 
поль ска га гра мад ства, та ды ча му бю джэт 
кра і ны не ў змо зе па вя лі чыць пад трым кі 
для пра ек таў на цы я наль ных мен шас цей? 
Мы так са ма і па дат кап ла цель ш чы кі, 
і гра ма дзя не, якія ў рэ аль нас ці хо чуць так
са ма ад чуць доб рую зме ну ў сва ёй мен
шас най дзя лян цы. А то вы гля дае так, што 
чар го выя ўра ды па ча лі гля дзець на нас як 
на ней кую не пат рэб ш чы ну, якая, най ле
пей бы ло б, каб ад мер ла і сыш ла з гэ та га 

све ту як най хут чэй. Вя до ма, у вы пад ку на
шай, бе ла ру скай, на цы я наль най мен шас ці 
ўздзей ні чае так са ма фак тар па лі тыч най 
і ду хо вай сла бас ці бе ла ру скай ідэі ў са мой 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь. А мо жа ме на ві та 
та кая па лі тыч нагі ста рыч ная бе ла ру ская 
сла басць там і тут вы гад ная гуль цам як еў
ра пей скай, так і поль скай па лі ты кі?

Ча му над гэ тым за дум ва ю ся? Бо ані як 
не ма гу па га дзіц ца з ра шэн нем мі ні стэр
ства, якое ад мо ві ла ся ў гэ тым го дзе пра
фі нан са ваць юбі лей ную кан фе рэн цыю, 
ар га ні за ва ную Лі та ра тур ным аб’ яд нан нем 
«Бе ла ве жа» з на го ды яе шас ці дзе ся ці
год дзя, а так са ма ад кі ну ла пра па но ву 
Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства 
ад зна чыць со тую га да ві ну Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. Дзве зна ка выя па
дзеі 2018 го да ў на шым бе ла ру скім жыц ці 
ў Поль ш чы про ста ня важ ныя! Бо хтось ці 
ве дае лепш за нас са міх, што нам пат рэб
нае і што мо жам, а ча го не мо жам ад зна
чаць. Не ў гэ тым мес цы да каз ваць чар го
вы раз, што, пры гад ва ю чы сло вы кла сі ка 
поль скай лі та ра ту ры, мы так са ма не гу сі 
і не толь кі сваю бе ла ру скапад ляш скую 
пісь мен насць (узгадайма хаця Супрасль 
і Заблудаў), але і гі сто рыю ма ем. І яны 
ў гэ тым мес цы зям лі больш ран нія, чым 
у на шых бра тоўпа ля каў. Так тут скла
ла ся. А ўсім тым, якім чар го выя на шы 
кло па ты ня суць ад к ры тую ці скры ва ную 
ра дасць, пры пом ню: хто сее ве цер, па жы
нае бу ру.

vЯў ген ВА ПА

Та та лі тар
ныя кра і ны заў
сё ды сла ві лі ся 
анек до та мі. 
Вель мі трап

ныя, з глы бо кім і тон кім гу ма рам яны пас ля 
кож най зна ка вай па дзеі або пэў на га пе ры я
ду ча су вы ра ста лі як гры бы пас ля даж джу. 
Пры кла дам, ка лі год быў ба га ты на зда рэн
ні, то на свят ка ван не Но ва га го да з’яў ляў ся 
анек дот, які ад ным ра доч кам да ска на ла 
пад су моў ваў па дзеі ста ро га го да нам но га 
больш змя стоў на, чым бя скон цыя пра мо вы 
афі цый ных дзяр жаў ных агі та та раў.

Ме на ві та та му нап ры кан цы мі ну ла га 
го да я ўсе во чы праг ля дзеў у са цы яль ных 
сет ках, шу ка ю чы та кі ўзор на род най твор
час ці на бе ла ру скую тэ ма ты ку. А яго ўсё 
не бы ло. Я ўжо па чаў пра ліч ваць, што ста
ла ся: ці па лі тыч ны лад змя ніў ся, ці ўвесь 
на род ку ды па дзеў ся? Аж но не, ні чо га не 
па мя ня ла ся ні з на ро дам, ні з па лі тыч ным 
ла дам, бо анек дот з’я віў ся. На пер шы по
гляд ней кі ён кры ху не зу сім з на шым мен
та лі тэ там, мо жа пе ра роб ле ны з яко га ін ша
га, але ж з’я віў ся, пры чым у са цы яль ных 
сет ках, як і мае быць у наш час, з пры го
жым ма люн кам, дзе Свя ты Мі ко ла тры мае 
на ка ле нях дзі цят ка і вы пыт вае ў та го яго 
ка ляд ныя па жа дан ні.

Ну дык вось пы та ец ца Свя ты Мі ко ла 
ў ма лень ка га бе ла ру ска га пат ры ё та, 
якое б той ха цеў, каб збы ло ся свя точ нае 
па жа дан не.

— Я ха чу Бе ла русь ад мо ра да мо ра, 
— ка жа ма лен ства.

— Слу хай, — збян тэ жа на пра па ноў вае 
Свя ты Мі ко ла, — мо жа лепш па жа дай што
не будзь больш рэ аль нае.

— Ну та ды ха чу, каб па мя ня ла ся ўла да.
Свя ты Мі ко ла па чу хаў па ты лі цу, цяж ка 

ўздых нуў ды пы тае:
— Дык ад яко га да яко га мо ра ты хо чаш?
Я па ду маў, што анек дот сла ба ва ты, але 

мае пра ва на жыц цё. Кры ху смеш ны, хоць 
ха це ла ся б смяш ней, кры ху жыц цё вы, 
хоць і тут не зу сім, хоць і не рэ аль ны, але ж 
лёг кую ўсмеш ку вык лі кае. Гэ та я так па ду
маў. І ўсе да рос лыя, якім я яго рас па вя даў, 
ме на ві та так яго і ўспры ма лі. За свя точ ным 
ста лом на ват па ча ла ся жар таў лі вая спрэч
ка, што зра біць прас цей — мець Бе ла русь 
ад мо ра да мо ра, ці па мя няць ула ду. І чым 
больш спра ча лі ся, тым больш схі ля лі ся да 
дум кі, што абод ва ва ры ян ты на сён няш ні 

мо мант без на дзей ныя. А вось адзін школь
нік, які па ды шоў да свя точ на га ста ла, каб 
ад п ра сіц ца ў баць коў па кі нуць ха ту і пай с ці 
па гля дзець свя точ ны са лют, вель мі здзі віў
ся на ша му пе сі міз му.

— А што вы тут ба чы це не маж лі ва га, — 
па ціс нуў ён пля ча мі. — Увой дзе Бе ла русь 
у Еў ро пу і бу дзе мець тыя мо ры.

Да рос лыя сціх лі і моў ч кі ста лі пе рап ра
цоў ваць ат ры ма ную ін фар ма цыю. Хлоп чык 
так са ма ста яў ці ха. Але на гэ тую тэ му, што 
да рос лыя, на ват і не ду маў, толь кі ча каў, ці 
пус цяць яго баць кі па гля дзець са лют ці не.

— Слу хай це, як усё про ста, — на рэш це 
вы ма віў адзін. — Па гля дзі це, якое ў нас 
мыш лен не за кас ця не лае. Мы ад ра зу ду ма
ем пра па шы рэн не тэ ры то рыі. А вось гэ ты 
ча ла век з но ва га па ка лен ня пра па на ваў 
зу сім ін шую фор му лу для рэ а лі за цыі гэ та га 
пы тан ня. І яно ўжо зда ец ца про стай рэч чу. 
Ува хо дзім у Еў ра са юз і як усе еў ра пей цы 
ма ем мо ра з трох ба коў.

— Ну не так тут усё про ста, — за кі ваў га
ла вой дру гі да рос лы, — бо з гэ тай ула дай 
у Еў ра са юз мы ні ко лі не пат ра пім. Так што 
Свя ты Мі ко ла з анек до та мае не вы ра шаль
ную праб ле му.

І спрэч ка за свя точ ным ста лом раз га рэ
ла ся зноў. Ну як жа ж тут без спрэ чак. Тут 
зу сім не важ на, ці па ды ма ец ца пы тан не 
гла баль на га маш та бу, ці не сур’ ёз ны жарт, 
па коль кі ўсё на бы вае маш таб дзяр жаў ных 
раз ваг, хоць ні ко лі не мае ла гіч на га за вяр
шэн ня. Праў да, гэ тым ра зам, ат ры маў шы 
ад школь ні ка ўзор не стан дар т на га мыш лен
ня, то і да рос лыя па спра ба ва лі раз ва жаць 
ад ад ва рот на га. Та му пра гу ча лі не толь кі 
вер сіі, ці трэ ба мя няць, ці не трэ ба мя няць 
ула ду, але і дзе мя няць, у нас, ці ў Еў ра са
ю зе. Па даб ра лі ся на ват да вер сіі, што каб 
нам увай с ці ў Еў ро пу, ула ду трэ ба змя ніць 
і там, і там. Хоць і гэ тая вер сія ака за ла ся 
пра меж ка вай, бо пас ля зыш лі ся на тым, 
што для та го, каб Бе ла русь бы ла ад мо ра 
да мо ра, ула ду трэ ба па мя няць у Ра сіі. Паз
ней і гэ тую ідэю заб ра ка ва лі як не маж лі вую 
і прый шлі да выс но вы, што спы таць трэ ба 
ў та го школь ні ка, бо гэ та ж ён пра віль на ад
ка заў на пер шую па ло ву.

Але яго ўжо не бы ло. Не да ча каў шы ся 
да зво лу, ён пай шоў гля дзець са лют і без 
яго. А я зла віў ся бе на дум цы, што яш чэ мі
ну лым го дам раз мо вы за свя точ ным ста лом 
бы лі зу сім на ін шыя тэ мы.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Жыў даў но та му ву чо ны ча ла век. У яго 
быў за ла ты нос, крэп кая га ла ва і яс ны ро
зум. На жаль, ён за над та ча ста тур ба ваў 
яго ал ка голь ны мі вы пар ван ня мі. Ён быў 
ша ла пут, гу ля ка і про сты ва ла цу га. Але 
так са ма нач ны пра ца го лік. Не без пад стаў, 
у рэш це рэшт, стаў нес мя рот ным чле нам 
эк ск лю зіў на га па за ча са ва га клу ба ге ні яў, 
якія з’яў ля юц ца ў кож ным па ка лен ні, але 
за над та рэд ка, каб гэ та ме ла якіне будзь 
уп лыў на лё сы све ту. Яго зва лі Ці ха Бра ге. 
Свой жы вы нос стра ціў у дур ным мяч ным 
па я дын ку з юным ад на год кам за тое, хто 
з іх леп шы ма тэ ма тык. Абод ва з іх, ака за
ла ся, ма тэ ма ты ка мі бы лі сла бы мі. А наш 
за ла та но сы муж ці ка віў ся вы шэй за ўсё 
зор ка мі. Ён вы веў аст ра но мію з аст ра ло гіі, 
да ю чы ёй на дзей ную на ву ко вую ас но ву 
для ра зу мен ня кос ма су і са мо га ча ла ве ка, 
які ўсё ж з’яў ля ец ца яго пе ры фе рый най 
част кай. Ін шая спра ва, што зпад аба ян ня 
аст ра ла гіч на га шар ла тан ства ні ко лі ён не 
выз ва ліў ся, так як і су час ны яму Га лі лей, Ка
пер нік і Кеп лер ці кры ху паз ней шы Нью тан. 
Яна та кая, ча ла ве чая пры ро да, не за леж на 
ад та го, ці про ста га ча ла ве ка, ці ге нія, што 
цём ныя ба кі ве даў лу чыць са свет лы мі, ад
воль на, як і ве ру з ра цы я наль ным ро зу мам, 
а так са ма эга і стыч ныя пе ра ка нан ні з аб’ ек
тыў най праў дай.

Бу ду чы ба га тым ча ла ве кам, Ці ха Бра ге 
вы ра шыў спра віць са бе нос з за ла той бля хі. 
Ду рэў днём, ба ла му ціў жан чын, кпіў над саб
ра та мі, але ноч чу ўзі раў ся праз пры мі тыў ны 
тэ ле скоп на зор кі. Пэў на, яго за ла ты нос 
ад люст роў ваў іх мяк кае свят ло, зі ха цеў шы 
ў цем ры як па ход ня ро зу му. Дзіў ным ча ла
ве кам быў. Ша ла пут ным і без раз важ ным 
днём, а ноч чу вель мі сур’ ёз ным. Па мі ра ю чы, 
ён ка заў свед ку яго най аго ніі, сла ву та му ма
тэ ма ты ку Кеп ле ру, які пас ля ма тэ ма тыч на 
рас п ра ца ваў яго ныя аст ра на міч ныя на зі ран
ні: «Не даз ва ляй, каб мне зда ва ла ся, што 
я жыў... да рэм на!». Паў та рыў гэ та не каль кі 
ра зоў. Шмат раз ад рок ся пе ра ва гі са ма га 
ву чо на га ча ла ве ка, ад да ю чы пры я ры тэт 
на ву цы. Іс ці не. Трэ ба прыз наць, што гэ та ня
ча стае — та кая сціп ласць у ча ла ве ку. Лю дзі 
ўвесь час (і не аба вяз ко ва толь кі ў пе ра нос
ным сэн се) губ ля юць свае на сы ў дур ных 
ба ях за пе ра ва гу. Лю бую, абы толь кі «маё» 
бы ло «звер ху».

Аб пе ра ва зе Ка ляд на Вя лі кад нем бы ло 
на пі са на вель мі шмат. Зда ец ца, што ка ляд
ны ва ры янт даў но ад т ру біў сваю пе ра мо гу. 
Але «ве лі код ныя» заў зя та ры ні ко лі не пад
пі са лі ак ту аб бе за га во рач най ка пі ту ля цыі. 
Жы вуць так, быц цам ні чо га не зда ры ла ся, 

па кор лі ва 
і не заў важ на, 
у ка та ком бах 
сва іх чэ ра паў 
вы рош ч ва ю
чы пе ра ва гу 
ўлас ных ра цый 
над ра цы я мі 
пра ціў ні каў. Ак ты ві зу юц ца, ад нак, заў сё ды 
пад час свя таў Вя лі кад ня і, што ці ка ва, ат
рым лі ва юць прыз нан не ся род мно гіх ра ней 
аб веш ча ных «ка ляд ні каў». Пры хіль ні кі ка ля
дак рап там па пяр ха юц ца слін кай, уба чыў шы 
пас вя ча ныя яеч кі. А тыя ве лі код ныя баб кі, 
стаў бу ня стыя «су ка чы», бе лыя каў ба сы... 
Эх, ня ма што спра чац ца. Вя лік дзень — вя лі
кі! І гэ так да лей кру ціц ца тая свя точ ная «вай
на», па ста ян на, няў моль на, бяз лі тас на. Толь
кі ней т раль нае ў ад но сі нах да свя таў ле та 
га сіць ан та га ніз мы. Да Ка ляд ка ва лак ча су. 
Яш чэ больш да Вя лі кад ня. А тут збор ура
джаю. Хто мае га ла ву да бяз дзей ных спрэ
чак? Гэ та не аз на чае, ад нак, што ле та га сіць 
лю быя зва ды. Пры чын за ця тас ці, ма быць, 
столь кі ж, коль кі душ ча ла ве ча га на сель ні
цтва. Бо ў кож на га ча ла ве ка свая слуш ная 
ра цыя, не па хіс нае пе ра ка нан не, свой не за
мен ны пункт гле джан ня. Та кім чы нам, ма ем 
не вы чэр п ны за пас шмат вя ко вай спрэч кі 
пра пе ра ва гу юлі ян ска га ка лен да ра над гры
га ры ян скім, пра ва слаўя над ка та лі цыз мам ці 
пра тэ стан тыз му над іс ла мам. Пра кан ф лікт 
бу дыз му з брах ма ніз мам, ці іх від наму са ю зу 
су праць крыш на і таў толь кі ўспом ню. А пра 
атэ і стаў змаў чу. А ў нас яш чэ ёсць у за па се 
на дзей ная па лі ты ка. Ну, гэ та по ле жор ст кай 
бес пе ра пын най ба раць бы, не за леж най ад 
ча су і аб ста він. Па мя та ем сла ву тую вай ну 
ГП з Пі Сам. Ка лі пар тыя Ту ска яе пра йгра
ла, па ка за ла ся тое, што ме ла па ка зац ца. 
ПіС ця пер за хап ля ец ца сва ім за ла тым но
сам, і ГП не мо жа паз быц ца хра ніч на га нас
мар ку, ка па ю ча га га ра чай ва дой з кра на. 
Хто пра йграў?

Усе ча ла ве чыя па ка лен ні, ад пе рад гі сто
рыі да су час нас ці, не спы ня юц ца ў біт вах. 
За бі ва юц ца або толь кі сва рац ца, смяр
тэль на ра няць адзін ад на го або ла юц ца. 
Не гас нуць каст ры, на ра джа юц ца но выя 
ін к ві зі та ры і ах вя ры ча ла ве чай дэ ма го гіі. Не 
спы ня ец ца скры гат па лі тыч най зброі: ідэ а
ло гіі, све та пог ля даў, дак т рын. Мір — толь кі 
пра ме жак па між вой на мі. У час чар го ва га 
ін тэр ва лу па між свяш чэн ны мі вой на мі, пат
ра бую ад на го: «Не мо жам да зво ліць, каб 
нам зда ло ся, што на ша жыц цё пай ш ло 
дар ма»...

vМі ра слаў ГРЫ КА
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МІ ХАСЬ АН Д РА СЮК  — адзін з са мых 
ці ка вых пра за і каў лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
„Бе ла ве жа”. Як і ў твор час ці ін шых пісь мен
ні каў бе ла ру скаполь ска га па меж жа на о
гул, у яго най кні зе „Ву лі ца Доб рай На дзеі” 
важ ную ро лю адыг ры вае асэн са ван не сва
іх ка ра нёў, што ўпі лі ся ко лісь у бе ла ру скую 
гле бу, а па раст кі ўжо кра су юць на ін шай 
зям лі, у ін шай кра і не. Гэ та по гляд у мі ну лае, 
дзе паў ста юць воб ра зы бліз кіх лю дзей, 
па пя рэд ні каў, і ўваж лі вае ўгляд ван не ў су
час нае, дзе жы вуць роз ныя, доб рыя і не 
вель мі, та ле на ві тыя і зу сім звы чай ныя, але 
ўсе без вык лю чэн ня ці ка выя лю дзі.

Апа вя дан ні гэ тае кні гі ўспры ма юц ца як 
адзі нае ма стац кае па лат но, на ват ка лі ўво
дзяц ца но выя ге роі, не звя за ныя з сям’ ёй 
аў та раапа вя даль ні ка. По вязь тут больш 
шы ро кая, цес ная. Усе яны звя за ныя ад ным 
мес цам, не вя лі кім мя стэч кам і яго ны мі ва ко
лі ца мі, дзе ўсе ве да юць адзін ад на го, дзе 
жыц цё плы ве па воль на, няс пеш на, хоць 
ча сам і ро біць пэў ныя вык рун та сы ў лё се 
асоб ных лю дзей.

Пер шае апа вя дан не „Гра ні ца” за чын нае. 
Ус п ры ма ец ца як прад гі сто рыя ас ноў на га 
сю жэ ту. Як ста ла ся, што гэ тая спрад веч на 
бе ла ру ская зям ля адыш ла да су сед няе 
кра і ны, што тут паў ста ла мя жа? Аў тар рас
па вя дае не столь кі пра гі ста рыч ныя па дзеі, 
а пра жыц цё ту тэй шых лю дзей, якія, на ву ча
ныя гор кім дос ве дам, уме лі і ў ня вык рут цы 
не як вык ру ціц ца, каб не паз ба віц ца свай го. 
Як маг лі, тры ма лі ся свай го, бо ве ры лі, што 
гэ та не толь кі ас но ва іх даб ра бы ту, але 
і спад чы на дзе цям, уну кам. Ве ры лі ў не па
хіс насць спрад веч на га ўлад ка ван ня жыц ця 
на гэ тай зям лі. Так і ту тэй шы гас па дар 
Ула дзі мір Іва нюк, з ма стац ка га жыц ця пі су 
яко га па чы на ец ца ся мей ная са га, ад ва я
ваўта кі ў заст ра ша ных, не вель мі зга вор
лі вых са вец кіх жаў не раў пра ва жыць на 
сва ёй зям лі. Хі ба мог ён па ду маць, што ўжо 
на ступ на му па ка лен ню ство ра нае ім бу дзе 
не пат рэб на?

Пісь мен нік лёг ка пе ра но сіць па дзеі ў той, 
ужо да лё кі час, 1945ы год, заг ляд вае 
ў крам лёў скі ка бі нет, дзе вы ра ша лі ся пы
тан ні ме жаў між кра і на мі, пра па ноў вае 
сваю вер сію ме жа во га ад хі лен ня ад пра
мо га шля ху, ка лі ўтва рыў ся гэ ты кут, ка лі 
паў ста ла гра ні ца, за якой „лес, а за ле сам 
ру скія”. Ру скія ўспры ма юц ца як во ра гі. 
І зу сім не та му, што тыя га то выя ў кож ны 
мо мант ва я ваць з імі, іх кра і най, а та му, што 
быц цам ін ша род нае це ла, упі лі ся ў ко лісь 
та кі на ту раль ны свет ча ла ве ча га і пры род
на га іс на ван ня. І гэ та ста ла ся няз мен ным, 
не па руш ным: „Абым шэ лыя пні зні ка юць 
у зя лё най чуп ры не ма лі наў і кра пі вы. І ў гэ
тых рас чох ра ных ма лі нах, і ў пя ку чай кра пі
ве на пэў на ся дзяць ру скія ды, выст ру ніў шы 
ву шы, пе ра сей ва юць шум дрэ ваў, раз гор т
ва юць смоль ныя за на ве скі сас но вых во да
раў, вы луз ва юць з вет ру ча ла ве чыя сло вы, 
а, мо жа, на ват і дум кі. На вош та — ніх то 
не ве дае, але да клад на так ёсць. Бо ча му, 
пад сту па ю чы да ляс ной сця ны, ста рыя 
між воль на сціш ва юць го лас, сас ліз г ва юц
ца ў шэпт, а іх ста рыя жан кі зас ла ня юць 
вус ны да ло ня мі і шны раць ня мы мі по зір ка мі 

ў гу стым ку стоўі?” Во ра гі, бо па ся лі лі страх 
у гэ тай пры го жай мяс ці не, паз ба ві лі яе на
ту раль ных ру хаў, гу каў, во да раў, зам к ну лі 
ко лісь ад к ры тую вя лі ка му све ту пра сто ру. 
Па се я лі бо язнь і не да вер у ду шах лю дзей, 
якія па мя та юць ін шы стан рэ чаў: „Ра ней, 
пры іх ма ла дой па мя ці, усё бы ло іна чай 
— да ро гі не ўпі ра лі ся ў ка лю чы дрот, а воль
ны мі стуж ка мі праз Вы со кае, Вал ка ста вец, 
Аме ля нец пра ля га лі за га ры зонт, на край 
све ту, а мо жа да лей, і ніх то не ба чыў тут ні 
гра ні цы, ні ру скіх”.

Ге рой Мі ха ся Ан д ра сю ка ўзга да ва ны не 
ў пры род навя ско вым ася род дзі, а ў рэ а
лі ях ме стач ко ва га іс на ван ня. Ад мет насць 
яго на га Мя стэч ка — па раў наль ная ма ла
досць. Яно „яш чэ ма лод шае за блі жэй шы 
свет, і не так, зда ец ца, даў но ў цэн т ры 
яго рас ла пуш ча і сю ды пры яз джа лі паст
ра ляць зуб роў лі тоў скі князь або поль скі 
ка роль”. Аў та рам на пі са на ме на ві та так 
— з вя лі кай лі та ры. Бо гэ та цэ лы свет, кра
і на ма лен ства, дзе ўзга да ва ны не толь кі 
сам, але і баць кі. Ву лі цы, ка вяр ні, му зей 
і ўрэш це фаб ры ка, уз нік нен не якое ста
ла ся пры чы най роск ві ту Мя стэч ка, — усё 
гэ та зна ё мае, род нае, пра пуш ча нае праз 
ма ста коў скае ба чан не, ра зу мен не. „Я” 
аў та раапа вя даль ні ка — суб’ ект апо ве ду 
з твор чым ус п ры няц цем све ту. Ён убі рае 
ў ся бе па мяць сям’і, ро ду, Мя стэч ка, род
нае зям лі, каб пе рат ва рыць гэ та ў сло ва 
і пе ра даць чы та чу, каб не згу бі лі ся ў ча се 
згад кі пра пе ра жы тае, ство ра ныя па пя рэд
ні ка мі мі фы. Іх ства ра юць не толь кі твор
чыя асо бы, але і да лё кія ад лі та ра ту ры, 
ма ста цтва лю дзі. Бо ў ча се ду хоў на га прас
вят лен ня ім да ец ца маг чы масць узяць на 
ся бе ад каз насць за мі ну лае і бу ду чае сям’і, 
у сло ве ўва со біць знач нае, што зні туе 
наш чад каў, не дасць ім згу біц ца між чу жых 
лю дзей. Па кі нуць род нае гняз до мож на, 
бо не вы жыць там ка бе це з ма лы мі дзець
мі, а вось згу біць па мяць ро ду нель га. Гэ та 
ўсве дам ляе ба бу ля Сонь ка, жон ка Ула дзі
мі ра Іва ню ка, на чые пле чы пас ля смер ці 
му жа лег ла ад каз насць за вы ха ван не дзя
цей. У яе вус ны аў тар ук ла дае не паз баў
ле ную ма стац ка га до мыс лу гі сто рыю пра 
па ча так іх сям’і, што на гад вае біб лей скую 
ле ген ду пра з’яў лен не ча ла ве ча га ро ду. Мі
фа ла гі за цыя ся мей на га па дан ня пат рэб на 
жан чы не, каб не па руш ны мі за ста лі ся кроў
ныя су вя зі, „бо кож най сям’і не аб ход ныя 
свае імё ны і свая па мяць, і яны важ ней
шыя за ўсе, пац вер джа ныя на ву кай, але 
чу жыя праў ды”.

Асэн соў ва ю чы кан цэп цыю твор чай асо бы, 
лі та ра ту раз наў ца Але на Бе лая слуш на 
сцвяр джае: „Толь кі ча ла век дзі віц ца свай му 
ўлас на му іс на ван ню, ду мае аб ім. Але лю дзі 
ад роз ні ва юц ца адзін ад ад на го сту пен ню, 
ме рай гэ та га здзіў лен ня. Са май вы со кай 
сту пен ню „ду ман ня” як ім к нен ня зра зу мець 
свет ва ло дае ма стак”. Та кім ма ста ком 
быў дзед аў та раапа вя даль ні ка Ула дзі мір 
Іва нюк. І ня хай ён не па кі нуў ма стац кае 
спад чы ны, усё ж быў асо бай твор чай. Во
чы яму бы лі да дзе ныя не дзе ля про ста га 
су зі ран ня ва коль на га све ту, а дзе ля пра нік
нен ня ў глы бі ні, не па ду лад ныя звы чай на му 
ча ла ве ку. „Бла кіт яго ва чэй за хо дзіў так 
глы бо ка, што спа лу чаў ся з сэр цам. Ме на ві
та пра та кіх лю дзей і ка жуць, што яны сэр
цам гля дзяць на свет. А яш чэ з бяз дон ным 
бла кі там ва чэй пе рак лі ка ла ся здзіў лен не. 
Ула дзі мі ра здзіў ля ла ўсё: ус ход і за хад сон
ца, вяр тан не бус лоў з да лё кіх кра ін, квет ка 
ра мон ка ў тра ве і ха лод ны ла пух на зі мо вай 
шы бе”. Су тык нен не двух све таў, рэ аль на
га, у якім ён іс нуе, і све ту яго ных ле ту цен
няў, не вык лі ка юць дра ма тыч на га над ры ву. 
Ге рой здо леў улад ка ваць сваё жыц цё та кім 
чы нам, каб што дзён нае на ту раль на пе ра хо
дзі ла ў вы шэй шыя сфе ры, не пе раш ка джа
ла па лё ту дум кі.

А вось ста рэй шы сын Ула дзі мі ра, Ва ло дзя, 
гэ та га тра гіч на га су тык нен ня не паз бег. 
Ба лю чае ад чу ван не па меж нас ці свай го 
іс на ван ня (між рэ аль нас цю і мро я мі, між мі
ну лым і су час ным) вя дуць да ад чу жа нас ці, 
адзі но ты, неп ры ман ня і не ра зу мен ня яго
ных па кут ных блу кан няў бліз кі мі. Не да рэм
на ў яго най зня ве ча най свя до мас ці паў стае 
воб раз мя жы як ча гось ці зла вес на га, што 
ска ле чы ла лёс: „Асаб лі ва дай ма ла гра ні ца. 
Ка лі ра ней яна ля жа ла на ду шы ха лод ным 
ля зом, што раз мя жоў вае на дзве част кі сад 
па на Дра га быц ка га, то ця пер з за а ра най 
па ла сы па ды ма ла ся зу ба тым Цэр бе рам, 
шмат га ло вай гід рай, ту пым, не пад куп ным 
вар та вым, па стаў ле ным не вя до ма кім і не вя
до ма на вош та”. Бя да ге роя, маг чы ма, ёсць 
рас п ла тай за па кі ну тае род нае гняз до, 
ра зар ва ную по вязь з род ным ку том, хай 
на ват аса бі стае ві ны яго нае ў тым ня ма. На 
яго быц цам уск ла дзе ны кім сь ці прак лён за 
гра хі ін шых.

Пісь мен нік па каз вае, як ча ла ве чае жыт
ло, дом, утуль ны, аб жы ты, па сту по ва ва 
ўрба ні за ва най пра сто ры пе рат ва ра ец ца 
ў бе заб ліч ны блок, пад’ езд, на фо не яко га, 
па да ва ла ся б, не здоль ны ўспых нуць у сэр
цах яго ных жы ха роў ні якія па чуц ці, што 
па ру шы лі б даў но ўста ля ва ны, за па во ле ны 
ход па дзей, бо ўсё ра ман тыч нае за тап та на 
шэ рай што дзён нас цю, як у жыц ці ге роя 
апа вя дан ня „Су стрэ ча”: „Па паў д нё вай га
дзі най апы нуў ся пан Но сік пе рад дзвя ры ма 
пад’ ез да, зна ё ма га, шэ ра га і аб дзёр та га 
з мас ля най фар бы, як шэ рай і аб шар па най 
з мро яў бы ла ў апош ні час яго муж чын ская 
эк зі стэн цыя”. Але так толь кі па да ец ца. 
Бо і ў шэ рай, зам к ну тай ад ра ман тыч ных 
скраз ня коў пра сто ры ча сам з’я віц ца нез вы
чай ная пта ха, заз зяе яр кі мі ко ле ра мі, узо
ра мі, здоль ны мі абу дзіць па чуц ці, спа ку сіць 
на не аб ду ма ныя ўчын кі на ват та ко га, устой
лі ва га, ураў на ва жа на га ге роя, як пан Но сік 
з апа вя дан ня „Су стрэ ча”, які вось ужо ўва
хо дзіць у свой шэ ры пад’ езд і су стра кае 
„неш то дзён ную з’я ву. Трыц ца ці га до вую, вы
со ка га ро сту, тон кую, за фік са ва ную звер ху 
на валь ні цай фі я ле та вачор ных ку дзя роў. 
З’я ва адзе тая бы ла ў лет нюю су кен ку, даў
жы нёй большменш у па ло ву сцяг на. Ка лі 
ад нак наз ва ны цуд краў цоў ства раз г ля да
еш з дру гое, вер ты каль нака сой пер с пек
ты вы лес ві цы, пра пор цыі між зак ры ты мі і не
зак ры ты мі ра ё на мі пе ра соў ва юц ца як раз 
на ка рысць ра ё наў, паз баў ле ных воп рат кі”. 
Мі хась Ан д ра сюк да ска на ла ва ло дае 
май стэр ствам гу ма ру, яко му „на ле жыць 
знач ная ро ля ся род срод каў ства рэн ня ма
стац кай кан цэп цыі асо бы”, умее спа лу чыць 
у ад ным апі сан ні лек сі ку роз ных моў ных 
пла стоў, што спры яе ства рэн ню гу ма ры
стыч на га эфек ту.

Мя стэч ка ў кні зе Мі ха ся Ан д ра сю ка паў
стае як жы вы ар га нізм, дзе ўсё ўлад ка ва на, 
дзе мае зна чэн не кож ная ву лі ца, на ват 
са мая ма лая. Га лоў нае тут, чыё ак но вы гля
дае на гэ тую ву лі цу, чыё во ка выс веч вае 
ру хі, аб ры сы, ко ле ры па за ва кон на га све ту. 

Вось жа, у апа вя дан ні „Дом” па кой чык з ак
ном на ву лі цу на ле жыць твор чай асо бе, 
пісь мен ні ку: „На гэ тае як раз ак но бы лі ў яго 
вя лі кія спа дзя ван ні. „Ці раск ры ец ца ак но 
но вай кніж кай”, — ду маў, спаг ля да ю чы 
з дру го га па вер ху ў чор ны хры бет ву лі цы. 
І сум ня ваў ся. Бо ву лі ца нат не ву лі ца бы ла, 
а ву лач ка, што ма ла важ най жыл кай пуль
суе ў се тач цы та кіх жа сяб ро вак. Яе важ
насць, яе зна чэн не — хто ве дае — ма быць, 
зво дзі ла ся да ня мой пры сут нас ці на кар це 
мя стэч ка, да тран с пар ту звы чай ных спраў 
з ад нае хві лі ны ў дру гую”. У гэ тым не вя лі кім 
урыў ку змеш ча на вель мі мно га: пры ад к
ры ты сак рэ ты псі ха ло гіі лі та ра тур нае твор
час ці, ка лі ма ла ды пісь мен нік з ма ла дой ам
біт нас цю ма рыць пра вя лі кі твор, а жыц цё 
пра па ноў вае яго на му зро ку толь кі са мае 
ма лое. Ды ўсё ж ён умее ба чыць знач на 
да лей за тое, што здоль на па ка заць яму 
сціс ну тая пра сто ра. На ма ля ва ны „пар т рэт”, 
ды і то псі ха ла гіч ны, ву лач кі, на якой (толь кі 
прыг ледзь ся, толь кі ўслу хай ся!) столь кі ўся
го ад бы ва ец ца.

На о гул, гэ тае апа вя дан не „Дом” ад но з са
мых глы бо кіх, псі ха ла гіч на да ска на лых. 
Над та шмат у іс на ван ні до ма ча ла ве ча га. 
Ён з’я віў ся і іс на ваў у ка гор це ін шых. Быў 
са мым вя лі кім, а зна чыць і са мым знач ным. 
Мо та му і за стаў ся апош нім, ка лі ін шыя 
бы лі раз бу ра ныя, „за стаў ся, бы пра ва дыр 
зва ё ва на га чу жын ца мі пле мя”. Пра жыць на 
са мо це, стра ціў шы ўсіх, усё, пе рат ры ваць 
за няд ба насць, бо шлях адзі но ка га, усі мі 
па кі ну та га ці до ма, ці ча ла ве ка звы чай на 
адзін — жаб ра цтва, вель мі няп ро ста: „Лю
дзі заў сё ды аб мі на юць жаб ра коў, сту па
юць на суп раць лег лы тра ту ар, а ка лі зза 
сва ёй няў ва гі зда ра ец ца ім на па роц ца на 
твар з та кім асо бе нем, та ды ад во дзяць 
во чы абыку ды або піль на ўзі ра юц ца ў на
скі сва іх ча ра ві каў”. Вя дзец ца пра жыц цё 
і смерць, пра ад наў лен не, абу джэн не з ня
бы ту, пра за ха ван не па мя ці і ўмен не знай с
ці „пры га жосць у ста рых му рах”.

Дом у фі на ле апа вя дан ня вы сту пае на поў
не ным муд рас цю, па мяц цю. Аў тар вяр тае 
на сель ні каў не про ста ў яго ную пра сто ру, 
а да яго ных ве даў, ус па мі наў, уве даць якія 
вель мі няп ро ста: „Дом так са ма маў чаў. Бо 
толь кі той, хто ўсё ве дае, мо жа са бе та кое 
да зво ліць”.

І пра веч ны дом у кні зе Мі ха ся Ан д ра сю ка 
так са ма ідзе апо вед. Смерць ус п ры ма ец ца 
ге ро я мі не як тра ге дыя, а як на ту раль ны 
пра цэс, зы ход у ін шае быц цё: „За раз пэў
на на мес цы ўжо ён, дзе трэ ба”, — раз ва
жа юць ме стач коў цы пра смерць свай го 
су се да Сень кі, саб раў шы ся на яго нае па
ха ван не. У та кія хві лі ны во ка люд ское час
цей па ды ма ец ца да не ба, бо ад туль толь кі 
мож на ат ры маць ад каз на тыя пы тан ні, якія 
хоць ка лі ды пры хо дзяць да ча ла ве ка: ад
куль ён і ку ды ады хо дзіць. Згле дзеў шы зніч
ку (апа вя дан не так і на зы ва ец ца „Зніч ка”), 
пра вёў шы яе по зір кам, кож ны пра неш та 
па ду маў, асэн соў ва ю чы веч насць. Аў тар 
пе ра ка заў гэ тыя ка лек тыў ныя раз ва гі сло
вам ма стац кім: „Мі льё ны зор ста яць у зне
ру хо ме лым сне, і толь кі яна раз бу дзі ла ся 
ды ля ціць свет лым, ра дас ным по лы мем на 
суст рэ чу з няў хіль ным знік нен нем. Зда ец ца 
— не страш ны той ня быт, не мае зна чэн ня, 
ка лі на ад ну хві лі ну, на адзін міг за ся родж
ва еш, згар та еш на ся бе зрок і ўва гу ўся го 
су све ту”.

Гэ так жа на ту раль на ады хо дзіць у свой 
веч ны дом ба бу ля Сонь ка. Ідзе на суст рач 
свай му ка ха на му Ула дзі мі ру, за кон чыў шы 
тут, на зям лі ўсе свае спра вы.

Апа вя дан не „Ву лі ца Доб рай На дзеі”, што 
да ло наз ву кні зе, — гэ та сво е а саб лі вы 
зрэз ме стач ко ва га іс на ван ня. Тут, на гэ тай 
ву лі цы, зна хо дзяць вод гук мно гія па дзеі, 
што ад бы ва юц ца ў кра і не. Але ўсё ж ву лі
ца жы ве сва ім, са ма да стат ко вым жыц цём, 
ма ю чы ап ты мі стыч ную пер с пек ты ву, якую 
аў тар ук лад вае ў вус ны цёт кі Вар ва ры, 
праў дзі вае вар таў ні цы, за ха валь ні цы ту тэй
шых не ма тэ ры яль ных скар баў, ве даў пра 
ўсіх і ўсё: „Заў т ра бу дзе ле пей”. Гэ та ву лі
ца, якая му сіць быць у кож ным мя стэч ку, 
бо хі ба мо гуць іс на ваць лю дзі, стра ціў шы 
на дзею.

vАль ж бе та КЕ ДА

ЖЫЦЬ 
І МЕЦЬ 
НА ДЗЕЮ 
пра кні гу Мі ха ся 
Ан д ра сю ка „Ву лі ца 
Доб рай На дзеі”

Андрасюк Міхась. Вуліца добрай надзеі: апавяданні. 
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 Му зеі і ася род ку бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы ў рам ках 
пра ек та «Бе ла ру скі ал фа віт 
ма ста цтва» яш чэ ў 2017 го дзе 

ад к ры ла ся эк с па зі цыя пар т рэ таў, вы ка
на ных алоў кам, ву га лем і туш шу бяль ш
ча ні нам Мар ці нам Крыш пі ню ком, чле
нам ма стац кай май стэр ні «Атэ лье», якая 
дзей ні чае ў Бель скім до ме куль ту ры. Яго 
пра цы, перш за ўсё пар т рэ ты, зна хо дзяц
ца ў пры ват ных ка лек цы ях у Поль ш чы, 
Злу ча ных Шта тах Аме ры кі і Шве цыі. Эк с
па зі цыя ў Гай наў скім бел му зеі — дру гая 
пер са наль ная вы ста ва ра бот Мар ці на 
Крыш пі ню ка.

Эк с па зі цыю з амаль 50 пар т рэ таў ад
крыў ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея 
Та маш Ці ха нюк у пры сут нас ці іх аў та ра, 
яго сяб роў з Бель скаПад ляш ска га, між 
ін шым тых, якім вы ка наў пар т рэ ты, і гай
на вян. Мар цін Крыш пі нюк зра біў нес па
дзеў ку ды рэк та ру Ці ха ню ку і ўру чыў яму 
яго ны пар т рэт, вы ка на ны на пад ста ве 
здым ка. Пас ля саб ра ныя за хап ля лі ся 
май стэр ствам бель ска га пар т рэ ты ста.

— Мы ў рам ках пра ек та «Бе ла ру скі 
ал фа віт ма ста цтва» прэ зен та ва лі роз ныя 
жан ры ма ста цтва. Па каз ва лі пар т рэ ты, 
як част ку ма ста цтва па а соб ных удзель ні
каў на ша га пра ек та. Ад нак ця пер цэ лую 
вы ста ву прыс вя ці лі пар т рэ там, па коль кі 
заў ва жыў я, што на пер са наль най вы
ста ве Мар ці на Крыш пі ню ка ў Бель скім 
до ме куль ту ры бы ло іх мно га, — ска заў 
ды рэк тар Та маш Ці ха нюк, які наб лі зіў саб
ра ным асо бу неп ра фе сій на га, але здоль
на га ры саў ні ка і жы ва піс ца з Бель ска
Пад ляш ска га. Мар цін Крыш пі нюк мно га 
ча су ўда ска наль ваў свой вар ш тат са ма
стой на, але ад не каль кіх га доў зай ма ец ца 
ў ма стац кай май стэр ні «Атэ лье» у БДК 
і ву чыц ца там ма стац кім тэх ні кам пад наг
ля дам ін ст рук та раў ма ста цтва, у тым лі ку 
апе ку на май стэр ні Ма рыі Ба бу ле віч.

Мар цін Крыш пі нюк на ра дзіў ся ў 1976 
го дзе ў Бель скуПад ляш скім. За кон чыў ву
чо бу ў Бу даў ні чым тэх ні ку ме і Са ні тар най 
на ву чаль най уста но ве ў Бель ску. Пра цуе 

ў бель скім прад п ры ем стве, а ў воль ны 
час ры суе, кры ху ма люе і сва ёй страс цю 
за ці ка віў сва іх дзя цей. Пей за жы і на цюр
морт вы кон вае перш за ўсё ў ак ры ле вай 
і па стэль най тэх ні ках. За хап ля ец ца му зы
кай, іг раў у гур це «Эрэ бас» у Бель ску
Пад ляш скім. Пра цы бель ска га ма ста ка 
прэ зен та ва лі ся на ка лек тыў ных вы ста
вах, між ін шым у БДК. У 2016 го дзе пры
маў ён удзел у ХІХ Аг ля дзе ама тар скай ма
стац кай твор час ці Пад ляш ска га ва я вод
ства. Пра цы Мар ці на Крыш пі ню ка па каз
ва лі ся ў 2017 го дзе на яго пер са наль най 
вы ста ве «Вя до мыя і не вя до мыя тва ры», 
на ка лек тыў най эк с па зі цыі «БельскПад
ляш скі ў жы ва пі се» і на та кой жа вы ста
ве, на ла джа най з на го ды свят ка ван ня 
трыц ца ці год дзя ма стац кай май стэр ні 
«Ка ла рыт» у БДК. Спа дар Мар цін у 2017 
го дзе пры маў удзел у між на род ных жы
ва піс ных пле нэ рах у Плё сках і Коб ры не. 
Мі ну лы год быў вель мі ўда лым для ма
ста ка — рэп ра дук цыі яго ра бот увай ш лі 
ў са стаў ка та ло га, які вы дае Гай наў скі 
бел му зей, а ў кан цы 2017 го да ад к ры ла ся 
вы ста ва яго пар т рэ таў у бел му зеі.

— За ці каў ле насць ры са ван нем па я ві
ла ся ў мя не яш чэ ў дзя цін стве. Я ры са
ваў і ма ля ваў кра я ві ды, лю дзей, жы вё лу 
і ін шае. Свой вар ш тат уда ска наль ваў 
у па чат ко вай шко ле з да па мо гай на стаў
ні ка ма ста цтва, а пас ля сам ста раў ся 
яго ўда ска на ліць. Мае здоль нас ці заў ва
жыў на ста я цель Мі хай лаў ска га пры хо да 
ў Бель ску ай цец Ля вон цій Та фі люк, які 
ву чыў мя не пра ва слаў най рэ лі гіі ў шко ле. 
Ме на ві та ён за пра па на ваў мне зай мац
ца ў яго най Іка на піс най шко ле. Ад нак 
я не ра шыў ся ву чыц ца іка на пі су. Толь кі 
паз ней у май стэр ні «Атэ льер» стаў вы
кон ваць пра цы роз ны мі тэх ні ка мі, каб 
кан чат ко ва за ся ро дзіц ца на пар т рэ тах, 
вы кон ва ных алоў кам, ву га лем і туш шу. 
На ры са ваў я пар т рэ ты жон цы, дзет кам, 
ся мей ні кам, сяб рам і зна ё мым. За раз 
вы кон ваю іх па за ка зах. Ста ра ю ся ры
са ваць вель мі рэ аль нае ад люст ра ван не 
люд скіх тва раў. Ад нак мне больш па да

ба юц ца больш ма стац кія пар т рэ ты, якія 
змяш ча юць ін шыя эле мен ты ап ра ча тва
ру, — рас па вя даў Мар цін Крыш пі нюк. 
— У дзя цін стве я з баць кам ез дзіў да ба
бу лі ў Кна ра зы і гэ тыя вы ез ды паў п лы ва лі 
на паз ней шае фар ма ван не ма ёй да ро гі 
ў ма ста цтве. За раз я шу каю, іду кры ху 
ў бок сюр рэ а ліз му, але ў бу ду чы ні гэ та 
мо жа па мя няц ца. Я лю бі цель рокму зы кі 
і на вед валь нік рокфе сты ва ляў. Вы кон ваў 
пла ка ты для му зыч ных ме ра пры ем стваў, 
пра ек ты вок ла дак аль бо маў з му зы кай 
і гра фіч ныя пра ек ты для ма ек. Ка лі за
каз чык хо ча пар т рэт на зап ра ек та ва ным 
фо не, то я та кую за мо ву раб лю. Ад нак 
най час цей за каз ва юць рэ а лі стыч ныя пар
т рэ ты, якіх вы ка нан не зай мае мно га ча су, 
ха ця б дап ра цоў ка дэ та ляў тва ру.

— У 2017 го дзе пра цы Мар ці на Крыш
пі ню ка мы прэ зен та ва лі на пер са наль
най і ка лек тыў ных вы ста вах і ў аль бо ме 
«БельскПад ляш скі ў жы ва пі се». Мар цін 
удзель ні чаў у за нят ках май стэр ні «Атэ
лье», вы яз джаў на на шы пле нэ ры. Ён 
здоль ны, ах вот на ву чыц ца ма ста цтву, 
ава ло даў роз ны мі тэх ні ка мі. Пры пар т рэ
тах уме ла ка ры ста ец ца алоў кам, ву га лем 
і туш шу, уда ла ка ры ста ец ца тэх ні ка мі 
ак ва рэль, па стэль і ак рыль. Ду маю, што 
ёсць бу ду чы ня пе рад Мар ці нам як пар т рэ
ты стам, які апош нім ча сам моц на па пра
віў свой вар ш тат пра цы ў гэ тай га лі не, 
— ска за ла Ма рыя Ба бу ле віч, кі раў нік па 
спра вах ма стац кай аду ка цыі БДК і за ад но 
апя кун ма стац кай май стэр ні «Атэ лье».

— Я ра ды пер са наль най вы ста ве ма іх 
пар т рэ таў і ка та ло гу, які ўзя лі з са бою 
мае сяб ры і зна ё мыя. Я па пра віў свой 
вар ш тат пра цы, што бач на на вы ста ве. 
На ёй мож на пра са чыць як мя няў ся мой 
вар ш тат ра бо ты ў даў жэй шым пе ры я
дзе, — ска заў Мар цін Крыш пі нюк.

Бел му зей ны спе цы я ліст па гі сто рыі ма
ста цтва Аг неш ка Ці ха нюк звяр ну ла ўва гу 
на роз ні цу па між ра ней шы мі пар т рэ та
мі, якія ў мі ну лым вы кон ва лі ся алоў кам 
і апош ні мі ра бо та мі ма ста ка з Бель ска, 
на якіх з да па мо гай алоў ка і ву га лю іх аў
тар ста ра ец ца па ка заць так са ма ха рак
тар ге роя пар т рэ та.

«Мар цін Крыш пі нюк — ма стакама тар, 
але ў яго нез вы чай ныя здоль нас ці да ры
са ван ня ча ла ве чых пар т рэ таў. Ён вы дат
на пе ра дае ха рак тар і ін ды ві ду аль насць 
пар т рэ та ва ных лю дзей. З не ка то ры мі 
па ка за ны мі по ста ця мі ён моц на звя за ны 
эма цый на і гэ та ві даць на ры сун ках. Ап ра
ча пар т рэ таў сям’і, паў ста юць пар т рэ ты 
вя до мых лю дзей... Пар т рэт з’яў ля ец ца 
ад люст ра ван нем ду шы кож на га ча ла ве
ка, та го, што ён скры вае. Уха піць мі мі ку, 
ней кі рух це ла — гэ та га лоў ная ідэя кож
на га пар т рэ та. Пар т рэ ты Крыш пі ню ка 
за хап ля юць на ту раль най пры га жос цю. 
Яго пар т рэ ты ма юць ней кую ча роў насць 
ста рых кла січ ных чор набе лых фа таг ра
фій. Дзя ку ю чы ры сун ку алоў кам, у ма ста
ка ат рым лі ва ец ца шы ро кі ды я па зон то наў 
і глы бі ня пар т рэ та», — на пі са ла Аг неш ка 
Ці ха нюк у ка та ло гу, які ўвай шоў у са стаў 
«Слоў ні ка бе ла ру скіх ма ста коў». Ка та лог 
ат рым лі ва юць біб лі я тэ кі ў Гай наў цы, Бель
скуПад ляш скім і на ва коль ных гмі нах, 
да сы ла ец ца ён так са ма ў най важ ней шыя 
біб лі я тэ кі Поль ш чы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Пар т рэ ты 
ў Гай наў скім бел му зеі

n Эк с па зі цыю ад к ры лі 
ды рэк тар Гай наў ска га 

бел му зея Та маш Ці ха нюк 
і аў тар прац 

Мар цін Крыш пі нюк (зле ва) 

На ву ко выя 
сты пен дыі 
Мар шал коў ская ўпра ва па ін фар ма ва-

ла, што вуч ням, якія ў кан цы на ву чаль на га 
го да ат ры ма лі ся рэд нюю ацэн ку 5,00 і бы-
лі са ма ме ней трох к рат ны мі лаў рэ а та мі 
кон кур су, алім пі я ды, школь на га тур ні ру ва-
я вод ска га ўзроў ню або ад нак рат ным лаў-
рэ а там агуль на поль ска га ці між на род на га 
ўзроў ню, пры зна ча ны бы лі 52 на ву ко выя 
сты пен дыі. У пле біс цы це ўдзель ні ча лі 179 
вуч няў. Ацэн кай зай ма ла ся жу ры з прад-
стаў ні коў Мар шал коў скай уп ра вы і Сей мі ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства ды Пад ляш скай 
ку ра то рыі ас ве ты. Він шу ю чы вы ні каў, Та дэ-
вуш Мо сек з Ку ра то рыі ас ве ты быў ус х ва-
ля ва ны да сяг нен ня мі сты пен ды я таў: «Ба-
гац це кон кур саў, тур ні раў, алім пі яд, у якіх 
вы ўдзель ні ча лі, бы ло аг ра мад нае, та му 
цяж ка бы ло вы лу чыць гэ тых най леп шых».

Сё лет ні вы пуск нік І Лі цэя ў Бе ла сто ку 
ва сем нац ца ці га до вы Кшыш таф Луш чын-
скі з’яў ля ец ца лаў рэ а там алім пі я ды па 
хі міі. Да кон кур су рых та ваў ся два га ды. 
У раз мо ве з ка рэс пан дэн там прэс-аген-
цтва ПАП вы я віў, што вы лу чэн не, якое 
ат ры маў, свед чыць пра тое, што «са ма на-
ву ка на ват у лі цэі даз ва ляе да сяг нуць вы-
мер ныя ка рыс ці», а сты пен дыю 4 тыс. зл. 
ад ло жыць на ву чо бу ў вы шэй шай ме ды-
цын скай уста но ве, куды збі ра ец ца па дац-
ца пас ля ма ту раль ных эк за ме наў.

Ве ра ні ка Ял б жы коў ска з ІІІ Лі цэя ў Су-
вал ках — лаў рэ ат ка гім на зіч на га кон кур су 
па фран цуз скай мо ве, ат ры ма ла ўзна га-
ро ду Агуль на поль ска га дэ кла ма тар ска га 
кон кур су фран цуз ска моў най про зы і па э зіі. 
Ва сем нац ца ці га до вая сты пен ды ят ка вы я-
ві ла ПАП, што шмат ча су прыз на чае на на-
ву ку, але гэ та яе за хап лен не. «Заў ж ды я бы-
ла кніж ні цай, бо ха це ла ве даць больш, глы-
таць ве ды, та му да бі ла ся та кіх вы ні каў».

Член Праў лен ня ва я вод ства Баг дан 
Ды юк вы ка заў спа дзя ван не, што вы лу-
ча ныя вуч ні па сту пяць у пад ляш скія вы-
шэй шыя ўста но вы, за тым улад ку юц ца 
на пра цу ў рэ гі ё не.

Рэк тар Бе ла стоц кай па лі тэх ні кі 
праф. Лех Дзе ніс, дзе ад бы ва ла ся ўру-
чэн не сты пен дый, пад к рэс ліў, што мес ца 
ўра чы стас ці бы ло выб ра на не вы пад ко-
ва. «Па лі тэх ні ка ад к ры та для ўсіх ма ла-
дых, адо ра ных лю дзей”, — ска заў рэк тар, 
згад ва ю чы да сяг нен ні сту дэн таў гэ тай 
вы шэй шай уста но вы м.інш. кан ст рук цыі 
«мар сі ян скіх» усю ды хо даў, якія прэ зен та-
ва лі ся ў час уру чэн ня сты пен дый. Ва я вод-
скае праў лен не прыз на чы ла сты пен дыі 
пад ляш скім вуч ням дру гі раз. У мі ну лым 
го дзе ат ры ма ла іх 50 вуч няў. Мар шал коў-
ская ўпра ва ў Бе ла сто ку прыз на чае што-
год так са ма спар тыў ныя і ар ты стыч ныя 
сты пен дыі.

Па вод ле ПАП апр. (Ус)

Па бу да ва лі да ро гу, 
ву лі цу і свят лі цу 
У мі ну лым го дзе ў На раў чан скай гмі не 

Гай наў ска га па ве та па бу да ва лі ас фаль та-
вую да ро гу, ву лі цу і но вую свят лі цу.

У маі 2017 го да ехаў я ўпер шы ню па 
ас фаль та вай да ро зе з Пад ляў ко ва ў Бяр-
над c кі Мост. Ця пер тут роў ная і глад кая як 
стол ма ста вая на 5-кі ла мет ро вым ад рэз ку 
гэ тай пуш чан скай да ро гі. Мае яна сем мет-
раў шы ры ні. Пры ем на па ёй ехаць і на аў та-
ма бі лі, і на ро ва ры. Це раз Бяр над скі Мост 
мож на ехаць у Ба ры саў ку або ў Кры ні цу 
і да лей у Кры вец і да ва я вод скай ша шы, 
якая вя дзе з На ва са даў у Нар ву, Заб лу даў 
і Бе ла сток.

У па чат ку лі пе ня мі ну ла га го да пак ла лі 
ас фаль та вае па лат но на ву лі цы ў вёс цы Га-
ра дзі ска ка ля На раў кі. Ра ней тут на 650-мет-
ро вым ад рэз ку быў ся кі-та кі брук. Ця пер на 
ву лі цы ля жыць ас фальт, а на ўез дах на па-
над вор кі пак ла лі чыр во ную брус чат ку.

25 чэр ве ня мі ну ла га го да (бы ло гэ та як-
раз на свя то га Ануф рыя) пры го жую драў ля-
ную свят лі цу з ган кам зда лі ў ка ры стан не 
ў Но вым Ма се ве. У той дзень на тра вя ні-
стым ды пяс ча ным па на двор ку ка ля гэ та-
га вя ско ва  га до ма куль ту ры ад быў ся бе-
ла ру скі на род ны фэст пад ло зун гам «І там 
жы вуць лю дзі» з удзе лам ся мі ай чын ных 
і за меж ных (Бе ла русь) ма стац кіх ва каль-
на-тан ца валь ных ка лек ты ваў. Бы ло гэ та 
пер шае куль тур на-за баў ляль нае ме ра пры-
ем ства ў гэ тай вёс цы. Яно на доў га за ста-
нец ца ў па мя ці жы ха роў пуш чан скіх вё сак 
Но вае Ма се ва і Ста рое Ма се ва, рас па ло жа-
ных ля ўсход няй дзяр жаў най мя жы. (яц)
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Чар го вы год віф ле ем ская 
зор ка рас с вят ляе на шы ха ты. 
Зноў ка ляд ны стол і прос ві ра 
або куц ця — знак Бо га. І ад но 
сва бод нае мес ца для ча ка на
га гос ця (а так са праў ды, то 
толь кі сім вал, бо коль кі з нас 
ас ме лі ла ся б пры няць у ха ту 
заб лу ка на га гос ця?), як па
мяць пра сло вы Гос па да: „Як 
вы зра бі лі ад на му з Ма іх мен
шых бра тоў, так зра бі лі і Мне” 
(Мф., 25:40). Не аб ход ным ат
ры бу там на шай бе ла ру скай 
аб рад нас ці — і ка та ліц кай, 
і пра ва слаў най — з’яў ля ец ца 
гвяз да, зор ка, якая аб вяш чае 
пра з’яў лен не на свет Хры ста.

Ёл ка — сім вал рай ска га дрэ ва, сім вал 
жыц ця. І ад сэр ца ўзя тыя па да рун кі. Уся 
сям’я аб мень ва ец ца па жа дан ня мі.

* * *
Ха чу на пі саць, на што ў час свя та 

— ап ра ча ду хоў най сфе ры і хар ча ван ня 
— лю дзі най больш за ся родж ва юц ца: гэ
та ёл кі і свя ціль ныя аз до бы.

Яш чэ ў 1960х га дах не бы ло штуч ных 
ёлак. На вё сках сем’і бы лі шмат лі кія 
і дрэў ка ялі ны бы ло ча ка ным. А з гэ тым 
не бы ло лёг ка. Уз ні ка ла праб ле ма, бо 
ў афі цый най про да жы іх амаль не бы ло. 
Спра ву афар м ля ла ся па ней ка му бла ту 
або (гэ та для ад важ ней шых) трэ ба бы ло 
ел ку не як не заў важ на скрас ці з ле су. 
Па мя таю, што мой баць ка, ста ляр, умеў 
зра біць нам ел ку толь кі з яло вых га лі нак. 
У драў ля ным кал ку вы вер ч ваў дзір кі і ту
ды збі раў га лін кі. Мы, дзе ці, не над та бы
лі за да во ле ны, але ка лі дрэў ка прыб ра лі 
аз до ба мі, то ёл ка бы ла быц цам з ле су.

З ус па мі наў па жы лых лю дзей за па мя
таў я, што ў даў ні ну ёл ку ча ста ма ца ва лі 
да сто лі, та му што хат кі бы лі цес ныя. 
За раз уз ні кае пе рад с вя точ ная ды ле ма: 
ці ёл кі ма юць быць на ту раль ныя, ці штуч
ныя. Ка лі штуч ныя бы лі па я ві лі ся ў про да
жы, то мож на ска заць, што лю дзі ста лі 
іх ма са ва куп ляць. Але штуч ная, ха ця не 
асы па ец ца і не бру дзіць ды ва ноў, то і не 
пах не. Вар та па мя таць, што ў даў ні ну 
на ёл цы за паль ва лі не вя лі кія ка ля ро

выя свеч кі, ма ца ва ныя ў ад мыс ло вых 
гняз дзеч ках. І не раз зда ра ла ся, што, 
ня гле дзя чы на ме ры ас ця рож нас ці, ёл ка 
зай ма ла ся аг нём. Ёл ка бы ла ра дас най, 
але і не бяс печ най.

Не дзе ка ля трыц ца ці га доў та му свя
точ ная ёл ка „вый ш ла” з ха ты на вон кі. 
Па мя таю, што пер шым у Ор лі і на ва кол лі 
я па чаў чап ляць свя точ нае ас вят лен не 
на жы вой ел цы пе рад до мам. Та ды яш чэ 
не бы ло ў про да жы ка ля ро вых лям пак, 
то я ма ля ваў звы чай ныя элек т ра лям пач
кі, ства ра ю чы роз на ка ля ро вы на бор. 
Рас хо да ваў ён шмат то ку. Па куль не пры
ня ло ся гэ та ў ін шых, то лю дзі здзіў ля лі ся 
і на ват кры ты ка ва лі, пры ты ка ю чы што 
„та кі свя ты”. Мая піх та рас ла, у кра мах 
і на рын ку па я ві лі ся га то выя ас вят ляль
ныя на бо ры, якія я толь кі ўда ска наль ваў. 
Не ка то рыя лю дзі пры хо дзі лі за га дзя па
ба чыць маю ёл ку, га ва ры лі, што ча ка юць 
ка лі заз зяе, пад’ яз джа лі ве ча ра мі па гля
дзець як вы гля дае ў но вым ан ту ра жы. Ра
біў гэ та ця гам не каль кіх га доў, да ча су, 
аж дрэ ва вы рас ла за вы со ка (у між ча се 
ел ку і так прыст ры гаў, аб рэз ваў вяр шок) 
і трэ ба бы ло яе сся чы. За раз уп ры гож
ваю мен шую ел ку.

Ужо больш за дзя ся так га доў вя ско
выя лю дзі пад ха пі лі пры га рад скую мо ду 
і па вё сках ста лі ма са ва ўпры гож ваць 
дрэў кі на сва іх участ ках. Ка лі на ста ла 
мо да на садж ван ня шы пуль ка вых дрэ вак, 
кож ны са дзіў аз доб ную ялі ну пе рад до
мам. Але і гэ та з ча сам па мя ня ла ся. Ялі
на рас це вель мі шпар ка і пас ля вась мі га
доў ста но віц ца вя лі кім дрэў кам. Ня даў на 
(асаб лі ва ка лі на ка рот кі час па мя няў ся 
за кон пра вы сеч ку дрэў) мно гія паз бы лі
ся шы пуль ка вых, на це шыў шы ся імі і пе
ра ка наў шы ся, што з та кой аз доб най ел кі 
ня ма ні доб ра га апа лу, ні ста ляр ска га 
ма тэ ры я лу.

Шмат ужо га доў ляс ная ел ка ста ла 
фор май асаб лі вай пра мо цыі, на пры клад 
не ка то рыя ра ды ё стан цыі ў пе рад с вя точ
ны пе ры яд во зяць па га ра дах ел кі і раз
да юць лю дзям.

Свя точ ныя ел кі вы рош ч ва юц ца ў ляс
ных га да валь ні ках. На пэў на і без га да
валь ні каў елак хо піць. Ка лі б не ча ла ве
чая ру ка (дог ляд і гас па да ран не зям лёй), 

дрэ вы пер шы мі вель мі хут ка апа на ва лі б 
цэ лы свет. Хо піць на год ці два за пус ціць 
гле бу, а па я вяц ца ў ёй раз ма і тыя са ма
сей ныя дрэ вы (на пры клад, ка лі лю дзі 
вяр ну лі ся з бе жан ства ці ця пер, ка лі 
за пу ска юць лу гі). У зям лі за хоў ва ец ца 
мно ства на сен ня, гэ так жа як і не се на га 
вет рам у па вет ры. У не вя лі кіх шчы лін ках 
у бе то не хут ка вы ра ста юць дрэ вы. Ка лі б 
усе хрыс ці я не шка да ва лі ел кі з ле су, дай
ш ло б да аб сур ду.

Ужо шмат ча су но вай пра я вай сім ва
ліч на га віф ле ем ска га ас вят лен ня ста лі 
свет ла выя гір лян ды на бу дын ках і ага ро
джах. У Ор лі 8 снеж ня 2017 го да бу ды
нак Гмін най уп ра вы (во сен ню грун тоў на 
аб ноў ле ны звон ку) вы со ка дэ ка ра ва лі 
свя точ ны мі лям пач ка мі, ка ры ста ю чы ся 
спе цы я лі стыч ным вы соў ным кра нам з аў
та ма бі ля.

Ад не каль кіх га доў так са ма ліх тар ныя 
слу пы ў ар лян скім рын ку ўпры гож ва юць 
свя точ ныя аз до бы (сня жын кі, ма быць 
ат ры ма ныя з Бель ска), а ад двух га доў 
у цэн т ры ад па чын ко ва га пар ку стаў ля ец
ца вы со кую на ту раль ную ёл ку, уп ры го жа
ную лям пач ка мі.

У Ар лян скай гмі не вы ключ на ў свя
точ ныя пе ры я ды (ка ляд ны і ве лі код ны) 
ву ліч нае ас вят лен не га рыць усю ноч 
(звы чай на толь кі не каль кі га дзін, да адзі
нац ца тай ве ча ра). Ёсць від на і бяс печ на, 
а гэ та быц цам „пад вой нае” свя та ў ба га
тай гмі не.

* * *
Лю бім Ка ля ды за нез вы чай ны на

строй, за тое, што наш Бог стаў Дзі цят
кам, што за ха цеў мець Ма ці і це шыц ца 
Ей ным ка хан нем. Ха цеў быць пры ту ле
ны, бе за ба рон ны, пла чу чы. І та кім Бог 
астаў ся на заў сё ды. Не на зой ні чае ча ла
ве ку, ха ця і лю біць яго.

У свя точ ныя дні па ўсіх кут ках све ту 
на ўсіх мо вах бу дзе га вор ка пра Свя тую 
ноч, за гу чаць ка ляд кі. У гэ тую адзі ную 
ноч ас вя ча ец ца і збаў ля ец ца кож ная 
ноч. Мо жам ноч прас лаў ляць, ве ру ю чы, 
што і яна Бо жая: „Твой дзень і Твая ноч” 
(Пс., 73:16). Ва чы ма на шай ве ры ба чым 
у тую ноч ве ка веч нае свят ло.

Свят ло на ра джэн ня
vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ Вік тар ШВЕД

Жыць з На дзе яй
Вя до ма, без на дзеі
Не да ча ка ем Свя таў
І да жыць не су ме ем
Да На ва год няй да ты.

Га лоў нае — на дзея.
Яна дае нам кры лы
Жыц цё вая ідэя —
Каб толь кі нам ха пі ла!

Ня хай раз ва жыць сло вы
На дзея Ар ты мо віч,
Што мае прад ва чы ма:
Жыць без На дзеі не маг чы ма!

Ка вар ная ла вач ка
Наш дом са праўд ным ве лі ка нам,
Па вер хаў і пад’ ез даў дзе сяць.
За вуць яго ўсе Ман га та нам,
Кра су ец ца ён на пад лес сі.

Дзве ла вач кі для ад па чын ку,
З па чат ку і ў кан цы до ма.
Я пры ся даў тут на хві лін ку,
Ка лі быў зму ча ны, вя до ма.

Рап там з’я ві ла ся жан чы на:
— Уста вай пан з лаў кі гэ тай!
Ня даў на ско рая муж чы ну
Па мер ла га ўзя ла ад гэ туль.

Да лей на ла вач цы ка вар най
Не ся дай аба вяз ко ва.
Каб пан, што чу ец ца так мар на,
Не стаў смя рот ні кам чар го вым.

І я ча мусь ці аб мі наю
Ла вач ку заў сё ды гэ ту,
Як быц цам бы яна ўжо мае
Звес ці мя не зу сім са све ту.

Дэ маг ра фія 
На раў чан скай гмі ны
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па-

ве та ўсё менш і менш жы ха роў. Яна па ста-
ян на абяз людж ва ец ца. Перш-на перш ма-
ла дыя — юна кі і дзяў ча ты — вы яз джа юць 
у по шу ках пра цы, між ін шым, у вя лі кія ай-
чын ныя га ра ды або ў за меж ныя за ход нія 
і паў ноч ныя кра і ны. Са ста рэ лыя лю дзі па-
мі ра юць. Ця пер гмі на на ліч вае 3714 жы ха-
ры. Най боль шая вё ска На раў ка на ліч вае 
872 ча ла ве кі. У Се мя ноў цы пра жы вае 390 
асоб, у Ста рым Ляў ко ве — 330, у Но вым 
Ляў ко ве — 209, у Ску па ве — 190, у Мік ла-
шэ ве — 170, у Плян це — 149, у Тар на по лі 
— 129, у Ле шу ках — 113 і ў Аль хоў цы — 99.

Ні жэй сот кі на ліч ва юць вё скі: Ах ры мы 
— 90, Сві на роі — 87, Заб лот чы на і Ста чок — 
па 70, Ста рое Ма се ва — 62, Гуш чэ ві на — 59, 
Баб’я Га ра — 54, Лес на — 50, Міх наў ка — 49, 
Но вая Лу ка і Яно ва — па 45, Но вае Ма се ва 
— 36, Груш кі — 33, Пад ляў ко ва — 32, Га ра-
дзі ска — 31, Ка пі тан ш чы на — 30, Па се кі 
— 29, Сла бод ка — 24, Бяр нац кі Мост — 23 
ды Кры ні ца і Мін коў ка — па 20 ча ла век.

Най мен шыя па се ліш чы ў гмі не гэ та Се-
ме ня коў ш чы на — 17 жы ха роў, Суш чы Ба-
рок — 16, Но ві ны і Па рос лае — па 12, Заб-
ра ды — 10, Це рам кі — 9, За мо ша і Ба ра выя 
— па 6, Лан чы на — 5 ды ўся го па двух жы-
ха роў ма юць Гні лец і Ла зо вае. Па мен ша-
ла жы ха роў у вё сках Аль хоў ка, Ах ры мы, 
Баб’я Га ра, Міх наў ка, На раў ка і Се мя ноў ка 
ды па боль ша ла ў Лес най, у Но вым Ляў ко-
ве, у Тар на по лі і ў Се ме ня коў ш чы не.

У На раў чан скай гмі не на 96 жан чын 
пры па дае 100 муж чын. У мі ну лым 2017 
го дзе Ні не Ян цэ віч са Ску па ва споў ні ла ся 
100 га доў. Яна най ста рэй шая жы хар ка На-
раў чан скай гмі ны.

У 2017 го дзе па мят ныя ме да лі «За 
шмат га до вае шлюб нае жыц цё» (за 50 га-
доў су жыц ця) ат ры ма лі Ан на і Мі ка лай 
Хар ке ві чы са Ста ро га Ляў ко ва, Аляк сан-
д ра і Ян Ля со ты з Се мя ноў кі, Ве ра і Мі хал 
Мар чу кі са Ста ро га Ма се ва, Га лі на і Ба рыс 
Ні чы па ру кі з Яно ва, Ста ніс ла ва і Люд вік 
Стуль гі сы з На раў кі ды Тэ рэ са і Эд вард Ва-
лю кі з Лес най.                                            (яц)
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Ула дзі мір Мац ве ен ка

Ёл ка-вя сёл ка
Над вя чор кам у ба ры
Гур там збег лі ся звя ры,
Каб на ла дзіць ка ра год
І пак лі каць Но вы год.

Пад ка заў ад ра зу Лось:
— По бач тут па лян ка ёсць,
На ёй ёл ка го жая,
Строй ная, пры го жая...

Пер шым шэ ры Воўк пры бег
І ва кол рас чыс ціў снег.
Тут Ва вёр ка з дрэ ва — скок,
Раз вя за ла свой мя шок:

— Ёсць гры бы, арэ хаў з дзе сяць,
Трэ ба бу дзе іх раз ве сіць...
Пра піш ча ла з нор кі мыш ка:
— А ў мя не ста рая шыш ка.

Зай тры мор к ві ны пры нёс
І рас чу ліў аж да слёз,
Як ска заў: «На жаль, сяб ры,
За ста ло ся толь кі тры...».

А Лі сі ца ўзды хае:
— Нам ча гось ці не ха пае...
— Па гля дзі це! — крык нуў хтось ці, -
Дзед Ма роз шы буе ў гос ці!..

Дзед як вый шаў на па ля ну,
На звя роў з ус меш кай гля нуў:
— Не су муй це! Як ма гу,
Вам, сяб ры, да па ма гу.

Ёл ку ён па ва ру шыў,
Шэ ран ню пры ця ру шыў
І пак лі каў:
— Сне гі ры,
Не ха вай це ся ў ба ры,
На па ля ну пры ля тай це
І на ёлач ку ся дай це!

Пры ля це лі сне гі ры,
Як чыр во ныя ша ры,
І, ні бы та на арэ лі,
На га лін кі важ на се лі.

Уп ры го жа ная ёл ка
За зіх це ла, як вя сёл ка.
І зап ля ска лі ўсе ў лад кі,
І наў к руг пай ш лі ўпры сяд кі...

Гэ та за га ло вак яш чэ ад ной кні гі Свэ на Нур д к-
ві ста, у якой рас па вя да ец ца пра сяб роў ства 
дзі вос на га дзядзь кі і ко ці ка. Як не ці ка ва, 

кніж ка па чы на ец ца з кры жа ван кі, якую за ста-
лом, пад мур лы кан не ко ці ка, ра шае гас па дар. І гэ-
та ўступ да зда рэн ня, якое ад ной чы зда ры ла ся на 
ху та ры дзядзь кі Пэт са на. Усё гэ та, як вы на пэў на 
ўжо зда га да лі ся, ад бы ва ец ца ў Шве цыі, у кра і не, 
дзе баць кі і дзя ды лю бяць апа вя даць каз кі і чы-
таць кніж кі дзет кам. Кры ты кі ад на знач на сцвяр-
джа юць, што гэ тая кніж ка бу дзе ці ка вай для чы-
та чоў ад 3 да 99 га доў (!). Са праў ды так — кож ны 
зной дзе тут шмат ці ка ва га для ся бе.

А гі сто рыя та кая: Пэт сан жы ве ра зам са сва і мі 
ку ра мі ў не вя лі кім дам ку на ху та ры. Але ён 

вель мі адзі но кі. Ад ной чы да яго пры-
хо дзіць су сед ка з ма лень кай скры нач-
кай. «Фін дус, Зя лё ны га ро шак» — на-
пі са на на ёй вя лі кі мі лі та ра мі. Ад нак 
там зу сім не га ро шак. А ма лень кі 
ко цік! Ён, як да чы та е це са мі, ве дае 
больш, чым звы чай ны кот. Ка лі Фін-
дус апы нец ца ў не бяс пе цы, яму бу-
дуць да па ма гаць хат нія жы він кі, 
якіх не прык мя чае ча ла век. Ды ўся 
не бяс печ ная пры го да скла дзец ца 
ў ад мыс ло вую за гад ку, пры ду ма ную 
жы він ка мі для Пэт са на. Ён вы му ша-
ны ад чы таць усе зна кі і пад каз кі, 
інакш яго лю бім чык пра па дзе...

Ап ра ча цу доў на га зме сту, на ста рон-
ках ка ля ро выя і цёп лыя ма люн кі, 

якія ад к ры юць яш чэ адзін не за леж ны 

рас по вед. Як не ці ка ва, яны па пя рэ дзі лі змест гэ-
тай кні гі, пе рак ла дзе най ужо на больш за 30 моў 
све ту...

Свэн Нур д к віст на ра дзіў ся ў 1946 го дзе ў Хель-
сін бор гу ў Шве цыі і на пра ця гу ўся го жыц ця 

зай маў ся ма ля ван нем. Пра ца ваў ар хі тэк та рам, 
на стаў ні кам, ілюст ра та рам.

У 1983 го дзе ён пе ра мог у кон кур се вы да ве цтва 
«Opal» на леп шую пра і люст ра ва ную кні гу.

Яго гі сто рыі скла да юц ца ў се рыю. З Пэт са нам 
і яго ка том Фін ду сам чы та чы па зна ёмі лі ся 

ўпер шы ню ў кні зе «Блін ны торт». Пас ля яны ста-
лі ге ро я мі цэ лай се рыі.

Сён ня пра па ну ем вам ад ну гі сто рыю і мы ўпэў-
не ны, што ад ра зу бу дзе це шу каць чар го вых 

пры год Пэт са на і Фін ду са.

Кніж ку «Як Фін дус згу біў ся, ка лі быў ма лень-
кі» пе рак ла ла на бе ла ру скую мо ву На дзея Кан-

д ру се віч. Яна вый ш ла ў 2016 го дзе ў пад се рыі «Ка-
ля ро вы ро вар».

З пры ем нас цю па ве дам ля ем, што кні гі Свэ-
на Нурд к ві ста мож на вый г раць у кон кур сах 

«Зор кі»!
(гак)

Як Фін дус згу біў ся, 
ка лі быў ма лень кі
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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 № 51-17: 
Ас, нос, птах, асёл, сне га вік, мі нак, не, су ка, хат ка, ах. 

Яна, смех, са ні, се нат, ёга, плак са, ка сіл ка, хек, ах.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Аль ж бе та Лі соў-

ская, Мі хал Лаў ні чук з На раў кі,  Мі хась Та па лян скі, 
Кар нэ лія Вшэ ба роў ская, Аліў ка По рац з Нар вы, Вік-
то рыя Гаць, Бар таш Ваў ра нюк, Аляк сан д ра Іва нюк, 
Ма тэ вуш Ла па цюк з Бель ска-Пад ляш ска га.

Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 02-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 21 студзеня 
2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Днём ак но раз бі та,
а за ноч устаў ле на.
... у па лон цы.

Ад каз на за гад ку № 51: лы жы.
Уз на га ро ды, аў та руч кі з вя сё лай цац кай,  

вый г ра лі Оля Кар даш з Нар вы, Клаў дзія Ска ла-
сін ская, Ве ра ні ка Він ская, Бар тэк Гу ле віч з Бель-

ска-Пад ляш ска га, Ма тэ вуш Крась ко, Ан та ні на 
Ва ран чук з Арэш ка ва. Він шу ем!

Вярблюд, воўк і лісіца
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Вяр б люд, воўк і лі сі ца іш лі да ро гай і знай ш лі бо хан бе ла га хле ба.
— Што нам ра біць? Яго ж не хо піць усім?
Лі са па ду ма ла і ка жа:
— Пра віль на, гэ та яда для ад ной асо бы. Ня хай з’есць той, хто са ста ра жыт на га ро ду.
Усе па га дзі лі ся. Пер шы адаз ваў ся воўк:
— У мя не з вас усіх са мая ста ра жыт ная ра дас лоў ная. Сам Ной у га ды біб лей ска га па то-

пу ўзяў на каў чэг ваў ка. Вось, я — да па топ нае ства рэн не...
А лі сі ца ад ра зу ўват к ну ла свае тры гро шы:
— Да ра жэнь кі ку мок, ты ра вес нік май го ўну ка! А я — лі сі ца, якую ства рыў сам Бог і пе-

ра даў мя не Ада му, які і на зваў мя не ла ска ва лі сі цай!
Тым ча сам вяр б люд пра цяг нуў шыю, уха піў зна ход ку, уз няў га ла ву і са сма кам жуе 

хлеб:
— На вош та вы столь кі ба ла бо ні це! Хто які — кож ны ба чыць! Па ду ма е це са мі? Ці мае 

доў гія но гі маг лі на ра дзіц ца з ней ка га ка ра ты ша і ма ла ка со са?
Воўк і лі сі ца зак ру ці лі ся ва кол вяр б лю да як злос ны ве цер, але ні чо га не маг лі яму зра біць.

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

Не па го да
З дрэў апаў апош ні ліст,
Усю ды плю ха і ба ло та.
Каб на ву лі цы гу ляць,
Не ідзе ах во та.
Вые ве цер, хма ры го няць,
Сум на на два ры ўсім.
Цём на, бу ра і па ну расць.
Дом — най леп шы для ўсіх.
Ко цік про сіц ца да ха ты:
— Упус ці мяне, упус ці!
Бу ду я спя ваць мур чан ку,
Каб спа кой лёг на ду шы.

Вік то рыя Гаць, 
Па чат ко вая шко ла № 3 
у Бель ску-Пад ляш скім

    
Але на ЦЕ РАШ КО ВА

Ю 
Юрка – юнга з Юкатана – 

любіць Юлю, Юну, Таню. 

Юля Юркам пагарджае, 

Юна і не заўважае. 

Ты, Юрасю, не журыся, 

А з Танюшай ажаніся! 

Я 
Янот з палявання вяртаўся 

вясёлы: 

Пяць яблыкаў ён адшукаў 

каля школы, 

Пяць яшчарак смачных 

злавіў на вячэру, 

У Яся сцягнуў ажно 

дзесяць пячэнняў! 

А заўтра прапусціць янот 

паляванне: 

Нядзеля! Наладзіць сям’я 

баляванне! 

Паўліна ВЭПА
Тыльвіца
КШ  у Міхалове

Ідзе зіма
Усюды будзе бела,
Будуць мароз, вецер,
Снег прысыпле карчы 

і дрэвы,
Не будзе птушыных спеваў.
Будзе пуста,  будзе бела,
Снежную бабу будзем 

ляпіць:
Вочы з вугельчыкаў, 

нос з морквы.
А капялюш?

Грыша ХАРУЖЫ
ПШ у Міхалове

Суровая зіма
Суровая зіма ляціць як пярун.
Зіма сапраўдная хуліганка.
Яна ўмее варажыць
Снегам, марозам ці віхурай.
Але толькі ўзімку гуляем
На санках, лыжах ці каньках,
Зімой можна гуляць у снежкі!
Я сапраўды люблю 

гэту хуліганку...

Rzeka



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 14.01.2018              № 0214.01.2018              № 02

„I кож ны во ін па ві нен ду маць, што 
ён, як апош няя на дзея га ра доў і вё сак за 
яго пля чы ма, што ён, як апош няя пес ня 
род най зям лі. I ён па ві нен зма гац ца на ват 
та ды, ка лі ніх то больш не хо ча зма гац ца, 
адзін су праць усіх. Па ві нен на дар вац ца, 
лег чы на па ро зе, як Рэй тан”.

У. Ка рат ке віч

В
ар ша ва. Ка ра леў скі за мак. Па бу
да ва ны ў 15981618 га дах ка ра лём 
поль скім і вя лі кім кня зем лі тоў скім 
Жы гі мон там Ва зам і да шчэн ту зруй

на ва ны на цы ста мі ў ча сы Дру гой су свет най 
вай ны. Мес ца, дзе не ка лі ста яў за мак, пу
ста ва ла да 1971 г., ка лі Сейм кан чат ко ва 
ад мо віў ся ад пла наў бу даў ні цтва су час
ных ура да вых бу дын каў на яго мес цы 
і пры няў ра шэн не ад на віць па лац па 
фраг мен тах і фа таг ра фі ях, якія за ха ва
лі ся, па маг чы мас ці на даў шы яму тую 
фор му, якую, як мяр ку ец ца, ён меў 
у па чат ку XVII ста год дзя. Ад наў лен чыя 
ра бо ты пра цяг ва лі ся да 1988 го да. Ця
пер у па ла цы раз меш ча ны му зей, дзе 
мож на ўба чыць па лот ны Рэм б ран д та 
і Ма тэй кі, ста рыя выг ля ды Вар ша вы пэн дз
ля Бя ло та, а так са ма ўрну з пра хам Та дэ ву
ша Кас цюш кі.

У ад ным з па ко яў му зея раз меш ча на 
вя лі кае 282 x 487 cм па лат но Яна Ма тэй кі, 
на якім ад люст ра ва на ад на з най вя лік шых 
драм у гі сто рыі Бе ла ру сі (ВКЛ) і Поль ш чы, 
якая ад бы ла ся ў яго сце нах 21 кра са ві ка 
1773 го да.

З пры клад на 320 вя до мых кар цін Ма
тэй кі ме на ві та гэ та кар ці на, якая вык лі ка ла 
га ра чыя спрэч кі ўжо ў ча сы яе ства рэн ня, 
і сён ня пра цяг вае вык лі каць эмо цыі.

Аказ ва ец ца, што эпі зод з гі сто рыі Поль
ш чы і Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га на кар
ці не Ма тэй кі ўздзей ні чае на нас сён ня мац
ней, чым да ку мен ты, і пра цяг вае ўно сіць 
свой ук лад у ад ра джэн не на цы я наль най 
свя до мас ці і па чуц ця са лі дар нас ці. А яш чэ, 
вы ра шае праб ле му ба раць бы і ро лі адзін кі 
ва ўмо вах кан ф лік таў — ус ве дам ля най як 
этыч ная ды ле ма кож на га ча ла ве ка ў асоб
нас ці.

Ка лі кар ці на Яна Ма тэй кі «Рэй тан на 
сой ме 1773 го да» бы ла па ка за на ў 1867 
го дзе на вы ста ве ў Па ры жы, дзе бы ла 
ўзна га ро джа на за ла тым ме да лём, ра да выя 
фран цу зы, ма ла зна ё мыя з гі сто ры яй Рэ чы 
Пас па лі тай, але нас луха ныя пра но ра вы 
і па во дзі ны шлях ты, лі чы лі, што на кар ці не 
на ма ля ва ны пад пі ты шлях ціц, які пра йграў 
у кар ты свой ма ён так... На вя лі кі жаль у су
час най Бе ла ру сі мно гія та кім жа чы нам ад бі
ра юць змест па лат на!

Дра ма тыч ная сцэ на ад люст ра ва ная на 
ма люн ку Яна Ма тэй кі «Рэй тан на сой ме 
1773 го да», раз гор т ва ец ца ў Ка ра леў скім 
Зам ку ў Вар ша ве трэ ця га дня Сей ма, які 
ў кан чат ко вым ра хун ку пры вёў да пер ша га 
па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай. Рэй тан, па сол 
з На ваг рад ска га ва я вод ства, быў упаў на
ва жа ны перш за ўсё ад стой ваць на Сей ме 
ін та рэ сы ВКЛ, але ра зам са сва і мі су ай чын
ні ка мі ён стаў на аба ро ну не за леж нас ці 
ўсёй Рэ чы Пас па лі тай, якую не знай ш ло ся 
ка му так ад чай на ба ра ніць.

Аг рэ са рам (Ра сея, Аў ст рыя і Пру сія) 
бы ло важ на, каб за хоп зя мель Рэ чы Пас па
лі тай быў «уза ко не ны» ра шэн нем Сей му. 
Сейм па ві нен быў пад пі саць зго ду на за хоп 
част кі тэ ры то рыі. Рэй тан ра шу ча вы сту піў 
су праць. Яго спра ба ва лі пад ку піць, заст ра
шыць, быў суд. По бач з ім ста я лі Ста ніс лаў 
Ба гу шэ віч з Мен ска і Са му эль Кор сак, 
ся бар Та дэ ву ша Рэй та на. Яны ста я лі не
па хіс на. У бу ду чым Кор сак да лу чыў ся да 
Кас цюш кі і быў ад мет най фі гу рай Паў стан
ня. Ба гу шэ віч ка ры стаў ся вя лі кай па ша най 
у Мен ску і ка лі прый шоў На па ле он, ён быў 
на ча ле дэ ле га цыі, якая суст ра ка ла ім пе ра
та ра як выз ва лі це ля, які абя цаў ад на віць 
Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае.

Ма тэй ка на ма ля ваў мо мант, ка лі пас лы 
Сей ма на кі роў ва юц ца ў за лу, каб па ста віць 
под пі сы, якія па він ны за фік са ваць «па дзен
не Рэ чы Пас па лі тай». Тра гізм сцэ ны ўзма
ца ва ны выг ля дам за лы зам ка, дзе з кар ні за 
зві са юць абар ва ныя што ры, а на пад ло зе 
па ва ле нае крэс ла і ра скі да ныя ў бес па рад
ку раз на стай ныя рэ чы.

Та дэ вуш Рэй тан, каб зра біць не маж
лі вым пе ра ход дэ пу та таў у за лу се на та, 
дзе ме лі пад пі саць акт за хо пу, кі да ец ца на 

пад ло гу 
ка ля дзвя рэй 
за лы, ра зар ваў шы 
адзен не на гру дзях з кры
кам: «За бі це мя не, але не за бі вай це 
Ра дзі му!». Ён за клі каў «ра на мі Хры ста, 
за іх ук ры жа ва на га», не гу біць ду шу і не 
пра да ваць Баць каў ш чы ну. На гру дзях Рэй
та на зна хо дзіц ца ла дан ка кар мя ліц кая, 
якая з’яў ля ец ца асаб лі вай пра я вай бяз меж
на га спа дзя ван ня на за ступ ні цтва Ба га ро
дзі цы.

Над Рэй та нам ста яць тры пер са на жы, 
вя до мыя з гі сто рыі Поль ш чы як здрад ні кі на
ро да. Ап ра ну ты ў бе лае ў чор ным плаш чы 
і з бла кіт най стуж кай на гру дзях Шчэн с ны 
Па тоц кі (яко му ў той час быў 21 год і ў за ле 
сей ма яго не бы ло) па нік лым тва рам гля
дзіць у зям лю. Сто я чы по бач з ім, ап ра ну ты 
ў чыр во нае, Адам Па нінь скі са стро гім вы
ра зам тва ру вы цяг ну тай ру кой па каз вае на 
ра сей скіх сал дат у су сед няй за ле. Спра ва 
ад Па нінь ска га схі ле ны прык ры вае твар ру
ка мі Франц Кса ве рый Бра ніц кі. Гэ тыя тры 
по ста ці з’яў ля юц ца сім ва лам най вя лік шай 
ка таст ро фы Рэ чы Пас па лі тай, якой быў 
кас ма па лі тызм поль скай шлях ты, якая дзе
ля аса бі стай вы га ды без адзі на га ру ху па ве
ка мі га то вая здра дзіць Ра дзі му.

Не яны ад ны бы лі, ад нак, пры чы най раз
ва лу кра і ны.

Ма тэй ка спар т рэ та ваў шмат пер са на
жаў, якія не пры сут ні ча лі пры гэ тай па дзеі, 
але, як лі чыў ма стак, здра дзі лі Ра дзі ме. 
По бач з дэ пу та та мі сей ма 1773 г. пры сут ні
ча юць больш поз нія пра ціў ні кі Кан сты ту цыі 
3 мая, аб’ яд на ныя ў Тар га віц кую кан фе дэ
ра цыю ў 1792 г.

У ле вай част цы па лат на вы лу ча ец ца фі
гу ра Фран ца Са ле зія Па тоц ка га. Ён на ма ля
ва ны ў са ба лі ным фут ры, іду чым з не ві душ
чым по зір кам і пра цяг нуў шы ру кі, як сля пы. 
На яго гру дзях на ма ля ва ны Ор дэн Бе ла га 
ар ла. Са ле зій Па тоц кі на са мой спра ве ў гэ
ты дзень быў ужо мёр т вы, ад нак Ма тэй ка 
на ма ля ваў яго на па лат не як сім вал ад чаю 
і бяс сіл ля най буй ней шых поль скіх маг на
таў.

Спра ва бач ная га ла ва кня зя Ка ра ля Ста
ніс ла ва Ра дзі ві ла «Па не Ка хан ку».

Зле ва зза ду ад Са ле зія Па тоц ка га ўзвы
ша ец ца фі гу ра ка ра ля Ста ніс ла ва Аў гу ста 
Па ня тоў ска га, які тры мае ў ле вай ру цэ га
дзін нік са збян тэ жа ным і без да па мож ным 
вы ра зам тва ру. Гэ та, ад нак, да яго пра цяг
ва е ру кі ў по шу ках вы ра та ван ня гру па дэ
пу та таў і на кі роў вае по зірк Гу га Ка лан тай, 
але ка роль не звяр тае на гэ та ні я кай ува гі.

На самрэч Ста ніс лаў Аў густ Па ня тоў скі 
не пры маў удзе лу ў Сей ме, па доб на, як 
і Рап нін, Шчэн с ны Па тоц кі ці Ка лан тай.

За гэ та кры ты кі аб ві на вач ва лі Ма тэй ку 
ў фаль сі фі ка цыі гі сто рыі па дзен ня Рэ чы 
Пас па лі тай, не ра зу ме ю чы, што мэ таю ма
ста ка бы ло па ка заць пры чы ны ў фак це не 
гі ста рыч ным, але «гі ста ры яг ра фіч ным», на
сы ча ным паз ней шым асэн са ван нем па дзеі. 
Свя до ма ці не свя до ма яго пэн дз лем кі ра ва
ла па за ча со вая ідэя.

У ле вым ку це кар ці ны ся дзіць князь Мі
хал Фрэ дэ рык Чар та рый скі. Спра ва ад яго 
ў рас ш пі ле най су та не Мі хал Ежы Па ня тоў

скі, брат апош ня га ка ра ля поль ска га Ста
ніс ла ва Аў гу ста Па ня тоў ска га.

Над усі мі вы сіц ца пар т рэт ру скай ім пе
рат ры цы Ка ця ры ны II з дзяр жа вай у ру цэ, 
яко га так са ма ў за ле не маг ло быць. Зле ва 
ад пар т рэ та ім пе рат ры цы ма ла ды ча ла век 
за мах ва ец ца шаб ляй у яе бок... Ён сім ва
лі зуе бу ду чую ба раць бу за не за леж насць 
і на дзею на выз ва лен не Рэ чы Пас па лі тай. 
По бач мож на ўба чыць яш чэ ад на го два
ра ні на з пад ня тай уверх ру кой. Гэ та дру гі 
з дэ пу та таў зям лі На ваг рад скай Са му эль 
Кор сак; так са ма гэ та аў та пар т рэт Ма тэй кі.

У ло жы ў ася род дзі двух дам на ма ля ва
ны ру скі па сол князь Рап нін Мі ка лай, па яго 
ле вую ру ку зна хо дзіц ца кня гі ня Іза бэ ла Чар
та рый ская, па лю боў ні ца Рап ні на. Па пра
вую ру ку — кня гі ня Іза бэ ла Лю ба мір ская. 
Гэ та яш чэ ад на гі ста рыч ная воль насць, у гэ
ты час ам ба са да рам Ра сеі ў Поль ш чы ўжо 
быў ба рон Ота Маг нус фон Шта кель берг.

Ма тэй ка спра буе па ка заць «усю паў на
ту гі ста рыч на га фак ту», та му на кар ці не 
на ма ля ва на по стаць ва я во ды кі еў ска га 
— баць кі Шчас на га — Фран ціш ка Ва ле за га 
Па тоц ка га, вя до ма га во ра га ўся кіх су вя зей 
з Ра се яй, хоць той ужо быў мёр т вы на мо
мант пад пі сан ня ак та па дзе лу Рэ чы Пас па
лі тай (по стаць з раз ве я ны мі ва ла са мі, з жа
хам ад люст ра ва ным на тва ры, пе ра ва роч
вае ад злос ці і па чуц ця без да па мож нас ці 
крэс ла, сім вал паг лум ле на га ўра да, з яко га 
па да юць да ку мен ты і ка ша лёк з гра шы ма 
— ад на ма не та, сім вал здра ды, ко ціц ца да 
ног Па нінь ска га).

Ця пер кар ці на Ма тэй кі эк с па ну ец ца пад 
наз вай «Рэй тан. За ня пад Поль ш чы».

Ня ма дак лад най да ты, ка лі кар ці на змя
ні ла наз ву, але яш чэ ў 1938 го дзе наз ва 
бы ла пер ша па чат ко вай.

1 снеж ня 1773 го да Рэй тан склаў Ма ні
фест, дзе кан ста та ваў не ле гі тым насць трак
та таў пра анек сію зя мель Рэ чы Пас па лі тай.

Су час ні кі лі чы лі Та дэ ву ша Рэй та на на
цы я наль ным ге ро ем. Ча ты рох га до вы Сойм 
17881792 аб вяс ціў Рэй та на «вар тым на цы
я наль най жа ло бы», а яго дзе ян ні — «узо
рам для пе рай ман ня». У Поль ш чы Рэй тан 
ша на ва ны ва ўсе ча сы. Але асаб лі ва пас ля 
зда быц ця не за леж нас ці. Імя Рэй та на да
ва лі ву лі цам, шко лам, скаў ц кім ка ман дам. 
У поль скай лі та ра ту ры Рэй тан стаў ге ро ем 
вер шаў, п’ес, эсэ.

У роз ныя пе ры я ды ша на ва ны і на Ра дзі
ме. У яго ны го нар у Ля ха ві чах, Ба ра на ві чах, 
На ваг рад ку і Мен ску на зы ва лі ся шко лы 
і ву лі цы, уз во дзі лі ся пом ні кі і ме ма ры яль ныя 
дош кі. Вя до мыя літ ві ны XIX ста год дзя Адам 
Міц ке віч, Юлі ян Ням цэ віч, Ген рык Жа ву скі 
і Фран ці шак Смуг ле віч прыс вя ча лі Рэй та ну 
і яго пап леч ні кам лі та ра тур ныя і ма стац кія 
тво ры. На прык ла дзе ге роя, які вы ра та ваў 
го нар сва іх су час ні каў, вы хоў ва лі ся па ка
лень ні пат ры ё таў.

Але пад час аку па цыі 
Ра се яй імя Та дэ ву ша Рэй
та на, ме на ві та тут, на яго 
Ра дзі ме, апы ну ла ся амаль 
у поў ным за быц ці.

Пер шым яго імя 
спра ба ваў ад ра дзіць 
Ула дзі мір Ка рат ке віч. 
Ён двой чы ўзга даў 
яго ў сва іх тво рах: 
у па э ме «Ра дзі ма» 
і ў ра ма не «Ле а ні
ды не вер нуц ца 
да Зям лі (Нель га 
за быць)».
У той жа час 

у вы дан ні Ака дэ міі на
вук Бе ла ру сі „На ры сы 

гі сто рыі Бе ла ру сі (Мінск 
«Бе ла русь» 1994) проз віш ча 

Рэй тан не ўспа мі на ец ца. Ня ма 
Та дэ ву ша Рэй та на і ў Эн цык ла пе

дыч ным да вед ні ку «Мыс лі це лі і ас вет
ні кі Бе ла ру сі ХХІХ ста год дзі» (Мінск «Бе

ла ру ская Эн цык ла пе дыя» 1995). Толь кі 
ў 6 то ме «Эн цык ла пе дыі гі сто рыі Бе ла ру сі» 
у 2001 го дзе з’яў ля юц ца ка рот кія звест кі аб 
на цы я наль ным ге роі Та дэ ву шы Рэй та не.

На рэш це ў ХХІ ста год дзі ак ты ві сты па ча
лі пас ля доў на пра ца ваць над вяр тан нем на
ша га зна ка мі та га зем ля ка ў пан тэ он ге ро яў 
на шай гі сто рыі.

У Аль ма на ху «Тэк сты», вы да дзе ным 
у 2014 го дзе, боль шасць тэк стаў пры све ча
ная Та дэ ву шу Рэй та ну.

Ка лі ў 2010 го дзе ся дзі ба Рэй та на апы
ну ла ся ў спі се аб’ ек таў, якія Мі ні стэр ства 
куль ту ры бы ло га то вае пра даць, зям ляк 
Рэй та на, дас лед чыкар хі віст Змі цер Юр ке
віч, за біў у зва ны. Ра зам з сяб ра мі ён ства
рыў артсу пол ку імя Та дэ ву ша Рэй та на, каб 
вяр таць па мяць пра яго бе ла ру сам. У гэ тае 
не фар маль нае аб’ яд нань не ўва хо дзяць гі
сто ры кі, ма ста кі, му зы кі.

15 сту дзе ня 2015 г. у Мін ску ў На цы я
наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі ад к ры ла ся 
вы ста ва, пры све ча ная 275год дзю з дня 
на ро дзі наў вя лі ка га сы на бе ла ру скай зям лі 
Та дэ ву ша Рэй та на.

У эк с па зі цыі, ар га ні за ва най сяб ра мі арт
су пол кі імя Та дэ ву ша Рэй та на Зміт ром Юр
ке ві чам і Але сем Ро дзі ным, прад стаў ле ны 
прыс вя чэн ні Рэй та ну: тво ры су час ных бе ла
ру скіх ма ста коў, у тым лі ку гра фіч ны шэ раг 
Але ся Ро дзі на і Зміт ра Юр ке ві ча «Род Рэй
та наў. Асо бы. Па дзеі», рэп ра дук цыі тво раў 
ма ста коў XVIIIXX ста год дзяў, лі та ра тур ныя 
пра цы, у тым лі ку ство ра ныя пля мен ні ка мі 
юбі ля ра — Ста ніс ла вам Рэй та нам і Ган най 
Ге ры чо вай з Рэй та наў, фо та і па мят ныя 
ме да лі з пры ват ных збо раў і кні гас хо віш чаў 
НББ.

17 лі ста па да 2017 г. у фі лі я ле «Ма стац кі 
му зей» (Брэс ц кая крэ пасць) ад к ры ла ся вы
ста ва «Та дэ вуш Рэй тан — сла ву ты сын Бе
рас цей ш чы ны». На ёй прад стаў ле на ка ля 
са ра ка па лот наў у рост ча ла ве ка з вы я ва мі 
па дзей Вар шаў ска га Сей ма 1773 го да.

Апа ге ем ста лі вы ста вы ў На цы я наль най 
біб лі я тэ цы, у Па ла цы ма ста цтваў, у Цэн т ры 
су час на га ма ста цтва і До мему зеі Вань ко
ві ча.

Ёсць спа дзя ван не, што ся дзі бу Рэй та наў 
ў Ля ха віц кім ра ё не рэ стаў ру юць па пра гра
ме тран с г ра ніч на га су пра цоў ні цтва Поль
ш чаБе ла русьУк ра ї на. Грант, вы дзе ле ны 
Еў ра са ю зам бе ла ру ска му бо ку, скла дае 
1 млн 187,5 тыс. еў ра. Пла ну ец ца част ко ва 
рэ стаў ра ваць ся дзіб ны дом і пра вес ці кан
сер ва цыю кап лі цы ў вёс цы Гру шаў ка.

Ня гле дзя чы на раз бу рэн ні, кап лі ца ўраж
вае сва ёй ар хі тэк ту рай. Бе зу моў на, яна 
ад на з са мых пры го жых не а га тыч ных збу да
ван няў у Бе ла ру сі.

Ця пер Гру шаў ка ў за ня па дзе. Ад фрэ
сак на сце нах і сто лі амаль ні чо га не за ста
ло ся.

І на да лей імя Та дэ ву ша Рэй та на для мно
гіх бе ла ру саў за ста ец ца не вя до мым.

vЛя вон КАР ПО ВІЧ, 
Лу на-Во ля

І адзін у по лі во ін
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Сцэ на І

Іг рае му зы ка. У ха це баць ка з ма ці раз ві ва юць ні ці з ма-
туш кі, дач ка спра буе ўця чы на спат кан не.

Баць ка: До чань ка, а ты ку ды? (Баць ка ха пае дач ку Алё-
ну за ру ку, яна ся дае на крэс ла)

Ма ці: За раз Мі ша пры е дзе — твой ка ха ны, а леп ша га 
чым ён кан ды да та на му жа не зной дзеш са свеч кай: адзі-
ны сын, мае асоб ную ха ту, свяк ру ха не бу дзе та бе ў гар-
ш кі заг ля даць, ча го ты яш чэ дзесь ці шу ка еш?

Баць ка: Ні ку ды не пой дзеш! (ту пае на гою)

Алё на: Ні чо га я, та тач ка і ма мач ка, не шу каю. Я толь кі 
на ад ну хві лін ку збе гаю на дру гі ка нец вё скі да Сця па на-
вых і ад ня су прут кі, што ўчо ра на вя чор ках па зы чы ла, 
бо мае дзесь ці за кі ну лі ся.

Баць ка: Дзе ты так іл гаць на ву чы ла ся? Бы ла б яш чэ 
праў да — каб мне на да ло ні вяр ба вы рас ла!

Ма ці: Тры кам п лек ты прут коў у сто лі ку ля жаць. Ні ку-
ды не пой дзеш!

Баць ка: Ба чу, што без баць коў ска га по я са не абы дзец ца! 
Мо жа ён ця бе ро зу му на ву чыць.

Алё на: Пра бач це! Абя ца ла — то ад ня су! Па куль! (дач ка 
ўстае і вы бя гае. Баць кі ўста юць і ідуць у на прам ку дач-
кі)

Ма ці: Па ча кай!

Баць ка: Па стой! (тры мае ў ру цэ пап ру гу, ма хае без да-
па мож на ру кой)

Сцэ на ІІ

Іг рае му зы ка. За вё скай Ко ля су стра ка ец ца з Алё най.

Ко ля нер во ва хо дзіць і паг ля дае на га дзін нік.

Ко ля: (да ся бе) Па він на ўжо быць! (да бя гае Алё на зза ду 
і зас ла няе Ко лю во чы)

Ко ля: Алё на!

Алё на: Ко леч ка, мой са ко лік! Ледзь я ўцяк ла да ця бе ад 
баць коў. Піль ну юць мя не як моль ка жу ха.

Ко ля: А я ўжо ду маў, што не прый дзеш. (Ко ля дае ка ха-
най квет ку, якую тры маў зза ду)

Алё на: Дзя кую (ці ха).

Ко ля: Ка лі ла ска (ці ха)

Ко ля: Дрэн ная спра ва, ка ха ная. Лю дзі га во раць, што 
твае баць кі з баць ка мі Мі шы вы ра шы лі ад даць ця бе за-
муж за іх ня га ба га цея — Мі шу.

Алё на: Хо чуць, хо чуць за яго мя не ад даць. А праў ду ка-
жу чы — з ад на го бо ку — ды гэ та мо жа і доб ра...

Ко ля: Алё нач ка, ка жаш доб ра, што вый дзеш за та го, ка-
го не ка ха еш? Ты чу еш, што ты га во рыш?

Алё на: Аж над та вель мі чую!

Ко ля: Ка ха ная, не так ме ла быць! А што з на мі бу дзе?

Алё на: З на мі? Па ба чыш, усё бу дзе як ра ней, а то і лепш.

Ко ля: Як гэ та? Я ўжо зу сім зба ра неў. Яс ней ска жы.

Алё на: Я толь кі ўслых мяр кую... У мя не шмат пла наў... 
мо жа быць ці ка ва... ад рэ на лін пой дзе ўга ру!..

Ко ля: (ці ха) Ха дзі ў на шу шоп ку, ра ска жаш. Тут нас мо-
гуць пад с лу хаць.

Алё на: Доб ра. (Ко ля бя рэ Алё ну за ру ку і вы хо дзяць)

Іг рае му зы ка.

Сцэ на ІІІ

(Ко ля да пуб лі кі)

Ко ля: І так Мі ша, яко га я не цяр п лю, і яго ня вер ная на ра-
чо ная Алё на, а мая ка ха ная ад гу ля лі сваё ба га тае вя сел-
ле. Не це шыў ся толь кі я, ды па куль не пат рэб на.

Сцэ на ІV

(За вё скай жан чы ны з гэ тай са май вё скі На дзя і Ган дзя, 
не ча ка на на ды хо дзіць ма ці Алё ны)

Іг рае му зы ка.

Сме хі за зас ло най.

На дзя: Але ж у на шай вёс цы ка ме дыя! Ты чу ла?

Ган дзя: Штось ці не чу ла.

На дзя: Ці ка ва, што бу дзе да лей? Мі ша пас ля шлю бу 
па вёз у Гай наў ку зда ваць бу тэль кі з-пад аран жа ды, 
а ў жон кі ўжо гуль тай Ко ля з паў літ рам.

Ган дзя: Не мо жа быць!?

На дзя: Як чу еш, мо жа! Слу хай да лей: Мі ша на ба зар 
па тар га ваць — абі бок Ко ля з ук ра дзе ны мі квет ка мі бя-
жыць да Алё ны.

Ган дзя: Ук ра дзе ны мі з чу жо га ага ро да?

На дзя: А як бы інакш! Пас лу хай: Мі ша ў лес па дро вы 
— бе стур бот ны Ко ля на га ла ве стае, каб Алё не не бы ло 
сум на.

Ган дзя: Ад куль ты ўсё гэ та ве да еш?

На дзя: Уся вё ска аж тра сец ца ад сме ху, толь кі пра гэ та 
га во раць.

Ган дзя: А Мі ша ду рань за ка ха ны ў жон ку — ні чо га не 
ба чыць, ці не хо ча ба чыць; ка жа што яму ўсе за ві ду юць 
пры га жу ні і пры дум ля юць брыд кія каз кі пра яго жон ку.

На дзя: Ды гэ та не ўсё. Мі ша раз вяр нуў ся з ле су ра ней, 
зас пеў ка хан каў не ска жу дзе... Ко ля і Алё на ўцяк лі це-
раз ак но да баць коў Ко лі і там ця пер жы вуць.

Ган дзя: Гэ та як у каз цы!

На дзя: Са праў ды як у каз цы, ды гэ та не каз ка. А сва іх 
баць коў Алё на зу сім не прыз нае. Як пры ча ра ва ная.

Ган дзя: Што ты ска жаш!

На дзя: Ідзе ма ці Алё ны. Маў чы!

Ма ці: Ні чо га, жан чын кі! Га ва ры це, га ва ры це. На жаль, 
гэ та ўсё праў да.

На дзя: Лю дзі яш чэ прык ла да юць...

Ма ці: Ні ко му не за ба ро ніш га ва рыць. Я ад тур бот аж 
па сі ве ла. А, па доб на, мая дач ка з гэ тым, не ска жу кім, 
мяр ку юць вы ехаць яш чэ ў гэ тым со рак шо стым го дзе 
ў Са вец кі Са юз. Не ка то рыя сем’і ўжо вы е ха лі.

Ган дзя: Бед ны Мі ша...

Ма ці: Ой, бед ны. І так ён мя не і баць ку про сіць, каб па-
маг чы яму ўсі мі сі ла мі за тры маць жон ку, а на шу дач ку, 
і раз дзя ліць яе з Ко лем. Ба цюш кі ў трох цэр к вах ужо мо-
ляц ца аб аб ра зум лен ні ня вер най жон кі. Шка да слоў на 
тур бо ты. Іду! (Ма ці з кар зін кай па кі дае жан чын)

Ган дзя: Мне вель мі шка да Мі шу і баць коў Алё ны. Яны 
та кія вель мі доб рыя лю дзі. Ка жа... мо ляц ца... Ма літ вы 
ні ко лі не за мно га, ды мож на ім як пад ка заць, каб па спра-
ба ва лі якіх сь ці ін шых спо са баў, у якія не ўсе ве раць, а не-
ка то рыя ка жуць, што гэ та грэх. Са ма не ве даю...

На дзя: Ты доб ра, Ган дзя, пры ду ма ла. Спра бую ве чар ком 
па га ва рыць з баць ка мі Алё ны.

Іг рае му зы ка

Сцэ на V

(Ма ці да пуб лі кі)

Ма ці: Як ча ла век то піц ца, то брыт вы ха па ец ца... Да ра-
жэнь кія! Дзе мы са сва ёй бя дой не бы лі. На ве да лі шап-
тух у Стаў п цах, Ду бі чах, Гра баў цы, Ор лі і ўсе ін шыя 
на во кал. За ра дай і да па мо гай гэ тых ба буль уда ло ся мне 
зап ра сіць дач ку да род нае ха ты і па ча ста ваць яе за моў-
ле ны мі пра ні ка мі і ва дой. Са мі па бач це.

(Ма ці не сы хо дзіць са сцэ ны, толь кі рых туе стол. Іг рае 
му зы ка. Баць ка ўно сіць дра бі ну і ха мут)

Іг рае му зы ка

Сцэ на VI

(у ха це — Ма ці, Баць ка ча сту юць дач ку ча ем)

Ма ці: До чань ка да ра гая! (Ма ці аб ды мае дач ку) Як доб-

ра, што ты ад нак па слу ха ла 
мя не і прый ш ла пе рад вы ез дам 
у Са вец кі Са юз з на мі раз ві тац ца 
і вы піць чай.

Алё на: Дзя кую, ма мо! Ся ду, нап’-
ю ся з ва мі гар ба ты.

Ма ці: Ся дай, ся дай, ка лі ла ска! 
(дач ка ся дае, Баць ка зас ла няе 
Ма ці пе рад дач кой, якая да лі вае 
за моў ле ную ва ду ў гар ба ту)

Баць ка: (гла дзіць дач ку па пля-
чы) Ты мая кве тач ка! Ты мая 
ру жа! Як доб ра ця бе зноў ба-
чыць у род най ха це. Я для ця бе, 
род нень кая, ад даў бы апош нюю 
са роч ку.

Алё на: То паз воль це мне жыць як ха чу і з кім ха чу. (дач-
ка ўстае)

Баць ка: Паз во лім, паз во лім.

Ма ці: Бу дзеш са бе жыць як хо чаш. Сядзь, пра шу! Вазь-
мі пра ні к, ка лі ла ска! (Ма ці ча стуе дач ку, усе п’юць гар-
ба ту)

Баць ка: Наг рэй ся га ра чым ча ем...

Ма ці: Алё нач ка! Каб вам з Ко лем у жыц ці шан ца ва ла, 
пе ра лезь це раз ха мут, а по тым це раз дра бі ну.

Алё на: Ня хай вам бу дзе. (Баць ка з дач кой уста юць і ён 
пра цяг вае Алё ну праз ха мут — тым ча сам Ма ці ня-
бач на пра цяг вае па ёй «ча ра мі» і кі дае за ся бе. Баць ка 
пра цяг вае Алё ну праз дра бі ну, а Ма ці зза ду пыр скае на 
дач ку «цу доў най» ва дой)

Алё на: У ха це дождж ідзе?!

Ма ці: Та бе так толь кі зда ло ся.

Баць ка: Мо жа дзе дош ку ве цер адар ваў. По тым па даб’ю.

Ма ці: Едзь са бе з Ко лем ку ды за хо чаш, ды вазь мі з до му 
хоць леп шыя бо ты і воп рат ку.

Баць ка: (Дае дач цэ ча ма дан) Яны тут!

Алё на: Дзя кую! На мя не па ра! (раз віт ва ец ца з ма ці, ста-
віць на зям лі ча ма дан)

Ма ці: Шчас лі вай да ро гі, Алё нач ка!

Алё на: Дзя кую. (Баць ка бя рэ ча ма дан і, вы хо дзя чы за 
Алё най, ка жа)

Баць ка: Ня хай ця бе, до чань ка, Бог не па кі дае

Ма ці мо мант гля дзіць за імі і вы но сіць за па ра ван пад-
нос з гар ба тай.

Іг рае му зы ка.

Сцэ на VII

(да пуб лі кі вы хо дзяць па чар зе Ко ля, На дзя, Алё на, Ма-
ці, Ган дзя, Баць ка)

Ко ля: Ну я як ду ма е це, па маг ло?

На дзя: А як жа, па маг ло!

Алё на: Мы па е ха лі з Ко лем на гра ні цу, ды там бы лі праб-
ле мы і мы ад к ла лі вы езд у Са вец кі Са юз на тры тыд ні.

Ко ля: А праз ты дзень (ма хае ру кой) яна мя не ўжо па кі-
ну ла і вяр ну ла ся да му жа, а я па ехаў адзін.

Ма ці: Ня даў на Алё на на ра дзі ла дач ку, а Мі ша хоць не ве-
даў, ці ён баць ка, вы хоў ваў яе і ка хаў як сваё род нае дзі ця.

Ган дзя: Мі ша ні ко лі не пе ра стаў ка хаць і ша на ваць сваю 
шлюб ную.

Алё на: Я ха ця паз ней, ды шчы ра па ка ха ла му жа, на ра-
дзі ла Мі шу яш чэ сы на і пра жы лі мы ў шчас ці і зда роўі 
доў гае жыц цё.

Ко ля: А я за мя жой паз наў дру гую — так са ма Алё ну. 
Ажа ніў ся. Як ба чы це, яш чэ жы ву. Ды Алё на ну мар адзін 
ча ста мне сні ла ся. Не маг чы ма ба чыць чу жыя сны і, на 
маё шчас це, мая жон ка пра іх не ве да ла.

Ма ці: Ну і як тут не ве рыць у шап тух!

На дзя: Мі шу мы не па ка за лі, каб яка ясь ці жан чы на з гля-
дзель най за лы яго не пры ча ра ва ла.

Іг рае му зы ка, да ста яў шых ак цё раў да хо дзіць Гар ма-
ніст іг ра ю чы на гар мо ні ку і ўсе кла ня юц ца.

АСО БЫ: АЛЁ НА (ДАЧ КА), МА ЦІ, БАЦЬ КА, КО ЛЯ, НА ДЗЯ — ЖАН ЧЫ НА 
З ВЁ СКІ, ГАН ДЗЯ — ЖАН ЧЫ НА З ВЁ СКІ, ГАР МА НІСТ З ГАР МО НІ КАМ

Як не ве рыць 
у шап тух!

Ве ра МА САЙ ЛА
Гай наў ка
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

http://a4games.by 14 сту дзе ня — дзень нараджэння 

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

У час  фар ма ван ня  і аб вяш чэн ня  БНР 
у бе ла ру скім ру ху бы ло не так шмат жан
чын. Пра ад ну з іх — у гэ тым вы пу ску ка лен
да ра  тыд ня.  14  сту дзе ня  спаў ня ец ца  125 
га доў з дня на ра джэн ня бе ла ру скай па эт кі 
Кан стан цыі  Буй лы  (у баль шы ні  кры ніц  яе 
проз віш ча па да ец ца як „Буй ло”), ай чын най 
твор цы, якая пе ра жы ла не каль кі эпох і бы
ла свед кай мно гіх па дзей. На ра дзі ла ся яна 
ў Віль ні  ў 1893  г.,  там  жа  ат ры ма ла  сваю 
пер шую аду ка цыю. Баць ка бу ду чай па эт кі 
пра ца ваў аб’ ез д ні кам ко ней ні  то ў гра фа 
Тыш ке ві ча, ні то ў кня зя Га га ры на, а пас ля 
пе ра ез ду ў мя стэч ка Віш не ва Аш мян ска га 
па ве та стаў аран да та рам. Буй ла, скон чыў
шы ў Віль ні на стаў ніц кія кур сы, пра ца ва ла 
ў шко ле на Лід чы не, за гад ва ла бе ла ру скай 
кні гар няй у По лац ку. Пас ля та го як кні гар
ня за чы ні ла ся, пе рай ш ла на пра цу ў зем скі 
са юз.  У 1923 г.  лёс  за кі нуў  яе  ў Маск ву. 
З 1933 г., ка лі яе муж Ві таль Ка ле чыц пат
ра піў пад ста лін скія рэ прэ сіі, пра ца ва ла на 
за во дзе. Усё да лей шае жыц цё па эт кі прай
ш ло  ў Маск ве,  дзе  яна  бы ла  на  служ бе 
ў роз ных пра мыс ло вых уста но вах. Вер шы 
на чу жы не не пі са лі ся.

Як і мно гія ін шыя бе ла ру скія твор цы Кан
стан цыя  па ча ла  дру ка вац ца  ў ві лен скай 
„На шай  ні ве”.  Га зе ту  вы піс ваў  баць ка, 
праз  гэ та  Кан стан цыя  за ці ка ві ла ся  бе ла
руш чы най.  Пры чым  пер шыя  вер шы  бы лі 
змеш ча ны  пад  імем  яе  бра та  Эду ар да. 
Юнай твор цы та ды бы ло 16 га доў. Па эт ка 
ста ле ла ра зам з ле ген дар най га зе тай. Пер
шы збор нік па э зіі Буй лы „Кур ган ная квет
ка” вый шаў у Віль ні ў 1914 г. у ле ген дар най 
дру кар ні Мар ці на Кух ты. Рэ дак та рам збор
ні ка быў Ян ка Ку па ла. Кан стан цыя сяб ра
ва ла  з яго най  жон кай  —  Ула дзіс ла вай 
Лу цэ віч.  А афар м ляў  „Кур ган ную  квет ку” 
(яна бы ла выд ру ка ва на так са ма фак сі міль
на ў 1989 г.) Язэп Драз до віч. Ян ка Ку па ла 

звяр таў ся да яе так: „Пі шы це яш чэ і яш чэ!” 
і прыс вя ціў Буй ле верш „Мая дум ка”. У тым 
жа  1914 г.  Кан стан цыя  па  рэ ка мен да цыі 
Ала і зы  Паш ке віч  уз на ча лі ла  бе ла ру скую 
кні гар ню ў По лац ку.

Паз ней,  ця гам  роз ных  га доў,  у па эт кі 
вый шаў яш чэ дзя ся так па э тыч ных збор ні
каў, ся род якіх і кніж ка вер шаў для дзя цей 
„Юрач ка”.  Мак сім  Га рэц кі  лі чыў  Кан стан
цыю  Буй лу  „най больш  вы дат най  пас ля 
Цёт кі жа ноц кай сі лай у на шай па э зіі”. Ме
ла прыз нан не па эт ка  і ад улад БССР, якія 
ўга на ра ва лі яе ты ту лам зас лу жа най дзя яч
кі бе ла ру скай куль ту ры, хоць у са вец кі час 
яе  і пап ра ка лі  ў праз мер ным  бе ла ру скім 
пат ры я тыз ме. Мо жа та му спа да ры ня Кан
стан цыя  і ад мо ві ла ся  свят ка ваць  у 1968 г. 
свой  юбі лей.  Ёй  бы ло  гэ та  не пат рэб на. 
На пэў на ў чу жой Маск ве па эт ка ад чу ва ла 
ся бе птуш кай з пад рэ за ны мі кры ла мі. Яна 
так і за я ві ла: „Што ад зна чаць? — Што з пле
я ды  на шых  пісь мен ні каў  ад на  за ста ла ся, 
як сас на на га ля він цы, хі стац ца над ма гі лай 
ссе ча ных дрэ ваў?”.

У твор час ці  Кан стан цыі  Буй лы  знай ш лі 
шы ро кае  ад люст ра ван не  фаль к лор ныя 
ма ты вы. А адзін з яе вер шаў „Люб лю наш 
край, ста рон ку гэ ту”, які пак лаў на му зы ку 
Мі ко ла  Ра вен скі,  стаў  на род най  пес няй. 
Ці ж  не  най вя лік шае  гэ та  прыз нан не  для 
твор чай асо бы. Ме на ві та Кан стан цыя Буй
ла  вы ка ры ста ла  ў да чы нен ні  да  Бе ла ру сі 
эпі тэт „сі ня во кая”, які тры ва ла за ма ца ваў
ся ў лі та ра ту ры і звы чай най мо ве.

Кан стан цыя Буй ла амаль да жы ла да не
за леж нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па мер ла 
яна ў 1986 г. у раз гар „пе ра бу до вы” ў Маск
ве.  Ур на  з па рэш т ка мі  бы ла  пры ве зе на 
ў Бе ла русь і па ха ва на на мо гіл ках у Віш не
ве  (Ва ло жын скі  ра ён).  Мяс цо вая  віш неў
ская шко ла но сіць яе імя.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Канстанцыі Буйлы
Доў гі мі зі мо вы мі ве ча ра мі, асаб лі ва на

пя рэ дад ні вы ход ных, пры ем на ба віць час 
у ся мей ным ко ле ці ў кам па ніі ста рых сяб
роў і зна ё мых. Цёп лы глін т вейн аль бо гуль
ня  ў кар ты спры я юць доб рай няс пеш най 
раз мо ве, але яны наў рад ці маг чы мы, ка лі 
по бач дзе ці, бо іх так са ма не як трэ ба да
лу чыць  да  агуль на га  дзе ян ня.  Па да ец ца, 
што  най больш  для  та ко га  па ды хо дзяць 
раз на стай ныя доб рыя на столь ныя гуль ні.

Шчы ра  ка жу чы,  у бе ла ру скіх  кра мах 
знай с ці  бе ла ру ска моў ную  на столь ную 
гуль ню  прак тыч на  не маг чы ма,  бо  іх  там 
пап ро сту ня ма. На столь ныя гуль ні спрэс 
за ве зе ны ў боль шас ці з Ра сіі, та му на ват 
ка лі яны но сяць ней кі раз ві ва ю чы ха рак
тар,  то раз ві ва юць дзя цей  як  гра ма дзян 
ме на ві та гэ тай кра і ны.

Як  і ў вы пад ку  з бе ла ру скай  мо вай, 
на  якую дзяр жаў най бе ла ру скай  ула дзе 
глы бо ка  нап ля ваць,  за  спра ву  вы ра бу 
на столь ных  гуль няў  бя руц ца  эн ту зі я сты, 
што да ўся го ма юць яш чэ і прад п ры маль
ніц кую жыл ку. Та кія, як на пры клад, га ра
дзен цы, згур та ва ныя ў твор чае аб’ яд нан
не  „Ача ты ры”  (А4).  Каб  блі жэй  па зна
ёміц ца з імі, вар та за зір нуць на сайт, што 
мес ціц ца  ў ін тэр нэ це  па  ад ра се  https://
a4ga mes.by.

«„Ача ты ры”  —  гэ та  твор чая  ка ман
да  аў та раў  і ды зай не раў  з Га род ні,  што 
зай ма ец ца  вы дан нем,  па пу ля ры за цы яй 
на столь ных  гуль няў  у Бе ла ру сі.  На ша 
пра ца — гэ та тое, што мы са праў ды лю
бім. І та му — ук ла да ем у яе ўсе на шы ідэі, 
вы сіл кі, та лен ты і гэ ту бяз меж ную лю боў 
да на столь ных гуль няў”», — рас па вя да ец
ца на га лоў най ста рон цы сай та, які су час
на скан ст ру я ва ны,  вы гля дае пры ваб лі ва 
і па дах воч вае па зна ёміц ца з на столь ны мі 
гуль ня мі,  якія  ў „Ача ты ры”  на зы ва юць 
леп шы мі.

Вый с ці  на  руб ры кі  сай та  мес цяц ца 
з ле ва га бо ку вы яў лен ня. Пер шай руб ры
кай  ідзе  „Мо ва. Бус лік — пе ра дза мо ва”. 
„На столь ная гуль ня „Мо ва. Бус лік” — пра
цяг  на ша га  пра ек та  „Мо ва”,  але  за раз 
— для са мых ма лень кіх. Гэ та се рыя гуль
няў, якая бу дзе зна ё міць не толь кі з лі та
ра мі, але і з ці ка вы мі бе ла ру скі мі сло ва мі, 
а роз ныя ва ры ян ты пра ві лаў зро бяць яе 
да ступ най  для  дзя цей  роз на га  ўзро сту 
— ад 3 да 10  га доў”, — тлу ма чаць сэнс 
свай го  но ва га  вы ра бу  сяб ры  твор ча га 
аб’ яд нан ня. Да рэ чы, ён не за стаў ся паза 
ўва гай  ме ды яў.  „Гуль ню  „Мо ва  Бус лік” 
мож на бу дзе за мо віць не толь кі на сай це 
кам па ніі А4 ды ў са цы яль ных сет ках, але 
і ўба чыць на па лі цах сет кі кра мы для дзе
так „Бус лік”, якая і ста ла спон са рам ства
рэн ня гэ тай бе ла ру скай на стол кі”, — рас
па вя дае пра гуль ню Ра дыё „Ра цыя”.

Для та го, каб па зна ёміц ца з ін шы мі вы
ра ба мі  ад  „Ача ты ры”,  трэ ба  за зір нуць 
у руб ры ку  „Ка та лог”.  Па чы на ю чы  ад 
2013 го да, ка лі бы ла ство ра на іх пер шая 
гуль ня „Паў стан цы”, коль касць іх знач на 
па вя лі чы ла ся. Сён ня на сай це мож на па
ба чыць больш за дзя ся так та кіх гуль няў, 
ся род якіх „Бе ла ру скія іг раль ныя кар ты”, 
„Зам ка вая  ве жа”,  гуль ня  для  да рос лых 
„Мо ва”,  на бор  драў ля ных  дэ та ляў  для 
бу да ван ня „На трох кі тах” і ін шыя. „У блі
жэй шы  час  мы  пла ну ем  вы пус ціць  ка ля 
10 но вых на столь ных гуль няў, над рас п
ра цоў кай якіх пра цу ем у да дзе ны мо мант. 
З боль шас цю на шых пра ек таў ужо за раз 
мож на па зна ёміц ца на ста рон ках на ша га 
сай та”, — абя ца юць на ста рон цы „У рас
п ра цоў цы”  сяб ры  „Ача ты ры”.  Да рэ чы, 
з гэ ты мі ці ка вы мі людзь мі, якіх шас цё ра, 
мож на за воч на па зна ёміц ца, за зір нуў шы 
ў руб ры ку „Ка ман да”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся 
ад но ўспа мі ны (34)

У
 Мок рым, як і су сед ніх вё сках 
(Кна ры ды, Ду бя жын, Крас нае 
Ся ло), дзе мы за яз джа лі з кі на пе
ра соў кай, у па чат ках шас ці дзя

ся тых га доў не бы ло элек т ра то ку. Ка ры
ста лі ся мы аг рэ га там. Вё ска не ма лая, 
зад ба ная. Жы ха рам ня дрэн на жы ло ся, 
бо зям ля тут ура джай ная, збі ра лі ба га ты 
плён. Ап ра ча вы рош ч ван ня сель ска гас
па дар чых куль тур і жы вё ла га доў лі ся ля
не зай ма лі ся вы твор час цю са ла мя ных 
мат (цы но вак). Кож ны выт вор ца быў чле
нам ка а пе ра ты ва «Цэ пэ лія», што год пла
ціў наз на ча ныя член скія ўзно сы. У ся ле 
бы ла ча ты рох к лас ная шко ла, вя ско вая 
кра ма і свят лі ца, у якой дэ ман ст ра ва лі кі
на се ан сы. Горш бы ло ў зі мо вы час. Свят
лі ца бы ла не а цеп ле на. Але мак ра не гро
шай на кі но не шка да ва лі. Пры сут насць 
гле да чоў бы ла вя лі кая. У на ву чаль ным 
го дзе ар га ні за ва лі ра ніш ні кі для школь
ні каў (шко ла ме жа ва ла са свят лі цай). 
У вёс цы бы ла доб ра ах вот ная па жар ная 
ка ман да. На чаль ні кам, па мя таю, быў 
Ры жык (імя не за ха ва ла ся ў па мя ці). Ён 
штам па ваў нам блан кі служ бо вай ка ман
дзі роў кі. Не па да лёк ад свят лі цы па жар
ні кі збу да ва лі суп раць па жар ны ба сейн 
і аб га ра дзі лі яго сет кай.

У Мок рым я хут ка па зна ёміў ся з жы ха
ра мі. Ма і мі кам па ньё на мі для сяб роў скіх 
су стрэч ста лі Сця нан Ні кі цюк, які на стаў
ні чаў у Ма лін ні ках, Ян ка Ні кі цюк, мяс цо
вы зем ля роб і Сця пан Гу раль чук, які пра
ца ваў на пун к це скуп кі буль бы ў Кляш чэ
лях — за ду шэў ны ка ле га. У паз ней шых 
га дах ён пе ра няў ка ман да ван не над 
па жар ні ка мі мяс цо вай ка ман ды. Не ад ной

чы я гас ця ваў у іх на пры хад скім фэс це 
на Ілью. Пас ля не каль кіх га доў я меў ужо 
сва я коў — сяст ру жон кі Воль гу Гу раль
чук, шваг ра Лё ні ка і пля мен ні каў Ва лі ка 
і Юр ку. За тым за хо дзіў да іх па а бе даць 
і на нач лег. Зрэш ты, усе жы ха ры вё скі 
доб ра зыч лі ва ста ві лі ся да кі нош ні каў. Не 
бы ло праб ле мы з па стаў кай для на шай 
кух ні га род ні ны, ма ла ка, ар жа но га хле ба 
ці фрук таў у лет нім се зо не. Та го нам не 
шка да ва лі.

З Мок ра га за ха ваў ся ў ма ёй па мя ці са
мы леп шы ўспа мін з пра цы ў ВПК. Пры
па мі наю та кое зда рэн не. Ка лі мы ся дзе лі 
на ад вя чор ку ў ма шы не пе рад вя чэр нім 
се ан сам, зай ш ла вы со кая з ку ча ра мі 
жан чы на і, звяр нуў шы ся да мя не, ка жа:

— Ты, бу дзеш, Ула дэк?
— Я, Ула дэк, — ад каз ваю.
— Зап ра шаю на вя чэ ру.
— А з кім маю го нар га ва рыць?
— Я — Ган дзі на ся стра, твая шва гер ка...
Вось та кім чы нам я па зна ёміў ся са 

сва я ка мі ў Мок рым. З та го ча су мі ну ла 
амаль пяць дзя сят га доў. У веч ны спа чын 
адыш лі шва гер ка Оля з му жам Лё ні кам, 
ды іх ні ста рэй шы сын Ва лік, які ажа ніў ся 
ў Гра баў цы. За стаў ся ад но ў Мок рым 
не жа на ты Юр ка. Здоль ны хла пец, ад но 
ў жыц ці яму не па шан ца ва ла. Але ён не 
прад ба чыў на ка на ван ня свай го лё су. Так 
то ў жыц ці ўжо бы вае...

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

n Ма ла дыя кад ры па жар ні каў з Мок ра га. Пер шы зле ва Сця пан Гу раль чук, на чаль нік ОСП. n Ян ка Ні кі цюк (пер шы спра ва) з ка ле га мі. Здым кі з 2000 го да.
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(22.03. — 20.04.) Цяж ка ва та. Трэ ба бу дзе пад-
во іць ці пат ро іць вы сіл кі! Не пад да вай ся пе раш-
ко дам (пад ка нец ме ся ца вый дзеш на про сты 
шлях). 14-15.01. не ра бі ні чо га, да ча го ця бе 
на маў ля юць; лепш не зап ра шай гас цей. Эма цы-
я наль ная гай дан ка, пас ля 18.01. ска жы ўсё ж 
«па бач». На пра цы зма бі лі зуй ся і паз ма гай ся 
за тое, што та бе на ле жыц ца. Ба ран з дру гой 
дэ ка ды ня хай лепш звер нец ца яш чэ да ін ша га 
ле ка ра.
(21.04. — 21.05.) Доб ры на строй і фор ма. 
Не за няд боў вай важ ных спраў, жыц цё пой дзе 
ў доб рым на прам ку. Больш жыц ця ра дас нас ці. 
Са мот ныя Бы кі бу дуць це шыц ца вя лі кай па пу-
ляр нас цю. 14-15.01. мо гуць та бе па дзей ні чаць 
на нер вы бліз кія асо бы. Пас ля 18.01. на ся мей-
ныя праб ле мы гля неш з ін шай пер с пек ты вы 
і вы ра шыш іх у не ты по вы спо саб.
(22.05. — 22.06.) 14-15.01. — не най леп шы час 
на но выя зна ём ствы. 18-21.01. ад с вя жыш фай-
нае зна ём ства. 14.01. ма ла шчас ця ў гуль нях 
і біз не се. Дум кі пра зна ё мых і чле наў сям’і за-
ха вай для ся бе. Але і не дай жар та ваць з ся бе. 
Не шы ку юц ца боль шыя вы дат кі, але гро шай 
менш. На пра цы кан т роль. Пры ін ве сты цы ях не 
кі руй ся абя цан ня мі, а рэ а лі я мі. Не раз ліч вай на 
за ла тыя го ры. Не ат ру ці ся нез да ро вай ежай.
(23.06. — 23.07.) 14.01. не бя ры ў сэр ца прык-
рых слоў. 16-18.01. без вы сіл ку даб’ еш ся 
прыз нан ня і за хап лен ня. Бу дзеш больш ба я ві-
ты і ўпэў не ны. Не да сі са бе ўзлез ці на га ла ву. 
Ха ця прый дзец ца пе ра маг чы шмат пе раш код 
і пра ціў ні каў. Да сі ра ды! Мі лая су стрэ ча з сяб-
ра мі мо жа за мя ніц ца ў арэ ну. Ам бі цыі хо піць, 
але твая ўраж лі васць мо жа не выт ры маць пра-
цяг ла га са пер ні цтва. Най лепш усе дзе ян ні па-
дзя лі на эта пы. Нер вы раз г ру зі фі зіч на.
(24.07. — 23.08.) 14-15.01. вы я віц ца ўся праў-
да пра тваю па ру. На скла да ныя ад но сі ны са 
зна ё мы мі глянь з ад лег лас ці. Не пад да вай ся эма-
цы я наль ным гуль ням і шан та жу. Іль вы з апош ніх 
дзён зна ка мо гуць раз ліч ваць на асаб лі выя бо-
ну сы ад лё су (іг рай це ў ла та рэю, па каз вай це 
свае ідэі і за ду мы, вы сы лай це Сі-Ві...). Апош нія 
ня хай піль на пра цу юць. Асаб лі ва 14-16.01. 
пры май це ўсе пра па но вы, за якія не ўзя ла ся 
кан ку рэн цыя — бу дзе це ў вый г ры шы. З 20.01. 
уз рас це твой рэй тынг у гра ма дзе.
(24.08. — 23.09.) Хут чэй шы тэмп. Не бу дзеш 
пе рай мац ца абы-чым. Возь меш ся за но выя 
вык лі кі. Доб ры на строй, прас цей шае здзяй с-
нен не мар. Сім па тыя, но выя зна ём ствы. Шчы-
ра па раз маў ляй з пар т нё рам (асаб лі ва 14.01.). 
Не сып со лі на ста рыя ра ны, каб не стра ціць 
пры го жай су стрэ чы 18-21.01. Да 17.01. ідзі на 
пры ха рош ва ю чыя пра цэ ду ры (асаб лі ва з зу ба-
мі).
(24.09. — 23.10.) 14-15.01. у тва ёй па ры ад но-
сі ны за віс нуць на ва ла ску. Мо жа так са ма выз ва-
ліц ца вя лі кае па чуц цё. І ўрэ гу лю юц ца ад мі ніст-
ра цый ныя і юры дыч ныя пы тан ні. Пас ля 18.01. 
мно ства дам ска-джэн т ль мен скіх ат рак цы ё наў. 
Дзя ку ю чы трап ным вы ба рам ат ры ма еш боль-
шую сва бо ду дзе ян няў і ад к ры еш для ся бе 
но выя пер с пек ты вы. Мо жаш паз ма гац ца за 
боль шыя гро шы. Ва ру шы ся, пі зёл кі, ма сі руй ся 
эфір ны мі алей ка мі.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш дзей ні чаць з вя ліз най 
энер гі яй, на ват ад ча ем. Сяг неш па прэ стыж 
і ўла ду. Вы дат ныя за ду мы, пад трым ка сяб роў. 
Важ ныя спра вы аб га ва ры з 18.01. (да 21.01.), 
боль шы на ціск пак ла дзі на ся мей ныя спра вы. 
У пра фе сіі му сіш за ся ро дзіц ца, і не вы бя гай за 
да лё ка дум ка мі. А бу дзеш ма рыць і схо чац ца 
рэ а лі за ваць свае ма ры, на ват кош там крэ ды ту. 
Ме рай ча ста ціск кры ві. Пі зя лё ную ка ву і бе лую 
гар ба ту.
(23.11. — 22.12.) Паз бя гай па даз ро ных ін та рэ-
саў і кан ф лік таў з ка ле га мі асаб лі ва 14-16.01. 
Праб ле мы ця бе аб мі нуць, а гро шай пры бу дзе. 
Але не шу кай ця пер ка хан ня, бо мо жаш кеп ска 
тра піць. Да 17.01. у сар дэч ных спра вах уво гу ле 
за су ха. Але абя ца юц ца гро шы. Ча стуй ся гор кім 
ша ка ла дам.
(23.12. — 20.01.) 14-16.01. нер во вая ат мас фе-
ра до ма. Да 17.01. ты пе сту нок Ве не ры — шчас-
лі вы час у кам па ніі і гуль нях. Доб рая фор ма. Ка-
зя ро гі з ІІ і ІІІ дэ ка ды ма юць шан цы на най больш 
шчас лі выя ад но сі ны. Але 14-15.01. да ку чаць 
бу дзе зай з д расць пар т нё ра. 18-20.01. вы дат на 
асаб лі ва ў біз не соў цаў, не вя до ма ку ды дзя ваць 
гро шы!
(21.01. — 19.02.) 14-15.01. гро шы бу дуць 
про ста вы ця каць спа між паль цаў. Ка ля 18.01. 
су тык нуц ца да ро гі твая і ка гось ці асаб лі ва га 
(ня хай тая асо ба зро біць пер шы крок). Пас-
ля 20.01. рас па го дзіц ца над та бою не ба, 
а кан ф лік ты са мі зной дуць раз вяз ку.
(20.02. — 21.03.) 14.01. маг чы мыя не па ра зу-
мен ні з пар т нё рам. Бу дзеш моц ны і заў зя ты, 
але і ра ман тыч ны. 14-15.01. ты вель мі пры над-
ны для ін ша га по лу (13-14.01. за бяс печ ся!). 
18-21.01. стой на сва ім, бо ма еш ра цыю. Вель-
мі са чы за ўсім пры па куп ках. Не ся дай на ха-
лод нае. Ага та АР ЛЯН СКАЯ

14.01 — 20.01Пенсіі 
палякаў

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1.  лік  у...  Дзміт рыя,  2.  ста лі

ца Ма ла ві, 3.  зла ка вае збож жа, 
з зяр нят  яко га  ва ры лі  кі сель, 4. 
пер шы і апош ні гук му зыч най га
мы,  5.  буй ная  жвач ная  жы вё ла 
з Цэн т раль най  Азіі  ў...  па ля ка, 
6. акі ян між Ста рым і Но вым Све
та мі,  7.  заш к лё ная  створ ка вая 
ра ма  для  аб ра зоў,  8.  дзяр жа ва 
з Най ро бі, 9.  вы нік  пра цы  твор
цы, 10.  Адам  Га но ры,  бе ла ру скі  эт ног раф 
(18181886),  11.  „сле па ва тае”  на ся ко мае, 
якое жы віц ца кроўю жы вёл  і ча ла ве ка, 12. 
пра сто ра  якую мож на  аха піць  зро кам  або 
ўяў лен нем,  13.  не вя лі кая  вель мі  ру ха вая 
ры ба, ча ла век, звя рок, 14. аг ром ная аф ры

кан ская пу сты ня, 15. фаб ры ка, 16. во зе ра, 
якое ў Бе ла ру сі лі чыц ца цэн т рам Еў ро пы.

Ад га да ныя  сло вы  за пі саць  у выз на ча
ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых  па лях  ат ры ма ец ца  ра шэн не  — 
бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку 
з 52 ну ма ра
Пяць, пом нік, кар тог раф, во

дар,  азі мі на,  ды я ліз,  спар т с мен, 
Кра каў,  фа шыст,  ра ке та,  га ле
ча.

Ра шэн не: Не пом ніць ка ро ва зі мы, да ча-
каў шы ся ле та.

Кніж ныя  ўзна га ро ды  вы сы ла ем  Анне 
Дэм’я нюк з БельскаПадляшскага  і Міхалу 
Байко з Беластока.

ЗУС сі стэ ма тыч на ін фар муе аб уз роў
ні ся рэд няй пен сіі па ля каў. За раз яна 
скла дае су му ка ля 2100 зло тых. Гэ та кай 
стаў кай мо гуць па ка ры стац ца неш мат лі
кія, на пры клад, Ма ры ля Ра до віч што ме
сяч на ат рым лі вае 1600 зл., або Ан то ні 
Ма ця рэ віч, які паза мі ні стэр скай па луч
кай, ат рым лі вае ка ля трох ты сяч пен сіі. 
Для 140 ты сяч ча ла век гро шы та кія не да
сяж ныя. Най боль шай пен сі яй ка ры ста
ец ца жы хар ка Быд гаш чы, больш за 20 
ты сяч зл. Са мая ніз кая кво та, якую вып
лач вае ЗУС, гэ та 4 гро шы. Та кіх аб сур
д ных фак таў мож на пры во дзіць больш. 
Тыд нё вік «Факт» на ас но ве да ных ЗУС 
ап ра ца ваў па раў нан не, якое да каз вае, 
што ў кож ным го ра дзе зной дзец ца пен
сі я нер з гра шо вай пен сі яй. У Вроц ла ве, 
на пры клад, са мы «бед ны» пен сі я нер 
ат рым лі вае 20 гр., у Быд гаш чы — 82 гр., 
у Люб лі не — 7,27 зл., у Ло дзі — 99 гр., 
а ў Заб жы — 1,08 зл. Так ніз кія вып ла ты 

вы ні ка юць з пры чы ны вель мі ка рот ка га 
ста жу пра цы або бра ку ад па вед ных да ку
мен таў.

Ста ноў чай част кай пад бор кі, па ка за
най «Фак там», з’яў ля юц ца пен сіі больш 
за 10 ты сяч зл., якія пад ма ца ва ны да ку
мен та мі аб даў жэй шым, чым 50 або 60
га до вым ста жы пра цы. Най больш «ап лат
ным» пен сі я не рам з’яў ля ец ца зга да ная 
жы хар ка Быд гаш чы, якая вый ш ла на пен
сію ва ўзрос це 81 год. Са мы мі вы со кі мі 
пен сі я мі ка ры ста юц ца жы ха ры Шлён ска
га ва я вод ства (у ся рэд нім 2626,12 зл.), 
а ў Пад кар пац кім ва я вод стве ся рэд няя 
пен сія скла дае 1905,37 зл.

Па лі ты кі, якія ма няць вы бар ш чы каў 
абя цан ка мі, не на ра ка юць на свае пен сіі. 
Ярас лаў Ка чын скі пен сі я не рам з’яў ля ец
ца ад мі ну ла га го да і што ме сяч на за да
валь ня ец ца вып ла тай ка ля 3200 зл. Та
кую ж стаў ку неў за ба ве да сяг не Ан то ні 
Ма ця рэ віч. Знач на мен шыя пен сіі ат рым
лі ва юць ар ты сты, якім пла ці лі перш за 
ўсё за кан цэр ты, вы сту пы або спек так лі 
і не ад во дзі лі ад гэ та га стра ха вых уз но
саў, на пры клад, зга да ная ўжо Ма ры ля 
Ро до віч, ці Бэ а та Тыш ке віч (1350 зл.).

Ап ра ца ваў Ула дзі мір СІ ДА РУК

Плат ныя 
фоль га выя 
па ке ты
З па чат кам сту дзе ня 2018 го да бу дзем 

пла ціць за фоль га вую ўпа коў ку. Гэ та вы
нік на ве лі за цыі за ко на аб ахо ве ася род
дзя.  Та го  па тра ба ваў  Еў ра са юз.  За раз 
пры за куп цы ў кож най кра ме за фоль га
вы па кет зап ла цім 20 гро шаў. Бяс п лат ны
мі бу дуць ад но тон кія па ке ці кі для ўпа коў кі 
га род ні ны, мяс ных вы ра баў або пра да ва
на га та ва ру на ва лам. Еў ра са юз ны за кон 
зво дзіц ца да мен ша га рас хо да ван ня тор
ба чак і вы ка ры стан ня су мак для шмат ра
зо ва га ўжыт ку. Да гэ туль па ля кі най больш 
у Еў ро пе ка ры ста лі ся бяс п лат ны мі фоль
га вы мі  па ке та мі.  Каб  не  пла ціць  за  тор
бач ку, хо піць ад но заб раць сваю з до му. 
Дзяр жаў ны  бю джэт  па поў ніц ца  гэ тым 
са мым на 1,1 мі льяр да зло тых. На што бу
дуць пры зна ча ны зда бы тыя гро шы за ўпа
коў ку, па куль што не вя до ма, на пэў на не 
тра пяць у ве дам ства ахо вы ася род дзя.

(ус)

Паг лыб ляй свае ве ды
 Ра бін нік 
Ра бін нік — птуш ка сям’і драз до вых, ат ра да ве ра б’і на па доб ных. У нас 

пры лёт ны, пе ра лёт ны і част ко ва зі му ю чы від. Па шы ра ны ў Еў ра зіі.
Ра бін нік  на ся ляе  ўзле скі  ліс це вых, мя ша ных  і хва ё вых ля соў, рэд ка

лес сі, да лі ны рэк, пар кі, вя лі кія са ды. Кор міц ца на ся ко мы мі, іх лі чын ка мі, 
чар вя ка мі, дроб ны мі ма лю ска мі, зрэд ку жа бя ня та мі, во сен ню і зі мой яга
да мі.

Даў жы ня це ла ра бін ні ка — ка ля 25 сан ты мет раў, ма са 85103 г. Апя
рэн не га ла вы, шыі, част кі спі ны по пель нашэ рае. Спі на, пле чы  і част ка 
кры ла каш та на выя. Гор ла вох ры стае, з па доў ж ны мі чор ны мі па ло ска мі. 
Ва ляк і гру дзі ры жа ва тавох ры стыя з чар на ва ты мі стра ка ці на мі, на кі ра ва
ны мі вер ха ві най уніз. Бруш ка і пад па ха — бе лыя. Хвост і кры лы — чар на
ва табу рыя. Дзю ба цём набу рая, з жоў тай ас но вай, но гі чор ныя.

Боль шасць  ра бін ні каў  пры ля тае  ў кан цы  кра са ві ка.  Пес ня  ра бін ні ка 
гру бая, са скры пу чых, тра ску чых і флей та вых гу каў і шчэ бе ту.

Ра бін нік —  вель мі  мі тус лі вая  і крык лі вая  птуш ка.  Крык —  „чыкчык
чык”, пры не бяс пе цы — тра ску чае „рарара”.

Ра бін нік се ліц ца па ра мі або ка ло ні я мі да 30 пар і больш. Гняз до бу дуе 
звы чай на ў раз ва лі не ства ла дрэ ва, ра дзей на ба ка вых га лі нах, на вы
шы ні ад 2 да 14 мет раў (адз на ча ны вы пад кі гнез да ван ня на пла тах  і на 
зям лі), ма сіў нае, паў ша ра па доб нае, са сцёб лаў тра вы, ка рэнь чы каў ліс
ця, зма ца ва ных гле бай або ілам. Выс ціл ка гняз да ра бін ні ка — з дроб ных 
сцёб лаў і бы лі нак.

Пер шая клад ка яек — у кан цы кра са ві камаі, дру гая — у кан цы чэр ве
ня або ў лі пе ні, па 4—7, свет ла або бла кіт назя лё ных, з ка рыч не вы мі пля
мін ка мі. Яй кі на седж ва юц ца 1011 су так. Пту ша ня ты ра бін ні ка па кі да юць 
гняз до праз 11 су так не здоль ны мі ля таць.

Ра бін нік ад ля тае ў каст рыч ні ку, зі муе ў Цэн т раль най і Паў д нё вай Еў ро пе.
(а—яц)

ЗАПРАШЭННЕ

Галоўнае праўленне Беларускага 
г р а м а д с к а - к у л ь т у р н а г а 

таварыства ў Польшчы

запрашаe на

ХIX ПРЭЗЕНТАЦЫІ   
КАЛЯДНЫХ 

КАЛЕКТЫВАЎ
„Г В Я З Д А  І  К А Л Я Д К А”

з удзелам дзяцей, моладзі 
і дарослых

14 студзеня 2018 г. у 15.00 гадзін
Клуб вайсковай адзінкі № 3519 

(былы Гарнізонны клуб)
у Беластоку, 

вул. Кавалерыйская 70

УВАХОД СВАБОДНЫ
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Н
а род ны ўні вер сі тэт (Wszech
ni ca) пра ва слаў най куль ту ры 
гэ та цыкл да кла даў, ар га ні за
ва ных Бе ла стоц каГдань скай 

епар хі яй, ка фед рай пра ва слаў на га ба
гас лоўя Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку і Га лоў
най уп ра вай Пра ва слаў на га бра цтва свя
тых Кі ры лы і Мя фо дзія. Ад к ры тыя дак ла
ды пра во дзяц ца ў Цэн т ры пра ва слаў най 
куль ту ры Бе ла стоц каГдань скай епар хіі 
ў Бе ла сто ку, па ву лі цы св. Мі ка лая 5 
і збі ра юць поў ную за лу за ці каў ле ных 
слу ха чоў. Бе ла ста ча не 28 снеж ня 2017 г. 
шмат люд на выс лу ха лі вы ступ лен не ма
на хі ні Аг ніі (не маг ла пры быць ігу мен ня 
Іер мі ё нія) пра ма на стыр свя тых Мар фы 
і Ма рыі на Гра бар цы — «70 га доў жыц ця 
і ма літ вы». На ступ ны да клад уні вер сі тэ та 
— 28 сту дзе ня 2018 г. — бу дзе спа лу
ча ны з прэ зен та цы яй кні гі «Гі сто рыя бе
ла ру саў Пад ляш ша» Але га Ла ты шон ка 
(у 18.00 г.).

Свя тая Га ра Гра бар ка — пра ва
слаў ная свя ты ня, рас па ло жа ная не да
лё ка ад га ра доў Ся мя ты чы і Дра гі чын 
у паў д нё ваўсход няй част цы Бе ла сточ
чы ны. Тут ня суць слу жэн не ма на хі ні 
з ма на сты ра свя тых Мар фы і Ма рыі. Гра
бар ка — сэр ца Пра ва слаў най цар к вы 
ў Поль ш чы. Тут ад бы ва юц ца ўсе важ ныя 
па дзеі рэ лі гій на га ха рак та ру, звя за ныя 
з ус ход не сла вян скім аб ра дам. Гра бар
ка мае вя лі кае зна чэн не для пі ліг ры маў, 
якія пры бы ва юць сю ды на га лоў нае 
свя та Пра аб ра жэн ня Гас под ня га. Вер
ні кі здзяй с ня юць па лом ні цтвы да гэ та га 
мес ца, не су чы за роч ныя кры жы, якія 
сім ва лі зу юць ма літ ву, па дзя ку, спа дзя
ван не на леп шы лёс. Дзя ку ю чы што дзён
ным ма літ вам ма на хінь, якія ўзно сяц ца 
да Спа са, тут за апош нія дзе ся ці год дзі 
гэ тае мес ца ат ры ма ла асаб лі вае зна
чэн не і каш тоў насць для пра ва слаў ных. 
На пра ця гу со цень га доў лю дзі ідуць на 
Свя тую Га ру Гра бар ку. Са мыя шмат лі
кія па лом ні цтвы пры бы ва юць сю ды на 
свя та Пра аб ра жэн ня Гас под ня га (18/19 
жніў ня). Па лом ні кі ня суць кры жы, ма лыя 
— ін ды ві ду аль ны, боль шыя ня суць гру пы 
ад гра мад і ўста ноў. Па лом ні кі мо ляц ца, 
на ка ле нях трой чы абы хо дзяць цар к ву, 
за тым спу ска юц ца да кры ні цы. Цу доў ная 
кры ні ца зна хо дзіц ца ля пад нож жа га ры. 
У ёй па мы лі ся і з яе на пі лі ся ва ды тыя, 
хто прый шоў сю ды з кры жам і ма літ вай 
аб вы ра та ван ні ў 1710 го дзе. І па сён няш
ні дзень па лом ні кі аб мы ва юць у ёй свае 
ба лю чыя мес цы, п’юць ва ду з ка ло дзе
жа і на бі ра юць яе да до му. Па ста ян ны мі 
рэ лі гій ны мі свя та мі на Гра бар цы з’яў ля
юц ца Ве лі код ныя пі ліг рым кі і свя та Усіх 
туж лі вых Ра дасць (6 лі ста па да). Лю дзі, 
ад нак, не аб мя жоў ва юц ца свя та мі. Кож
ны, хто ад чу вае пат рэ бу, мо жа прый с ці 
сю ды ў лю бы дзень го да, каб па ма ліц ца 
і ад па чыць ду хоў на. Вар та так са ма пад
к рэс ліць, што па да ец ца на Гра бар ку 
ў пі ліг рым ку шмат лю дзей ін шых ве ра
выз нан няў, якія ў гэ тым мес цы хо чуць па
ма ліц ца. Гра бар ка ў пер шую чар гу гэ та 
мес ца свя тое, рэ лі гій нае, і та му аба вяз
вае тут ці шы ня, спа кой, за ду мен насць, 
ад па вед нае адзен не, год ныя па во дзі ны.

Мер ка ван ні гі сто ры каў на конт най ста рэй
шай гі сто рыі Га ры Гра бар кі па дзе ле ныя. 
Не ка то рыя спа лу ча юць яе з уша на ван
нем іко ны Спа са (Хры ста Зба ві це ля), 
ін шыя ўзнік нен не свя ты ні спа лу ча юць аж 
з па чат кам XVIII ста год дзя. Вя до мая цу да
мі іко на Збаў цы, ве ра год на, зна хо дзі ла

ся ў не да лё кім Мель ні ку. Іпа цьеў скі ле
та піс па ве дам ляў, што ў ХІ ІІ ста год дзі 
ма ліў ся пе рад ёю князь Да ні ла Га ліц кі 
пе рад сва ёй ка ра на цы яй. Мяс цо вая 
тра ды цыя ка жа пра тое, што культ 

іко ны Зба ві це ля іні цы я ва лі ма на хі. Іко на 
бы ла вы ве зе на і сха ва на ў Мель ніц кай 
пуш чы. Да лей шы яе лёс не вя до мы. Га ра 
Гра бар ка прас лы ла ў 1710 го дзе, ка лі 
эпі дэ мія ха ле ры ка сі ла жы ха роў на ва кол
ля Ся мя тыч. Адзін ста рац ат ры маў у сне 
ад к рыц цё, што лю дзі мо гуць знай с ці ра
ту нак — уця чы ад эпі дэ міі на ўзвы шак ва 
ўро чыш чы Су мін ш чы на. Яны прый шлі на 
га ру з кры жам, на бож ны мі ма літ ва мі за 

вы ра та ван не і бы лі па чу тыя. Каб па дзя
ка ваць Бо гу за цуд, тут бы ла па бу да ва на 
пер шая драў ля ная Пра аб ра жэн ская 
кап лі ца. Не ве да ем, хто яе па бу да ваў ці 
як яна вы гля да ла. На яе мес цы ў 1789 
го дзе па бу да ва лі но вы, боль шы храм 
— цар к ву Пра аб ра жэн ня. Да сён ня гэ та 
мес ца пак ла нен ня Хры сту Зба ві це лю 
і за роч ны храм — сім вал па дзя кі за цуд 
аз да раў лен ня. У 1884 г. быў пра ве дзе ны 
грун тоў ны ра монт хра ма, у вы ні ку яко га 
бы ла па бу да ва ная цал кам но вая цар к ва.

Ужо ў дзе вят нац ца тым ста год дзі свя та 
Пра аб ра жэн ня Гас под ня га на Га ры Гра
бар цы бы ло апі са на ў «Гро дзен скіх епар
хі яль ных ве да мас цях» як та кое, ку ды 
пры хо дзі лі ты ся чы па лом ні каў не толь кі 
пра ва слаў ных, але і ка то лі каў. Ап ра ча 
драў ля ных пра ва слаў ных кры жоў на Гра
бар цы ста ві лі ся так са ма ка мен ныя кры
жы (па ча так ХХ ст.), бе тон ныя, бе тон ныя 
па ста мен ты з чы гун ным кры жам (40я 
га ды ХХ ст.). Не ка то рыя з іх ма юць ба рэ
лье фы, вы ра за ныя ў ка ме ні або цэ лыя 
чы гун ныя (па ча так ХХ ст.).

Пад час Дру гой су свет най вай ны цар к ва 
не па цяр пе ла і не бы ла раз бу ра на, храм 
лі чыў ся мо гіл ка вым. Та ды лю дзі на мяс
цо вых мо гіл ках сха ва лі звон. А цар к ву 
ахі ну лі сос ны. Цар к ва бы ла ад наў ля ная, 
ра ман та ва ная, доб раў па рад ка ва ная. 
У 1963 го дзе бы лі за вер ша ны іка на піс
ныя пра цы ў цар к ве Пра аб ра жэн ня. 
Па ліх ро мію пад кі раў ні цтвам Ада ма Ста
лё ныДаб жан ска га вы ка на лі Ежы На ва
сель скі і Ба ляс лаў Алеш ка.

Свя тую Га ру Гра бар ку на зы ва юць Га рой 
кры жоў і ма літ вы. Кож ны з мно гіх ты сяч 
саб ра ных ва кол цар к вы Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га кры жоў пры но сіц ца з ма літ вай 
аб да па мо зе ў хва ро бе, у цяж кія мо ман

ты, з прось бай аб су па коі душ па мер лых. 
Ёсць так са ма кры жы па дзя кі. Мно гія з іх 
уп ры го жа ны стуж ка мі, вян ка мі або тра ды
цый ным аб ра да вым руч ні ком. Не ка то рыя 
з іх ужо на ру ша ныя зу бом ча су, са сля да мі 
аг ню. Над пі сы на кры жах на цар коў нас ла
вян скай мо ве, але ёсць ужо і паполь ску 
абя цан ні, ма літ вы. На мно гіх кры жах над
піс: Спа сі і сох ра ні — Вы ра туй і за ха вай 
або НІ КА (Пе ра мож ца). Ся род мно гіх кры
жоў сім ва ліч ны крыж, уз ве дзе ныя ма на хі
няй Іла ры яй — пля мен ні цай ру ска га пісь
мен ні ка Мі ха і ла Бул га ка ва. На таб ліч цы, 
раз меш ча най на кры жы апош нія сло вы 
па мі ра ю ча га пісь мен ні ка: «Бо же, про сти 

ме ня!» У 2001 го дзе на ву коў цы з Ма скоў
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та па ста ві лі 
крыж, пры све ча ны Сяр гею Бул га ка ву. Ап
ра ча тра ды цыі што га до ва га па лом ні цтва 
ў свя та Спа са ў жніў ні, у траў ні на Свя той 
Га ры збі ра ец ца мо ладзь. У траў ні 1980 го
да бы ла пра ве дзе на Пер шая пас халь ная 
Пі ліг рым ка мо ла дзі і, та кім чы нам, на ра дзі
ла ся тра ды цыя мо ла дзе ва га па лом ні цтва. 
Ме на ві та пад час пер ша га па лом ні цтва 
ма ла дыя лю дзі пры зна лі не аб ход насць 
ства рэн ня Бра цтва пра ва слаў най мо ла дзі. 
Ігу мен няй ма на сты ра бы ла та ды ад к ры тая 
для мо ла дзі ігу мен ня Вар ва ра. Пас ля яе 
смер ці ў 1986 го дзе част кай кож на га пас
халь на га па лом ні цтва мо ла дзі з’яў ля ец ца 
па ні хі да над ма гі лай ігу мен ні. Гра бар ку 
на ве да лі, між ін шым, пат ры ярх Кан стан
ці но паль скі Вар фа ла мей I, пер ша і е рарх 
Ру скай Пра ва слаў най Цар к вы пат ры ярх 
Ма скоў скі і ўсяе Ру сі Кі рыл, а ў 2016 го дзе 
пат ры ярх Ан ты ё хіі Іа анн X. На свя та Пра
аб ра жэн ня ў 2000 го дзе ма на хі з Афо на 
па да ра ва лі ма на сты ру ко пію цу дат вор най 
іко ны Івер скай Ба га ро дзі цы. Кож ную се
ра ду на вя чэр ні чы та ец ца ака фіст пе рад 
гэ тай іко най.

У 20102016 га ды бы ла пра ве дзе на дак
лад ная рэ кан ст рук цыя да па мож най цар
к вы іко ны Ба га ро дзі цы «Усіх туж лі вых Ра
дас ці» (рэ кан ст ру я ва лі лес ві цу, вы ра бы 
з дрэ ва, зва ні цу, пад ло гу, унут ра ныя сце
ны і хоры); вы ка нан не гэ тай пра цы ста ла 
маг чы мым дзя ку ю чы на бы тым за меж ным 
фі нан са вым срод кам у рам ках пра ек та 
«Ус ход несла вян ская куль тур ная спад чы
на — за ха ван не, ад наў лен не, аліч боў ка 
гі ста рыч ных цэр к ваў». Пас ля рэ кан ст рук
цыі цар к ва 21 мая 2017 г. бы ла ўра чы ста 
ас ве ча на міт ра па лі там Са вам у сас лу
жэн ні шмат лі кіх іе рар хаў і ду ха вен ства 
Поль ш чы і Ук ра і ны. Свя тую Га ру Гра бар

ку на ве да лі (у свя та Пра аб ра жэн ня Гас
под ня га) дзей с ныя прэ зі дэн ты Поль ш чы 
— Бра ніс лаў Ка ма роў скі (2011, 2014) 
і Ан джэй Ду да (2015).

У 1947 го дзе на Свя той Га ры ўзнік пер шы 
пас ля ва ен ны пра ва слаў ны жа но чы ма
на стыр свя тых Мар фы і Ма рыі. Аба вяз кі 
на ста я цель кі но ва га ма на сты ра да ве ры лі 
ігу мен ні Ма рыі (Кам ста ды юс). У 1949 го дзе 
на Гра бар цы быў зас на ва ны не за леж ны 
пры ход. Пер шым на ста я це лем быў а. Яў
се вій Із май лаў, ма нах з ма на сты ра ў Яб ла
чы не. Ся стра Ма рыя (Са фія Няк лю да ва), 
якая на ра дзіла ся ў 1874 г. як ары стак рат
ка, ха це ла стаць ма наш кай. Ад нак баць кі 
вы бра лі для яе ін шы шлях. Пас ля шлю бу 
з аб ру се лым шве дам Кам ста ды ю сам хут
ка аў да ве ла. Пас ля за вяр шэн ня кур са ся
стры мі ла сэр нас ці пай ш ла на вай ну, а за
тым пра ца ва ла на стаў ні цай. У Пскоў скім 
ма на сты ры ста ла ма на хі няй. Яна бы ла 
ста ран на аду ка ва ным ча ла ве кам, ва ло да
ла не каль кі мі мо ва мі, бы ла пе рак лад чы
цай. На Гра бар цы яна слу жы ла да смер ці 
ў 1949 го дзе.

... Сяст ры цы ўба чы лі бы лі на Гра бар цы 
драў ля ную цар к ву Пра аб ра жэн ня, мо
гіл кі і до мік сто ра жа. Узім ку на ча ва лі на 
зва ні цы або ў блі жэй шых гас па да роў. 
У 1950 го дзе па ча ло ся бу даў ні цтва но вай 
цар к вы з кел ля мі для сяс цёр. У 1956 г. 
бы ла ас ве ча на но вая цар к ва ў го нар іко
ны Бо жай Ма ці Усіх Туж лі вых Ра дасць 
(Всех Скор бя щих Ра дость). Пер шым 
сёст рам слу жы ла яна не толь кі як храм, 
але і ма на скі дом. У 1980я га ды быў зда
дзе ны ў ка ры стан не но вы ма на скі дом 
з тра пез най цар к вой у го нар Ус пен ня 
Ба га ро дзі цы.

У 1995 го дзе аба вяз кі ігу мен ні ўскла дзе
ны бы лі на са мую ма ла дую ў гі сто рыі 
ма на сты ра сяст ру Іер мі ё нію (Шчур), якая 
вы кон вае гэ ты аба вя зак да сён няш ня га 
дня. Яна ўнес ла шмат змен ду хоў на га 
ха рак та ру. Яе ак тыў нае стаў лен не спры
чы ня ец ца да та го, што ма на стыр раз ві ва
ец ца, уво дзіц ца шмат змен і но ваў вя дзен
няў. Змя ніў ся так са ма склад ма на сты ра. 
Даў ней уз рост сяст рыц ча ста пе ра вы
шаў шэс ць дзя сят га доў. Ка лісь толь кі не
каль кі ма на хінь маг лі пах ва ліц ца вы шэй
шай аду ка цы яй. Сён ня ўзрост боль шас ці 
сяс цёр не пе ра вы шае са ра ка га доў, 
і амаль усе ма юць вы шэй шую аду ка цыю. 
Ма на хі ні пад трым лі ваюць рэ гу ляр ныя 
кан так ты з ма на сты ра мі ў Поль ш чы і за 
мя жой. Прак тыч на ні ад на з дэ ле га цый 
брат ніх Цэр к ваў, якія ві зі ту юць Поль ш
чу, не аб мі нае Свя той Га ры, што да каз
вае вы со кую знач насць гэ та га мес ца. 
Гра бар ку на вед ва юць так са ма ты ся чы 
па лом ні каў, якія пры бы ва юць сю ды, між 
ін шым, на што га до выя пры ход скія свя ты.

Знеш ні вы гляд ма на сты ра і яго ва ко лі
цы так са ма змя ніў ся. Быў пра ве дзе ны 
ра монт жы ло га до мі ка ма на хінь, до ма 
па лом ні ка, цар к вы Усіх туж лі вых Ра
дасць, до мі ка для ду ха вен ства. Бы лі 
да бу да ва ны гас па дар чыя пры бу до вы. Су
поль ны мі сі ла мі вер ні каў і ма на хінь быў 
па стаў ле ны ка мен ны мур для боль шай 
бяс пе кі жы ха роў ма на сты ра, а так са ма 
каб сім ва лі за ваў ён зак рыц цё гэ та га мес
ца на гра хі све ту. Ка мя ні для па бу до вы 
му ра нес лі вер ні кі пад час па лом ні цтваў. 
Бы ла да бу да ва на ка мен ная лес ві ца, якая 
вя дзе да га лоў на га хра ма. Усе да рож кі 
ў ме жах Свя той Га ры пас д ве ча ныя. Над 
ка ло дзе жам, які ста іць по бач кры ні цы, уз
ве дзе на кап лі ца.

У 2017 го дзе ў ма на сты ры слу жыла 13 
сяст рыц, у тым лі ку 8 ма на хінь.
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