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На Вадохрышча è3

Сямейны лёс è8-9

Васіль Петручук заўжды казаў, што ён 
член Беларускага літаратурнага аб’яднан
ня «Белавежа», Саюза польскіх літарата
раў і Саюза беларускіх пісьменнікаў, быц
цам чамусьці не хацеў пахваліцца сваёй 
беларускай мовай. «Я скажу, што гэта быц
цам бы наадварот! Я не меў чым хваліцца, 
бо якраз маё няшчаснае існаванне сярод 
вясковай цемры не давала мне такой маг
чымасці, каб вывучыць яе, нават польскай 
мовы. Бо мачыха з «добрым» татам ані на 
адзін дзень не пусцілі яго ў школу». Мог ён 
размаўляць толькі паграбавецку.

Васіль вельмі хутка вучыўся. Калі бежанцы 
вярнуліся з Расіі ці Украіны, дык ён, пачуў
шы ад іх рускую ці ўкраінскую мовы ды 
песні, лёгка іх прысвойваў. Цётка Матрона 
казала, што ў Васі памяць такая, як у пакой
ніцы Ганны (яго мамы). Яна часам на здзіў
ленне сям’і ўставала раніцай і спявала пес
ню пачутую ў сне. Але не дачакала мама, 
каб гэтыя песні ці песню пераказаць сыну. 
Але ён і так сярод гэтых людзей мучыўся, 
пераносіў іх здзекі і насмешкі, а ад бацькоў 
рэмень, біч і кій, але імкнуўся штосьці ве
даць і шанаваць старэйшых людзей. Жыц
цё Васіля спынілася ў светлы дзень 19 сту
дзеня, калі адкрываюцца нябёсы. Калісьці 
з групай аднагодкаў ды старэйшых хлоп
цаў (трох Петрыкавых, трох Антонікавых 
і з Шэшкавым Мытёй) Васіль пасвіў кароў 
у Бусельніку. Убачыўшы, што да Грабаўца 
ідзе з Дубіч матушка, ён сказаў ёй «здра
ствуйце», а матушка адказала. А хлопцы 
на гэта: «Дурный мазур, каму ты кажэш 
здраствуйце, то ж то попадя?!». А матушка 
на гэта: «То ты адзін з другім выростэш на 
дурня, а з ёго будут людэ!» Матушка ўвай
шла ў вёску, а калегі ўсыпалі Васілю кіёў... 
А матушка са СвятаІльінснкай царквы, дзе 
ён канчаў свой век, падарыла Васілю кры
жык. Найбольшы яго скарб. Выспаведаўся 
ён, прыняў прычасце, мірапамазанне...

Калісьці ў размове з паслом Рэспублікі 
Беларусь Васіля пахвалілі за прыгожую бе
ларускую мову. А ён пахваліўся яму, што 
ведае мовы беларускую, рускую і ўкраін
скую як польскую. А польскую — на тры. 
«Як бы не было, але калі вучыўся ў тэхні
куме сувязі, то пані прафесар па рускай 
мове і літаратуры папрасіла мяне, каб 
я на дзень сувязіста падрыхтаваў прамову 
і сказаў яе перад усім тэхнікумам і гасця
мі. За мову атрымаў воплескі, а за верш 
Міхалкова пад загалоўкам «Сувязіст» 
— бурныя апладысменты. І да сёння памя
таю той верш».

Заўжды быў Васем.

— Калі я працаваў у Аддзеле спецсувязі, 
усе афіцэры звярталіся да мяне «Вася». 
І наогул, дзе б я не быў, нідзе не таіў сва
ёй нацыянальнасці, як гэта часта рабілі 

мае грабаўляне, працуючы ў Варшаве. 
Не буду называць іх прозвішчаў, бо няма 
кім хваліцца, але калі наведвалі мяне, 
калі я жыў у цясцёў, то нават цешча звяр
тала ім увагу, каб размаўлялі пасвойму: 
«Ja wiem, kim jest Wasia i bardzo go lubię». 
Але дзе там — яны «палякі». А ў маё існа
ванне сярод палякаў перанёс я дзве прык
расці. Не, тры. Першая такая, што ў РКУ 
ў Бельску даведаўся, што я не Васіль, 
а Базыль. Калі я быў у афіцэрскай школе 
свіняваты нацыяналіст назваў мяне «ру
скім гарбузом» за тое, што я, быўшы дзя
журным афіцэрам батальёна, не дазволіў 
яму зжэрці дадатковай кансервы. А трэці 
выпадак — у 1981 годзе капітан паграніч
ных войск сказаў мытніку Юзафу Мжыч
ку: «O, widzi pan, ten skurwysyn myśli, że jak 
się nazywa Pietruczuk, to jest oczkiem w gło
wie». Я ўсяго перанёс у жыцці, і ведаў, 
кім я ёсць. Але як мне цяжка цешыцца 
сваім глыбокім патрыятызмам, калі ўнуч
кі ведаюць многа замежных моў, а маёй 
роднай — не...

Васілёва беларушчына

Васіль Петручук, народжаны ў 1926 г. у Грабаўцы Дубіцкай гміны Гайнаўскага павета, пачаў пісаць па-беларуску 
ад часу, калі вярнуўся на Беласточчыну. Быў чытачом «Нівы» — казаў, што вывучыў беларускую мову з яе старо-
нак ды з сустрэч з ніўцамі, асабліва з ніўскімі дзяўчатамі, якія вельмі прыхільна ставіліся да ягоных літаратурных 
спроб і яго галантнасці. А быў ён афіцэр, які з абдзертага, усяго ў прымэдах пастушка моцным стараннем дака-
ціўся да школ, сам адолеў універсітэцкія веды, стаў пісьменнікам, вывучыў мовы. Пасля стаў адным з нашых най-
лепшых карэспандэнтаў. Ягоная першая кніга выйшла найперш на польскай мове (у перакладзе Юркі Плютовіча). 
А ў нашым альбоме пра «Ніву» з гонарам змясцілі мы здымак яго вайсковай кніжачкі, у якой ён сваю нацыяналь-

насць назваў беларускай, родную мову — беларускую, а мовамі вывучанымі — польскую і рускую.

выдаць тры разы, а ў 2019 годзе выходзіць 
чарговая — дала яму ворагаў сярод тых, 
хто біў за беларушчыну, ушаноўваных ця
пер, ворагаў і сярод іхніх патомкаў, якія пат
рапілі яму званіць з пагрозамі. Але мы не 
забудземся пра яго і ягоныя словы. Часта 
званіла яму Тэрэса Якубоўская, пані прафе
сар Крыстына БадурскаРытэль. Званіла 
яму шмат старых вайскоўцаў з усёй Поль
шчы. Прыемная і карысная была камуні
кацыя з доктарам Міколам Рошчанкам, 
з Юркам Трачуком, Янам Чыквіным, Нінай 
і Дзмітрыем Шатыловічамі. У раннім дзяцін
стве прысніўся Васілю распяты Хрыстос. 
Усім сардэчна дзякаваў Васіль за ўвагу, 
сяброўства і зразуменне. Васіль быў доб
рым чалавекам. «Я назаўжды застануся 
беларусам!».

А трызна пасля пахавання Васіля была 
самая блізкая, поўная ўспамінаў, чытання 
яго твораў. Наймілей успаміналі свайго 
дзядзьку Марыся Нічыпарук з сынам Ма
рыюшам, які прынёс на яго магілку вянок 
ад грамадскасці Дубіцкай гміны.

vМіра ЛУКША

А дзякуючы сваёй творчасці дарабіўся 
і сяброў, і ворагаў. Георгій Валкавыцкі 
ў сваёй фрашцы пра Васіля адзначыў: 
Выйшаў ён на Пожню, дзвынкнуў медаля
мі, пастушкам зняможаным уручыў дына
міт («Ніва», 20.09.1992).

— Я сваёй пісанінай дарабіўся і сваіх вора
гаў, і чужых прыяцеляў. Нават маю ва Ук
раіне чытачку Аляксандру Пятроўну, якая 
маю «Пожню» атрымала з Камчаткі і каля 
трыццаці гадоў піша мне пісьмы і вінша
ванні з днём нараджэння. А вось яе пажа
данні на маё сямідзесяцігоддзе: «Сегодня 
я желаю Вам здоровья, счастья, радости. 
На зло предательским годам прожить сто 
лет без старости. Листать страницы про
житого рано, рождения дату незачем смот
реть. Она была и будет без обмана, весь 
фокус в том, чтобы не стареть...».

Васілёва «Пожня» сапраўды ўскалыхнула 
сэрцы многіх чытачоў, не толькі на Пад
ляшшы. «Księga hańby», якую адважыўся 

Памяці Сябрука
Васіля Петручука

Дарагі Васіль,
Не хапіла ўжо сіл,
Каб змагацца далей
З болямі без надзей.

Перажыў я Твой век,
Ёсць таксама той здзек
Над штодзённым жыццём,
На тым свеце быццём.

І нам, жывых сярод,
Астаўся толькі адыход.
Ужо Цябе ніколі
Вострая Пожня не ўколе.

І ўсе жыцця цярпенні
Становяцца выбаўленнем.
Хай зорная дарога
Вядзе Цябе да Бога.

  Віктар ШВЕД
Беласток, 19 студзеня 2019 г.
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План на штра фы 
і апа зі цыя

Сваімі вачыма

Ук ра ін цы і бе ла ру сы 
ў поль скай гас па дар цы (2)

Мае зна ё мыя 
з не да вер лі вас
цю па ста ві лі ся 
да на пі са на га 
мною ў па пя

рэд нім ну ма ры, што на на шым пра цоў ным 
рын ку ў Пад ляш скім ва я вод стве аж но тры 
ра зы больш афі цый на за рэ гіст ра ва ных 
ук ра ін цаў чым сь ці бе ла ру саў. Ка лі яны 
па ба чы лі, як вы гля дае гэ тая ста ты сты ка 
ў маш та бе Поль ш чы, дык пап ра сі лі, каб 
у «Ні ве» на дру ка ва ць раск лад пра цаў лад
ка ван ня чу жа зем цаў ва ўсіх ва я вод ствах 
кра і ны, про ста дзе ля ці каў нас ці і за фік
са ван ня пэў на га гі ста рыч на га мо ман ту 
ў жыц ці Поль ш чы і яе су се дзяў. Сум ня ваў
ся я кры ху ці пуб лі ка ваць су хую ста ты сты
ку, але так са ма па лі чыў, што ня хай на шы 
чы та чы сва і мі ва чы ма і ро зу мам зро бяць 
выс но вы з па да дзе ных ліч баў. Усе да ныя 
ап ра ца ва ныя Мі ні стэр ствам сям’і, пра цы 
і са цы яль най па лі ты кі і да ты чаць пра цаў
лад ка ван ня ін ша зем цаў у Поль ш чы ў пер
шай па ло ве 2018 го да на ас но ве ўлі ко вай 
да ку мен та цыі па вя то вых бю ро пра цы. Там 
за пі са ны на ступ ныя коль кас ці пра цаў ні коў 
з Ус хо ду ў па а соб ных ва я вод ствах:

Аполь скае — уся го 28 521, у тым лі ку 

бе ла ру сы — 433, ру скія — 68, ук ра ін цы — 
26 919, мал да ва не — 765, гру зі ны — 323, 
ар мя не — 13;

Вар мін ска-Ма зур скае — уся го 12 910, 
у тым лі ку бе ла ру сы — 1203, ру скія — 132, 
ук ра ін цы — 10 293, мал да ва не — 893, гру зі
ны — 383, ар мя не — 6;

Вя лі ка поль скае — уся го 84 815, у тым 
лі ку бе ла ру сы — 2766, ру скія — 192, ук ра
ін цы — 78 575, мал да ва не — 2046, гру зі ны 
— 1158, ар мя не — 78;

За ход не па мор скае — уся го 27 920, 
у тым лі ку бе ла ру сы — 948, ру скія — 103, ук
ра ін цы — 25 679, мал да ва не — 702, гру зі ны 
— 461, ар мя не — 27;

Ку яў ска-Па мор скае — уся го 31 938, 
у тым лі ку бе ла ру сы — 824, ру скія — 93, ук
ра ін цы — 29 904, мал да ва не — 753, гру зі ны 
— 339, ар мя не — 25;

Ло дзін скае — уся го 62 339, у тым лі ку 
бе ла ру сы — 1259, ру скія — 103, ук ра ін цы 
— 59 357, мал да ва не — 666, гру зі ны — 921, 
ар мя не — 33;

Люб лін скае — уся го 16 042, у тым лі ку 
бе ла ру сы — 1588, ру скія — 58, ук ра ін цы 
— 14 108, мал да ва не — 84, гру зі ны — 168, 
ар мя не — 36;

Лю буш скае — уся го 43 312, у тым лі ку 

бе ла ру сы — 949, ру скія — 120, ук ра ін цы 
— 40 486, мал да ва не — 981, гру зі ны — 744, 
ар мя не — 32;

Ма за вец кае — уся го 116 273, у тым лі ку 
бе ла ру сы — 8291, ру скія — 528, ук ра ін цы 
— 101 483, мал да ва не — 4314, гру зі ны 
— 1467, ар мя не — 190;

Ма ла поль скае — уся го 58 727, у тым 
лі ку бе ла ру сы — 805, ру скія — 240, ук ра ін
цы — 54 175, мал да ва не — 2453, гру зі ны 
— 1006, ар мя не — 48:

Ніж не сі лез скае — уся го 79 382, у тым 
лі ку бе ла ру сы — 1948, ру скія — 281, ук ра
ін цы — 75 362, мал да ва не — 464, гру зі ны 
— 1214, ар мя не — 113;

Пад кар пац кае — уся го 10 917, у тым 
лі ку бе ла ру сы — 242, ру скія — 26, ук ра ін цы 
— 10 331, мал да ва не — 261, гру зі ны — 44, 
ар мя не — 13;

Па мор скае — уся го 65 976, у тым лі ку 
бе ла ру сы — 3946, ру скія — 370, ук ра ін цы 
— 58 882, мал да ва не — 1773, гру зі ны 
— 906, ар мя не — 99;

Свен так шы скае — уся го 12 092, у тым 
лі ку бе ла ру сы — 333, ру скія — 14, ук ра ін
цы — 10 299, мал да ва не — 1068, гру зі ны 
— 367, ар мя не — 11;

Сі лез скае — уся го 92 948, у тым лі ку 

бе ла ру сы — 1893, ру скія — 294, ук ра ін цы 
— 87 380, мал да ва не — 1650, гру зі ны 
— 1700, ар мя не — 31.

Маю на дзею, што Ша ноў ныя Чы та чы 
пе ра а до ле лі гэ тыя мно гія да ныя, але яны 
ме на ві та не аб ход ныя, каб мож на бы ло па
чаць ра біць выс но вы. Для мя не аб са лют на 
ві да воч ным ста но віц ца ад ста ласць і сла бы 
гас па дар чапры ця галь ны па тэн цы ял усіх 
ва я вод стваў на Ус ход няй сця не. Дзе ля па
мя ці на га даю толь кі, што ў Пад ляш скім ва
я вод стве ў пер шай па ло ве 2018 го да бы ло 
афі цый на за рэ гіст ра ва ных 12 700 чу жа зем
цаў. Што тут га ва рыць, ка лі ма лень кае па 
тэ ры то рыі Аполь скае ва я вод ства па тра буе 
больш чым уд вая рук да пра цы, чым сь ці 
ў нас, ці ад Ма зур скаВар мін ска га, Люб лін
ска га, Свен так шы ска га, Пад кар пац ка га 
ва я вод стваў. Та му ні чо га дзіў на га, што ме
на ві та з гэ тых ва я вод стваў на да лей пра цяг
ва ец ца ад ток лю дзей за на ву кай і пра цай 
у ін шыя рэ гі ё ны кра і ны і за мя жу.

Гэ тыя да ныя, а так са ма ін шыя мік ра і мак
ра э ка на міч ныя па каз чы кі яс на га во раць, 
што ло зун гі па лі ты каў і эка на мі стаў пра 
паў ноч наўсход нюю Поль ш чу як зо ну ту ры
стыч наад па чын ко вай га лі ны раз віц ця бы лі 
пры ду ма ны мі і ўзя ты мі са сто лі. Та кім чы нам 
мы му сім увесь час да га няць не толь кі Еў ро
пу, але і астат нія рэ гі ё ны Поль ш чы. Трэ ба 
толь кі спа дзя вац ца і ве рыць, што ўсе за раз 
ін ве ста ва ныя ўра да выя пра гра мы для Ус ход
няй сця ны за вер шац ца па спя хо ва. Але гэ та 
ін шыя ўжо праб ле мы.

vЯў ген ВА ПА

І што, ду ма е це 
ня ма ані я кай 
су вя зі па між 
апа зі цы яй  
і зап ла на ва ны
мі ў Бе ла ру сі 

100 мі льё на мі руб лёў на штра фы? Ну як 
гэ та га мо жа не быць, ка лі ў пла на вай эка
но мі цы ўсё зап ла на ва на ды за фік са ва на. 
І штра фы, і апа зі цыя, і су вязь па між імі, 
і ўсё астат няе.

У пла на вай эка но мі цы ні чо га не ад бы ва
ец ца без пла на. Тут і спра чац ца не вар та, 
ды і ня ма з кім, бо ўсе з гэ тым згод ны. Не 
ўсе згод ны, што та кая ма дэль эка но мі кі 
ўво гу ле па він на іс на ваць, але ка лі яна 
ёсць, то план га лоў ны яе ру ха вік. Ён жа 
га лоў ная мэ та, і ён жа аба вяз ко вы пры мус 
да вы ка нан ня ся бе са мо га ін шы мі. Як ка за
лі на шы лю дзі яш чэ пры Са вец кім Са ю зе, 
ра ней пры му шаў пан, ну а за раз план.

Пла на вая эка но мі ка ад та го што яна 
спла на ва ная, вы дат на ве дае ўсё на пе рад. 
І да баб кі ха дзіць не трэ ба. Ды пры та кой 
эка но мі цы ня ма і ка лі рас хадж вац ца. Бо 
там рас пі са ная кож ная хві лі на жыц ця, а так
са ма кож ная дро бязь, ды рэ чы важ ныя 
так са ма. І коль кі буль бы збя рэ ней кі там не 
са мы пер с пек тыў ны кал гас зап ла на ва на, 
і коль кі вы бар цаў прый дуць на вы бар чыя 
ўчаст кі і за ка го пра га ла су юць рас пі са на, 
і на ват ка лі гэ тая пла на вая эка но мі ка ляс
нец ца і больш не па ды мец ца за фік са ва на. 
Апош няе тры ма ец ца ў сак рэ це га лоў ны мі 
ства раль ні ка мі та ко га пла на. Як бы мо віць, 
зап ла на ва на на ват сту пень тры ва лас ці та
кой сі стэ мы і тэр мін люд ско га цяр пен ня да 
яе так са ма пра лі ча ны дэ та лё ва.

Сён няш няя Бе ла русь — яск ра вы пры
клад та кой ма дэ лі. Вось толь кі коль кі не 
пла нуй, а жыц цё пад кід вае сюр п ры зы. 
Зап ла на ва лі збор з дар ма е даў, а дар ма
е ды яго не ма юць. Коль касць па дар ма
е дах вы ка на ная, вы ка наў цы дар ма е даў 
на лі чы лі коль кі ім ска за лі, а вось па іх 
унё ску ў пла на вую эка но мі ку не зу сім па 
пла не пай ш ло. І што ра біць? Не ска ра
чаць жа зза дар ма е даў коль касць АМА
Пу. На ад ва рот, тыя дар ма е ды па ка за лі, 
што АМАП па вя ліч ваць трэ ба па ра лель
на з па ве лі чэн нем коль кас ці дар ма е даў. 
Каб на ад на го та ко га не пас лух мя на га 
і неп ра цаў лад ка ва на га дар ма е да пра цаў
лад ка ваць ха ця б не каль кі пас лух мя ных 
су пра цоў ні каў. А то дыс ба ланс ад бу дзец
ца па між пра цаў лад ка ва ны мі і ты мі, хто 

без пра цы ся дзіць і яш чэ пла ціць у каз ну 
не хо ча.

Ну а дзе ўзяць зап ла на ва ныя з дар ма
е даў гро шы? Ну яс на дзе, узяць з тых, 
хто пла ціць не ад маў ля ец ца. І вось на ша 
ма дэль пла на вай эка но мі кі пра яў ляе цу ды 
гнут кас ці і эла стыч нас ці ды зап ла нуе на 
бя гу чы год 100 мі льё наў руб лёў штра фаў. 
І толь кі не дас вед ча ныя ў цу дах та кой эка но
мі кі лю дзі мо гуць па ду маць, што ка лі гра ма
дзя не ні чо га не па ру шаць, то і на гэ ты год 
план дасць збой. Ні чо га па доб на га! Пры 
та кой ма дэ лі эка но мі кі дзей ні чае ўзя тае 
ўжо з па лі тыч на га по ля пра ві ла, што быў 
бы ча ла век, ар ты кул зной дзец ца. Бо не 
ча ла век, а за ча ла ве ка ду ма юць, па ру шыў 
ён што, ці не.

Ну да вай це ўя вім, што ўсе бе ла ру сы, 
каб паз бег нуць штра фу на зі му пе ра а бу
юць свае ма шы ны ў зі мо выя шы ны. Ну 
і што?! Ад па вед ныя служ бы пра рэ а гу юць 
і вы пус цяць указ браць штраф з тых, хто 
сам не пе ра а буў ся ў зі мо выя бо ты з ад па
вед ным пра тэк та рам. І гэ та ж для люд ска
га даб ра. А то бу дуць коў зац ца на лы сых 
па дэш вах, гу за коў са бе па на бі ва юць. А так 
зап ла цяць штраф і пе ра а бу юц ца. І ім доб
ра, і план вы кон ва ец ца.

Ды ці ма ла пры ду маць мож на з ча го 
штра фы здзер ці. Вый дзе ў ма роз ча ла век 
без шап кі, штраф яму ў пле чы ў су ме роў
най кош ту баб ро вай ву шан кі! Лепш хай 
да па ма гае кра і не план вы кон ваць, чым 
у шпі та лі ва ляц ца бу дзе. А мож на як у тым 
Са вец кім Са ю зе па доб ны кло пат пра на
род ад імя на ро да і па да ваць. Маў ляў, па 
шмат лі кіх прось бах пра цоў ных уво дзім чар
го вы штраф за тое, што ў ця бе на пра ця гу 
го да не бы ло штра фаў. Бо не як са цы яль на 
нес п ра вяд лі ва ат рым лі ва ец ца, ад ны пла
ці лі штра фы, да па ма га лі вы ка наць ура ду 
план і па поў ніць каз ну, а ін шыя пра іг на ра
ва лі гэ ты гра ма дзян скі аба вя зак. І наз ваць 
гэ ты штраф мож на ка рай за ад сут насць 
сум лен ня.

Як бы гэ та смеш на не гу ча ла, але па
куль што прад ка зан ні гу ма ры стаў збы ва юц
ца не менш чым і ў аст ро ла гаў. А тое, што 
па доб ных штра фаў яш чэ ня ма, хі ба што 
тлу ма чыц ца тым, што ў Бе ла ру сі ёсць ад па
вед ная коль касць апа зі цы я не раў, якія сва і
мі штра фа мі пак ры юць той план з ліш кам. 
Так што ўра ду ра зам з па ве лі чэн нем пла на 
на штра фы трэ ба зап ла на ваць па ве лі чэн
не коль кас ці апа зі цыі. І та ды, па вер це, усё 
бу дзе ў па рад ку. vВік тар СА ЗО НАЎ

Я вы пад ко ва су стрэў на ву лі цы сяб ра 
дзя цін ства, Ле ся. Мы не ба чы лі ся на пра
ця гу паў ста год дзя... Паў с па мі на лі мы пры 
пі ве ста рыя ча сы. Прыб лек лыя ко ле ры 
мі ну ла га зноў наб ра лі ко ле ру. Рас ста лі ся 
праз паў га дзі ны. Маг чы ма, на заў ж ды. Ён 
спя шаў ся да свай го, я да свай го жыц ця. Ак
ра мя дзя цін ства не лу чы ла нас ні чо га. Тым 
не менш, я за па мя таў яго гі сто рыю пра 
служ бу ў вой ску. Ка лісь яна бы ла аба вяз
ко вай і пра цяг ва ла ся два га ды. Ле ся быў 
на мя жы зры ву пас ля гру ба га да ма ган ня 
ней ка га пра фе сій на га кап раль чы ка. На ват 
ён ха цеў скон чыць з са бой. Або за біць кап
ра ла. Рап там ён зра зу меў, што ўся ўла да, 
сут насць якое ён сам узур пуе, з’яў ля ец ца 
выт вор ным ад яго га неб на га пад па рад ка
ван ня ад ста яў шых ад яго вы шэй у іе рар хіі. 
Маг чы ма, ней ка га под ла га сяр жан ці ка. 
І той так са ма за ста ец ца ў ці сках ва ен най 
стро гас ці аж да вы ха ду на пен сію, ка лі ён 
сам пас ля служ бы на пра ця гу двух га доў 
вер нец ца ў свой дом, сям’ю і нар маль нае 
жыц цё. Прыг не ча нас ці Ле ся бы ло стро га 
выз на ча на вы мя рэн не ча су; кап ра ла па ку
та — ве ра год на, на ўсё жыц цё. «Гэ та бы ла 
шчас лі вая дум ка. Як вый г рыш у ла та рэі. 
Вяр ну ла маю на дзею і ве ру, што што дзён
ны пе рас лед кап ра ла пра жы ву», — аба
гуль ніў сваю гі сто рыю.

На дзея і ве ра. На дзея заў сё ды по бач 
ве ры, гэ та на са мой спра ве яе не ад луч ны 
цень. Гэ та як дзень і ноч — фа за ад на го 
і та го ж цык ла кру чэн ня Зям лі. Ён выз на
чае дзень і пас ля яго ноч. Без но чы не 
бы ло б дня. Не бы ло б дня без но чы. Но
ча дзень. На дзе я ве ра. Жыц цёс мерць. Іх 
бя скон цае кру чэн не ... Гэ та два і стае адзін
ства, не ўсе з якіх я тут пе ра лі чыў. Ёсць іх 
дзіў на шмат.

На дзея вы ні кае з тых жа кры ніц, што 
не пе ра а доль ная не аб ход насць удзе лу 
ў азар т ных гуль нях. Я так ду маю. Мы гу
ля ем, хоць прай г ра ва ем. Ча сам трап ля ем 
«трой ку», ча сам «чац вёр ку». Гэ та ўся го 
толь кі не каль кі зло таў вый г ры шу, які трап
ля ец ца не так рэд ка, што ўзмац няе ў нас 
пат ра ба валь нае стаў лен не да жыц ця. Мы 
хо чам, каб та го бы ло яш чэ больш. Каб 
тра пі ла ся «шас цёр ка». Амаль пат ра бу ем 
яе ад жыц ця, та му што ка лі тур буе нас яно 
хва ро ба мі, вой на мі і ка так ліз ма мі, і, на рэш
це, у кан цы сва ёй фа зы цык ла, у кан чат ко
вым ра хун ку раз бу рае ўпар тую ве ру ў сэнс 
не паз беж на га фі на лу, смерць, якая пры пя
чат вае эк зі стэн цы яль ную не да стат ко васць 
і па чуц цё вую не на сыт насць, спра вяд лі ва 
бы ло б для нас, каб фун к цы я на ва ла яно 
ў якас ці пад па рад ка ва най ро лі. Та му мае 

вы кон ваць на
шы та ем ныя, 
бо са рам лі ва 
сха ва ныя 
ма ры. Не а
ба вяз ко ва 
ра скош ны дом 
з ба сей нам, 
тлу сты бан каў
скі ра ху нак, эк за тыч ныя ван д роў кі і на ват 
ня бед нае іс на ван не ран цье. Не ка то рыя 
больш за ма тэ ры яль нае ба гац це ста вяць 
ула ду, сла ву, веч ную сла ву. Гэ та іх жа да
ная «шас цёр ка». Толь кі што неш мат лі кія 
ат ры ма юць го нар вый г ры шу, хоць мы ўсе 
раз ліч ва ем на шчо паць шчас ця. Ак ра мя 
та го зда ра ец ца, што нех та «да па ма гае» 
шчас цю зла дзей скім ці бан дыц кім спо са
бам. Апош няе за бой ства мэ ра Гдань ска, 
ве ра год на, з’яў ля ец ца пры кла дам гэ та га. 
У цэ лым, ад нак, ніх то не вый г рае. Гэ та 
зу сім не аз на чае, што ўсе прай г ра юць. 
Пе ра мо га і прой г рыш так са ма пад вой нае 
адзін ства. Як няс пан не і сон. Даб ро і зло. 
Праў да і хлус ня. Не за леж на ад та го, што 
пад ма ну тую «шас цёр ку» бу дзе ахоп лі ваць 
паз ней асу джэн не. Вось та кі ша вец Ге раст
рат ... Але што Ге раст рат! Вось, Аляк сандр, 
На па ле он, гэ та про ста рэч! Ня гле дзя чы на 
тое, што яны зра бі лі больш шко ды, чым 
ка рыс ці, але хто пап ра кае іх сён ня за пра
ліў га ло наў кры ві — і сал дац кай, і ня він ных 
ах вяр, вык лі ка ных гэ ты мі вой на мі, ка лі 
дзя ку ю чы іх ам бі цы ёз най хці вас ці за пуш
ча ны бы лі «ру ха ві кі» куль тур на га і цы ві лі
за цый на га раз вою ча ла ве цтва. Гла ба лізм 
гэ та не вы на ход ства су час на га ка пі та ліз му, 
а па сва ёй сут нас ці — гі ста рыч ны пра цэс. 
Элі ні за цыя ста ра жыт на га све ту ад бы ла ся 
дзя ку ю чы Аляк сан д ру, стан дар ты за цыя 
еў ра пей скай куль ту ры — На па ле о ну. Аб эк
с пан сіі іс ла му ў ся рэд нія ста год дзі ў гэ тым 
мес цы так са ма вар та зга даць. На коль кі 
больш уз ба га ці ла ся еў ра пей ская, та му 
гла баль ная куль ту ра, дзя ку ю чы ва яў ні чым 
му суль ма нам! А якое зна чэн не для гі сто рыі 
све ту сён ня ма юць зла вес ныя по ста ці Гіт ле
ра і Ста лі на? Тым не менш, мы не ў поў най 
ме ры ве да ем. Тым не менш, мы ве да ем, 
паза ўся кім сум не вам, што бу ду чы ня ча ла
ве цтва бы ла і бу дзе па ды мац ца над га нар
лі вас цю і фа на бэ ры стас цю звы шам біт ных 
адзі нак, не ву цтвам і па сіў нас цю мас, на 
веч най раў на ва зе па між свя тас цю і гра
хоў нас цю ча ла ве чых ідэй — да стат ко ва 
доб рых, каб пры нес ці на дзею змен да леп
ша га, да стат ко ва дрэн ных — як заў сё ды 
цяг нуць за са бой ге ка том бу ах вяр.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Вы со кі за мак
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VІ ІІ Ка ляд ныя су стрэ чы на Ва-
дох рыш ча пад час свят ка ван-
ня Хрыш чэн ня Гас под ня га 19 
і 20 сту дзе ня 2019 го да ўда-
ла прай ш лі ў Ягуш то ве, Пар-
ца ве і Ка ша лях. За ці каў ле-
насць ка ля да ван нем, пад час 
яко га ка ля доў ш чы кі раз да ва-
лі хрыст кі, за су ша ныя ду бо-
выя га лін кі з ліст ка мі, бы ла 
вя лі кай. Да ра фей Фі ё нік і яго 
Му зей ма лой ай чы ны ў Сту-
дзі во дах, га лоў ны ар га ні за-
тар Су стрэч на Ва дох рыш-
ча, ад ра джае ка ля да ван не 
з хрыст ком, якое най даў жэй 
прат ры ва ла ў Арэш ка ве 
і Пар ца ве, дзе ста ра жы лы, 
бу ду чы дзет ка мі, са мі раз да-
ва лі хрыст кі. Сту дыя фаль к-
ло ру «Жэ мэр ва» са Сту дзі во-
даў, ка лек ты вы з Бель ска-
Пад ляш ска га і Па лес ся, якія 
суп ра цоў ні ча юць са Сту дзі-
вод скім му зе ем, ка ля ду юць 
пад час Бо га яў лен ня ў вё сках 
Бель ска га, Гай наў ска га, Ся-
мя тыц ка га і Бе ла стоц ка га па-
ве таў. Бы вае, што да ка ля да-
ван ня да лу ча юц ца мяс цо выя 
жы ха ры.

У пер шых ста год дзях хрыс ці ян ства Раж
джа ство Хры сто вае і Хрыш чэн не Гас
под няе свят ка ва лі ся су поль на і пас ля іх 
раз дзя лен ня за ха ва лі па доб нае зна чэн
не. На пер шы дзень Бо га яў лен ня лю дзі 
ма са ва на вед ва юць цэр к вы, каб па ма
ліц ца і пры нес ці да моў ас вя чо ную ва ду, 
у якой асаб лі вая моц. На пя рэ дад ні Ва
дох рыш ча на па на двор ку Да ра фея Фі ё
ні ка і ў Сту дзі вод скім му зеі тра ды цый на 
ад бы ва ец ца ас вя чэн не бу дын каў. Пры но
сіць ён да моў ва ду з Ма ло га ас вя чэн ня 
ва ды, якое здзяй с ня ец ца на пя рэ дад ні 
свят ка ван ня Хрыш чэн ня Гас под ня га 
і пас ля Куц ці, якую ла дзіць сям’я Фі ё ні
каў у гэ ты пос ны дзень, Да ра фей Фі ё нік 
ас вя чае свой і му зей ны да бы так.

— Сноп, што ста іць у кут ку ма ёй ха ты 
ад Куц ці (на пя рэ дад ні Ра ства Хры сто
ва га), да Ва дзя ной куц ці (на пя рэ дад ні 
Хрыш чэн ня Гас под ня га) у нас на зы ва
юць «гос цем». Пас ля ўра чы стай пос най 
вя чэ ры, пе рад Ва дох рыш чам, па доб най 
да той пе рад Раж джа ством Хры сто вым, 
я аб рэз ваю ка лос се са сна па, ма чаю яго 
ў ас вя чо ную ў гэ ты дзень ва ду і спа чат ку 
ас вя чаю дом, паз ней ін шыя свае і му
зей ныя бу дын кі, так са ма клу ню і хлеў. 
Дзве ры ас вя чаю звон ку і ад ся рэ дзі ны, 
а на га лоў ных ува ход ных дзвя рах у дом, 
клу ню і ў му зей ныя ха ты пі шу крэй дай 
крыж і лі та ры «ХВ», што аба зна чае Хры
сто вае Ва дох рыш ча. Да па ма га юць мне 
дзе ці, якія ву чац ца на шым тра ды цы ям. 
Ас вя чо нае ка лос се да баў ляю ў корм жы
вё ле, каб доб ра га да ва ла ся і не хва рэ ла. 
Бу дын кі мы ас вя ча ем, каб збе раг чы іх 
ад уся ля кіх няш час цяў. Са ло май з «гос
ця» я аб к руч ваю дрэ вы на па на двор ку, 
каб пе ра зі ма ва лі зда ро вы мі. Усё, што 
ро біц ца з ма літ вай, мае ду хо вае зна чэн
не, — га ва рыў Да ра фей Фі ё нік, га лоў ны 
ар га ні за тар Ка ляд ных су стрэч на Ва дох
рыш ча, 19 сту дзе ня ў Ягуш то ве. За я віў 
так са ма, што на яго па на двор ку рас се
я лі ся дуб кі і ка лі па ча лі ся Ка ляд ныя су
стрэ чы на Ва дох рыш ча, гэ тыя дуб кі пе ра
ста лі скі даць ліст кі на зі му. Ар га ні за та ры 
су стрэч бя руць гэ тыя ду бо выя га лін кі на 
хрыст кі.

VІ ІІ Ка ляд ныя су стрэ чы на Ва дох рыш ча 
ўда ла прай ш лі ў час свят ка ван ня Бо га
яў лен ня, 19 і 20 сту дзе ня, у Ягуш то ве, 
Пар ца ве і Ка ша лях. Вя лі кая гра ма да 
ка ля доў ш чы каў на пер шы дзень Хрыш
чэн ня Гас под ня га ка ля да ва ла па Ягуш то
ве. Ра ней спя ва лі яны ка ляд кі ў цар к ве 
апо ста ла Іа а на Ба гас ло ва, рас па ло жа
най у кан цы вё скі, дзе спат ка лі ся з ра
дас ным пры ві тан нем вя скоў цаў. Паз ней 
ка ля да ва лі па ха тах і на па над вор ках 
мяс цо вым жы ха рам, якія бы лі ра ды, што 
іх вё ску на ве да лі ка ля доў ш чы кі з Ха ціс

ла ва ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, Бель ска
Пад ляш ска га і на ва кол ля.

— Ка ля да ван не па чы на ем з пры ві таль
ных слоў гас па да рам і гас па ды ням, 
паў та ра ем сло вы «Пан на Ма рыя на 
пры сто лі сто я ла...» і раз да ем хрыст кі, 
ду бо выя га лін кі з за су ша ны мі ліст ка мі. 
У мі ну лым ду бо выя га лін кі ас вя ча лі ся 
ў цар к ве і жы ха ры на шых вё сак ка дзі лі 
імі ха ты, а пас ля спаль ва лі хрыст кі з ду
боў, якія лі чаць дрэ ва мі жыц ця. У час ця
пе раш ня га ка ля да ван ня мно га ра дас ці, 
ве ся лос ці і ста ноў чай энер гіі. Спя ва ю чы 
ка ляд кі, мы яш чэ ра ду ем ся Хры сто ва му 
На ра джэн ню і гэ тую ра дасць пе ра да ем 
вя скоў цам, — ска за ла Ан на Фі ё нік, ма
стац кі кі раў нік Сту дыі фаль к ло ру «Жэ
мэр ва» са Сту дзі во даў, якая ка ля да ва ла 
ў між на род най гра ма дзе з ка лек ты ва мі 
«Жэ мэр ва» і «Ха ціс ла вя не».

— Мя не вель мі за ці ка віў аб рад «Хрыст
ка», які ў Арэш ка ве пад трым лі ва лі жан
чы ны з ка лек ты ву «Арэш кі», ка лі бы лі 
дзет ка мі. На Ва дох рыш ча ха дзі лі яны па 
ха тах і раз да ва лі ўпры го жа ную га лін ку 
ду ба з за су ша ны мі ліст ка мі, якую на зы
ва лі хрыст ком і вы каз ва лі да гас па да роў 
сло вы: «Пан на Ма рыя на пры сто лі сто я
ла...». Гэ тая тра ды цыя нез вы чай ная. Мы 
да ве да лі ся, што яна доў га за хоў ва ла ся 

ў Пар ца ве, пра што па мя та юць най ста
рэй шыя жы ха ры ся ла. Зве стак пра та
кое ка ля да ван не не знай ш лі мы ў ні я кай 
ін шай мяс цо вас ці на Пад ляш шы і Па лес
сі. Мы ў нас, на Бе ла сточ чы не, ад наў ля
ем ка ля да ван не з хрыст ком на Хрыш
чэн не Гас под няе з 2012 го да, — за я віў 
Да ра фей Фі ё нік, стар шы ня Аб’ яд нан ня 
«Му зей ма лой ай чы ны» ў Сту дзі во дах. 
— Тут, у Ягуш то ве, мы так са ма ад ра джа
ем на род ныя тра ды цыі Хрыш чэн ня Гас
под ня га. Мы тут згод на з тра ды цы яй ві
та ем лю дзей у ха це або на па на двор ку, 
спя ва ем ка ляд кі і свец кія ра дас ныя пес ні 
пад му зы ку, якія спя ва лі ся ў ка ляд ны пе
ры яд. Хо чам, каб дзет кі і мо ладзь, якія 
спя ва юць па да мах толь кі ка ляд кі, па зна
ёмі лі ся з на шы мі ба га ты мі тра ды цы я мі. 
Ар га ні зу ем так са ма вы сту пы ў вя ско вых 
свят лі цах і та кі ад бу дзец ца ў бу дын ку 
па жар най ахо вы ў Ягуш то ве, дзе ап ра ча 
ка ля дак бу дзем спя ваць свец кія пес ні, 
каб у свя точ ны пе ры яд, ка лі пе ра жы ва
ем Хры сто вае На ра джэн не і Хрыш чэн не 
Гас под няе, пры нес ці жы ха рам ра дасць.

— Ка лі ла дзі лі ся пер шыя Ка ляд ныя су
стрэ чы на Ва дох рыш ча, мне бы ло 11 
га доў і з гэ та га ча су я па ста ян на ка ля дую 
ў час Хрыш чэн ня Гас под ня га. Гэ та вель мі 
ра дас нае ка ля да ван не, пад час яко га мы 
не толь кі но сім звёз дач ку, але так са ма 

VІ ІІ Ка ляд ныя су стрэ чы 
на Ва дох рыш ча

па каз ва ем аб рад з ка зой і мядз ве дзем, 
па коль кі жы вё ла ў на род най тра ды цыі 
ме ла сваё зна чэн не, — рас па вёў Мак сім, 
сын Да ра фея Фі ё ні ка.

Жы ха рам Ягуш то ва вель мі спа да ба лі ся 
ка ля да ван не і ка ляд ні кі з Бе ла ру сі і Бель
ска, якія за хо дзі лі на па над вор кі і ў ха ты 
ап ра ну тыя ў даў нюю воп рат ку і раз маў
ля лі з мяс цо вы мі жы ха ра мі. Спеў ка ля
дак ра зы хо дзіў ся так са ма па вя ско вай 
ву лі цы, па коль кі ка ляд ні кі спя ва лі ў час 
пе ра мяш чэн ня ка ляд ні каў з па над вор ка 
на па на дво рак.

— Мы пры яз джа лі на роз ныя ме ра пры ем
ствы, ла джа ныя Му зе ем ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах. Ця пер нам спа да ба лі ся Ка
ляд ныя су стрэ чы на Ва дох рыш ча, пад час 
якіх спя ва ем ка ляд кі ў вя сё лай кам па ніі. 
Ад ны ка ляд кі тут і ў нас па доб ныя, ін шыя 
роз няц ца. Да дзе вя но стых га доў мі ну ла
га ста год дзя дзе так і мо ладзь у Бе ла ру сі 
ад га ня лі ад Цар к вы, але мы, бу ду чы 
ма ла ды мі, пад час Ра ства Хры сто ва га ка
ля да ва лі па ха тах, ха ця і ба ю чы ся. Ця пер 
у Ха ціс ла ве тра ды цыя спя ван ня ка ля дак 
пра даў жа ец ца і на ват мы, як ан самбль 
«Ха ціс ла вя не», ка ля ду ем па пры ват ных 
да мах і сла вім Бо жае На ра джэн не. У ся
бе на Ва дох рыш ча мы не ка ля ду ем, але 
са сва ім ка ляд ным рэ пер ту а рам на вед
ва ем сён ня жы ха роў Ягуш то ва і ба чым, 
што яны ра ду юц ца на шым пры ві таль ным 
і він ша валь ным сло вам і ка ля да ван ню. 
Част ка ка ля дак у Бе ла ру сі і тут, на Бе ла
сточ чы не, па доб ныя. Жы ха ры Ягуш то ва 
вель мі шчы ра пры ма юць нас, — рас па
вёў Вя ча слаў Краў чук з Ан сам б ля на род
най пес ні і му зы кі «Ха ціс ла вя не» з Ха ціс
ла ва ў Бе ла ру сі.

— У нас, у Ягуш то ве, па між вё скай 
і Бель скам паў ста ла мно га но вых да моў. 
На шы ста рэй шыя жы ха ры так са ма ад наў
ля юць свае ха ты. Ка неш не, мно га ў нас 
пен сі я не раў і да мы так са ма пу сту юць, 
але на ша вё ска моц на раз бу да ва ла ся. 
Ма ла дыя пра цу юць у Бель ску. Па лі ў нас 
аб раб ля юц ца іх улас ні ка мі або аран да
та ра мі, — ска заў муж чы на з Ягуш то ва 
і да ба віў, што ў гэ тым го дзе іх ха ты пад
час Ра ства Хры сто ва га на ве да ла мно га 
ка ля доў ш чы каў. Бы лі гэ та перш за ўсё 
дзет кі, але так са ма да рос лыя асо бы, якія 
ка ля да ва лі на пат рэ бы цар к вы апо ста ла 
Іа а на Ба гас ло ва ў Ягуш то ве.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 У Ягуш то ве ка ля да ва лі «Жэ мэр ва» і «Ха ціс ла вя не» (зле ва Да ра фей Фі ё нік) 

 Ка ля доў ш чы кі з «Жэ мэр вы» і «Ха ціс ла вян» спя ва лі ка ляд кі па ха тах і на па над вор ках
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ЮР КА БУЙ НЮК: — Ці ка віць мя не гі-
сто рыя не каль кіх Ва шых пе сень, якія 
спя ва е це з гур там «Пры ма кі». На па ча-
так ска жы це, як уз нік ла пес ня «Жон ка 
мая, ка ха ная» з апош ня га аль бо ма «Ты 
ду май, ду май».

ЮР КА АСТАП ЧУК: — Сло вы аў тар
скія, а му зы ка ўкра ін ская, на род ная. Бе
ла ру скі тэкст да гэ тай пес ні на пі саў я.

— А як уз нік ла пес ня «Ты і я — на ве-
кі». Мне зда ец ца, што гэ та са праў ды 
Ва ша аў тар ская пес ня?

— Так са ма сло вы аў тар скія, а му зы ка 
— па чу тая на мі. Зда ец ца, фран цуз ская.

— А не іта льян ская?

— Мо жа так, іта льян ская.

— Пес ня «Ка ха ны мой», якую спя ва-
е це ў ду э це з Ба гус ла вай Кар чэў скай, 
гэ та ру ская пес ня? 

— Так, так.

— З рэ пер ту а ру спя вач кі Юты? 

— Мы про ста пе рак ла лі сло вы пес ні 
з ру скай на бе ла ру скую мо ву.

— А хто на пі саў бе ла ру скі тэкст?

— Мы, ра зам з Ба гус ла вай.

— Мне зда ец ца, што Вы лепш зас пя-
ва лі, чым сь ці ў ары гі на ле за спя ва ла 
гэ та Юта.

— Мы па ста ра лі ся. Мы пад бі ра ем 
перш за ўсё гэ тыя пес ні, якія нам па да ба
юц ца, якія дзесь ці па чу лі. Ма ем так са ма 
на шы аў тар скія пес ні, але спя ва ем тое, 
што ля жыць нам на ду шы.

— А якія аў тар скія пес ні ў «Пры ма-
коў»?

— Аў тар ская пес ня гэ та, на пры клад, 
«Кар на вал» (з аль бо ма «Ты і я на ве кі”, 
2001 год) — на ша аў тар ская пес ня ад 
па чат ку да кан ца. Я ця пер да клад на не 
на за ву ўсіх, та му што папер шае, ля жу 
ў лож ку хво ры; падру гое, не маю пад 
ру кою ўсіх тво раў, каб ска заць Вам, якія 
пес ні на шы стап ра цэн т на, а ў якіх сло вы 
або му зы ка на шы.

— А пес ня «Ка леч ка» — з рэ пер ту а-
ру ру скай спя вач кі Та ця ны Аў се ен ка, 
экс-ва ка ліст кі ру скай ды ска-гру пы 
«Мі раж»?

— Так, так. Гэ та так са ма пес ня пе рак
ла дзе на з ру скай на бе ла ру скую мо ву, 
а му зы ка ра сей ская. Не пом ню, які быў 
яе ары гі наль ны за га ло вак, як на зы ва ла
ся пес ня.

— Гэ та ру ская пес ня «Ко леч ко», 
якую ўпер шы ню спя ва ла Та ця на Аў се-
ен ка на ру скім фе сты ва лі «Пес ня го да» 
ў 1997 го дзе.

— Так, так, так.

— Яш чэ ёсць пес ня «Цы ган ка». Мне 
зда ец ца, што гэ та пес ня з рэ пер ту а ру 
Мі ха і ла Шу фу цін ска га.

— Так, так, да клад на. Так са ма пе рак
ла дзе на з ру скай на бе ла ру скую мо ву. 
Да пес ні «Цы ган ка» сло вы пі саў Вік тар 
Швед.

— Я ду маю, што «Ка леч ка» так са ма 
на пі саў Вік тар Швед? 

— Не, да «Ка леч ка» я пі саў бе ла ру
скія сло вы. Вік тар Швед на пі саў сло вы 
да пес ні «Ла ван да».

да нас з та кой кар т кай, дзе на пі са ны 
бы лі сло вы. Яна за спя ва ла нам гэ ту пес
ню і мы за пі са лі яе на ка се ту «Цы ган ка». 
Але ве даю, што я чуў гэ ту пес ню на ўкра
ін скай мо ве, але не ве даю, ці яна пер
ша па чат ко ва бы ла на род най, ці кім сь ці 
на пі са най. Не ве даю.

— Яш чэ пес ня «Ма мі на са роч ка» 
— яна з рэ пер ту а ру ўкра ін скай спя вач-
кі На тал лі Май? 

— Гэ та так са ма чы сты пе ра клад з ук
ра ін скай мо вы. Мы про ста пе ра ра бі лі яе 
на бе ла ру скую мо ву.

— А «Дзя цін ства» (з аль бо ма «Мой 
род ны кут» ад 2004 го да) — з рэ пер ту а-
ру Юрыя Ша ту но ва?

— Так, так да клад на.

— Да лей спы таю пра пес ню «Ой, 
ку ма» з аль бо ма «Брат ка бе ла рус» ад 
1999 го да?

— «Ой, ку ма» гэ та пес ня, якую я пер
шы раз па чуў у вы ка нан ні «Пес ня роў».

— А «Брат ка бе ла рус» гэ та аў тар-
ская пес ня? 

— Так, гэ та аў тар ская пес ня. На пі саў 
яе і па да рыў нам сам аў тар гэ тай пес ні Мі
ха іл Скундзь з Ба ра на віч, з якім мы на ват 
пра вя лі аў тар скі ве чар. Ён з Бе ла ру сі. Мы 
ме лі з ім суст рэ чу ў фі лар мо ніі ў Мін ску 
і на гэ тай су стрэ чы ён ска заў, што гэ тую 
пес ню ён до рыць «Пры ма кам».

— А ка лі но вы аль бом «Пры ма коў»? 
Апош ні Вы вы пус ці лі ў 2014 го дзе.

— Каб я ве даў, дык на пэў на Вам ад ка
заў бы.

— Ап ра ча та го Вы ар га ні зу е це «Сяб-
роў скую бя се ду».

— Ста ра ем ся як мо жам. У 2019 го дзе 
бу дзем ад зна чаць важ ны юбі лей «Сяб
роў скай бя се ды» — двац ца ці год дзе. Па
ста ра ем ся, каб яна бы ла са май леп шай 
у сва ёй гі сто рыі.

— А што рых ту е це на юбі лей «Сяб-
роў скай бя се ды»? 

— Пры е дзе це, па ба чы це.

— Якіх зап ро сі це гас цей?

— Яш чэ за ра на пра гэ та га ва рыць, 
та му што гэ та за ле жыць ад фі нан саў. 
Пад т рым лі ва юць нас дзве ўста но вы — 
Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст
ра цыі з поль ска га бо ку, а з бе ла ру ска га 
— Мі ні стэр ства куль ту ры РБ. І па куль 
яны пры муць ра шэн ні, нам трэ ба про ста 
па ча каць. Ча сам так бы вае на ват, што 
ме сяц да «Сяб роў скай бя се ды» яш чэ не 
ве да ем, хто пры е дзе да нас.

— А як уз нік ла маг чы масць рэт ран с-
ля цыі «Сяб роў скай бя се ды» на Yo u Tu-
be? Ці пра мую тран с ля цыю з ім п рэ зы 
мож на па гля дзець у ін тэр нэ це? 

— Ка лі я ра біў «Пры мац кую бя се ду» 
ў Мі ха ло ве, бур га містр Мі ха ло ва на няў 
нам фір му, якая пра во дзі ла пра мую 
тран с ля цыю ў ін тэр нэ це. Мы раз па
спра ба ва лі гэ та зра біць і ўсё ўда ло ся, 
а лю дзі бы лі за да во ле ны. Шмат бы ло 
па зі тыў ных вод гу каў і з гэ тай па ры мы 
па ча лі з гэ тай фір май суп ра цоў ні чаць. 
Кож ны год мы вы куп ля ем пра мую тран
с ля цыю, а ўсю «Сяб роў скую бя се ду» 
ўжы вую мож на па гля дзець на tran s mi tu
je my.pl

— І гэ та до ра га Вас каш туе? 

— За ле жыць, ці яны зной дуць спон
са раў. Ча сам так бы вае, што іх зна хо
дзяць. Раз «Сяб роў скую бя се ду» пад
т ры маў кан цэрн «Vol vo». Ста я лі дзве 
аў та ма шы ны гэ тай мар кі і та ды «Vol vo» 
пла ці ла 5 ты сяч за сваю рэк ла му, а мы, 
з та го, што я пом ню, пла ці лі дзве ты ся чы 
зло тых, а дзве з па ло вай ты ся чы да кі да
лі з гэ та га бо ку.

— А «Пры мац кую бя се ду» так са ма 
мож на па гля дзець на Yo u Tu be?

— Пры нам сі мож на бы ло. Пер шая 
пра мая тран с ля цыя бы ла з «Пры мац кай 
бя се ды» ў Мі ха ло ве.

— Спа дар Юр ка, він шую, што Вы 
ў 2016 го дзе вяр ну лі ся ў Га ра док і на-
да лей ар га ні зу е це «Сяб роў скую бя се-
ду». Вы ж аў тар і па чы наль нік «Сяб роў-
скай бя се ды». 

— Так, я аў тар гэ тай ім п рэ зы. Ад нак 
сам не сар га ні за ваў бы, ка лі б не да
па мо га лю дзей, спон са раў і шмат лі кіх 
гур тоў, якія жа да юць ук лю чыц ца ў гэ тую 
спра ву. Шмат лю дзей пра цуе на гэ та, 
каб «Сяб роў ская бя се да» вы гля да ла 
так, як яна вы гля дае.

— Спа дар Юр ка, дзя кую Вам за ін-
тэрв’ю. Жа даю, каб Вы як най хут чэй 
вяр ну лі ся да зда роўя, каб зноў нам 
іг ра лі і спя ва лі.

— Дзя кую шчы ра і па ста ра ю ся, як 
гэ та ка жуць. Ця пер на ват ня ма ча су, 
каб сес ці і крыш ку твор ча пап ра ца ваць. 
Пра цую ды рэк та рам Га ра доц ка га до му 
куль ту ры і крыш ку ад су нуў на бок но выя 
тво ры і но выя пес ні для «Пры ма коў» але 
ду маю, што неў за ба ве ўсё вер нец ца на 
сваё мес ца.

Ін тэр в’ю ўзяў 
Юр ка БУЙ НЮК 

(21.01. 2019)

Што но ва га ў «Пры ма коў»

— З рэ пер ту а ру Соф’і Ра та ру? 

— Да клад на так.

— Сло вы «Ты і я на ве кі» так са ма Вік-
тар Швед? 

— Не, «Ты і я на ве кі» я на пі саў.

— «Ты і я на ве кі» гэ та верш са збор-
ні ка па э зіі Вік та ра Шве да «Што ў сэр-
цы» ад 1991 го да («Пры ма кі» паў ста лі 
ў 1996 го дзе!).

— Ну так, але я аба пі раў ся на гэ ты 
верш. (Астап чук на пі саў толь кі пры пеў, 
а стра фы ўзя ты з вер ша Вік та ра Шве да 
— Ю. Б.)

— У рэ пер ту а ры «Пры ма коў» ёсць 
пес ня «У су бо ту Ян ка» з аў ды я ка се ты 
«Цы ган ка» ад 1998 го да. Вы яе на пі са-
лі ці хтось ці ін шы?

— Не я на пі саў. Пер шы раз па чуў гэ ту 
пес ню ў вы ка нан ні ка лек ты ву «Гра ма
да», але не ве даю ці яе на пі саў Ге надзь 
Шэ мет, ці про ста дзесь ці па чуў і спя ваў. 
Ка лісь ці «Гра ма да» бы ла вель мі па пу
ляр най у нас на Бе ла сточ чы не, ча ста 
вы сту па ла на Пад ляш шы. Я ду маў, што 
яны спя ва юць свае пес ні, але по тым 
да ве даў ся, што яны спя ва лі дзесь ці там 
па чу ты пес ні.

— Але «Гра ма да» ме ла і аў тар скія 
пес ні, між ін шым, «Ва сіль кі».

— Мне зда ец ца, што гэ та пе ра клад 
пес ні. Але гэ та не мы сло вы на пі са лі, 
ані му зы ку. З та го, што я ве даю, гэ та 
бе ла ру скі пе ра клад пес ні з ук ра ін скай 
мо вы. Про ста, мы да ста лі гэ тую пес ню 
ад якойсь, пом ню, ба бу лі, якая нам за
спя ва ла гэ ту пес ню. Ба бу ля ро дам зпад 
Ор лі, з гэ тых ва ко ліц. Мы спя ва лі кан
цэрт у Ду бі чахЦар коў ных і яна па дыш ла 

Ін тэр в’ю з Юры ем Астап чу ком — лі да рам гру пы «Пры ма кі» і ар га ні за та рам «Сяб роў скай бя се ды».
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Н
і якія за гон ш чы кі не пад га ня лі 
мне Але га Ла ты шон ка пад пры
цэл; сам прый шоў. У 4м ну ма
ры „Ні вы” ар ты ку лам „Гі сто ры кі 

і заў зя та ры гі сто рыі” ўзяў ся ён на во дзіць 
па ра дак з ніў скі мі — ме на ві та — заў
зя та ра мі гі сто рыі. У тым лі ку так са ма 
і мне па ка заў мес ца ў страі. Вель мі гэ та 
доб ра, бо па ра дак па ві нен быць. І доб
рае яш чэ тое, што спа дар Ла ты шо нак 
заў ва жыў ад сут насць у мя не гі ста рыч
най аду ка цыі і да ра валь нае ня ве дан не 
тае ж гі сто рыі. У до каз гэ та му пра пас ля
ва ен ную дзяль бу Бе ла веж скай пуш чы 
пра цы та ваў ён фраг мент май го тэк сту: 
„А са бе Ста лін узяў ма лень ка, сціп лень
ка, так жа і на свой мун дзір не чап ляў 
ён ні я кіх аз даб лен няў. Ча му так ста ла ся, 
да клад на не вя до ма і ўся ля кія заў зя та ры 
гі сто рыі толь кі зда гад ва юц ца, толь кі зда
гад ва юц ца...”

І за раз жа на нёс па гэ тым ма ім ня ве
дан ні ра шу чы ўдар: „Заў зя та ры ня хай 
і да лей зда гад ва юц ца, але гі сто ры кі як 
іш ла гэ тая дзяль ба ве да юць да клад на 
і на ват пад ра бяз на”. Хіт ры наш Алег 
Ла ты шо нак — я пра ка роў ку, а ён пра 
вя роў ку. Бо ў мя не бы ло пы тан не ЧА МУ 
ТАК СТА ЛА СЯ, а ён вы мае з ру ка ва зу
сім ін ша га ту за: ЯК ІШ ЛА ГЭ ТАЯ ДЗЯЛЬ
БА і ра дас на кі дае яго на стол. Цуд тут 
та кі, быц цам у Ка неГа лі лей скай, дзе 
за між ва ды з’я ві ла ся ві но. Мой грэх у ад
сут нас ці гі ста рыч най аду ка цыі, бо ка лі б 
яна ў мя не бы ла, то, пэў на, ве даў бы, 
што аду ка ва ныя гі сто ры кі не раз ва жа
юць пы тан няў ЧА МУ, толь кі пы тан ні ЯК; 
пы тан ня мі ЧА МУ зай ма юц ца, пэў на, ней
кія не ву кі. Але доб ра і гэ та, бо і пра ход 
дзяль бы, як яна ад бы ва ла ся, так са ма 
ка рыс на неш та ве даць.

Зда гад ва ю ся, што аду ка ва ныя гі сто
ры кі пад ля га юць ней ка му са ву арвіў ру, 
ней кім ка но нам, уста ноў ле ным ней кім гі
ста рыч ным сі но дам. За тое я ма гу да зво
ліць са бе зу сім не ка на ніч ную воль насць 
з міш ма шам ЯК і ЧА МУ. І пра цы та ваць 
ус па мін пра дзяль бу Бе ла веж скай пуш
чы не гі сто ры ка, але ўдзель ні ка тае 
дзяль бы, ме на ві та Эд вар да Асуб кіМа
раў ска га. Пі саў ён так: „Gdy już dy skus ja 
w spra wie gra nic zda wa ła się być wy czer pa
na, zab ra łem głos w spra wie oś wiad cze nia 
rzą du ZSRR z po cząt ku 1944 r. i obie ca nych 
pop ra wek li nii Cu rzo na... (...) Są trzy moż
li we ta kie pop raw ki. Ja z nich wy mie nię 
naj sk rom niej szą, mia no wi cie Pusz czę Bia
ło wie ską. Zwią zek Ra dziec ki wie lok rot nie 
pow ta rzał, że nie za le ży mu na po więk sza
niu swe go roz leg łe go pań stwa, a tyl ko na 
upo rząd ko wa niu spra wy na ro do woś ci uk ra
iń skiej i bia ło ru skiej. W przy pad ku Pusz czy 
Bia ło wie skiej prob lem na ro do woś cio wy nie 
is t nie je, gdyż prze cież żub ry i in na zwie rzy
na przy na leż noś ci na ro do wej nie po sia da ją. 
Pusz cza Bia ło wie ska jest zaś na szym par
kiem na ro do wym, his to rycz nym miej s cem 
walk par ty zan c kich w pow s ta niach o nie
pod leg łość Pol ski z Ca ra tem i ma dla Pol ski 
du że zna cze nie psy cho lo gicz ne. Po za tym 
Pol ska ma la sy wyt rze bio ne przez Niem
ców, a rów nież Pusz cza jest na szym zag łę
biem su row co wym dla Haj nów ki. Dla te go 
ape lu je my usil nie, aby Pusz cza Bia ło wie ska 
zos ta ła przy Pol s ce. Sta lin ani słu chać 
nie chciał dal szej dy skus ji na ten te mat 
i oś wiad czył: „na da koń czyt’ die ło”. Wte dy 
pop ro si łem o krót ką przer wę w ob ra dach 
ce lem na ra dze nia się pol skiej de le gac ji. 
Wysz liś my do są sied niej sa li, gdzie oś wiad
czy łem pol skim to wa rzy szom (a za pew ne 
mo je oś wiad cze nie by ło na tych miast zna ne 
przez „akus ty kę” Sta li no wi), że je że li ZSRR 
nie us tą pi nam Pusz czy Bia ło wie skiej, to ja 
ka te go rycz nie po da ję się do dy mis ji ja ko 
prze wod ni czą cy PKWN, gdyż nie uwa ża jąc 
gra ni cy wschod niej za spra wied li wą, nie 
znaj du ję w so bie dość sił du cho wych i wew
nęt rz ne go prze ko na nia, że by pro pa go wać 
przy jaźń pol skora dziec ką. Nie wi dzę żad
nych rac ji, aby Pusz czę od łą czać od Pol ski 
i Haj nów ki. Po zos ta li de le ga ci wy ra zi li naj
pierw swo je za do wo le nie, że w koń co wej 
dy skus ji nie po ru szy łem spra wy Lwo wa, 

bo ta ki wnio sek wo bec sta no wi ska stro ny 
ra dziec kiej móg ł by być uwa ża ny za „pro wo
ka cyj ny” (...) Roz mo wa zos ta ła przer wa na, 
a my wró ci liś my do swe go lo ka lu w ZPP 
i ocze ki wa liś my z nie cier p li woś cią na wia
do moś ci z Krem la. Po up ły wie mo że pół 
a naj wy żej pół to rej go dzi ny dzwo ni te le fon. 
Ko mi sarz Mo ło tow pro si mnie do apa ra tu 
i za wia da mia te le fo nicz nie, że mar sza łek 
Sta lin wy ra ził zgo dę na prze ka za nie po ło
wy Pusz czy Pol s ce łącz nie z Bia ło wie żą. 
Ko mi sarz Mo ło tow gra tu lu je mi po za tym 
od nie sio ne go suk ce su. Przy pom nia łem so
bie oś wiad cze nie so wiec kie go urzęd ni ka 
w Bia łym s to ku w 1939 r., że „u nas nie da je 
się ty le, ile się pro si” i po mi mo rze ko me go 
„suk ce su” nie wi dzia łem po wo du do wiel kiej 
ra doś ci, li czy łem choć by na ca łą Pusz czę 
Bia ło wie ską, a nie jej po ło wę”.

З пры ве дзе най цы та ты вы ні кае, што 
Асуб каМа раў скі здзей с ніў ін шы ка на га
лі лей скі цуд: за мя ніў бе ла ру саў у без на
цы я наль ную звя ры ну. Гэ ты цуд, як бу дзе 
па ка за на да лей, мог сы граць ра ша ю чую 
ро лю ў та кой а не ін шай дзяль бе Бе ла
веж скай пуш чы...

Пры на го дзе вар та яш чэ пра цы та ваць 
і фраг мент цы та ты, якую А. Ла ты шо нак, 
ус лед за А. Вя лі кім пры во дзіць у сва ім 
ар ты ку ле: „Не бо лей як праз га дзі ну, па
вод ле ўспа мі наў М. Ро ляЖы мер ска га, 
яму па тэ ле фа на ваў В. Мо ла таў і па ве да
міў, што І. Ста лін па га дзіў ся пе ра даць ім 
па ло ву Бе ла веж скай пуш чы і м. Бе ла ве
жу”. Та ды ўзні кае пы тан не, ці ДА КЛАД НА 
І ПАД РА БЯЗ НА ВЯ ДО МА, ка му зва ніў 
Мо ла таў: Жы мер ска му ці Асуб куМа раў
ска му?.. Да гэ та га да дам, што поль скія 
дас лед чы кі тэ мы цы ту юць Асуб ку; ма
быць ім дак лад ней і пад ра бяз ней вя до ма, 
хто блі жэй праў ды... А да клад на па він на 
быць вя до ма, не толь кі заў зя та рам гі сто
рыі, што ўся ля кія ме му а ры з’яў ля юц ца 
чы ста СУБ’ ЕК ТЫЎ НЫ МІ за пі са мі, на кі да
ны мі пас ля ней ка га ча су па ўспа мі на ных 
зда рэн нях. Аў та ры не заў сё ды за хоў ва
юць пра тыя зда рэн ні аку рат ную па мяць, 
зда ра ец ца ім неш та за быць, неш та ад 

ся бе да даць. А зда ра ец ца так са ма, што 
не ка то рыя аў та ры мэ та нап раў ле на пры
во дзяць вы ду ма ныя і фаль шы выя звест
кі. Па пу ляр ны бе ла стоц кі гі сто рык да ку
мен ты, да якіх не мае ён да ве ру, на зы вае 
пап ро сту фаль сі фі ка та мі. Фра за Але га 
Ла ты шон ка ДА КЛАД НА ВЕ ДА ЮЦЬ так
са ма з’яў ля ец ца фаль сі фі ка там; гэ тая 
заў ва га ад но сіц ца не толь кі да гі сто ры
каў, але і да ўся го спек т ра на ву ко вых спе
цы яль нас цей. Больш да клад на бы ло б 
пі саць, што ўся ля кія ву чо ныя ТОЛЬ КІ 
ЗДА ГАД ВА ЮЦ ЦА...

Ней кіх дзе сяць ці пят нац цаць га доў 
та му — даў но гэ та бы ло і на ву ко вых ка
ар ды нат тэк сту не пом ню — чы таў я ар
ты кул бры тан ска га або аме ры кан ска га 
дас лед чы ка па ўста ля ван ні пас ля ва ен
най поль скаса вец кай гра ні цы. І бы ло 
там, што поль скія дэ ле га ты бе да ва лі 
пе рад Ста лі ным, што іх нім та ва ры шам, 
ка лі не ат ры ма юць Бе ла веж скай пуш чы, 
не бу дзе дзе па ля ваць. Мар шал на пэў
на доб ра ра зу меў пат рэ бу па ля ван ня 
— ён жа сам, пра што мо жа ад кры тым 
гі ста рыч ным тэк стам не згад ва ец ца, 
быў вель мі пас пя хо вым па ляў ні чым: 
упа ля ваў мі льё ны пры ма таў. Праў да, 
не ра біў гэ та га аса бі ста, але меў дзе ля 
гэ та га за нят ку цэ лыя ар міі за гон ш чы каў 
і страль цоў, якія шчы ра ва лі на шо стай 
част цы зям ной су шы. Сам жа мар шал 
быў толь кі дыс пет ча рам за крам лёў скім 
пуль там. Маг чы ма, што ён час ад ча су 
і вы хо дзіў ад та го пуль та пад ад к ры тае 
не ба ў час ле нін скіх су бот ні каў, каб за
меж ным ін тэ лек ту а лам па ка заць, як сла
ву ты гру зін вы са ка род на гру зіць ней кі 
груз, а сва ім слу жы це лям куль ту да ваў 
спа жы ву для іх няй пра цы. І, пэў на, не ад
сту піў бы ён Бе ла веж скай пуш чы, ка лі б 
не цуд, здзей с не ны Эд вар дам Асуб кам
Ма раў скім; у вы ні ку гэ та га цу ду ў Пуш чы 
не ста ла Ста лі на вых мі шэ няў. Пуш ча 
ста ла яму не пат рэб най. Але пра гэ та я, 
пра фан на, толь кі зда гад ва ю ся, толь кі 
зда гад ва ю ся...

vТэкст і фота 
Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

З не вуц ка га ас пек ту

З вя лі кім смут кам ус п ры няў вест-
ку аб смер ці пісь мен ні ка, шмат га-
до ва га чле на Бе ла ру ска га аб’ яд-
нан ня «Бе ла ве жа», аў та ра вя до-
мых кніг «Пож ня», «Кры шын кі», 

«Бліз ны» і ін шых.

ВАСІЛЯ ПЕТРУЧУКА

Гэ та ад чу валь ная стра та для 
ўсёй бе ла ру скай су поль нас ці. 
Пісь мен нік больш за па ло ву 

ста год дзя дзя ліў ся сва ім та лен-
там з ася род дзем, аб вы со кай 

ацэн цы яго твор час ці і ак тыў най 
гра ма дзян скай па зі цыі га во раць 
яго ныя шмат лі кія ўзна га ро ды.

Ад імя Па соль ства Бе ла ру сі 
ў Поль ш чы, ад мя не аса бі ста 

вы каз ваю глы бо кія спа чу ван ні 
сям’і, род ным і бліз кім, сяб рам 
і пап леч ні кам, з які мі шчы ра па-

дзя ля ем боль стра ты. 
Веч ная па мяць!

Аляк сандр Авяр’ я наў, 
 Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 

 Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у Рэс пуб лі цы Поль ш ча

СПА ЧУ ВАН НІ

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування сям’і і блізкім 

ВАСІЛЯ ПЕТРУЧУКА

нашага шматгадовага 
публіцыста і 

карэспандэнта з прычыны
напаткаўшага іх гора

рэдакцыя Нівы

Якая праў да?
19 сту дзе ня па Фей с бу ку ад сяб ры 

Ежы Кап тэ ві ча з PAI я ат ры маў ін фар-
ма цыю та ко га зме сту: «Ві таю! Сьо-
год ні по мер ук ра їн сь кий пись мен ник 
з Бі ло сто ку бл. п. Ва силь Пет ру чук». 
Над та здзі віў ся я гэ тай ін фар ма цыі. 
Ад куль у па ва жа на га ка ле гі Ежы Кап-
тэ ві ча та кая ін фар ма цыя, што Ва сіль 
Пет ру чук з Бе ла сто ка гэ та ўкра ін скі 
пісь мен нік? Са свет лай па мя ці Ва сі-
лём Пет ру чу ком яд на ла нас сар дэч-
нае сяб роў ства яш чэ з шас ці дзя ся тых 
га доў. Пі са лі мы ад на ча со ва ў «Ні ву», 
су стра ка лі ся на з’ез дах ка рэс пан дэн-
таў у шмат лі кай ніў скай сям’і, а ў паз-
ней шых га дах спа ты ка лі ся ў рэ дак цыі 
«Ні вы». Ва сіль быў чле нам лі таб’ яд нан-
ня «Бе ла ве жа». Яго кніж ныя вы дан ні 
«Пож ня», «Бліз ны», «Кры шын кі», «Кла-
ву ня, гэ та я, твой Ва ся» на пі са ны на 
бе ла ру скай мо ве. Дру ка ваў ся ў «Ні ве» 
і «Ча со пі се». Па ха ва ны 24 сту дзе ня на 
мо гіль ні ку ў Дай лі дах. У апош нюю да-
ро гу пра во дзі лі яго сяб ры Бе ла ру ска-
га лі таб’ яд нан ня «Бе ла ве жа», жур на лі-
сты, сям’я і бліз кія. У апош нім сло ве 
над ма гі лай стар шы ня лі таб’ яд нан ня 
Ян Чык він ска заў: «Ён не мае па да бен-
ства ў лі та ра ту ры — ні ў бе ла ру скай, ні 
ў поль скай. Ён ары гі наль ны». З та го, 
што пры па мі наю, Ва сіль заў ж ды лі-
чыў ся бе бе ла ру сам, або, інакш ка жу-
чы «ту тэй шым», з Гра баў ца, што ка ля 
Ду бі чаў-Цар коў ных. Мне зда ец ца, што 
хтось ці тут па мы ліў ся. А мо свя до ма 
пус ціў па ін тэр нэ це фаль шыў ку. Дык 
для якой мэ ты?

Ула дзі мір СІ ДА РУК
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 05-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 17 лютага 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Бы лі ў ба ра на
Яго жон ка і брат,
І ме лі ўсе трое
Па двое яг нят.
Вось і ска жы нам,
Ма лы ма тэ ма тык,
Коль кі бы ло там
Ма лень кіх яг ня так?
(.....)

Ад каз на за гад-
ку № 1: зубр.
Уз на га ро ды, 

за піс ныя кніж кі, 
вый г ра лі Ка ра лі на 

Ва лен ты но віч, 
Ра фал Шы ман скі 
з Ба бі каў, Маг да 
Ваў ра нюк з ПШ 

№ 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Ве ра ні ка Снар ская з Мі ха-
ло ва, Алекс Зы скоў скі, Юсты на Астап ко віч з ПШ № 1 

у Гай наў цы, Ка міль Мар то нік, Эміль ка Ка ран ке віч з 
За лук, Оля Ма дза леў ская, Кац пэр Ка лі ноў скі з Нар вы. 

Він шу ем!

Зі мо выя 
і па ля выя 
квет кі

Ка жуць, ка лі знік нуць дзі кія па ля выя 
рас лі ны з на шых лу гоў і ля соў, та ды 
знік нуць фан та зія, ма ры, сюр п ры-
зы...
У дзень, ка лі пра па ну ем вам ма ля ван-
ку з па ля вы мі квет ка мі, на два ры 
лёг кі ма ра зок. А яш чэ ра ні цай, пас ля 
ма роз най но чы, мы ўзі ра лі ся на ма ля-
ван кі, якія нех та па кі нуў на шыб ках 
у вок нах. Ды ад куль яны? Хто той ма-
стак, што пры ду маў ча роў ныя па па ра-
ці, квет кі і зор кі, ад якіх не маг чы ма 
адар ваць ва чэй?
Лю дзі ка жуць, гэ та ма роз на ма ля ваў!
Але ці гэ та пра віль ны ад каз?
Спра ва ў тым, што яш чэ ніх то сэн соў-
на не выс вет ліў, ад куль бя руц ца ўсе 
гэ тыя ча роў ныя рас лі ны, за гад ка выя 
по ста ці і ўзо ры. Што хо чуць яны нам 
ска заць? Ці мо жа гэ та ва раж ба на бя-
гу чы год, які няс ме ла на бі рае ско рас-
ці і ўсё яр чэй на паў ня ец ца свят лом?
А мо жа лепш па кі нуць усе пы тан ні 
і ў ці шы гля дзець на нач ны ма лю нак-
сюр прыз. Ён зра зу раз бу дзіць на шу 
фан та зію і дум кі пра лет нія ка ні ку лы, 
ад па чы нак, кра скі і ма тыль коў ...

(гак)

Сты пен ды я ты 
мар шал ка за 2019 год

Над та ба га ты спі сак вуч няў, якія 
ат ры ма лі Ма стац кую сты пен дыю мар-
шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства на 2019 
год. Іх аж но 120 асоб! Гэ та прыб ліз на 
па ло ва ўсіх тых, хто да бі ваў ся сты пен-
дыі. Лаў рэ а ты вы лу ча ны ў раз на від-
ных га лі нах ма ста цтва. Ся род іх шмат 
ама та раў му зы кі: ін ст ру мен та лі сты, 
спе ва кі, а на ват рэ жы сё ры гу ку. Знач-
ная коль касць сты пен ды я таў ат ры ма ла 
пад трым ку ў га лі не пла сты кі і ды зай ну. 
Ка мі сія прык ме ці ла так са ма ама та раў 
тан цаў, філь ма, тэ ат ра, дэк ла ма та раў 
і лі та ра та раў. Вя лі кі шанц на сты пен-
дыю ме лі дзе ці і мо ладзь, якія спа лу-
ча лі наз ва ныя га лі ны ма ста цтва. 
Ся род іх мы пры кме ці лі вя до мых 
у бе ла ру скім ася род дзі дэк ла ма та-
раў, спе ва коў, тан цо раў, ак цё раў. 
Мно га іх ажыц цяў ляе ма стац кія 
пра ек ты аб’ яд нан ня АБ-БА. Гэ та 
Ко ля Здрай коў скі, Ма ры ся Пя кар-
ская, Юлія Ба ра вік ці Са ра Скаў-
рон ская. З Гай наў кі сты пен дыі 
ат ры ма лі, між ін шым, вя до мыя эн-
ту зі я сты бе ла ру скай га вэн ды і тэ-
ат раль ных па ста но вак: Кры сты ян 
Паск роб ка, Эва Кот ці Да мі ні ка 
Пуц і Іза Карчэўская. Сты пен ды я-
ты ат ры ма юць 250 зло ты на ме сяц. 
Він шу ем!      (гак)

РАЗМАЛЮЙЦЕ
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Блыха і каралевіч
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Адзін ка ра ле віч усю ноч па ку та ваў з-за блы хі, якая гой са ла як дзі кі вет ра гон і джа лі ла яго да лі кат-
нае це ла. Не дзе над ра ні цай ка ра ле віч зла віў да куч лі вую па ра зіт ку.

А тая ві на ва та схі лі ла га лоў ку і пры го жа пап ра сі ла:

— Ша ноў ны і мі ла сэр ны прынц! Да руй це маю сме ласць і ўсе пра ві ны. Мая шко да — та кая ма лая-
ма лю сень кая! Шка да мне гі нуць з-за та кой дро бя зі!

А ка ра ле віч толь кі па ціс нуў пля чы ма і ад ка заў:

— Ты ад нак пра я ві ла ўсю злосць, за яд ласць і спрыт, каб да сяг нуць сваю мэ ту. Ты ўзя ла з мя не ўсё, 
што толь кі бы ло ў тва ёй мо цы.

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

Gad

Okno

Jak

Agata

Las
olchowy

Jota Sad

As

Ha!Analog
Reszta

Woda

Wiking

Park

Dziewczyna
Zima

Nadzieja

Błękit

Rekin

Umywalka

Sklep Odpoczynek

Zadanie

Mama

Miara

Wół

Las

Kuzyn

Tom

Koło

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 № 1-2019: 
Хто, ха лат, ты, ко ска, кос мас, не, штат, ах, 

го нар, клак, сад. Ха та, суп, ко шык, хвост, 
сма га, ка ток, та рас, Ас, на ра, пос пех.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ад-
ры ян Май сак з За лук, Па вел Пах ві цэ-
віч, На тал ля Кас цюк з Ор лі, Мар ле на 
Кан д ра цюк з КШ з ДНБМ у Бель ску-
Пад ляш скім, Аляк сан д ра Куп тэль з 
Арэш ка ва, Юля Дар пен ская, Мар та 
Пет ру чук з Нар вы, Аня Ба ра вік, Ка ся 
Да ні люк з ПШ № 4 у Гай наў цы, Кар не-
лія Ва ран цэ віч з Ба бік, Зуза Мішчук з 
Арэшкава.  Він шу ем!

Іван КАР СУН СКІ
НШ імя Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Стрэс
Стрэс. Гэ та моз гу крэс?
А мо і вя лі кі ней ро наў 

пра грэс?
Ён за вец ца кляк са.
Кож ны ка жа «плак са кляк са 

гу та лі на но се га ра чы блін»...
— Ці блін з мё дам? 

Мо жа, з мас лам?
— Але трэ ба з ры бі ным 

жы рам.
— Мо жа, лепш з ін жы рам?
Па-ра-ра-рам!
Трэ ба сло ва бе раг чы. 

Лепш аб рэ чы га ва рыць.
А рэч якая?
Та кая: кон курс!
Стрэс, вя до ма.
А вось кляк са тут.
І тут!
А на па пе ры — бруд!

У ня дзе лю, 13 сту дзе ня ў Кле-
ні ках, ад бы ла ся прэ зен та цыя 
кніж кі «Klej ni ki — dzie je wsi 
i pa ra fi i». Аў тар кні гі — Ян Ла бу-
зін скі, на стаў нік-пен сі я нер.

Жы ха ры і вы хад цы Кле нік, 
якія тлум на з’я ві лі ся на суст рэ-
чу, маг лі на быць кніж ку і ат ры-
маць аў тог раф. Пры го жым да-
паў нен нем свя та бы лі ка ляд кі 
ў вы ка нан ні хо ру, які дзей ні чае 
пры Кле ніц кай цар к ве.

Ка ры ста ю чы ся на го дай, я па-
ста ві ла не каль кі пы тан няў спа-
да ру Яну Ла бу зін ска му.

Вік то рыя Гаць: — Ад куль ідэя, 
каб на пі саць та кую кні гу?

Ян Ла бу зін скі: — Ця пер я на 
пен сіі, але ўсё жыц цё пра ца ваў 
у мяс цо вай шко ле. Быў ды рэк та-
рам і на ву чаў гі сто рыі. Ад туль 
мае за ці каў лен ні. Ця пер шко лы 
ня ма, але ка лі яна яш чэ бы ла, 
то мы ад к ры лі Рэ гі я наль ную 
із бу. Наш пра ект пад т ры ма лі 
Фонд пад трым кі вё скі і Цэнтр 
гра мад скай аду ка цыі Поль ш ча-
Бе ла русь. Мы ўжо та ды са бра лі 
мно га гі ста рыч ных ма тэ ры я-
лаў. Пас ля, ка лі па я ві ла ся пра па-
но ва вой та Чы жоў скай гмі ны, 
каб вы даць кні гу пра Кле ні кі, 
я па чаў па паў няць гі ста рыч ныя 
кры ні цы і па шы раць са ве ве ды.

В. Г.: — Коль кі ча су спат рэ бі ла-
ся, каб на пі саць кніж ку?

Я. Л.: — Год ча су збі раў да ку-
мен ты і ма тэ ры я лы, і год ча су 
скла даў і пі саў кніж ку. Так што 
спат рэ бі лі ся два га ды.

В. Г.: — У кніж цы мно га фо-
таз дым каў, ад куль Вы іх узя лі?

Я. Л.: — Я ў Кле ні ках ве даю 

На стаў нік з доб рай кні гай!
ўсіх, лю дзі так са-
ма мя не ве да юць. 
Я па чар зе за хо-
дзіў да кож най 
сям’і і пы таў ся 
пра ста рыя фо-
таз дым кі. Лю дзі 
вель мі доб ра па-
ста ві лі ся да ма ёй 
пра цы, ах вот на 
да ва лі здым кі 
для ска на ван ня, 
шмат ус па мі на лі.

В. Г.: — Якія 
цяж кас ці Вас суст-
рэ лі пры збі ран ні 
ма тэ ры я лаў?

Я. Л. : — Збі-
раць фа та гра фіі 
не бы ло цяж ка, 
але на пі саць 
тэкст гэ та ўжо 
няп ро стая спра-
ва. Трэ ба бы ло шу-

каць гі ста рыч ных кры ніц у ар хі вах, але там 
не бы ло ўся го што трэ ба. Та ды з да па мо гай 
пры хо дзі лі лю дзі, якія пад каз ва лі, да па ма га-
лі.

В. Г.: — Сён няш няя су стрэ ча па ка за ла, 
што Ва ша кніж ка вель мі пат рэб ная. Лю дзі 
доб ра пра яе га во раць. Ці ду ма е це ўжо пра на-
ступ ныя кніж кі? 

Я. Л.: — Яш чэ не ве даю, мо жа і бу дуць...

Sto

Dźwignia
Osa
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Ня даў на ў „Ні ве” быў апуб лі-
ка ва ны мой ма тэ ры ял пра рэ-
пат ры ян так з вё скі Ма ле шы 
Выш каў скай гмі ны сяс цёр 
Тац ця ну і Воль гу Уруб леў скіх, 
якія ця пер жы вуць на Дзят лаў-
ш чы не Га ра дзен скай воб лас-
ці. Пас ля ніў скай пуб лі ка цыі 
па тэ ле фа на ваў мне гра мад скі 
ак ты віст з Дзят ла ва Ва ле рый 
Пет ры ке віч і ска заў, што сын 
Воль гі Уруб леў скай з Дзят ла-
ва мае шмат ста рых здым каў 
Уруб леў скіх.

Ся даю на ма шы ну і еду да Ула дзі мі ра 
Уруб леў ска га — сы на Воль гі Уруб леў
скай, уну ка Ва сі ля Уруб леў ска га, сям’ю 
яко га ў 1946 го дзе па ля кі выг на лі з Ма ле
шаў і яны апы ну лі ся ў вёс цы Ма ска лёў
цы на Дзят лаў ш чы не.

За хо джу ў ха ту да 89га до вай Воль гі 
Уруб леў скай, дзе мя не ча кае Ула дзі мір 
— сын гас па ды ні. Мы з ім доў га гу та рым 
пра рэ пат ры я цыю і ён па каз вае стос ста
рых здым каў, да якіх мне ка мен та рый ро
біць спа да ры ня Воль га. Але і яна не ўсё 
па мя тае, не ўсіх асоб на здым ках змаг ла 
пры га даць, рас шыф ра ваць. Але су поль
на мы змаг лі на мно гіх здым ках раз га
даць не ка то рых сва я коў і сяб роў Ва сі ля 
Уруб леў ска га. Здым кі вель мі каш тоў ныя 
для гі сто рыі рэ пат ры я цыі бе ла ру саў Бе
ла сточ чы ны. Усе яны сён ня дру ку юц ца 
ўпер шы ню. Здым кам па 50110 га доў, 
яны бы лі зроб ле ны на Бе ла сточ чы не, 
у Га род ні, на Дзят лаў ш чы не і ў Ра сіі.

Ак ра мя фо таз дым каў Ула дзі мір Уруб
леў скі па ка заў і не каль кі каш тоў ных 
да ку мен таў з жыц ця бе ла ру са Ва сі ля 
Уруб леў ска га і яго сям’і.

Са мым каш тоў ным да ку мен там з’яў ля ец
ца па свед чан не Там боў ска га рэ аль на га 
ву чы ліш ча 1918 го да з фо таз дым кам 
Ва сі ля Фё да ра ві ча Уруб леў ска га з пя чат
кай на сур гу чу. Та ды сям’я Уруб леў скіх 
з Бе ла сточ чы ны зна хо дзі ла ся ў бе жан
стве, дзе Ва сіль Уруб леў скі скон чыў рэ
аль нае ву чы ліш ча і ат ры маў аду ка цыю 
на стаў ні ка па чат ко вых ву чы лішч. Гэ та 
аду ка цыя паз ней яму на Баць каў ш чы не 
шмат да па ма га ла.

За ха ва ла ся ў сям’і Уруб леў скіх і да вед ка 
№ 2002. На ёй на ру скай мо ве на пі са на, 
што гра ма дзя нін Ва сіль Фё да ра віч Уруб
леў скі эва ку і ру ец ца з тэ ры то рыі Поль
ш чы ў Бе ла ру скую ССР у су вя зі з па
ста но вай ад 9 ве рас ня 1944 го да па між 

Рэд кія фо таз дым кі і да ку мен ты 
Ва сі ля Уруб леў ска га з Ма ле шаў

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

vСяр гей ЧЫГ РЫН

 Ва сіль Уруб леў скі з сяб рам. Фо таз ды мак быў зроб ле ны ў Га род ні ў фо та май стэр ні Ру бін ш тэй на да Пер шай су свет най вай ны.

 Фо таз ды мак род на га бра та Ва сі ля Уруб леў ска га. Зды мак 
зроб ле ны ў Брэст-Лі тоў ску, 1 мая 1909 го да.

 Зды мак пля мен ні ка Ва сі ля Уруб леў ска га ў поль скім вой-
ску, 10 са ка ві ка 1958 го да.

 Мі ка лай Уруб леў скі — род ны брат Ва сі ля Уруб леў ска га, 
27 кра са ві ка 1915 го да.

 Брат Ва сі ля Уруб леў ска га, зды мак зроб ле ны ў Га род ні да 
Пер шай су свет най вай ны.

 Ва сіль Уруб леў скі (зле ва) і Ма рыя — яго жон ка, Ма ле шы. Фо та да 1941 го да. Сяб ры і зна ё мыя Ва сі ля Уруб леў ска га

 З ад ва рот на га бо ку здым ка на пі са на: „На доў гую па мяць 
род на му дзядзь ку Ва сі лю Уруб леў ска му ад Ле а ні да Пра ко па-
ві ча П. Паў д нё вы Са ха лін, 30 жніў ня 1948 го да”.

 Зды мак пад пі са ны так: „На па мяць сям’і Уруб леў скіх Ва сі-
лю і Ма рыі ад Сі дор ка Ся мё на Ва сі лье ві ча (Сым ка Ба зы лё ва-
га). Дан бас, 1966 год. Пак ра ва”. Ро дам з вё скі Ма ле шы. Сяб ры Ва сі ля Уруб леў ска га. Зды мак зроб ле ны ў Су вал ках у фо та май стэр ні „Rem b rand”.
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 Па свед чан не Ва сі ля Уруб леў ска га аб за кан чэн ні Там боў ска га рэ аль на га ву чы ліш ча, 1918 год.  Да вед ка ад эва ку а цыі з Бе ла сточ чы ны, 1946 год.

Ура дам БССР і Поль скім ка мі тэ там на
цы я наль на га выз ва лен ня „Аб эва ку а цыі 
бе ла ру ска га на сель ні цтва з тэ ры то рыі 
Поль ш чы і поль скіх гра ма дзян з тэ ры то
рыі БССР”. Да лей ру кой на пі са на, што 
Уруб леў скі Ва сіль Фё да ра віч на кі роў ва
ец ца ў Ба ра на віц кую воб ласць, Стаў б
цоў скі ра ён БССР з чле на мі сям’і — 6 
ча ла век: Уруб леў скі Ва сіль Фё да ра віч 
— га ла ва сям’і, Уруб леў ская Ма рыя Мі
хай лаў на — жон ка, Уруб леў скі Ула дзі мір 
Ва сі лье віч — сын, Уруб леў ская Воль га 

Ва сі льеў на — дач ка, Уруб леў ская Тац ця
на Ва сі льеў на — дач ка. І под піс: ра ён ны 
ўпаў на ва жа ны саў нар ка ма БССР па 
эва ку а цыі ў Бель ску Су ка чоў. 15.06.1946 
го да. І пя чат ка.

Трэ ці да ку мент — за ява Ко ла са Іо сі фа 
Іпа лі та ві ча, жы ха ра го ра да Пін ска, ву
лі ца Кля но вая, 10 у Дзят лаў скі ра ён ны 
ад дзел са цы яль на га за бес пя чэн ня Га ра
дзен скай воб лас ці. У за яве спа дар Ко
лас пац вяр джае, што Ва сіль Уруб леў скі 

пра ца ваў на стаў ні кам у вёс цы Ма ле шы 
з 10 лі ста па да 1939 го да і ў вёс цы Выш кі 
з ве рас ня 1940 го да да 22 чэр ве ня 1941 
го да. Спа дар Ко лас так са ма пра ца ваў 
на стаў ні кам і школь ным ін с пек та рам з лі
ста па да 1939 го да да 22 чэр ве ня 1941 
го да ў Брань скім ра ё не.

За ха ва ла ся і бі яг ра фія Ула дзі мі ра Уруб
леў ска га на ру скай мо ве, якая на пі са на 
яго ру кой. Ула дзі мір Уруб леў скі пі саў: 
„На ра дзіў ся 1927 го да ў вёс цы Ма ле шы 

Бель ска га ра ё на Бе ла стоц кай воб лас
ці. У 1936 го дзе пай шоў у па чат ко вую 
шко лу і скон чыў яе ў 1941 го дзе. Пад час 
аку па цыі нем цаў пра ца ваў на сель скай 
гас па дар цы. У час выз ва лен ня са вец кай 
ар мі яй вы е хаў у 1946 го дзе ў БССР і зай
маў ся на сель скай гас па дар цы. У 1948 
го дзе па сту піў на пра цу вуч нем у Дзят
лаў скі РПК і зволь ніў ся па ўлас на му 
жа дан ні”.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

 На ад ва рот ным ба ку фо та на пі са на: „На доў гую па мяць г-ну Ва сі лю Фё да ра-
ві чу ад Ган ны Аса віц кай. 20 лю та га 1911 го да”.

 Па лі карп Ка сін скі (?) — сяб ра Ва сі ля Уруб леў ска га з Бель ска, 1908 год.  З ад ва рот на га бо ку на пі са на: „На доб рую і доў гую па мяць В. Ф. Уруб леў ска му. А. К. 
25 лю та га 1911 год”.



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 03.02.2019              № 0503.02.2019              № 05

90 га доў з дня на ра джэн ня

Анатоля Грыцкевіча

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі гі сто рык Ана толь Грыц ке віч 
на ра дзіў ся 31 сту дзе ня 1929 г. у Мін ску. 
Ад нак сва ёй ма лой ра дзі май лі чыў гі ста
рыч ную Случ чы ну. Не вы пад ко ва ад на 
з яго на ву ко вых прац — гі сто ры каэка на
міч ны на рыс „Слуцк”, які выт ры маў два 
вы дан ні. У су час ным Няс віж скім ра ё не 
ёсць вё ска Грыц ке ві чы, а ў Ка пыль скім 
ра ё не — вё ска Гры цэ ві чы. Ра ней гэ тыя 
мяс цо вас ці як раз ува хо дзі лі ў Слуц кі па
вет.

У 1950 г. Ана толь Грыц ке віч скон чыў 
Мін скі ме ды цын скі ін сты тут, у 1955 г. 
— Мін скі пе да га гіч ны ін сты тут за меж ных 
моў, а ў 1958 г. — Бе ла ру скі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт. Ат ры маў та кім чы нам аж но 
тры вы шэй шыя аду ка цыі. Вель мі роз на ба
ко ва аду ка ва ным быў і яго ста рэй шы брат 
— Ва лян цін Грыц ке віч, які так са ма вель мі 
шмат зра біў для бе ла ру скай на ву кі, хоць 
боль шую част ку да рос ла га жыц ця пра вёў 
у Пе цяр бур гу.

Не ка то ры час Ана толь Грыц ке віч пра
ца ваў ле ка рам. З 1959 г. —  у ін сты ту це гі
сто рыі Ака дэ міі На вук Бе ла ру сі. З 1975 г. 
— за гад чык ка фед ры Мін ска га ін сты ту та 
куль ту ры (з 1993 г. — Бе ла ру ска га дзяр
жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры). Ад на
час на ў 19962000 гг. быў ды рэк та рам 
Бе ла ру ска га ін сты ту та Цэн т раль най і Ус
ход няй Еў ро пы.

У 1963 г. на пі саў кан ды дац кую ды сер
та цыю на тэ му „Са цы яль наэка на міч нае 
раз віц цё пры ват наў лас ніц ка га го ра да Бе
ла ру сі ў XVI—XVIII стст.”. У ма наг ра фі ях 
„Част нов ла дель че ские го ро да Бе ло рус
сии в ХVI—ХVIII вв.” (1975, „Со ци аль ная 
бор ь ба го ро жан Бе ло рус сии в ХVI—ХVIII 
вв.” (1979) вы зна чыў коль касць пры ват
наў лас ніц кіх ме стаў, іх нія ты пы, ро вень 
эка на міч на га раз віц ця, сі стэ му кі ра ван
ня, іх нюю ро лю як вай ско вай апо ры, грун
тоў на ана лі за ваў Маг дэ бур г скае пра ва. 
У 1984 г. на пі саў док тар скую ды сер та
цыю на тэ му „Са цы яль наэка на міч нае 

раз віц цё пры ват наў лас ніц кіх га ра доў Бе
ла ру сі ў XVI—XVIII ста год дзях”. У 1986 г. 
стаў док та рам гі ста рыч ных на вук. 
У 1996 г. ат ры маў між на род нае прыз нан
не, стаў шы чле намка рэс пан дэн там Між
на род най ака дэ міі на вук Еў ра зіі.

Ана толь Грыц ке віч дас ле да ваў гі сто
рыю Бе ла ру сі пе ры я ду фе а да ліз му, пры
ват наў лас ніц кія ме сты, гі ста ры яг ра фію. 
Вы ву чаў рэ лі гій ныя праб ле мы ў Вя лі кім 
Кня стве Лі тоў скім, ста но віш ча Пра ва слаў
най цар к вы, Уні яц кай цар к вы. Так са ма 
дас ле да ваў гі сто рыю Бе ла ру сі ў час ба
раць бы за не за леж насць, аб вяш чэн ня 
БНР, Слуц кі зброй ны чын, бе ла ру скалі тоў
скія да чы нен ні. Аў тар пуб лі ка цый па гі сто
рыі шля хец ка га ста ну, ге не а ло гіі шлях ты 
і выб ран цаў. Ад ной з апош ніх прац гі сто
ры ка бы ла бра шу ра да 500год дзя біт вы 
пад Ор шай. Уся го ў яго вый ш ла ка ля 10 
ма наг ра фій і звыш 1300 ар ты ку лаў.

Ана толь Грыц ке віч заў сё ды меў ак
тыў ную гра мад скую па зі цыю, быў ся род 
зас на валь ні каў Бе ла ру ска га на род на га 
фрон ту „Ад ра джэнь не”, паз ней ува хо дзіў 
у Кан сер ва тыў нахрыс ці ян скую пар тыю 
БНФ. Шмат ра зоў ува хо дзіў і пра ца ваў 
у роз ных ар г ка мі тэ тах па свят ка ван ні юбі
ле яў і круг лых угод каў ай чын най гі сто рыі. 
Ува хо дзіў у Ра ду бе ла ру скай ін тэ лі ген
цыі. Пэў ны час уз на чаль ваў Згур та ван не 
бе ла ру саў све ту „Баць каў ш чы на”.

Не за доў га да смер ці ў гі сто ры ка зда
рыў ся ін сульт, раз ві ла ся сар дэч ная не да
стат ко васць. Па мёр Ана толь Грыц ке віч 
у Мін ску 20 сту дзе ня 2015 г. Па ха ва ны 
пас ля крэ ма цыі ў ма гі ле ма ці на ста ліч ных 
Ус ход ніх мо гіл ках.

За тры га ды да смер ці ў біб лі я тэч най 
се рыі „Бе ла ру скі кні газ бор” вый ш ла кні га 
выб ра ных прац гі сто ры ка. Паз ней у се рыі 
„100 вы дат ных дзе я чаў” з дру ку вый ш ла 
пры све ча ная яму кніж ка аў тар ства Ана то
ля Та ра са.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У бе ла ру скай кра і не мяс цо вае кі ра ван
не іс нуе вы ключ на фар маль на. На сам
рэч прыз на ча ныя дэ пу та ты ні я кім чы нам 
не прад стаў ля юць ін та рэ саў тых, хто іх 
ні бы та аб раў. А між тым тра ды цыі мяс цо
ва га кі ра ван ня на на шых зем лях ся га юць 
у глыб ста год дзяў, ха ця б да тых ча соў, 
ка лі бе ла ру скія га ра ды ат рым лі ва лі Маг
дэ бур г скае пра ва. Сён ня тыя тра ды цыі 
з боль ша га за бы ты, але ёсць лю дзі, якія 
ве да юць аб іх і спра бу юць ней кім чы нам 
да вес ці да су час ні каў.

Ад ной са спроб на га даць аб слаў ным 
мі ну лым з’яў ля ец ца ство ра ны ў 2010 го
дзе ва ўсход не бе ла ру скім го ра дзе Ма гі
лё ве, што на Дняп ры, „Гра мад скі ма гіст
рат”. Гэ тае ўтва рэн не на ват ар га ні за цы
яй яе сяб ры не на зы ва юць, а толь кі гра
мад скай іні цы я ты вай. Не так даў но ў яе 
з’я віў ся сайт у ін тэр нэ це, які мес ціц ца па 
ад ра се http://ma his t rat.org.

„Гра мад скі Ма гіст рат” — гэ та гра ма
дзян ская іні цы я ты ва, якая ста віць сва ёй 
мэ тай ак ты ві за цыю мяс цо вай су поль нас
ці і кан са лі да цыю ін тэ лек ту аль ных сіл го
ра да ў са цы яль на знач най дзей нас ці. Мы 
лі чым, што га рад ская су поль насць мо жа 
і па він на пры маць боль шы ўдзел у га
рад скіх спра вах, быць важ кім суб’ ек там 
у пра цэ се пры няц ця ўлад ных ра шэн няў 
на мяс цо вым уз роў ні”, — рас па вя да ец ца 
ў руб ры цы, якая мае наз ву „Хто мы”.

Уво гу ле га лоў ная ста рон ка сай та да во
лі пры ваб ная. Так, на ёй мес ціц ца вы я ва 
гра вю ры ста ро га Ма гі лё ва, увер се вый с ці 
да руб рык, а ўні зе апош нія па ве дам лен ні, 
якія так ці інакш ты чац ца дзей нас ці „Гра
мад ска га ма гіст ра та”. Так са ма там ма ец
ца ар хіў па ве дам лен няў ад 2012 го да.

Ся род роз ных тэк стаў вар та вы лу чыць 
адзін, які мо жа па ка заць, якія праб ле мы 
тур бу юць ця пе раш ніх ма гі лёў цаў, бо ён 

апіс вае пра ве дзе нае са цы я ла гіч нае дас
ле да ван не і раз меш ча ны на сай це нап
ры кан цы ле таш ня га снеж ня. Аказ ва ец ца, 
жы ха роў го ра да больш за ўсё не па ко яць 
рост цэн, ніз кія за роб кі, па вы шэн не ка му
наль ных пла ця жоў, па вы шэн не пен сій
на га ўзро сту і ніз кі ўзро вень куль ту ры. 
Да дзе нае дас ле да ван не зра біў адзін з эк
с пер таў „Гра мад ска га ма гіст ра та”, са цы ё
лаг Юрый Буб наў. З ім, а так са ма з тры
ма ін шы мі на ву коў ца мі — гі сто ры ка мі 
Іга рам Пуш кі ным і Аляк сан д рам Аге е вым, 
эка на мі стам Пят ром Мі гур скім ці каў ны 
ка ры сталь нік ін тэр нэ ту мо жа вір ту аль на 
па зна ёміц ца, ка лі за зір не ў руб ры ку „Эк с
пер ты”.

Руб ры ка „Што мы ро бім” мо жа рас па
вес ці пра дзе ян ні „Гра мад ска га ма гіст
ра та” ад ча су яго з’яў лен ня. „Най перш, 
шэ раг „круг лых ста лоў” і гра мад скіх слу
хан няў, прыс ве ча ных праб ле мам раз віц
ця мяс цо вых су поль нас цей, бе ла ру ска
моў най аду ка цыі, за ха ван ня гі ста рыч най 
спад чы ны го ра да. Вы пуш ча ны два ну ма
ры бю ле тэ ня „Ма гіст рат”. Зроб ле ны сайт 
ма гіст ра та. Вы да дзе ны і прэ зен та ва ны 
дас ле да ван ні па праб ле мах га рад ской 
эка но мі кі і бу ду чы ні так зва ных да моў
„хруш чо вак”. Рэ гу ляр на пра во дзі лі ся ме
ра пры ем ствы, пры све ча ныя Маг дэ бур г
ска му пра ву і яго най ро лі ў гі сто рыі Ма гі
лё ва”, — да юць спра ваз да чу ак ты ві сты 
„Гра мад ска га ма гіст ра та”.

Ме на ві та апош няе дзе ян не — што га до
вае ша на ван не ўго дак на дан ня Ма гі лё ву 
Маг дэ бур г ска га пра ва ста ла для „Гра мад
ска га ма гіст ра та” зна ка вым. Перш за ўсё 
та му, што пад час гэ та га ад зна чэн ня пра
хо дзіць уз на га ро джан не гра ма та мі тых, 
хто най больш пра я віў ся бе ў гра мад скім 
жыц ці го ра да за мі ну лы год.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://mahistrat.org

С
ту дзень для вер ні каў Пра ва слаў най 
цар к вы гэ та час ра дас ці і вя сел ля, 
са мы ба га ты ў свя точ ныя дні пе ры
яд. Свят ка ван ні па чы на лі ся 6 сту дзе

ня з Куц ці. Ус па мі на ец ца мне дзя цін ства 
і юнац кія га ды ў пас ля ва ен ны час. У 1945 
го дзе баць ка вяр нуў ся з кан ц ла ге раў пас
ля ня мец ка га зня во лен ня. Пер шая Куц ця 
ў ся мей ным кру зе. Ёл ка, уп ры го жа ная 
ка ля ро вы мі лан цуж ка мі і цу кер ка мі, пя чэн
нем улас на га вы ра бу, яб лы ка мі ды шкля
ны мі ша ры ка мі. Уні зе, пад дрэў кам — Дзед 
Ма роз у чыр во най кур т цы і ў та кой жа ша
пач цы, з бе лас неж най ба ра дою, а на вер се 
— за ла тая зор ка. На ста ле пад бе лым аб ру
сам дух мя нае се на і па ча сту нак з два нац ца
ці страў: куц ці, сма жа ных гры боў, се ляд цоў 
з боч кі і сма жа най ры бы, пух кіх блін чы каў 
і ва рэ ні каў з ма кам, шчо ла ку з фрук таў 
з да маш ня га ага род чы ка ды ін шых прыс ма
каў. У ку точ ку кух ні ста я ла «ка ля да» — вяз
ка жы та. Вя чэ ра па чы на ла ся ма літ вай пры 
з’яў лен ні пер шай зор кі на не бе. За тым бы
лі па да рун кі. Не па мя таю за раз, што нам 
та ды баць ка пры вёз з чу жы ны, але кож ны 
з ся мей ні каў быў шчас лі вы.

На пер шы дзень Хры сто ва га На ра джэн
ня мы з бра там Вік та рам іш лі ка ля да ваць 
з гвяз дай. Вы ву чы лі не каль кі ка ля дак вя
до мых у на ва кол лі і за хо дзі лі на кож ную 
ся дзі бу. Па мя таю, што та ды са мы мі па пу
ляр ны мі ка ляд ка мі бы лі «Скі нія зла тая» 
і «Раж джа ство Хры сто ва». Ка ля да ва лі 
ў сва ёй вёс цы і ў су сед нім Глуп ні, па сёл ку 
Ча ром хіСтан цыі за рэч кай, дзе зна хо дзі
ла ся ва да кач ка. Гро шы дзя лі лі па па лам. 
Баць кам не ад да ва лі свай го пры быт ку.

Ка ля ды ад зна ча лі тры дні. За тым быў 
Шчод ры ве чар і Но вы год (1314 сту дзе
ня). На пя рэ дад ні Но ва га го ду, на Га га ту ху, 
мо ладзь збі ра ла ся і ра бі ла фо ку сы. Хлоп
цы зды ма лі фор тач кі ды бра мы і за но сі лі 
на су сед нія па над вор кі або ўкі да лі ў ага
род чык. У да мах, дзе бы лі па нен кі, за ма
лёў ва лі вап най вок ны. Ад ной па нен цы на 
са ла мя ны дах за цяг ну лі сан кі («суч кі»). 
Ін шай дзяў чы не ко мін на да ху зак ры лі 
шкля ной шы бай. Гас па ды ня, не ве даў шы 
аб гэ тым, рас паль ва ла печ ку, а тут поў на 
ха та ды му. Шмат ча су пра хо дзі ла, па куль 
вы я ві ла ся гэ та га пры чы на. Дзяў ча ты ў гэ
ты час, па та ем на пе рад ка ва ле ра мі, зай
ма лі ся ва раж бой. Вы лі ва лі воск на ва ду, 
ка ва ле ру за бі ра лі дрэў ка зпад даш ка ды 
лі чы лі: па ра, ліш ка... Як у кан чат ко вым 
лі ку вы нік быў пар ны, зна чыц ца, дзяў чы на 

хут ка вый дзе за муж. Па нен кі вы хо дзі лі 
так са ма на па на дво рак і слу ха лі брэ ху са
бак. З яко га бо ку па чу ец ца брэх, дык з та
го бо ку бу дзе жа ніх. На Га га ту ху ха дзі лі 
цы га ны«пшэ бе рань цы»: ба ба з дзе дам, 
смерць з ка сою ды д’я бал. Для ма леч 
страх вык лі ка ла смерць, а па це ху — д’я
бал. У пас ля ва ен ны час на Ка ля ды і Но вы 
год ха дзі лі так са ма з шоп кай. У Ку за ве 
гэ тым зай маў ся Іван Мар ке віч з сы на мі 
Алё шай і Мі ха сём. Два нац цаць фі гу рак 
для шоп кі баць ка Мі ха ся сам вы ра заў 
у дрэ ве. Мі хась быў з на шай кам па ніі, на 
год ма лод шы за мя не (1941 г. н.). Ча ста 
мы збі ра лі ся ў Мар ке ві ча вай ха це і гля дзе
лі шоп ку. Пас ля смер ці баць кі ста рэй шы 
Аляк сей ажа ніў ся ў Ві та ве, ды шоп ку 
за браў з са бою. Даў но па мер лі Іва на вы 
сы ны Аляк сей і Мі хась ды за бра лі з са бою 
та ям ні цу ку заў скай шоп кі.

За вяр шэн нем ка ляд ных свят ка ван
няў бы ло Ва дох рыш ча (1921 сту дзе ня). 
Па чы на ла ся яно ў Ку за ве з ра ніш няй ба
га служ бы ў цар к ве, за тым ас вя ча лі ва ду 
ў кры ні цы по бач з рэч кай Ну рэц. Кры ні ца 
зна хо дзі ла ся не па да лёк мос ці ка ў «рэ зе» 
(так ку заў цы на зы ва лі ба ло ці стую да ро гу 
по бач цар к вы, якая пра ля гае з Па гу лян кі 
ў Ча ром хуСтан цыю). Ва дох рыш ча, як і са
мі Ка ля ды ад зна ча юц ца ў цар к ве трох дзён
ны мі свят ка ван ня мі. 19 сту дзе ня, на пер шы 
дзень Ва дох рыш ча, у мя не асаб лі вае свя та 

— дзень на ра джэн ня. Не каль кі год та му 
свят ка ван ні пра во дзіў я ў ніў скай кам па ніі. 
Ад ча ты рох га доў, зня сі ле ны ба лю чы мі 
на га мі, пра жы ваю ў адзі но це ў да маш нім 
ача гу.

Сё ле та куц цю спа жы ва лі мы ў кам па ніі 
дач кі Алі ны ды ўну каў Кін гі з Кшы сем. Яны 
пад рых та ва лі свя точ ныя стра вы, уб ра лі ёл
ку, за тым пра вя лі пер шы дзень Бо жа га На
ра джэн ня ра зам пры свя точ ным за стол лі. 
Пас ля абе ду па да лі ся ў Бе ла сток. Шчод ры 
ве чар пра вёў з Ра дыё Ра цыя пры Пад ляш
скім кан цэр це па жа дан няў. А сё лет ні дзень 
на ра джэн ня пра вёў я ў адзі но це пры кам п’
ю та ры, слу ха ю чы пес ні. Пры маў так са ма 
дзя сят кі він ша ван няў і па жа дан няў на фей с
бу ку. Пры ем на ся бе ад чу ва еш, ка лі хтось ці 
яш чэ па мя тае ды пры кі не спа гад лі вае сло
ва з па жа дан нем моц на га, як сту дзень скія 
ма ра зы, зда роўя. А ў ня дзе лю, на дру гі 
дзень Ва дох рыш ча, па тэ ле фа на ваў я ў Ма
лін ні кі да цёт кі На дзі, 95га до вай пя вун ні са 
свя точ ны мі він ша ван ня мі. За тым паў с па мі
на лі мы мі ну лыя буд ні.

— Ка лісь ці я ар га ні за ва ла ў Ма лін ні ках 
су поль нае ка ля да ван не, — кан ста та ва ла 
су бя сед ні ца. — Збі ра ла ка ляд ні каў з усяе 
вё скі, ды пад гу кі гар мо ні ка Сця па на Ко пы 
іш лі ад ха ты да ха ты з вя сё лай на ві ной, 
аб’ яў ля ю чай Бо жае На ра джэн не. За раз 
сла быя но гі пры му ша юць ся дзець у ха це. 
У са мо це раз дум ваю пра мі ну лую ма ла
досць, якая, на жаль, не вер нец ца на зад, 
— су мам за вяр шае цёт ка На дзя.

Та кія вось гэ та мае сё лет нія свя точ ныя 
раз ва жан ні.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Свя точ ныя раз ва жан ні
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка

вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру
скую па га вор ку.

аз на ка гет ман скай год нас ці, у якой ... ла ва = 9 _ 10 _ 12 
_ 13 _ 14 _ 15 _;
рух па вет ра, на які мож на кі даць сло вы = 3 _ 2 _ 16 _ 
24 _ 27 _;
вя лі кі го рад між Вар ша вай і Ка лі шам = 20 _ 21 _ 22 _ 
23 _ 17 _;
гро шы ўзя тыя ў доўг = 11 _ 18 _ 19 _ 8 _ 26 _ 28 _;
ста ра жыт ны шу мер скі го рад = 4 _ 7 _;
ад сут насць бру ду = 5 _ 6 _ 29 _ 30 _ 31 _ 1 _ 25 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак

цыю пра віль ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га
ро ды.

1.

2.

3.

4.
5.
6. Ад каз на ад га дан ку з 1 ну ма ра

Ве нік, ве рас, за ры ва, Ілі, Крын кі, ца ля, як, ях та.
Ра шэн не: З не вя лі кіх кры ніц вы ра стае вя лі кая ра ка.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і 
Ля вону Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) Па між пра цай, якой та бе хо-
піць, і зас лу жа ным ад па чын кам му сіш знай с ці 
час на кам па ней скае жыц цё. Зме рыш ся са звы-
чай ны мі і нез вы чай ны мі вык лі ка мі. 3-4.02 нап ру-
жа ная ат мас фе ра на пра цы і не да хоп ча су. Да 6 
лю та га бу дзеш злос ны, свар лі вы. 7-9.02. вяр тан-
не сі лы і па ляп шэн не ад но сін з бліз кі мі. Тое, над 
чым ся дзіш доў гі час, 5-9.02. дасць плён; ат ры ма-
еш доб рыя вы ні кі, зда сі цяж кія эк за ме ны.
(21.04. — 21.05.) Ка лі ве да еш, ча го хо чаш, 
да сяг неш гэ та га. Пры цяг ва еш ця пер уда чы 
і толь кі са мых мі лых лю дзей. Афор міш цяж кія 
спра вы. Мо жаш ад чу ваць сто му, мо жаш быць 
апух лы, ня выс па ны, зад бай аб свой іму ні тэт, 
па ра бі ме даб с ле да ван ні. 3-5.02. бу дзеш раз-
д раж не ны, не цяр п лі вы, што не па мо жа та бе 
ў ра шэн нях.
(22.05. — 22.06.) Ака ліч нас ці бу дуць змя няц-
ца. Шмат спраў прый дзец ца аб ду маць і зап ла-
на ваць. 2-4.02. — час спры яе на ву чан ню і зда-
ван ню эк за ме наў. Зна ка мі тыя за ду мы і маг чы-
масць іх рэ а лі за цыі. Ра бо ты бу дзе больш, але 
та кая, якую лю біш.
(23.06. — 23.07.) Яш чэ больш ах вот на бу дзеш 
да па ма гаць ін шым, зда бы ва ю чы іх сім па тыю 
і ўдзяч насць. Пад к ру нуц ца твае пра фе сій ныя ам-
бі цыі, і зор кі да дуць та бе да ро гу да пос пе хаў. Ра-
бо та бу дзе га рэць та бе ў ру ках, з умо вай, што 
бу дзе ці ка вай. Най боль шы пры бы так там, дзе 
трэ ба суп ра цоў ні чаць і пе ра кон ваць. Пад піс вай 
важ ныя да мо вы. Вый дзі да лю дзей. Больш ру ху.
(24.07. — 23.08.) Ні чо га не мя шае та бе ў тым, 
каб рэ а лі за ваць свае ма ры. Энер гія пат рэб ная 
для ўсіх піль ных аба вяз каў. Не ад пу скай са бе ды-
е ты і дыс цып лі ны. 3-4.02. суст ра кай і на вед вай 
ста рых зна ё мых. У па чуц цях і су вя зях — ні чо га 
на сі лу. Пры ем ныя за ві ра ван ні ся род сям’і і сяб-
роў. 7-9.02. на ро дзяц ца ў тва ёй га ла ве пла ны 
звя за ныя з па да рож жа мі. Кру га ва рот на пра-
цы. 5-9.02. кан ца не бу дзе сло вам прыз нан ня. 
5-9.02. пос пе хам мо жа кон чыц ца ста ран не за 
пра цу.
(24.08. — 23.09.) Увесь ме сяц пра вя дзеш на 
паз на ван ні ці ка вых лю дзей і ад к ры ван ні шма та-
бя цаль ных пер с пек тыў. Па ла го джа ны бу дуць 
уся ля кія кан ф лік ты, клі мат спры яль ны бу да-
ван ню ўда лых ад но сін. Ра ман тыч ная ат мас фе-
ра ў па ста ян ных па рах. Акі ян чу лас ці. Ад дай 
больш ча су бліз кім. Заз зя еш у фір ме. Спра вы 
бу дуць ка ціц ца па ма лу, але дзя ку ю чы цяр п лі-
вас ці, сі стэ ма тыч нас ці і сум лен най пра цы дой-
дзеш да мэ ты. Зва жай на тое, што ясі.
(24.09. — 23.10.) Гэ та не час на флір ты. Лепш 
зай мі ся пра цай, а неў за ба ве бу дзеш па жы наць 
пла ды. 3-5.02. уба чыш свят ло ў ту не лі. Энер-
гія, маг чы масць зрэ а лі за ваць ам біт ныя пла ны, 
за да во ліць жар с ці. Твае дзе ян ні бу дуць мець 
раз мах. Ад ва га ў ра ды каль ных зме нах. 5-9.02. 
мо жаш мець на го ду для пад пі сан ня да мо вы на 
пра цу. Еж ка ла рый ныя сня дан кі.
(24.10. — 22.11.) За па мя та еш гэ ты ме сяц як 
цу доў ны час поў ны ша лё ных пры год і не ча ка-
ных зда рэн няў. 3-5.02. не дай апя рэ дзіць ся бе 
кан ку рэн цыі, асаб лі ва ка лі ты з дру гой дэ ка ды. 
Шмат лі кія кан так ты з людзь мі і но выя зна ём-
ствы. Шан цы вы свет ліць скла да ныя спра вы, 
рас крыць та ям ні цы, ад бу да ваць сваю па зі цыю. 
Па чуц ці ў бля ску све чак. Ся род сяб роў і сям’і 
гар мо нія і зго да. На пра цы зой меш ся не каль кі-
мі спра ва мі ад ра зу, але не без да па мо гі ка лег 
і доб рай ар га ні за цыі. Шчас це і пас пя хо выя вы-
пад кі. Зай г рай у ла та рэю. 3-4.02. тры май ся зда-
лёк ад ры зы коў ных ме ра пры ем стваў.
(23.11. — 22.12.) Адо ле еш усе пра ціў нас ці 
лё су, а твой ра ху нак пад ма цуе са лід ны пры ліў 
гро шай. Дзя ку ю чы раз ва зе не зро біш па ру глуп-
стваў. Цёп ла ў па чуц цях. Не пе ра боршч з ім п рэ-
за мі. Уда чы ў ін та рэ сах. Зна ка мі тая фор ма.
(23.12. — 20.01.) Бу дзеш ззяць та кой энер гі-
яй і ра дас цю, што кож ны схо ча быць у тва ёй 
кам па ніі. Ха ця 3-4.02. бу дзеш мець праб ле мы 
ў па ра зу мен ні з най б лі жэй шы мі. Не ма лая до за 
ап ты міз му, сі лы і ве ры ў тое, што ро біш. У па-
чуц цях лепш, чым доб ра. Ся род сяб роў і рад ні 
вы ка ры стай сваю ха рыз му. На пра цы доб рая 
па ла са ўдач.
(21.01. — 19.02.) Да ска на лая фор ма. Чэр пай 
з жыц ця поў ным жме ня мі. Не ад к лад вай ні чо га 
на заў т ра! 5-9.02. мі лая нес па дзя ван ка. Энер гія 
— сі лу бу дзеш мець за двух. Ад к ры еш да ро гі 
раз вою, па ра дак у зна ём ствах. Зра бі штось ці 
ша лё на га! У сям’і пат ра бу еш ад лег лас ці. На 
пра цы аба вяз каў больш, але да сі ра ды. Шэф 
не спус ціць ця бе з во ка. Твае ві таль ныя сі лы не-
вы чэр п ныя, бу дзеш ад чу ваць ся бе да ска на ла, 
а ўсе ня мог лас ці мі нуць.
(20.02. — 21.03.) Схо чаш су стрэц ца і па ве-
ся ліц ца з сяб ра мі. Ска жы аба вяз ко ва лю бай 
асо бе, што яе ка ха еш. Сон ца спры яе па рад ку 
ў жыц ці і за вяр шэн ню ўсіх ма ты ваў. Паз бу дзеш-
ся ва ган няў і фі нан са вай ня пэў нас ці. На пра цы 
бу дзеш як у сям’і, але тры май язык за зу ба мі. Ла-
ві ўлёт ныя хві лі ны. Усё, што трэ ба для шчас ця, 
ма еш як ру кой па даць.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

У нас „Ні ву” чы та юць

21 сту дзе ня гэ та га го да ўсе тры ну ма
ры „Ні вы” ад па чат ку го да я за вёз па ста
ян ным чы та чам у Но ві ны і Плян ту. Род
на га ча со пі са ча ка лі Кан стан цін Яра шук 
і Ва лян ці на Са мой лік. Спа да ры ня Ва лян
ці на ку пі ла так са ма „Ні ву” з бе ла ру скім 
ка лен да ром на 2019 год. Вар та да даць, 
што за раз у „Ні ве” бы ло шмат до пі саў 
з жыц ця жы ха роў На раў чан скай гмі ны 
і бы лі фо таз дым кі. Дзе сяць эк зем п ля раў 
„Ні вы” № 3 ад 20 сту дзе ня г.г. у кра мах 
ГС і „Ар ге лян” у На раў цы ку пі лі жы ха ры 
Но ва га Ляў ко ва і Пад ляў ко ва. Мае зна ё
мыя ска за лі мне: „Ты, Ян ка, больш пі шы, 
а мы наш бе ла ру скі што тыд нё вік бу дзем 
куп ляць і чы таць”. Мне бы ло пры ем на 
та кое па чуць.

22 сту дзе ня г.г. быў я ў Гай наў цы і на
ве даў кі ёск і бар у баль ні цы, у якіх пра да
юць бе ла стоц кі бе ла ру скі што тыд нё вік. 
Сю ды пры вез лі 300 эк зем п ля раў „Ні вы” 
з ка лен да ром і да да лей шай про да жы 
аста ло ся толь кі 30 штук. Зрух у про да
жы на сту піў, ка лі жы ха ры Гай наў кі пра
чы та лі мой до піс „Мы з «Ні вай»”, між ін
шым, пра тое, што ў баль ніч ных пун к тах 
про да жу ёсць яш чэ „Ні ва” з ка лен да ром.

Бе ла сток

Па бу ду юць но выя 
аў та ста ян кі
У гэ тым го дзе на жыл лё вых па сёл ках 

у Бе ла сто ку па бу ду юць но выя пар кін гі — 
ста ян кі для аў та ма бі ляў, між ін шым, на 
Но вым Мес це, Бэ ма, Вы го дзе, Ска ру пах 
і ў Ста ра сель цах. На Но вым Мес це ста
ян ку на 30 месц па бу ду юць, між ін шым, 
пры ву лі цы Гро дзен скіх ар ля нят. На Вы
го дзе зап ла на ва лі па бу да ваць ста ян ку 
на 83 мес цы па ву лі цы Ула дыс ла ва Ягай
лы (тут зной дуц ца мес цы так са ма для 
аў та ма бі ляў тых асоб, якія пры роз най 
на го дзе пры е дуць на мо гіл кі) ды па ву лі
цы 42 Пал ка пя хо ты — на 24 мес цы. На 
па сёл ку Ска ру пы па ву лі цы Ва лын скай 
зро бяць ста ян ку для 18 аў та ма бі ляў.

У Ста ра сель цах пры ву лі цы Пар ту
галь скай бу дзе но вая аў та ста ян ка на 34 
мес цы. Сё ле та ма гіст рат на ме ра ны яш
чэ па бу да ваць но вую ста ян ку на па сёл ку 
Юзэ фа Бэ ма пры ву лі цы Бал гар скай 
(за раз рых ту ец ца пра ект) ды не вя лі кія 
аў та ста ян кі пры ву лі цах Двор скай, Дзял
ко вай і Ра мес ніц кай. (яц)

Ра ні цай 22 сту дзе ня г.г. ку піць „Ні ву” 
з ка лен да ром на 2019 год прый шоў да 
мя не Юр ка Зуб рыц кі з Но ва га Ляў ко ва. 
Яш чэ трэ ба бу дзе мне па е хаць з „Ні вай” 
з ка лен да ром да Юліі Драў ноў скай (яна 
спя вае ў ка лек ты ве „Цаг лін кі”) са Ста ро
га Ляў ко ва. Еха лі мы аў то бу сам у Гай
наў ку і спа да ры ня Юлія пап ра сі ла мя не 
пра даць ёй вы шэй з га да ны эк зем п ляр 
„Ні вы”. Не меў я яго з са бою. Аказ ва ец
ца, трэ ба браць „Ні ву”, ку ды б я не ехаў. 
Га зе та ж не цяж ка. І так ужо бу ду ра біць.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

На раў чан ская гмі на

Бе лыя ка ні ку лы 
школь ні каў
21 сту дзе ня гэ та га го да па ча лі ся 

зім нія ка ні ку лы, між ін шым, у шко ле 
ў На раў цы Гай наў ска га па ве та. Тры 
пры го жыя і пра стор ныя са маў ра да выя 
свят лі цы ды біб лі я тэ кі ў На раў чан скай 
гмі не ў На раў цы, Се мя ноў цы і ў Ста рым 
Ляў ко ве на гэ ты воль ны ад на ву кі час 
тра ды цый на ўжо за пра сі лі школь ні каў 
і да школь ні каў да ся бе і за пра па на ва лі 
па ме ры сва іх маг чы мас цей роз ныя куль
тур наза баў ляль ныя і спар тыў ныя ме ра
пры ем ствы.

Жан чы ны вя ду чыя вя ско выя да мы 
куль ту ры на ме ці лі ў пла нах зім ня га 
ад па чын ку дзя цей і мо ла дзі эк скур сіі 
ў Бе ла сток ды пра гул кі па Бе ла веж скай 
пуш чы (Ляў ко ва, На раў ка і Се мя ноў ка 
гэ та пуш чан скія вё скі) з гуль ня мі пры 
вог ніш чы і кіл ба ска мі, пад пе ча ны мі на аг
ні. У клуб ных за лах ін ст рук тар ка Воль га 
Мак сі мюк бу дзе ву чыць разь бе ў глі не. 
Удзель ні кі свет лі цо вых за нят каў бу дуць 
вы кон ваць, між ін шым, вы ці нан кі пад 
кі рун кам Нэ лі Хар ке віч. У пла нах прад
ба ча ны гуль ні пры ёлач цы і бальма ска
рад. Пад час сё лет ніх бе лых ка ні ку лаў 
у ста ра ляў коў скай свят лі цы ад бу дзец ца 
шы ро ка вя до мы тур нір на столь на га тэ ні
са імя Ярас ла ва Ляш чын ска га для ўсіх 
ах вот ных. У ім удзель ні чае першна
перш мно га мо ла дзі. У 2019 го дзе бу дзе 
ён адзі нац ца ты. (яц)

Дэ маг ра фія 
На раў чан скай гмі ны
На раў чан ская гмі на Гай наў ска га па

ве та зна хо дзіц ца пасу сед ску з Бе ла веж
скай, Гай наў скай, Нар ваў скай і Мі ха лоў
скай гмі на мі ды з Рэс пуб лі кай Бе ла русь. 
За раз у На раў чан скай гмі не ўсё менш 
і менш жы ха роў. Ця пер — у кан цы 2018 
го да — яна на ліч ва ла 3659 жы ха роў. 
Най боль шая вё ска На раў ка на ліч вае 
864 ча ла ве кі. У Се мя ноў цы пра жы вае 
385 асоб, у Ста рым Ляў ко ве — 319, у Но
вым Ляў ко ве — 209, у Ску па ве — 190, 
у Мік ла шэ ве — 170, у Плян це — 155, 
у Тар на по лі — 124, у Ле шу ках — 112 
і ў Аль хоў цы — 96.

Ні жэй сот ні на ліч ва юць вё скі Сві на
роі — 86, Ах ры мы — 83, Ста чок — 72, 
Заб лот чы на — 69, Ста рое Ма се ва — 58, 
Гуш чэ ві на — 56, Баб’я Га ра — 51, Міх
наў ка, Но вая Лу ка і Яно ва — па 49, Лес
на — 47, Но вае Ма се ва і Груш кі — па 
35, Пад ляў ко ва — 31, Ка пі тан ш чы на і Па
се кі — па 29, Га ра дзі ска — 28, Сла бод ка 
— 24, Бяр нац кі Мост — 23, Мін коў ка 
— 20 і Кры ні ца — 17.

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 — 15, Но ві ны і Па рос лае — па 12, 
Заб ра ды — 11, Це рам кі — 9, Ба ра выя 
і Лан чы на — па 5, За мо ша — 4 ды ўся го 
па двух жы ха роў ма юць Гні лец і Ла зо вае 
(апош няя гэ та ка лё нія Но ва га Ляў ко ва).

Па мен шаў лік жы ха роў у вё сках Ста
рое Ляў ко ва — на 12, На раў ка — на 8, 
Ах ры мы — на 7, Се мя ноў ка — на 6, Тар
на поль — на 5, Ста рое Ма се ва — на 4 ды 
Аль хоў ка, Баб’я Га ра, Гуш чэ ві на, Га ра дзі
ска, Кры ні ца і Лес на — у кож най з іх на 3.

У На раў чан скай гмі не шчыль насць 
на сель ні цтва скла дае 11 ча ла век на 
квад рат ны кі ла метр. Тут на 100 муж чын 
пры па дае 96 жан чын. У 2018 го дзе бы ло 
дзе вяць жы ха роў ва ўзрос це 9598 га
доў і 56 асоб ва ўзрос це ка ля 90 га доў. 
У тым жа го дзе на ра дзі ла ся 27 дзя цей 
і па мер лі 52 асо бы. Во сем пар ат ры ма лі 
ме да лі „За шмат га до вае шлюб нае жыц
цё”, прыс во е ныя ім прэ зі дэн там РП.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Дэль фы: 
пуп і ван т ро бы све ту!

(працяг з «Нівы» № 4)

Дэль фій скі дэ віз: СПАЗ НАЙ СЯ БЕ 
— за да ча на ўсё жыц цё. Ды тут, 
ся род на сы ча ных па мяц цю ру ін 

ста ра жыт на га ду хо ва га цэн т ра ха це ла ся 
ажыц ця віць пры ве зе ныя з са бой дум кі 
пра род ны край. У га ла ву лез лі ма гіч ныя 
прык ла ды ад бе ла ру скапад ляш ска га па
над вор ка. І ніш то тут асаб лі ва не здзіў ля
ла, не ша кі ра ва ла. Пра мно гія ва раж бы 
і па вер’і ста ра жыт ных грэ каў ха це ла ся 
ска заць у ад каз:

— Гэ та рых тык як у нас, на Гай наў ш
чы не!

Узяць хоць бы па вер’і, звя за ныя з на
зі ран нем унут ра ных ча стак у ах вяр най 
жы вё лы.

Пас ля та го, як ста ра жыт ны па лом нік 
аб мыў ся ў Ка сталь скай кры ні цы, ён пры
но сіў у ах вя ру ка зуль, аве чак, бы коў. 
Каб да га дзіць і за доб рыць ла ску ба гоў, 
ба га цеі за ла ці лі яш чэ ро гі бы коў. Пры
аз доб ле ныя ах вяры да ру ча лі мясні кам, 
якія лоў ка бра лі быд ла і аве чак пад нож. 
По бач вы стой ва лі жра цы, якія спа чат
ку на зі ра лі дры жы кі і су тар гі ка на ю чай 
ах вя ры, а пас ля заг ля да лі ў ся рэ дзі ну 
раз рэ за на га жы ва та. На зі ра лі кшталт 
і раз мяш чэн не кі шак, каб у іх выг ля дзе 
«пра чы таць» ней кі знак. Сваё зна чэн не 
ме лі вы гляд і па ме ры ван т ро баў, яны 
«за яў ля лі» пра пе раш ко ды і скла да нас ці 
ў ра шэн ні за пы таў...

Усё, што ад бы ва ла ся да лей, ме ла 
свой па ра дак і зна чэн не. У ах вя ру ба
гам да ры лі най леп шыя ку соч кі — зад нія 
кум пя кі і па ла выя ор га ны. Іх аб к руч ва лі 
саль цам, па лі ва лі са лод кім ві ном ды 
спаль ва лі на ры ту аль ным каст ры. А ўсё, 
што за ста ло ся, раз дзя ля лі ся род служ
бы і чы на вен ства свя то га го ра да...

Ды пры чым тут на ша Пад ляш ша?

Яш чэ ад нос на ня даў на ў нас ка лі рэ за
лі сві ней ці аве чак, ся ля не звяр та лі ўва гу 
на вы гляд ван т ро баў. На пры клад, па даў
жы ні ка сы га да лі ці на ды хо дзя чая зі ма 
бу дзе доў гай ці ка рот кай. Над та важ ны 
ка му ні кат па сы лаў вы гляд пя чон кі, які 
вяш чаў зда роўе або хва ро бу ў сям’і. Хво
рую пя чон ку спя ша лі за ка паць у зям лю 
за ме жа мі ся дзі бы. Рэ ха ах вя ра валь ных 
аб ра даў за ха ва ла ся і ў звыч цы аб да роў
ван ня свя жы най су се дзяў. З та кой па
сыл кай па сы ла лі звы чай на дзя цей, што 
па мя таю з во пы ту.

* * *
Ве ды пра ры ту а лы і ах вя ра ван ні па

кі ну лі нам ста ра жыт ныя аў та ры. Гэ та 
дзя ку ю чы ім Дэль фы на бы лі дру гое, су
свет нату ры стыч нае жыц цё. Сён ня пры
ем на на зі раць па мэк ван не шчас лі вых 
ко зак і ды хаць крыш таль ным, гор скім 
па вет рам. У за ла ты час го ра да пра сто
ра пах ла дух мя ным ка дзі лам і пе ча ным 
мя сам. Ста ра жыт ныя грэ кі ад да ва лі пер
шын ство чыр во на му ко ле ру, на які бы ла 
па ма ля ва на знач ная част ка сак раль ных 
бу доў ляў...

Уся гэ тая ін тэн сіў насць па хаў і ко ле
раў ус пых ва ла ў пе ра боль ша най ме ры 
ка ля дзя вя та га чыс ла кож на га лет ня га 
ме ся ца. Та ды на пры ступ ках Апа ло на
вай свя ты ні вы стой ва лі доў гія, пак ру ча
стыя чэр гі. Але да стац ца ў па мяш кан не 
са свя тым аг нём не бы ло про ста.

Тут, як у кож ным ін шым ду хо вым вы
мя рэн ні, аба вяз ва лі іе рар хія і па ра дак. 
У пер шую чар гу пі фія раз гад ва ла за пы
ты ка ра леў скіх пас лан цоў. Да лей клі ка лі 
на пры ём ары стак ра таў, ва ен ных ге ро яў 
ды ўся кую знаць. За імі ў чар зе вы стой
ва лі муд ра цы, ар хі тэк та ры, скуль п та ры 
ды спар т с ме ны. Для гус ля роў і па э таў 
на зна чы лі пе ра да пош няе мес ца. За імі 
ста я лі ўжо пас па лі тыя жы ха ры га ра доў, 
па сёл каў і вё сак. Тым не менш, вы стой
ван не ў чар зе нак лі ка ла ме та фі зіч ны 
ляк. Кож ны меў час, каб зра біць ра ху нак 
сум лен ня. Лю дзі ве ры лі ў шчы расць 
і бяс с п рэч ную праў ду бо скай вяш чун кі. 

Сю ды цяг ну лі па спра вяд лі васць і су ця
шэн не.

Апош нія сло вы жы ва ілюст руе ра сказ 
пра трох ма ла дзё наўпа да рож ні каў. У да
ро зе су стрэ ла іх хеў ра ра баў ні коў, якія 
спа чат ку кі ну лі ся ра ба ваць ад на го з аб
ра ных ма ла дзё наў. У яго аба ро ну ру шыў 
толь кі адзін з сяб роў. Той трэ ці па ка ры
стаў ся зруч ным мо ман там і чым хут чэй 
даў дра ла. Абы да лей ад няш час ця...

Сам фі нал су тыч кі ат ры маў ся дзі кі 
і не да рэч ны. Ма ла дзён, які за сту піў ся 
за сва ім сяб рам, за мест зла чын цы смяр
тэль на па ра ніў пры я це ля.

За да чай пі фіі бы ло рас су дзіць па во
дзі ны ма лой цаў і наз на чыць ві на ва тых. 
Вяш чун ка хут ка ра заб ра ла ся з праб
ле май. Яна праг на ла са свя ты ні та го, 
што па кі нуў сяб роў у бя дзе і ра та ваў ся 
ўцё ка мі. А та го, што кі нуў ся ра та ваць 
і вы пад ко ва пры чы ніў смерць, на зва ла 
бяз він ным і су це шы ла сло ва мі:

— Вяр тай ся ў мі ры да ха ты. У ця бе чы
стыя ру кі!

* * *
Ап ра ча ска за на га ста ра жыт ныя вяш

чун кі жы ва на па мі на лі на шы пад ляш ска
па ле скія шап ту хі і на род ныя ца лі цель кі. 
Іх вы бі ра лі ся род роз ных прас ло ек гра
мад ства. Па хо джан не і ба гац це не ме лі 
тут боль ша га зна чэн ня. Лі чы лі ся та лент, 
кем лі васць і прыз ван не. Да ро лі пі фіі 
пры ву ча лі з дзя цін ства. Спа чат ку прыс
лу гоў ва лі пры свя ты ні. Да спра вы вяш
чан ня да пу ска лі іх толь кі ў с пе лым уз рос
це, ужо пас ля за кан чэн ня мен ст ру а цый
на га цык ла. Іх да па мо га бы ла спле це на 
з бе ска рыс нас цю, ад к ры тас цю і роў най 
трак тоў кай усіх на вед валь ні каў.

Праў да, каб за доб рыць ла ску Апа ло
на (між ін шым бо ска га апе ку на вяш чун
ства), па лом ні кі не толь кі за ла ці лі ро гі 
ах вяр на га да быт ку. Мно гія з іх ва лак лі 
гур бы за ла той ды ся рэб ра най па су дзі
ны, каш тоў ную бі жу тэ рыю, па за ло ча ную 
зброю і шаў ко выя ап ра на хі...

Усё ба гац це пе ра во зі лі суд на мі і лод
ка мі, каб да лей да ста віць на пля чах ра
боў і жы вё лы.

Ка лі мы па ды ма лі ся на га ру Пар нас, 
на суп раць, быц цам во чы, сі не лі во ды 
Ка рын ф ска га за лі ва. Дэль фы як раз рас
па ло жа ны ў тры нац ца ці кі ла мет рах ад 
за лі ва, на ста ра жыт ным шля ху з Тэр ма
пі лаў у Пе ла па нес.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК

 Ля  калонаў святыні Апалона 
(рэканструкцыя)

 Фрагмнет арыгінальнай калоны, так званай 
«Карыятыды» (Дэльфскі музей)   

 Дэльфы з высі Парнаса


