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У Музеі і асяродку беларускай 
культуры ў Гайнаўцы 14 сака
віка адбылася першая прэзен
тацыя кнігі мастацкай прозы 
Міхала Андрасюка «Поўня», 
выдадзенай Праграмнай радай 
Тыднёвіка беларусаў у Поль
шчы «Ніва», пры фінансавай 
падтрымцы Міністра ўнутраных 
спраў і адміністрацыі. У белму
зеі сабраліся жыхары Гайнаўш
чыны, Беластока, БельскаПад
ляшскага, якім цікавы былі су
стрэча з пісьменнікам і размова 
пра кнігу. Асобы, якія паспелі 
прачытаць «Поўню», вельмі ста
ноўча выказваліся пра яе.

— Урэшце дачакаліся. Пасля доўгага 
зацішша перад чытачамі неверагодна 
таямнічая «Поўня» Міхала Андрасюка. 
Літаратура бязмежная ў сваёй лёсавыз
начальнасці часу і прасторы. Сваімі воб
разамі і словамі выспявала стагоддзямі 
ў магічным свеце Белавежскай пушчы 
і ўзляцела звыш межаў жыцця і смер
ці. Чытаўшы гэтую кнігу, мы можам на 
хвіліну адчуваць сябе ў некалькіх вымя
рэннях, але без патрэбы ставіць лішнія 
пытанні наконт свету бачанага і нябача
нага. Поўня празаічнага таленту Міхала 
Андрасюка раскрываецца перад намі, 
— напісаў у кнізе «Поўня» Яўген Вапа, 
старшыня Праграмнай рады Тыднёвіка 
беларусаў у Польшчы «Ніва».

Сабраных у кіназале Гайнаўскага бел
музея прывітала бібліятэкарка Віялета 
Андрасюк і голас перадала вядучаму 
сустрэчу, рэдактару «Поўні» Міколу Ваў
ранюку, які спачатку коратка распавёў 
аб прэзентаванай кнізе.

— «Поўня» — найбольш аб’ёмістая 
кніга, у параўнанні з іншымі выданнямі 
аўтара. У ёй шмат магіі і невядомага, 
пераплятаюцца месцы і час дзеянняў. 
Напрыклад, герой з чацвёртага паверха 
беластоцкай кватэры адным скачком 
апынуўся ў вёсцы. «Поўня» абапіраецца 
на трохкутнік Белавежская пушча і яе 
наваколле, Беласток і Мінск, а герой 
з’яўляецца ў трох постацях — на вёсцы 
Міша, у горадзе Міхал і Міхаіл у царкве, 
— гаварыў вядучы Мікола Ваўранюк, 
звяртаючыся да Міхала Андрасюка.

— «Поўня» абапіраецца на гэты трох
кутнік і ёсць маёй першай кнігай, у якой 
не пішу пра Гайнаўку. Я рашыўся выйсці 
з гайнаўскай прасторы далей, паколькі 
яна крыху губляе для мяне значэнне 
і з ацяпленнем я выязджаю з Гайнаўкі 
ў вёску (Войнаўку, — А.М.). Аднак я ра
шыўся, што першая прамоцыя «Поўні» 
будзе якраз у Гайнаўцы, — заявіў Міша 
Андрасюк, як яго называюць у наваколлі 
Белавежскай пушчы. — Цяпер пра нас, 
жыхароў пушчы, чую як пра варвараў, 
якія знішчаюць пушчу, а ў кнізе паказ
ваю пушчанскага чалавека і яго вялікую 
пашану да дрэў. Відаць гэта ў абрадзе 
перад ссячэннем дрэва, калі пушчан
скі жыхар абыходзіць дрэва, моліцца 
пасвойму, як бы прылашчвае дрэва, 

пакуль яго ссякуць. З майго дзяцінства 
крыху памятаю, што так і было. Была вя
лікая пашана да дрэва, страх перад дрэ
вам, якое ссякалі ў выпадку вялікай пат
рэбы. Гэты вобраз не сыходзіць з тым, 
што я чую цяпер аб пушчанскіх людзях, 
якія крыху і самі вінаваты гэтаму зза 
сваіх выказванняў, калі ідзе змаганне за 
пушчу.

Сабраныя пачулі, што для героя 
«Поўні» Гайнаўка гэта звычайны горад. 
У Беластоку ўжо крыху ён губляе свае 
сцежкі, а новыя абставіны сустракаюць 
Мішу, калі робіць вялікі скачок з Войнаў
кі ў двухмільённы Мінск.

— Мая кніга не прытрымліваецца ча
су, прасторы, законаў жыцця і смерці. 
«Поўня» таксама пра мары, фантазіі 
і пошукі ідэальнага кахання. Паказвае 
невялікую супольнасць, якая як сведка 
знаходзіцца на шляху гісторыі і вялі
кай гістарычнай махіны, на сутыкненні 
розных імперый, інтарэсаў і дзяржаў. 
«Поўня» пра гэтую нашу беларускую 
супольнасць і наш беларускі менталітэт, 
пра нашу прывязанасць да свайго месца 
на зямлі і згоду на свой лёс, калі ён на
ват цяжкі. У кнізе я зрабіў эксперымент, 
дзе ў рэальных сапраўдных рамках я па
казаў не надта сапраўдны вобраз. Ёсць 
сапраўдныя імёны маіх продкаў, мясцо

васці, месцы, якія можна знайсці і мне 
асабіста было важна, каб гэта было 
ў маёй кнізе, што робіць яе верагоднай. 
Можна, напрыклад, знайсці ў Палічнай 
дом з кніжкі, бэз, які расце за крыжам 
у Войнаўцы і іншае. Адначасна ў «Поўні» 
ёсць нерэальнае, фантастычнае, дзе сон 
пераходзіць у яву, дзе знікае мяжа па
між жывым і мёртвым і ўсё гэта паказа
на ў рамках рэчаіснасці, — патлумачыў 
аўтар «Поўні».

— Міхал Андрасюк узышоў вышэй, 
чым пісаў раней, уводзячы ў сваю кнігу 
многа новага. Маючы на ўвазе «Поўню», 
можна параўнаць Міхала да пісьменні
каў з паўднёвай і цэнтральнай Амерыкі, 
— заявіў вядучы сустрэчу Мікола Ваўра
нюк.

— Усе мы, пушчанскія людзі, ёсць за 
свабодай, але ў чаканні, што нехта па
дорыць нам свабоду, — гаварыў Міхал 
Андрасюк, спасылаючыся да цыганскі 
табар, які ідзе ў Старыну і знікае. — Заў
сёды табар прыходзіць з захаду, ідзе 
ў гэтым самым напрамку і знікае. Крыху 
памятаю табары з майго дзяцінства, якія 
для мужыкоў, прышпіленых да сваёй 
зямлі, былі ўвасабленнем свабоды.

Колькасць цыганскіх вазоў і пушчан
скіх дамоў у «Поўні» меншае. Пры кан
цы падзей герой не ведае, ці дом збуда
ваны яго бацькам з’яўляецца яго домам.

— Герой жыве ў свеце, які мяняецца 
і ў яго ўзнікае шмат пытан

Першая прэзентацыя 

«Поўні» Міхала Андрасюка 

n Прэзентацыю кнігі вёў  
Мікола Ваўранюк (сядзіць злева), 

Міхал Андрасюк, Яўген Вапа

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА
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Сваімі вачыма

Аба ра ніць са міх ся бе 
і бу ду чы ню 

Як не бач, а пе рад на мі ўжо сто пер
шая га да ві на аб вяш чэн ня Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. Ця гам мі ну ла га 
го да бе ла ру сы Бе ла сточ чы ны з год нас
цю ўклю чы лі ся ў юбі лей ныя свят ка ван ні, 
якія тры ва ла ўпі са лі ся ў агуль на бе ла
ру скі кан тэкст. Са мы га лоў ны акорд 
свят ка ван няў у пад ляш скай фі лар мо ніі 
і опе ры на пэў на для бе ла ру саў у Поль
ш чы быў той па дзе яй, якая па ка за ла 
на шу тры ва лую і ад мет ную пры сут насць 
на сва ёй, род най зям лі. Уба ку ця гам 
го да не ста я ла і на ша рэ дак цыя. Рэ дак
тар «Зор кі» Ган на Кан д ра цюк пра вя ла 
ад мыс ло вы кон курс для дзя цей і мо ла
дзі, па спя хо ва за вер ша ны ўра чы стым 
пад су ма ван нем у Бель скуПад ляш скім. 
Кон курс «Мой ге рой» па ка заў ме на ві та 
як важ ны мі і пат рэб ны мі з’яў ля юц ца 
ма раль ныя аў та ры тэ ты ў сён няш нім, ата
мі за ва ным гра мад стве. Най час цей шу ка

ем іх у ся мей ным кру гу. Та му яш чэ раз 
ста ла ві да воч ным, што ад каз насць за на
ша бе ла ру скае мы па він ны вы бу доў ваць 
най перш сва і мі аса бі сты мі па во дзі на мі 
і ста ноў чы мі прык ла да мі. Уз мац нен не гэ
та га школь ным і гра мад скім бе ла ру скім 
кан тэк стам на пэў на да зво ліць нам усім 
мець на дзею на пра цяг на шай спра вы 
чар го вы мі па ка лен ня мі. Жур на ліс ц кія 
май старкла сы „Су стрэ чы «Зор кі»” па
ка за лі так са ма, што спра ва ста га до вай 
мі нуў ш чы ны не чу жая і не а бы я ка вая най
ма лод шым бе ла ру сам.

Ду маю, што ме на ві та свят ка ван не, 
якое па ча ло ся ў па ло ве 1980х га доў 
пад поль на ў Поль ш чы, а пас ля ўжо афі
цый на — ця пер на да лей пры но сіць свой 
плён. Ма ем чар го выя па ка лен ні лю дзей, 
якія свят ку юць Акт 25 Са ка ві ка 1918 го
да не толь кі са сва і мі дзець мі, але ўжо 
і з уну ка мі. Та му кож ныя чар го выя ўгод кі 
ма юць для нас вя лі кае гра мад скаэма цы
я наль нае зна чэн не. Вяр тан не з бяс па мя
цтва так важ най па дзеі ў жыц ці кож на га 

бе ла ру са, у тым лі ку і на Бе ла сточ чы не, 
па шы ра ла ся праз шко лы, срод кі ма са
вай ін фар ма цыі, су стрэ чы, на ву ко выя 
вы дан ні. Вар та ўзга даць яш чэ наш ка
лян дар «Ні вы», пры све ча ны толь кі со тай 
га да ві не БНР, які ця гам го да кра са ваў ся 
ў ха тах бе ла ру саў Пад ляш ша. Ня гле дзя
чы на ўся ля кія скла да нас ці, та кім чы нам 
ідэя і да та БНР тра пі ла пад агуль на вя до
мыя стрэ хі. Ад ным сло вам, здзяй с ня юц
ца пэў ныя ма ры і рэ чы.

Сён ня са ма ідэя дзяр жаў нас ці, а гэ
тым са мым не аб ход насць ажыц цяў лен ня 
бе ла ру скай дзяр жаў нас ці зра зу ме лая 
для кож на га, хто ад чу вае ся бе бе ла ру
сам, ня гле дзя чы на мес ца пра жы ван ня. 
Кож на му ві даць, што ў сён няш нім све це 
дзяр жа вы — гэ та для на ро даў га ран
тыя за бес пя чэн ня і аба ро ны іх пра воў. 
І са мае важ нае тут — мо мант дум кі пра 
бу ду чы ню. Трэ ба за ста вац ца нам у на
ступ ныя ста год дзі і на ро дам, і дзяр жа вай. 
Гэ та са мае га лоў нае. Ця пер на пра ця гу 
апош ніх га доў ма ем да чы нен не з па ста ян

ным пра соў ван нем па ла ні за цыі ў на шай 
пра сто ры і ру сі фі ка цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла
русь. Ка лі га ва рыць пра вы жы ван не і да
лей шае быц цё бе ла ру са мі, то вось гэ тая 
аб са лют ная не па ва га да бе ла ру скас ці, 
да род най мо вы з’яў ля ец ца тым важ ным 
і, на жаль, сум ным фак та рам, які шмат 
у чым нас пас лаб ляе. І та му свят ка ваць 
Дзень Во лі для нас — гэ та вы ра тоў ваць 
і да па ма гаць са мім са бе.

І ка лі мы гля нем, як вы бу доў ва ец ца 
гі сто рыя па а соб ных на ро даў, то на ват 
тое, што ма ем сён ня на Бе ла сточ чы не, 
а ме на ві та спро бу не ка то рых сіл з поль
ска га бо ку са зла чын стваў зра біць ге ра
ізм, то на ша бе ла ру ская па мяць і гі ста
рыч ная ад каз насць не даз ва ляе ха ваць 
га ла ву ў пя сок. Та му свят ка ван не Ак ту 
25 Са ка ві ка нам пат рэб нае, каб не ад’ ем
ную част ку на шай агуль на бе ла ру скай 
і пад ляш скай гі сто рыі пе ра да ваць чар го
вым па ка лен ням. На фо не гэ тай па дзеі, 
так са ма ад чу ва ем тое эма цы я наль напсі
ха ла гіч нае па чуц цё, што мы не гор шыя.

Чар го вая, 101 га да ві на гэ та тая да та, 
якая па тра буе ад нас та го ча су і той на
шай па мя ці, каб ад дзя чыць усім тым, хто 
зма гаў ся за не за леж насць дум кі, за не
за леж насць па лі тыч най дзяр жа вы, якая 
на зы ва ла ся Бе ла ру скай На род най Рэс
пуб лі кай. І гэ тае пам к нен не з’яў ля ец ца 
для нас тым на цы я наль ным і ма раль ным 
за па ве там, які па ві нен пра цяг ваць кож
ны бе ла рус.

vЯў ген ВА ПА

Ад ра зу дзве ад мет ныя да ты ад зна чае 
бе ла ру ская су поль насць у са ка ві ку бя гу
ча га го да. Папер шае, гэ та 25я ўгод кі 
з дня пры няц ця пер шай у гі сто рыі су ве
рэн най Кан сты ту цыі. Падру гое, 101я 
ўгод кі з ча су іс на ван ня Бе ла ру скай На
род най Рэс пуб лі кі. Ні БНР як важ ней шую 
з’я ву ў гі сто рыі на шай дзяр жаў нас ці, ні 
ай цоў БНР як вы дат ных дзе я чаў і прад
стаў ні коў на шай на цыі ідэ о ла гі су час най 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь фак тыч на не прыз на
юць, іг на ру юць іх і ўся ляк па гар джа юць 
гэ тай каш тоў нас цю і спро бай уста ля ваць 
бе ла ру скую дзяр жа ву сто га доў та му. 
На чаль нік РБ зу сім ня даў на на „вя лі кай 
бал бат ні”, якую пра па ган ды сты наз ва лі 
„боль шим раз го во ром” так наў п рост і за
я віў, што лі чыць аса бі стай аб ра зай вы лу
ча ную пра па но ву дэ ма кра тыч най су поль
нас ці ад зна чыць 101ыя ўгод кі на мін скім 
ста ды ё не „Ды на ма”. Маў ляў, гэ та ж трэ ба 
та ко га на хаб ства наб рац ца, каб за ха цець 
ад зна чыць „сам ні цель ны праз нік” на 
цэн т раль най арэ не бе ла ру скай ста лі цы. 
І па слаў усіх бе ла ру саў на ўскра ек го ра
да ге рояМін ска — так зва ную Плош чу 
Бан га лор. Тыя не па га дзі лі ся і на мо мант 
на пі сан ня гэ тых рад коў фар мат ні то свя
та, ні то ад зна чэн ня ўгод каў БНР, так і не 
выз на ча ны. Ад ны пра па ну юць свя точ ныя 
за баў ляль ныя кан цэр ты, ін шыя — ак цыі 
па лі тыч на га пра тэ сту, трэ ція — неш та 
ся рэд няе. Яс на толь кі ад но. Што ні пра 
якую кан са лі да цыю гра мад ства на ба зе 
каш тоў нас цей БНР і гу тар кі ня ма.

З Кан сты ту цы яй кры ху скла да ней. 
Чвэрць ста год дзя та му яна бы ла пры ня
та Вяр хоў ным Са ве там два нац ца та га 
склі кан ня. Не прыз на ваць зу сім фак ту 
пры ня тай пад гер бам Па го ня і белчыр
во набе лым сця гам Кан сты ту цыі дзяр
жаў ныя чы ноў ні кі не мо гуць. Але прыз
на юць яе, як га во рыц ца, скрозь зу бы, 
не хо чу чы. Ка неш не, ні я ка га вы ход на га 
ў гэ ты дзень у дзяр жа ве, ні я кіх шы ро кіх 
свят ка ван няў, а толь кі шэ раг фар маль
ных і афі цы ёз ных па ся джэн няў.

Гра мад скія ак ты ві сты так са ма не вель
мі спя ша лі ся свят ка ваць чвэрць ста год дзя 
ай чын най Кан сты ту цыі. І не та му, што не 

ха це лі. А та му, што не вы па дае свят ка
ваць. Вя до мы ак ты віст з Го мель ш чы ны 
Дзя ніс Ра бя нок так наў п рост і ска заў: 
„Нель га свят ка ваць тое, ча го ня ма!”. Гі ста
рыч ны факт то пры няц ця гэ тай Кан сты
ту цыі ёсць, ёсць і фі зіч на над ру ка ва ныя 
асоб ні кі гэ тай Кан сты ту цыі і раз меш ча ны 
яе тэкст на пра ва вых пар та лах у ін тэр нэ
це. А рэ аль на га дзе ян ня гэ тай Кан сты ту
цыі ня ма. Та му і ра дас ці ні я кай з яе на яў
нас ці. Га ра дзен скі ак ты віст АГП Мі ка лай 
Са ля нік пра вёў за мест свят ка ван ня пер
фор манс пад наз вай „Па ха ван не Кан сты
ту цыі”. На мно гія свае су до выя па ся джэн ні 
ён пры хо дзіў з не каль кі мі асоб ні ка мі ас ноў
на га за ко ну кра і ны ў роз ных рэ дак цы ях, 
але так ні ра зу і не да мог ся, не да ча каў ся 
за кон нас ці і спра вяд лі вас ці.

Як ста віц ца ўла да да прын цы паў Кан
сты ту цыі доб ра ві даць і ў Брэс це, дзе 
лю дзі спра бу юць вы ка заць сваё абу рэн
не і пра тэст су праць па бу до вы шкод на
га за во да аку му ля тар ных ба та рэй. За 
так зва ныя ак цыі кар м лен ня га лу боў 
гра ма дзян зат рым лі ва юць, штра фу юць 
на вя ліз ныя су мы, за судж ва юць да ад
мі ніст ра цый на га арыш ту. А на тых, хто 
най больш ім к нец ца даць праў ду лю дзям 
пра іс ны і са праўд ны стан рэ чаў з гэ тым 
за во дам, па чы на юць кры мі наль ныя спра
вы. Як, пры кла дам, на бло ге ра Сяр гея 
Пят ру хі на. Ін ша га бе рас цей ца, Ві та ля Ка
за ка, мі лі цы ян ты пад ман ным чы нам за
ва лак лі ў па ста ру нак на вы ход ныя толь кі 
за тое, што ён пас меў уск лас ці вя нок на 
мес ца ра ско пу, дзе вы яў ле ны шмат лі кія 
шкі ле ты ах вяр Дру гой су свет най вай
ны, за ка та ва ных жы ха роў го ра да ў час 
ня мец кай аку па цыі. Вось та кая „ахо ва 
пра ва па рад ку” і та кое дзе ян не Кан сты ту
цыі. І вось так ула да абы хо дзіц ца з ты мі 
гра ма дзя на мі, што ім к нуц ца да праў ды, 
га лос нас ці, спра вяд лі вас ці.

25 Са ка ві ка год на і ўра чы ста прой дзе 
ў мно гіх га ра дах све ту, дзе жы вуць бе ла
ру сы. Але па куль на Баць каў ш чы не бу
дзе та кая змроч ная сі ту а цыя, то і гэ тыя 
ім п рэ зы бу дуць хут чэй адз на чэн ня мі, 
а не Свя там.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Свя та 
ці 
ад зна чэн не Маг ніт ны паў ноч ны по люс, да яко га 

ад веч на кі ру юц ца ком па сы, ру ха ец ца ў на
прам ку Ра сіі — ска за лі дас лед ні кі. Эх, Ра
сія, зноў жа яна! Фак тыч на, у апош нія га ды 
тэм пы зру ху маг ніт на га по лю са ў бок Сі бі
ры (ад ка над скай Ар к ты кі) хут ка па ска ра
юц ца. Ад на з тэ о рый, якія спра бу юць раст
лу ма чыць па ска рэн не ру ху маг ніт на га по ля 
Зям лі ка жа, што ця пер ідзе на ту раль ны 
пра цэс зва ро ту, гэ та зна чыць, што маг ніт
ныя по лю сы Зям лі мя ня юц ца мес ца мі, што 
з’яў ля ец ца най больш паў та раль най з’я вай 
у гі сто рыі зям но га ша ра. Дру гая, тэ о рыя 
змо вы, аб ві на вач вае ў гэ тых зме нах Пу ці на 
і яго хеў ру. Вы ка ры стоў ва ю чы сак рэт ную 
ва ен ную тэх ні ку, яны ні бы та ўплы ва юць на 
маг ніт нае по ле Зям лі. Гэ та не зу сім зра зу
ме ла, ці на сту піць зме на су ро ва га клі ма ту 
ця пе раш ня га паў ноч на га паў шар’я на цёп
лы паў дзён ны. Ка лі так, то не сум неў ным 
бе не фі цы я рам гэ тых змя нен няў бу дзе... Ра
сія, ту за ная, зза свай го «паў ноч на га» рас
па ла жэн ня, ха лод ным клі ма там. Рап там 
яна ста ла б кра і най між зем на мор скай мяк
кас ці, з ма лоч намёд ным да стат кам. Ужо 
ва ло да ю чы наф тай і га зам, бяз меж ным ба
гац цем, і ве лі зар ны мі сі бір скі мі пра сто ра мі, 
ста ла б яна ў гэ тым вы пад ку па за ча са вай 
су свет най звыш дзяр жа вай. А хто та ды 
пад ско чыў бы да яе? Аж дзіў на, што та кія 
глуп ствы слу ха юць лю дзі! Ды ўсё ж яш чэ 
вель мі ма ла ве да ем пра рэ аль насць, якую 
да дзе на нам зве даць.

На шы ве ды аб све це не з’яў ля юц ца ні 
няс пын ны мі, ні пас ля доў ны мі. Гэ та хут чэй 
ар хі пе лаг аст ра воў ура зу мен ня ў ве лі зар
ным акі я не ня бач нас ці. Ча ла ве чы ро зум 
не тры вае паз на валь ных пра бе лаў, усі мі 
срод ка мі спра буе за поў ніць іх на ват ін тэр
п рэ та цы яй не пра мым чы нам. Зна чыць, 
ве да мі не ву цтва. Але ня ве дан нем па ме ры 
адзін ка ва га не ву цтва. З яго на ра джа юц ца 
плёт кі і іх сё стры — тэ о рыі змо вы.

Са мы свет лы ча ла век сва ёй эпо хі, 
рым скі па эт Вяр гі лій у чац вёр тай кні зе зна
ка мі тых «Ге ор гік», пры све ча най пчо лам, 
дае шэ раг ін фар ма цый, якія па каз ва юць 
уз ро вень су час ных ве даў аб гэ тых вель мі 
ка рыс ных на ся ко мых. Па вод ле яго слоў, 
яны ўзні ка юць з... гні ло га мя са. З бы чы най 
пад лы на ра джа юц ца са мыя пра ца ві тыя 
асо бе ні, з пап са ва най іль ві най га ла вы — 
ка ра ле вы, са смяр дзю чай яла ві чы ны або 
ця ля ці ны — пра ца ві тыя або сла быя пчо лы. 
Гэ ты смеш ны сён ня пры клад ча ла ве ча га 
не ву цтва быў ка но нам ве даў аб пчо лах на 

пра ця гу сот няў 
га доў. Але! На 
пра ця гу ты ся
ча год дзяў ін
шым, не менш 
яр кім пры кла
дам бы ло пы тан не на конт пча лі на га по лу. 
Аж да на ша га ча су ка ра ле ва ме да нос ных 
пчол лі чы ла ся сам цом, ап лад ня ю чым усіх 
пра цоў ных пчол, а трут ні лі чы лі ся вы ра
джа ным па том ствам. Па ну ю чыя на гэ тую 
тэ му за ба бо ны і фаль шы выя ве ды вы да ліў 
толь кі ў XVII ста год дзі га лан дзец Ян Сва
мер дам, які да ка заў, што «ка роль» гэ та 
са міч ка, тру цень — са мец, а пра ца ві тая 
пча ла гэ та «ні ад но з іх і ад на ча со ва штось
ці з іх абод вух».

Ня ве дан не тры ма ец ца за ча ла ве ка, як 
вош. З ча соў па ле а лі ту. Маг чы ма, слу жыць 
ча мусь ці. Су час ныя ве ды аб ча ла ве чай 
пры ро дзе, па чы на ю чы ад яго псі хіч нас ці, 
праз бі я хі мію ар га ніз ма і глы бей, да ма ле
ку ляр ных злу чэн няў ут ва ра ю чых спі раль 
ДНК, з’яў ля юц ца вост ра вам ура зу мен ня 
ў вя ліз ным акі я не не ву цтва. На пры клад, 
мы на са мой спра ве не ра зу ме ем, ча му 
эва лю цыя даз ва ляе на тое, каб част ка, 
пры тым не мар гі наль ная, ча ла ве чай па пу ля
цыі вы яў ля ла го ма сек су аль ныя схіль нас ці, 
пры тым шы ро ка рас паў сю джа ныя ва ўсіх 
мле ка кор мя чых. Ге тэ ра сек су аль насць уяў
ля ец ца быць згод най з ас ноў ным па сту ла
там эва лю цый на га на ту раль на га ад бо ру. 
З гэ та га вы ні ка ла б, што го ма сек су а лізм 
гэ та сля пая сцеж ка эва лю цыі. Але яна 
бя жыць па ра лель на з ас ноў най. Го ма сек су
а лізм з’яў ля ец ца бі я ла гіч ным фак там, але 
для мно гіх спрэч ным. Маг чы ма, на стаў час 
для яго, каб пры мя ніць вы шэй шую кан цэп
цыю Сва мер да ма, які па між дву ма по ла мі, 
муж чын скім і жа но чым, вы лу чыў трэ ці — 
«ні адзін з гэ тых двух, і ў той жа час у чым
сь ці з іх абод вух». У рэш це рэшт, усе без 
вык лю чэн ня му сім пла ціць па дат кі. Дык усе 
па він ны мець ад ноль ка выя пра вы? Ак ра мя 
ка ра ле вы, вя до ма! Але хто б гэ та быў? За 
гэ тай рол лю ў рэ ча іс нас ці ім к нец ца поль
скае ПіС, плод нае ў пе рад вы бар ных абя
цан нях і раз бэш ч ва ю чае гра мад ства ра дас
ным раз мер ка ван нем дзяр жаў ных гро шай. 
На га даю, ад нак, што ма ці рою, губ ля ю чую 
плод насць, пча лі ная сям’я за мот вае ў клуб 
і ду шыць. Прэ тэн дэн так да ка ра ля ван ня 
ў вул лі ха пае. Каб толь кі ўсвя дом ле ных 
у сва ім не ву цтве.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Кан цэп цыя 
Сва мер да ма
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няў, а ад ка заў ад наз нач ных 
ня ма, — ска заў рэ дак тар 
«Поў ні» Мі ко ла Ваў ра нюк.

— Мая кні га ідзе па 
трох кут ні ку, але і па кру зе, 
паз на ча ным сон цам і ча ла
ве чым жыц цём. У за кан чэн
ні лёс збу да ва на га до ма не 
выз на ча ны, а ге рой за ста ец
ца на кру зе, — удак лад ніў 
Мі хал Ан д ра сюк.

Аў тар «Поў ні» пра чы таў 
саб ра ным фраг мент кніж кі 
пра матч, які гу ля лі хлоп цы 
ў час поў ні.

— У мі ну лым я пра ца
ваў у шко ле ў Па ліч най 
на стаў ні кам фіз куль ту ры. 
Хлоп цы, якіх я ву чыў, пас ля ста лі па мі
раць і ў кніж цы мож на пра чы таць пра 
фут боль ны матч у час поў ні ме ся ца хлоп
цаў, якія адыш лі ў веч насць і не ве да юць 
з кім іг ра юць, — за я віў аў тар но ва вы да
дзе най кні гі.

Гэ ты сам фраг мент у пе ра кла дзе на 
поль скую мо ву пра чы таў аў тар пе ра кла
ду Мар цін Рэм бач. Важ ным мо ман там 
у кні зе з’яў ля ец ца так са ма фраг мент, 
у якім апіс ва ец ца смерць пуш чан скіх 
жы ха роў з рук чу жых у час вой наў і ва
ен ных за ві рух, якія апош ні мі ста год дзя мі 
мно га ра зоў пра хо дзі лі праз Бе ла веж
скую пуш чу. Гэ ты фраг мент так са ма чы
таў ся ўдзель ні ка мі пра мо цыі кні гі, у якой 
мож на так са ма пра чы таць пра бе жан
ства, ссыл ку ў Сі бір пуш чан скіх жы ха роў 
і вяр тан ні з іх.

— «Поў ня» — гэ та поў ня ба ча на га 
і ня ба ча на га на ша га жыц ця, поў ня май
стэр ства, якое дас пя ва ла га да мі. Аў тар 

цяж ка пра ца ваў, каб свае дум кі і свой 
жыц цё вы во пыт, во пыт ста год дзяў 
сва іх ба буль і дзя ду ляў ад люст ра ваць 
у лі та ра тур най фор ме, якая ці ка вая чы
та чам. Чы тач бу дзе мець да чы нен не да 
гі сто рый, у якія ён не ў змо зе па ве рыць. 
Ад нак яны ў на шым све це і ў све це на
шых баць коў, дзя доў бы лі рэ аль ны мі, 
дзе пе рап ля та ла ся мі фіч нае з жыц цё
вым і праў дзі вае з неп раў дзі вым. Та кім 
быў свет пуш чан скіх ра ска заў і сло ва, 
якое тут збі ра ла ся ста год дзя мі, на рэш це 
ўспых ну ла та кі мі апо вес ця мі. Прэ зен
та ва ная кні га Мі ха ла Ан д ра сю ка па каз
вае яго спе ласць, поў ню яго та лен ту 
і яго адзі ны, не паў тор ны стыль пі сан ня, 
— аца ніў но вую кні гу «Поў ня» і яе аў та
ра га лоў ны рэ дак тар тыд нё ві ка «Ні ва» 
Яў ген Ва па.

— Лі та ра ту ра Мі ха ла Ан д ра сю ка 
жы вая. Ён вель мі ўда ла па каз вае наш 
клі мат і мен та лі тэт на шых лю дзей, — га
ва ры лі саб ра ныя пра твор часць пісь мен

1 Fпрацяг

К
а лі я пра чы таў гэ тую кні гу, 
ска заў са бе, ого, гэ та зу сім не
вя до мы мне Ан д ра сюк. Ні чо га 
па доб на га з яго ра ней шых тэк

стаў мне не пры гад ва ла ся. На пер шых 
ста рон ках „Поў ні”, ка лі аў тар апіс вае 
гі сто рыю зна ём ства з Юляй на мен скім 
чы гу нач ным вак за ле, я доб ра паз на ваў 
Мі ха ла. Гэ та быў той са мы Ан д ра сюк, 
яко га я ве даў яш чэ па пер шай яго най 
кні зе „Фір ма”. У да лё кім 2000 го дзе 
я пры вёз яе ў По лацк з гай наў ска га 
„Бяз меж жа”. Але чым да лей чы таў, тым 
усё больш аў тар кні гі ра біў ся мне не вя до
мым. А пры кан цы чы тан ня я на ват збян
тэ жыў ся. Што тут ад бы ло ся? Ку ды знік 
ра ней шы Ан д ра сюк?

Па шчы рас ці, паз на ваў я яго і ў дру
гой па ло ве кні гі. Але толь кі та му, што 
доб ра ве даю сты лі сты ку яго пісь ма. 
Ан д ра сю ка са праў ды ні з кім не зблы та
еш, бо ён ства рыў свой ад мет ны, лёг ка 
паз на валь ны, стыль. Яго асаб лі васць 
— па э тыч насць мо вы. У прын цы пе, 
мож на браць асоб ныя ўрыў кі з „Поў ні”, 
раз бі ваць іх на рад кі і дру ка ваць як не
рыф ма ва ныя вер шы — вер ліб ры. Ча му 
сён ня Ан д ра сюк не пі ша вер шаў, для мя
не за ста ец ца за гад кай.

Дру гая ад мет насць сты лю Ан д ра сю ка 
— гэ та асаб лі вы ра ман тыч ны на строй 
яго ных тэк стаў, з та кой лёг кай іро ні яй. 
Ён мо жа апі саць ней кую зу сім бу дзён
ную дзею, але ў ёй бу дзе столь кі па чуц
ця, што ты па чы на еш ве рыць, ні я кая 
гэ та не бу дзён ная дзея, а штось ці ад мет
нае і знач нае. Пры чым ён так умее, лі та
раль на не каль кімі сло ва мі, пра ма ля ваць 
дэ та лі, што тую дзею ба чыш як у тэ ле ві
за ры.

Чы та ю чы кні гу, здзіў ляц ца я па чаў, 
ка лі Мі хал, над звы чай пад ра бяз на, 
апі саў дзіў ны ры ту ал пе ра во ду дрэ ваў 
з ле су для бу даў ні цтва ха ты. Ба бу ля Мі
ха ла тлу ма чыць ся мей ні кам, што нель га 

про ста ссек чы ў пуш чы дрэ вы дзе ля 
зру бу, а „вар та па ду маць, хто пад бя рэ 
ўсе гэ тыя сос ны, хто за мо віць іх доб рым 
сло вам, бяз боль на пе ра вя дзе з ле су...”. 
І та кі ча ла век знай шоў ся — дзед Алім
пей, які ў кні зе па да ец ца як мі стыч ны 
за ха валь нік та ям ніц пуш чы, які пры хо
дзіць і дае па ра ды га лоў на му ге рою кні гі 
на ват пас ля смер ці. І да лей Ан д ра сюк 
пад ра бяз на апіс вае, як дзед Алім пей 
за маў ляе дрэ вы (пры чым па дае і са му 
за мо ву), і як тыя сос ны пе ра во дзяц ца 
на мес ца бу даў ні цтва. Мя не гэ та так 
ура зі ла, што я вы ра шыў удак лад ніць, ці 
бы ло штось ці та кое на са мой спра ве. Ка
лі я спы таў у Мі ха ла, дзе ён ба чыў та кі 
ры ту ал, то без якіхне будзь хіт ры каў ён 
мне сум лен на ад ка заў: пры ду маў сам. 
Я дык быў упэў не ны, што ка лі не ба чыў 
на ўлас ныя во чы, дык аба вяз ко ва вы

чы таў не дзе ў фаль к лор ных збор ні ках. 
Але не, пры ду маў сам. Толь кі та кое не
маг чы ма пры ду маць. Гэ та трэ ба ве даць 
ней кай ге не тыч най па мяц цю.

І чым да лей, тым больш кні га ра бі ла
ся не звы чай най. Па чаў з’яў ляц ца дзед 
Дзміт рый, яко га ні ко лі пры жыц ці га лоў
ны ге рой кні гі не ба чыў, а за тым і вуч ні, 
якіх не ка лі ву чыў у вя ско вай шко ле, 
і ме на ві та тыя, што ўжо не жы вуць. І тут 
паў стае сап раў д ная ме та фі зі ка жыц ця, 
тая та ям ні ца, якая заў ж ды по бач з ча ла
ве кам, толь кі ён пра гэ та не зда гад ва ец
ца. А як вам сцэ на, дзе га лоў ны ге рой ча
стуе свай го дзе да Дзміт рыя па пя ро са мі 
„Бе ла мо ра кал”, знай ш лі ся ў ха це — па
чак за ва ляў ся з даў ніхдаў ніх ча соў? І як 
той дзед Дзміт рый уз ра да ваў ся. Няў жо 
і гэ та пры ду маў Мі хал?

Ну а фут бол, у які гу ля юць поў няй 
мёр т выя сяб ры і бы лыя вуч ні ге роя кні гі 
су праць веч нас ці. Ад гэ тай сцэ ны ўво гу ле 
бя гуць му ра шы па спі не. Ад яе мі стыч нас
ці і ад яе рэ аль нас ці. Бо ты яе ба чыш.

І са мая фан та стыч ная сцэ на, як га лоў ны 
ге рой вя дзе па пуш чы, па між пуш чан скі мі 
вё ска мі, спа чат ку сва іх не жы вых вуч няў, 
а за тым да іх да лу ча юц ца ўсё но выя і но
выя ма ла дыя муж чы ны, якія пай ш лі з гэ
та га све ту „не ў час”, якіх за бі лі, нем цы, ру
скія, па ля кі, фран цу зы, шве ды... Ідуць яны 
ў вё ску Та пі ла, а не ча ка на пры хо дзяць да 
шы ро ка га лу гу Акон ш чы на. Ка лісь ці ў дзя
цін стве ге рой кні гі да па ма гаў тут баць ку 

ні ка з Вой наў кі, у якой за раз больш ча су 
пра жы вае, чым у Гай наў цы.

Аў тар ча ста на вед вае Бе ла сток, дзе 
вя дзе пе ра да чы на Ра дыё Ра цыя. Мі хал 
Ан д ра сюк — аў тар кніг про зы «Фір ма» 
(Бе ла сток 2000), «Мяс цо вая гра ві та цыя» 
(Бе ла сток 2004), «Бе лы конь» (Бе ла
сток 2006, пе рак ла дзе ны і вы да дзе ны 
на поль скай мо ве ў 2011), «Ву лі ца 
Доб рай На дзеі» (Мінск 2010), «Wa gon 
dru giej kla sy» (Бе ла сток 2010), «Krzy żyk» 
(Бе ла сток 2015). Быў уз на га ро джа ны 
«За ла тым апост ра фам» ча со пі са «Дзе
яс лоў» і ат ры маў лі та ра тур ную прэ мію 
Прэ зі дэн та го ра да Бе ла сток імя Вес ла ва 
Ка за нэц ка га.

— Кні га «Поў ня» ёсць звыш ча со вай, 
а кож ны пры ме яе пасвой му і зра зу мее 
пасвой му. Гэ та поў ня на ша га жыц ця, 
сло ва, май стэр ства, пры клад на шай лі та
ра ту ры, якой мо жам га на рыц ца, — да ба
віў стар шы ня Праг рам най ра ды «Ні вы» 

Яў ген Ва па, ура джэ нец Доў га га Бро ду, 
рас па ло жа на га пасу сед ску з Вой наў
кай. У час спат кан ня пе ра даў ён па да
ру нак свай му зем ля ку, аў та ру «Поў ні» 
і па дзя ка ваў так са ма Юр ку Асен ні ку 
і Паў лу Грэ сю за пры го жае ма стац кае 
афар м лен не но ва вы да дзе най кні гі.

— Мы ра ды, што ў нас ад бы ва ец ца 
пер шая прэ зен та цыя кні гі «Поў ня», — за
я ві ла бел му зей ная біб лі я тэ кар ка Ві я ле та 
Ан д ра сюк і ўдак лад ні ла, што пра мо цыя 
кні гі пра хо дзіць у рам ках пра ек та «Кі ры
лі цай пі са нае», фі нан са ва пад т ры ма на га 
Мі ні стэр ствам унут ра ных спраў і ад мі
ніст ра цыі. Ды рэк тар Гай наў ска га бел му
зея Та маш Ці ха нюк і Ві я ле та Ан д ра сюк 
па ін фар ма ва лі, што ў бел му зей най біб
лі я тэ цы зна хо дзяц ца ўсе кніж кі Мі ха ла 
Ан д ра сю ка, а чар го выя прэ зен та цыі кні гі 
«Поў ня» ад бу дуц ца ў роз ных мяс цо вас
цях у Бе ла ру сі і Поль ш чы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Та ям ні ца, якая 
по бач з ча ла ве кам

(Пра кні гу Мі ха ла Ан д ра сю ка „Поў ня”)

ка сіць тра ву. І суст ра ка юць там тры жан чы
ны, якія жнуць сяр па мі тра ву за быц ця.

„Пра што гэ тая кні га?” — я спы таў 
у гэ тых жан чын.

— Пра нас усіх, пра той шлях, прай с ці 
які на ка на ва на кож на му, — ад ка за ла 
пер шая жан чы на.

— Пра тых ка го згу бі лі па жыц ці, на
ват тых, ка го не ве да лі, але ўсе яны не
дзе по бач, — ад ка за ла дру гая жан чы на.

— Пра Сва бо ду, Праў ду і Ка хан не, 
якія не пры хо дзяць са мі, бо іх трэ ба зас
лу жыць, — ад ка за ла трэ цяя жан чы на.

І хто ве дае, на які луг вый дзе кож ны 
з нас.

vАлесь АР КУШ
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Гім на зі сты 11 са-
ка ві ка спа бор ні ча лі 
за зван не лаў рэ а та 
Ва я вод ска га прад-
мет на га кон кур су 
па бе ла ру скай 
мо ве, які ад быў ся 
ў Ком п лек се школ 
з да дат ко вым на ву-
чан нем бе ла ру скай 
мо ве ў Гай наў цы. 
Па коль кі ў гэ тым 
го дзе за вяр ша ец ца 
пер шы этап школь-
най рэ фор мы і ў гім-
на зі ях ву чац ца 
толь кі вуч ні трэ ціх 
кла саў, да ва я вод-
ска га эта пу кон кур-
су пры сту пі лі толь кі 
8 гім на зі стаў. Ад нак 
уз ро вень пад рых-
тоў кі гім на зі стаў 
быў вы со кі і ўсе 
ўдзель ні кі фі наль-
на га эта пу вы дат-
на зап рэ зен та ва лі свае ве ды 
і ста лі лаў рэ а та мі кон кур су па 
бе ла ру скай мо ве.

На на пі сан не кон кур с на га тэ ста бы ло 
ад ве дзе на паў та ры га дзі ны, але не ка то рыя 
гім на зі сты ста лі ад да ваць свае пра цы ка мі
сіі ра ней. Усё ж та кі боль шасць гім на зі стаў 
пра ца ва ла да кан ца ад ве дзе на га ім ча су. 
Удак лад ні лі яны, што тэст не быў скла да
ным, але трэ ба бы ло пра вя раць яго, каб 
вы пра віць па мыл кі і за ду мац ца, ці не трэ ба 
яш чэ неш та да пі саць.

— Вуч ні да кан ца не ве да юць, якія зра бі
лі па мыл кі. Не ве да юць так са ма, як іх ад к
ры тыя ад ка зы ацэ ніць кон кур с ная ка мі сія. 
Мно гім зда ец ца, што доб ра спра ві лі ся з тэ
стам, а пас ля аказ ва ец ца інакш, — пе рас
це ра га лі на стаў ні цы і ра і лі вуч ням зай мац
ца з тэ стам поў ныя паў та ры га дзі ны, пра вя
раць на пі са нае і вы праў ляць па мыл кі.

— Вы дат ная боль шасць пы тан няў 
у тэс це бы лі ад к ры ты мі. Каб па спя хо ва 
спра віц ца з імі, трэ ба бы ло ве даць лек сі ку 
бе ла ру скай лі та ра тур най мо вы, — га ва
ры лі на стаў ні кі. — Ка лі кан кур сан ты ў пад
ста во вай шко ле і гім на зіі ву чы лі ся са лі д на 
і зас вой ва лі што раз но вую лек сі ку, ма юць 
ця пер маг чы масць ста ноў ча спра віц ца з ад
к ры ты мі пы тан ня мі ў тэс це.

Пер шы мі вый ш лі з кон кур су Эва Іва нюк 
з Гім на зіі № 2 у Гай наў цы і Іа ан на Хом чук 
з Гім на зіі з да дат ко вым на ву чан нем бе ла
ру скай мо ве ў Гай наў цы. Пас ля ака за ла ся, 
што за тэст наб ра лі яны най больш ба лаў.

— За вык лю чэн нем ад на го зак ры та га 
пы тан ня, усе ін шыя бы лі ад к ры ты мі. Трэ
ба бы ло нам на пі саць ха рак та ры сты ку Гус
ля ра з па э мы «Кур ган» Ян кі Ку па лы і ад ка
заць на зак ры тыя пы тан ні да гэ тай па э мы. 
Са стаў ля лі мы план да тэк сту Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча «Ку фар жыц ця» і пе рак ла да
лі яго фраг мент на поль скую мо ву. Ста ві лі 
тэ зіс да вер ша Ма сея Сяд нё ва «Ай чы на», 
аб г рун тоў ва лі яго ча тыр ма ар гу мен та мі 
і пе ра каз ва лі змест тво ра Сак ра та Яно ві
ча «Вё ска — ба гі ня гань бы». З фраг мен та 
«Но вай зям лі» Яку ба Ко ла са трэ ба бы ло 
вы пі саць на зоў ні кі, пры мет ні кі і зай мен ні кі. 
Са стаў ля лі мы ў па ры ан то ні мы. Трэ ба бы
ло за пі саць сло ва мі па рад ка выя лі чэб ні кі 
і раст лу ма чыць зна чэн не фра зе а ла гіз маў, 
на пры клад «як дзве кроп лі ва ды», «ані 
ла ду, ані скла ду» або «рэб ры ды ску ра». 
Бы ло да вы ка нан ня 13 за дач, за якія мож
на бы ло зда быць мак сі мум 80 ба лаў. Я, 
рых ту ю чы ся да кон кур су, ра бі ла ана лі зы 
тэк стаў, са стаў ля ла пла ны да тво раў, ха
рак та ры за ва ла ге ро яў. Рых та ва ла ся да 
кон кур су ў шко ле і мно га пра ца ва ла до ма. 
Бы ло мне ляг чэй рых та вац ца, та му што 

я ра ней бы ла ўжо лаў рэ а там прад мет на га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве пад час ву
чо бы ў гім на зіі і па чат ко вай шко ле, — ра
сказ ва ла Іа ан на Хом чук.

Гім на зі сты рых та ва лі ся да прад мет на га 
кон кур су на ўро ках бе ла ру скай мо вы і па
заў роч ных за нят ках. У не ка то рых шко лах 
дзей ні ча юць гур т кі бе ла ру скай мо вы, якія 
так са ма да па ма га юць вуч ням у пад рых тоў
цы. На стаў ні кі па чы на лі рых та ваць вуч няў 
да прад мет на га кон кур су ўжо во сен ню 
мі ну ла га го да. У во пыт ных на стаў ні каў 
бе ла ру скай мо вы мно га вуч няў да бі ла ся 
пос пе хаў у прад мет ным кон кур се па бе ла
ру скай мо ве на ўзроў ні па чат ко вай шко лы 
і гім на зіі.

— Каб ат ры маць зван не лаў рэ а та Гім на
зіч на га прад мет на га кон кур су, трэ ба ра ней 
ста ран на ву чыц ца на ўро ках і до ма ў пад
ста во вай шко ле. Ча ста бы вае, што тыя ж 
вуч ні, што пе ра ма га юць у па чат ко вай 
шко ле, пас ля ста но вяц ца лаў рэ а та мі і ў гім
на зіч ным кон кур се па бе ла ру скай мо ве. 
У гім на зіі мы зай ма ем ся з вуч ня мі ў ад па
вед нас ці з пра гра май на ву чан ня. Зда бы ты
мі ве да мі і ўме лас ця мі вуч ні ка ры ста юц ца 
пад час ад каз ван ня на тэ ста выя пы тан ні, 
а так са ма ў час ана лі зу тэк стаў. Най больш 
ра бо ты вуч ні вы кон ва юць пра цу ю чы па вод
ле кон кур с ных пат ра ба ван няў, але ра ней 
зда бы тыя ве ды і ўме лас ці так са ма вель мі 
важ ныя, — ра сказ ва лі на стаў ні цы бе ла ру
скай мо вы.

— Тэст не быў скла да ным, але трэ ба 
бы ло ўваж лі ва пі саць, каб не зра біць па мы
лак у па а соб ных за да чах, на пры клад, у час 
аб г рун тоў ван ня тэ зі са да вер ша Ма сея Сяд
нё ва «Ай чы на», ці пад час ха рак та ры сты кі 
Гус ля ра з па э мы «Кур ган» Ян кі Ку па лы, 
— ска за ла Эва Іва нюк з Гім на зіі № 2 у Гай
наў цы.

— Кон кур с ны тэст не быў цяж кім, па
коль кі мы рых та ва лі ся пад кі рун кам на шых 
на стаў ніц. Ад нак трэ ба бы ло за дум вац ца, 
каб, ад каз ва ю чы на пы тан ні, не зра біць па
мы лак. Мы кры ху раз маў ля ем до ма на ды
я лек це бе ла ру скай мо вы і ве да лі зна чэн не 
фра зе а ла гіз маў, на пры клад «як дзве кроп
лі ва ды», — за я ві лі Вік то рыя Пя кар ская 
з Гім на зіі № 7 у Бе ла сто ку і Эмі лія Скеп ка 
з Гім на зіі ў На раў цы.

— Тэст не быў цяж кім і на ўсе пы тан ні 
мож на бы ло даць ад ка зы. Мы з на шай 
на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы Ва лян ці най 
Ба бу ле віч пра ана лі за ва лі пат ра ба ван ні 
і цэ лы ма тэ ры ял да кон кур су. Лі чым, што 
ва я вод скія элі мі на цыі бы лі кры ху больш 
скла да ны мі за ра ён ныя. Ад каз ва ю чы на 
пы тан ні, трэ ба бы ло ўваж лі ва пі саць, каб 
не зра біць па мы лак, — га ва ры лі гім на зі сты 

з бель скай «трой кі» Іа ан на Ні кі цюк, Ан на 
Га дзін ская і Дам’ ян Бус ло віч.

— Я пад кі рун кам на стаў ні цы бе ла ру
скай мо вы Ні ны Аб ра мюк стаў рых та вац ца 
да кон кур су ўжо з па чат ку школь на га го да. 
Я стаў лаў рэ а там прад мет на га кон кур су 
па ра сій скай мо ве і там бы ло менш пад рых
тоў кі, чым па бе ла ру скай мо ве, па коль кі не 
трэ ба бы ло рых та вац ца па лі та ра ту ры ра
сій скай мо вы. Сён ня я ве даў, як спра віц ца 
з па а соб ны мі за да ча мі, за вык лю чэн нем 
зна чэн ня фра зе а ла гіз маў, але і па гэ тым 
пы тан ні раст лу ма чыў, як ве даў, — ска заў 
Ула дзіс лаў Ку ту заў з Гім на зіі ў Нар ве.

— Во сен ню мі ну ла га го да да школь на га 
эта пу кон кур су пры сту пі лі гім на зі сты трэ ціх 
кла саў — 25 асоб. Част ка з іх бы ла лаў рэ а
та мі па бе ла ру скай мо ве ўжо ра ней. Толь кі 
8 з іх наб ра лі ад па вед ную коль касць ба лаў, 
каб пе рай с ці да ра ён на га эта пу кон кур су. 
З ра ён ных зма ган няў усе 8 удзель ні каў 
бы лі ква лі фі ка ва ны да ва я вод ска га эта пу 
кон кур су і ўсе яны вы дат на спра ві лі ся з пра
па на ва ны мі за да ча мі, наб ра лі пры нам сі 
90% маг чы мых да зда быц ця ба лаў і ста лі 
лаў рэ а та мі Ва я вод ска га прад мет на га кон
кур су па бе ла ру скай мо ве, ар га ні за ва на га 
вуч ням гім на зіч ных школ. Па коль кі ў на
ступ ным школь ным го дзе не бу дзе ўжо гім
на зій, гэ та быў апош ні прад мет ны кон курс 
па бе ла ру скай мо ве для гім на зі стаў. Пы тан
ні да тэ ста пад бі ра лі ся з ма тэ ры я лу, з якім 
гім на зі сты зна ё мі лі ся на ўро ках бе ла ру скай 
мо вы на пра ця гу трох га до вай аду ка цыі, 
ма ю чы на ўва зе лі та ра ту ру, мо ву і гра ма
ты ку, — рас па вёў ка ар ды на тар кон кур су 
і стар шы ня кон кур с най ка мі сіі Ян Кар чэў
скі, на стаў нік бе ла ру скай мо вы ў Гай наў
скім бел лі цэі. Пра ца ваў ён у ка мі сіі ра зам 
з на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы ў бель скай 
«трой цы» Ва лян ці най Ба бу ле віч і на стаў ні
цай бе ла ру скай мо вы ў Па чат ко вай шко ле 
ў На раў цы Ан най Кан д ра цюк. Пас ля пра
вер кі прац ака за ла ся, што мак сі маль ную 
коль касць 80 ба лаў наб ра ла Іа ан на Хом чук 
з Гай наў скай бел гім на зіі, на дру гім мес цы 
з 77 ба ла мі апы ну ла ся Эва Іва нюк з Гім
на зіі № 2 у Гай наў цы, якая дзей ні чае пры 
Па чат ко вай шко ле № 4 у Гай наў цы. Па 76 
ба лаў зда бы лі і апы ну лі ся на трэ цім мес цы 
Вік то рыя Пя кар ская з Гім на зіі № 7 у Бе ла
сто ку, Іа ан на Ні кі цюк з бель скай «трой кі» 
і Ула дзіс лаў Ку ту заў з Гім на зіі ў Нар ве. Лаў
рэ а та мі ста лі яш чэ Эмі лія Скеп ка з Гім на зіі 
ў На раў цы, Ан на Га дзін ская і Дам’ ян Бус ло
віч з бель скай «трой кі».

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

n Удзель ні кі фі наль на га эта пу Ва я вод ска га прад мет на га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве. Мак сі маль ную коль касць 
ба лаў зда бы ла Іа ан на Хом чук (пер шая спра ва), а на дру гім 
мес цы апы ну ла ся Эва Іва нюк (дру гая спра ва)

Ве ды гімазістаў 
па бе ла ру скай мо ве

Аб ча ром хаў скай 
куль ту ры (2)
З па бу до вай до ма куль ту ры «Ка-

ле яж» уз нік лі праб ле мы. Ас ноў ным 
хі бам бы ло тое, што но ва па бу да ва ны 
цэнтр меў двух апе ку ноў — са цы яль-
на-тэ ры та ры яль ны ася ро дак у Сед ль-
цах і ра ду праф са ю за чы гу нач ні каў 
у Вар ша ве. У важ ных спра вах пар-
т нё ры не маг лі да мо віц ца. У да па-
мо гу кі раў ні ку Мі ка лаю Га рад ке ві чу 
пры зна чы лі ін ст рук тар ку Кры сты ну 
Гоф ман. Яна зай ма ла ся ар га ні за цы-
яй куль тур на-ас вет най ра бо ты. Па 
су бо тах і ня дзе лях дэ ман ст ра ва лі ся 
кі на се ан сы. Кі на ме ха ні кам быў Ба-
ляс лаў Гіль. У клу бе ар га ні за ва лі ся 
су стрэ чы з вы дат ны мі людзь мі і дак-
ла ды на гра мад ска-па лі тыч ныя тэ-
мы. Да ці ка вей шых трэ ба за лі чыць 
суст рэ чу з док та рам Аляк сан д рам 
Бар ш чэў скім і да клад Ва сі ля Ба зы лю-
ка з Гай наў кі «Куль тур на-ас вет ныя 
да сяг нен ні ПНР у пер шым 30-год дзі». 
У «Ка ле я жы» ар га ні за ва лі ўлас ны ха-
ра вы ка лек тыў. Кі ра ваў хо рам Мі хась 
Ар ты шэ віч. Два ра зы ў тыд ні пра во-
дзі лі ся рэ пе ты цыі. Ча ром хаў скія ва-
ка лі сты вы сту па лі з кан цэр та мі на 
ве ча ры нах, прыс ве ча ных дзяр жаў-
ным га да ві нам, а на цэн т раль ным 
аг ля дзе «Бе ла ру ская пес ня — 74» за-
ва я ва лі ІІІ мес ца. У клу бе пра ца ва ла 
ама тар ская фа таг ра фіч ная гру па пад 
кі раў ні цтвам Вік та ра Ба ра на ва. Гэ ты 
26-га до вы юнак з’яў ляў ся стар шы-
нёй Гра мад скай ра ды клу ба, пра ца-
ваў на чы гун цы. Ар га ні за ваў ён дзве 
фо та вы стаў кі: «Пра ца чы гу нач ні каў 
у аб’ ек ты ве» і «Лю дзі доб рай ра бо-
ты». За пра цу не браў ні за ла тоў кі. Са-
праўд ны гра мад скі дзе яч.

У 1974 го дзе Ча ром ху на ве да ла во-
сем пра фе сі я наль ных ка лек ты ваў. За-
ла заў ж ды бы ла за поў не на па апош-
няе мес ца. З ці ка вей шых ка лек ты ваў 
мож на наз ваць Ан самбль Войск ахо-
вы па гра ніч ча «Гра ні ца» з Вар ша вы 
і Бе ла стоц кую эст ра ду з пра гра май 
«Ве се ла і цвя ро за». З ма стац кіх ка-
лек ты ваў пры па мі на юц ца ўкра ін скі 
хор «Тра ян да» з Люб лі на і бе ла ру скі 
«Ва сі лёч кі» з Бель ска-Пад ляш ска га. 
Ча рам ша не ме лі маг чы масць удзель-
ні чаць у спек так лях дра ма тыч на га тэ-
ат ра ім. А. Вян гер кі з Бе ла сто ка. Два 
ра зы вы яз ная гру па гас ця ва ла на ча-
ром хаў скай сцэ не. Дзет кі на ла дзі лі 
су пра цоў ні цтва з ля леч ным тэ ат рам 
«Свершч». У каст рыч ні ку з на го ды 
Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі вы сту пі лі 
«Ка ла скі», якім акам па ні ра ваў Сця пан 
Ко па, а кан фе ранс вёў Ян ка Кру па.

У жніў ні 1976 го да ў рэ ста ра не 
«Прыг ра ніч ная» ад бы ла ся нез вы чай-
ная ўра чы стасць. З на го ды Дня чы гу-
нач ні ка ГДР са вет нік па соль ства ГДР 
у Поль ш чы па спра вах ка му ні ка цыі 
ар га ні за ваў суст рэ чу з ча ром хаў скі-
мі чы гу нач ні ка мі. У су стрэ чы ўдзель-
ні ча лі дэ ле га цыі пра цаў ні коў цэн т-
раль най і ра ён най ды рэк цыі ПКП, 
пар тый на-праф са юз ны ак тыў і пе ра-
да выя чы гу нач ні кі. Усіх пры сут ных 
пры ві таў са вет нік па соль ства ГДР 
у Поль ш чы і за пра сіў на свя точ ны 
как тэйль. У сар дэч най сяб роў скай ат-
мас фе ры бы лі пра ве дзе ны раз мо вы 
на тэ му су поль най служ бы. Чы гу нач-
ні кі ме лі маг чы масць па каш та ваць 
сла ву тае ня мец кае пі ва. У за кан чэн ні 
су стрэ чы са вет ні ку за ар га ні за цыю 
су стрэ чы ад імя Цэн т раль най ды рэк-
цыі ПКП у Вар ша ве па дзя ка ваў ды-
рэк тар Бу дзі коў скі, ад ча ром хаў скай 
стан цыі на чаль нік Ежы На пюр коў скі. 
У той жа ве чар на сцэ не «Ка ле я жа» 
вы сту піў цы ган скі ка лек тыў «Тэр но» 
пад кі раў ні цтвам Гі ля ры Кур па ні ка. 
Ка лек тыў дру гі раз вы сту паў у Ча ром-
се. Пуб лі ка бы ла за ча ра ва на ка ля-
ро вы мі ўбо ра мі, цы ган скі мі пес ня мі 
і тан ца мі.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ ДА РУК
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Даў ней шыя, ка ля ро выя і эка ла-
гіч ныя — та кія бы лі цац кі на шых 
ба буль і дзя ду ляў. Та кія са мыя 
і за раз вы раб ляе Марк Шал коў скі 
з Хваш чэ ва што ў гміне Сідра. Тут 
вя дзе сваю га ле рэю, з якой мно гія 
эк с па на ты трап ля юць на вы стаў кі 
ру ка дзел ля ва ўсёй Поль ш чы. Най-
п рас цей шыя цац кі не толь кі аказ-
ва юц ца най больш тры ва лы мі, але 
і даз ва ля юць дзе цям мак сі маль на 
вы ка ры стаць сваю фан та зію. 

— Мож на Вас наз ваць ца цач ным ма ста
ком?

— Сло ва ма стак для гэ тых усіх, якія за
вяр шы лі шко лы, ці ака дэ міі ма ста цтва. 
Я — са ма вук. Усё па ча ло ся са скуль п тур. 
Мой дзядзь ка — Пят ро Шал коў скі мя не 
пры ву чаў. Ка лі я гля дзеў на яго, у які спо
саб вы ка ры стоў вае дрэ ва, як умее зруч на 
пра ца ваць до ла там, гэ та мя не ін с пі ра ва ла. 
З 2001 го да і я па чаў вы рэз ваць. Глянь це, 
тут свя ты Ян Не па муц кі, та кая фі гу ра ў кап
ліч ку.

— У Хваш чэ ве бы ла та кая?

— Не, тут як раз не бы ло. На Са коль ш чы не 
іх мно га, але кап ліч кі з гэ тым свя тым най
час цей ста ві лі пры ма стах ці рэ ках, а ў нас 
у вёс цы та ко га про ста ня ма.

— Ро бі це цац кі, вы рэз ва е це. Мно га яш чэ 
ўме е це зра біць з д рэ ва? 

— (Смех) Па ці ка віў ся я так са ма ўпры гож
ван нем хат. Ка лісь ці мы на свае драў ля ныя 
ха ты кла лі сай дынг, за раз што раз час цей 
лю дзям за ле жыць на тра ды цый ных вы раз
ках і аз доб ле ных ган ках. Я так са ма зай ма
ю ся аб наў лен нем ан тык вар ных прад ме таў. 
А па ча ло ся гэ та так, што ка лісь ці ксёндз 
па пра сіў мя не ад на віць ста ры крэ данс. 
Я пры няў вык лік. Мно га чы таў, ву чыў ся 
і мне гэ та спа да ба ла ся. Ка лі га ва рыць пра 
вы раз кі, мае ра бо ты мож на гля дзець на
пры клад у Це ха но ве, Но вым Ліп ску — тут 
лю дзі з Вар ша вы ку пі лі ха ту і вель мі ім 
за ле жа ла, каб вяр нуць ёй ха рак тэр ны пад
ляш скі вы гляд. Пры гэ тым мно га ра бо ты, 
але эфект гэ та га вар ты.

— Ад нак мож на ска заць, што пра Вас 
ста ла шум на з ча су, ка лі вы ўзя лі ся за 
драў ля ныя цац кі.

— Трой чы пра ба ваў ат ры маць сты пен дыю 
Мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства — за 
трэ цім ра зам ат ры ма ла ся! Ме на ві та дзя ку
ю чы цац кам. Я сам іх пра ек тую, а яны ўсе 
ру ха юц ца, яны кі не тыч ныя. Ко ле ры і спо
саб уп ры гож ван ня так са ма я бя ру з на род
на га ды зай ну. Усё я раз ма лёў ваю ўруч ную. 
Ма гу па га на рыц ца, што мае цац кі бы лі вы
ка ры ста ны ў якас ці рэк ві зі таў у філь ме, які 
не так даў но зды ма лі ў Ты ко ці не.

— А Вы, бу ду чы дзі цём, які мі цац ка мі 
гу ля лі?

— Я гу ляў та кі мі ты по ва ад пу сто вы мі цац
ка мі — на пры клад, та кія ма тыль кікле па кі. 
Мы тут не да лё ка ма ем кас цёл, так што 
мож на бы ло раз у год та кую цац ку на быць, 
або пры нам сі на це шыць во чы, ка лі баць кі 
не да зво лі лі ку піць. На о гул баць кі не куп ля
лі мно га ца цак і трэ ба бы ло са мо му неш та 
вы дум ляць, знай с ці, збіць цві ка мі і гу ляць 
— та кія бы лі мае цац кі.

— А ду ма е це, што драў ля ныя цац кі Ва
шай вы твор час ці кан ку рэн т ныя для ка
ля ро вых кі тай скіх?

— За раз дзе ці най больш лю бяць гу ляць 
на тэ ле фо нах, кам п’ ю та рах... Драў ля ныя 
цац кі гэ та не кан ку рэн цыя, але не ў тым 
сут насць спра вы. Для мя не са мым ва жным 
з’яў ля ец ца тое, каб мая цац ка раз ві ва ла 
ма ну аль ныя здоль нас ці дзі ця ці. Мае цац кі 
вель мі про стыя, але яны мо гуць вык лі каць 
ці ка васць. Ка лі баць кі пад ба дзё раць сын ка 
ці да чуш ку, яны мо гуць на ват і са мі па спра
ба ваць неш та та кое зра біць. Вя до ма, мы 
ка лісь ці бы лі вы му ша ны гу ляць ней кі мі 
аб рэз ка мі, якія за става лі ся ад ды ска вай пі
лы і г.д. У нас ка лісь ці бы ла кра ма ў вёс цы 

і там быў та кі пры го жы са ма лёт. Я цэ лы 
час ду маў, што баць кі ку пяць яго мне пад 
ёл ку, але не! (смех) Па мя таю сваё рас ча
ра ван не, ад нак не ве даю ці сён ня меў бы 
столь кі сэр ца для гэ тых ца цак. Пра ца над 
імі гэ та так са ма ў ней кай сту пе ні сен ты мен
таль нае вяр тан не ў ча сы май го дзя цін ства.

— Та ды, як за раз дзе ці ўспры ма юць Ва
шы цац кі?

— Вя до ма, за раз ін шыя ча сы. Дзе ці вы дат
на спраў ля юц ца з кам п’ ю тар ны мі на він ка мі 
— і гэ та вель мі доб ра. Ад нак та кія цац кі 
так са ма ву чаць — так як я ўжо ска заў, ма
ну аль ных здоль нас цей, але так са ма цяр п
лі вас ці. Я сам заў ва жаю ў час май старкла
саў, якія вя ду для дзя цей, што іх ці ка вяць 
тыя, ні бы та пры мі тыў ныя драў ля ныя цац кі. 
У мя не кож ная цац ка мае ней кія ру хо мыя 
эле мен ты — дзе ці пы та юц ца, як гэ та пра
цуе. Тут не пат рэб ная элек т рыч насць, ба та
рэй кі ці ін тэр нэт, а цац ка ру ха ец ца. За раз 
той факт так са ма дзя цей за хап ляе. Тым 
больш, што дзе ці ў час май старкла саў ма
юць праб ле мы, каб за біць цвік — для мя не 
гэ та страш на! Не ідзе пра гэ та, каб кож ны 
ка лісь ці вы рас на вя лі ка га кан ст рук та ра ці 
май ст ра, але пра здоль нас ці, якія ўсёта кі 
і ў ця пе раш ні час па трэб ныя.

— Якія ў Вас блі жэй шыя пла ны?

— За раз ча каю цяп лей ша га над вор’я — 
мне трэ ба зра біць зуб роў у Бе ла ве жу. Тры!

— На зуб ра пат ра бу е це пэў на ве лі зар най 
ка ло ды?

— Так, але но гі раб лю асоб на. Інакш яны 
хут ка зло мяц ца.

— Зна чыць, у Бе ла ве жы бу дуць ста яць 
зуб ры зпад Яна ва?

— Так (смех).

— Вы — вель мі твор чая асо ба. Што Вам 
пры но сіць най больш за да валь нен ня?

— Вель мі на мя не ўплы вае рэ ак цыя дзя цей. 
Ка лі ба чу іх нюю ра дасць з цац кі, та ды і я ад
чу ваю ся бе шчас лі вым. Гэ та най леп шая 
зап ла та за маю ра бо ту, тым больш што 
дзе ці вель мі спан тан на рэ а гу юць на гэ та, 
што па ба чаць. Яш чэ раз пад к рэс лю — мой 
ду хоў ны баць ка гэ та Пят ро Шал коў скі. Маю 
вя лі кае шчас це, што быў пры мне та ле на ві
ты ча ла век, які ха цеў мне да па маг чы.

— За раз і Вы пра цяг ва е це яго пра цу. 
Маю тут на ўва зе аду ка цый ны ас пект. 

— Так, мне вель мі на гэ тым за ле жыць, каб 
мо ладзь са ма па ча ла неш та ства раць, кам
бі на ваць. Мае цац кі про стыя і я ўпэў не ны, 
што пры не вя лі кай да па мо зе дзе ці так са ма 
маг лі б зра біць па доб ныя. Ве даю, бо і я так 
гу ляў.

— Дзя кую за раз мо ву.

Па за ча са выя цац кі
vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Раў на душ ны 
па лі цы янт
Сы шоў снег, па цяп ле ла на два ры і на 

да ро гах за гу дзе лі, між ін шым, ма та цык-
лы. Зда ры ла ся г.зв. да рож на-тран с пар-
т нае зда рэн не. Ма та цык ліст па чаў вып-
ра боў ваць, якой ско рас ці да сяг не яго 
ма шы на япон скай мар кі. І так вось ня даў-
на няш час нае зда рэн не ме ла мес ца ў На-
раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та. 
27-га до вы муж чы на са Ста ро га Ляў ко ва 
ехаў на ма та цык ле з Ляў ко ва ў На раў ку 
са ско рас цю 150 кі ла мет раў у га дзі ну і па-
ля цеў з да ро гі ў роў і яш чэ да лей. Хут кая 
да па мо га за вез ла ез да ка ў гай наў скую 
баль ні цу, але неў за ба ве вер та лё там ад п-
ра ві лі яго ў Бе ла сток.

Пас ля гэ та га зда рэн ня ўжо бы ло пры-
ціх ла на на шых да ро гах, але не на доў га. 
14 і 15 са ка ві ка гэ та га го да па Ста рым 
і Но вым Ляў ко ве віх рам па чаў га няц ца на 
ма та цык ле ін шы юнак. Я вы хо дзіў на па-
на дво рак то па дро вы, то па ін шых спра-
вах і чуў ды ба чыў та го ша лен ца. Хто ён, 
не ве даю. Не ўсіх жа мне знаць і ве даць 
(у Но вым Ляў ко ве ве даю ўсіх, шмат га-
доў быў сол ты сам). Гуч на бы ло на но ва-
ляў коў скай ву лі цы пас ля поў д ня і поз нім 
ве ча рам. Ру ха вік ма та цык ла роў на ўсю 
моц ды аж но за ды хаў ся. Не бяс печ на бы-
ло вый с ці на ву лі цу. Ёсць у на шай гмі не 
па лі цыя і па гра ніч ні кі, але, па ўсім ві даць, 
не дзе з’е ха лі. Так ча ста бы вае, што ка лі 
трэ ба да па мо гі, та ды яе ня ма. Ужо збі-
раў ся я іс ці спаць (бы ла ўжо та кая па ра), 
а тут зноў прам чаў па ву лі цы паўз маё ак-
но той неў тай ма ва ны ма та цык ліст. Ну як 
на злосць.

Я пай шоў да тэ ле фо на і наб раў ну мар 
997. Адаз ваў ся дзя жур ны па лі цы янт 
у Гай наў цы. Я ра ска заў у чым спра ва і па-
пра сіў па лі цэй скае да па мо гі. На дру гім 
ба ку про ва да муж чы на спы таў, ці ве даю 
я та го ма та цык лі ста, мар ку яго ма та цык-
ла, яко га ён ко ле ру, а на ват ад куль ве даю, 
што ва дзі цель ез дзіць больш чым 50 км 
у га дзі ну, чым па ме рыў ско расць. Вось та-
бе на. Сам ла ві та го ху лі га на-ка мі ка зе.

Дзя жур ны не прад’ я віў ні я кай ах во ты 
за няц ца спра вай. А мог (ён ве дае, ка му 
па тэ ле фа на ваць і ка му на заў т ра пе ра ка-
заць ін фар ма цыю пра не бяс печ на га ез да-
ка, але не за ха цеў). Ён ха лад нак роў на ды 
абы я ка ва ска заў мне пак лас ці тэ ле фон-
ную труб ку. Моў, спра ве ка нец. На вош та 
яго тур ба ваў? Хто па-вар’ яц ку ез дзіць, ня-
хай заб’ ец ца. Яму і ту ды да ро га. Што ка му 
су джа на. А мая зна ё мая ска за ла: «На вош-
та та бе гэ тым зай мац ца. Па ба чыш, яш чэ 
ця бе возь муць ды па са дзяць» (вя до ма, 
у тур му).

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Больш ве ла сі пед ных 
да ро жак
За раз у Бе ла сто ку ёсць 117 кі ла мет раў 

ве ла сі пед ных да ро жак і сё ле та па бу ду-
юць яш чэ 20 кі ла мет раў но вых перш-на-
перш пры ву лі цах ге не ра лаў Мач ка і Кле-
бер га, Ан та ню коў скай (ад Вяр бо вай да 
Аў ся най) і Бра ніц ка га (ад Ба ра на віц кай 
да Пя стоў скай), Гмін най і Ты ся ча год дзя 
Поль скай Дзяр жа вы. У гэ тым го дзе за-
кон чаць па бу до ву важ най ве ла сі пед най 
ін ве сты цыі ўздоўж ву лі цы Ва сіль каў скай 
і Вы соц ка га.

Ве ла сі пе ды сты да ча ка юц ца так са ма 
да рож кі пры ву лі цы Пра дук цый най і пры 
ву лі цы Жа ром ска га (ад Пу ла ска га да свя-
то га Юрыя). Сё ле та нап ры кан цы го да мож-
на бу дзе бяс печ на ез дзіць ве ла сі пе дам уз-
доўж алеі Па да рэў ска га і Не за леж нас ці.

І так з кож ным го дам у Бе ла стоц кай 
мет ра по ліі пры бы вае ве ла сі пед ных сце-
жак, гус цее іх сет ка. Най даў жэй шы ве ла-
сі пед ны шлях — пры ву лі цы 42 Пя хот на га 
пал ка на па сёл ку Вы го да. Яго даў жы ня 
— пяць кі ла мет раў. Еду чы ім да е дзем у ка-
нец го ра да (да лей ужо Суп рас ль ская гмі-
на). Ад на тра са ўздоўж алеі Піл суд ска га вя-
дзе пад скры жа ван нем рух лі вых ар тэ рый 
ды пад дву ма ма ста мі на ра чул цы Бе лай 
(яна ў цэн т ры го ра да). Вар та да даць, што 
яз да ро ва рам важ на для зда роўя ды і аш-
чад ней. (яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 12-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 7 красавіка 2019 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ста я ла із ба, а ў із бе бы ло сем акон, 
а на кож ным ак не ся дзе ла сем ко шак, 
а ў кож най кош кі бы ло па сем ка ця-
нят. Коль кі ва ўсіх іх бы ло ног? Увай-
шоў і я ў із бу і ма іх бы ло дзве на гі. 

(Д... на гі)
Ад каз на за гад ку № 8: дра бі на.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Клаў дзія Ні кан чук, Оля Хі лі-
ма нюк, Вік то рыя Які мюк з Нар вы, Юсты на Астап ко віч з ПШ № 1 

у Гай наў цы, Аляк сан д ра Вяс лоў ская, Ма тэ вуш Аста шэ віч з ПШ 
№ 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Маг да ле на Кос цік, Вік то рыя За леў-

ская з Ор лі, Мі ко ла Лаў ра шук, Юля Ві неў ская з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

    

Міра лукша

Песня з Пагоняй 
Бяжыць Пагоня па чырвоным полі.
Выганіць нягодніка з нашае долі. 
Вершніку вецер у твар б’е вясновы,
Звонка стукочуць жалезны падковы.

Конскія грудзі рэжуць прастору.
Годзе стагнаць ды енчыць пра гора!
Годная песня з вуснаў прарвецца,
На нівы ўрадлівыя зорна пральецца.

Мы пакаленнем станем чарговым,
Што сцяг свой родны ўздыме нанова.
Радзіма шчыра нам адгукнецца,
Згодна заб’юцца моцныя сэрцы.

Нашы таленты, праца, натхненне —
Новы працяг для пакаленняў.
Не  вечны змагар я, а грамадзянін,
Што ў еўрапейскай сям’і разам стане.

За не каль кі дзён — цэн т раль-
ны этап «Род на га сло ва».

Свя та дэк ла ма цыі, як і ў мі-
ну лых га дах, ад бу дзец ца ў Бель-
ску-Пад ляш скім 22 са ка ві ка. На 
сцэ не зап рэ зен ту юц ца да школь-
ні кі, вуч ні ма лод шых і ста рэй-
шых кла саў. Як па ве да мі лі нас 
сяб ры-на стаў ні кі, у гэ тым го дзе 
шмат вуч няў ра шы ла дэк ла-
ма ваць тво ры «бе ла веж цаў». 
Пер шае мес ца зай ма юць вер шы 
з куль та ва га збор ні ка «Жы він кі 
з глы бін кі» Мі ры Лук шы. Вы бар 
тлу ма чаць не толь кі свой скім ха-
рак та рам вер шаў, але і ўзро стам 
ама та раў кон кур су. Як заў сё ды, 
тут най больш вуч няў ма лод шых 
кла саў...

За раз, ка лі пі шам гэ тыя сло-
вы, шмат на шых сяб роў моц на 
хва лю ец ца пе рад га лоў ным 
вы ступ лен нем. І ра зам з імі 
— ма ту лі, ба бу лі, ста рэй шыя 
сё стры. Ча му як раз яны? Гэ та 
яны ад каз ныя за вы гляд ма-
ла дых ак цё раў. Ад не каль кіх 
га доў з’я ві ла ся ў нас мо да на 
вы шы ван ку. І за раз мно гія ма-

ту лі ро бяць усё, каб прыд баць убор з на род ны мі 
ўзо ра мі і ар на мен та мі. Та кі ма стац кі па ды ход 
нак лі кае но вы і «мод ны» ха рак тар бе ла ру ска му 
ме рап ры ем ству.

Усім дэк ла ма та рам зы чым пос пе хаў і ра дас ці 
ад вы ступ лен няў!

(больш пра «Род нае сло ва» ў на ступ ных ну ма-
рах «Ні вы»). Зор ка

Смог стоп!
— Ка лі ў мя не па дае на строй, або ба-

ліць га ла ва, я ад ра зу ві на ва чу смог, — за-
яў  ляе лі цэ іст ка Оля, — але мае баць кі, 
на стаў ні кі гэ та га не ра зу ме юць. Яны не 
ве раць, што ад гэ та га мож на па мер ці! Ка-
жуць, даў ней бы ло яш чэ горш...

— Боль шасць з нас зу сім не звяр тае 
ўва гі, што кож ны дзень гі нуць дзя сят кі 
со цень дрэў, — да дае Лу каш, — та му 
кож ны дзень у нас менш і менш кіс ла-
ро ду. Як бу дзе так да лей, усе ат ру цім ся. 
Праз смог ён сам змя ніў па ды ход да што-
дзён ных аба вяз каў. Ра ней кож ны ве чар 
вы гуль ваў са ба ку, шпа цы ра ваў, бе гаў. 
А за раз, ка лі вы со кі ўзро вень заб ру джан-
ня па вет ра, ніх то з сям’і не хо ча вы вес ці 
са ба ку. Тое, што ра ней да ва ла ра дасць, 
ста ла прыг ня таць. Да ча го гэ та ўсё вя-
дзе? — ры та рыч на пы тае лі цэ іст.

На мі ну лым тыд ні, 15 са ка ві ка, пе рад 
бе ла стоц кай ра ту шай, прай шоў ма ла дзё-

вы мі тынг су праць гла баль на му ацяп лен-
ню. Мо ладзь дэ ман ст ра ва ла ло зун гі: «Ня-
ма ін шай Зям лі!», «Ze gar ty ka!», «Ho mo 
sa piens пад паг ро зай»...

Лі цэ і сты га ва ры лі пра не да хоп эка ла-
гіч най аду ка цыі. Звяр та лі так са ма ўва гу 
на тое, што кож ны з нас мо жа зра біць 
у аба ро ну пры ро ды. Гэ та най перш сег рэ-
га цыя смец ця ды аб ме жа ван не ка ры стан-
ня з пласт ма са вых вы ра баў. З гэ ты мі 
праб ле ма мі су ты ка ем ся кож ны дзень, 
та му вар та за ду мац ца і па чаць ад про-
стых рэ чаў.

15 са ка ві ка — мо ладзь вы сту пае су-
праць заб рудж ван ню Зям лі. Ак цыю пры-
ду ма ла швед ская ву ча ні ца Грэ та Тун берг 
два га ды та му. Ідэя на бы ла ўжо між на-
род ны аб сяг ды дай ш ла да на ша га Бе ла-
сто ка. А са ма 16-га до вая Грэ та Тун берг 
за яў ле на да Но бе леў скай мір най прэ міі... 
Гэ та па каз вае на коль кі важ нае пы тан не 
ахо вы пры ро ды і на шай бу ду чы ні.

Зор ка
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. 
Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та-
ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі це 
ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га-
ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 8-2019: 
Яс лі, пя та, ну, анод, фут ра, ген, душ, ка-

пу ста, кіт, как тус, рыс, ара, ніз, Ян. Ян, су-
ве нір, тын, Сі, цу дак, ту пат, пар шук, яна, 
стан, тур, Ада, аса да.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Зу зя 
Са мо цік з На раў кі, Юсты на Астап ко віч з 
ПШ № 1 у Гай наў цы, Юля Ба ле ста, Ма тэ-
вуш Бу ра з Бель ска-Пад ляш ска га, Са фія 
Се мя нюк, На тал ля Ста коў ская з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Мая 
Та па лян ская з Нар вы, Вік то рыя Бар коў-
ская з Арэш ка ва, Ма тэ вуш Ся мён чык, 
Са ра Мар ці но віч з Ор лі. Він шу ем!

25 Са ка ві ка тра ды цый на 
ўжо пры ві та ем бел-
чыр во на-бе лым сця-

гам. Бу дзем дэк ла ма ваць пат ры-
я тыч ныя вер шы і це шыц ца спе-
вам вяс но вых пту шак. У гэ ты 
дзень вы ка жам са бе па жа дан ні 
і на за вем но выя за да чы і вык лі-
кі на бя гу чы год. Не вы пад ко ва!

У ста ра жыт ныя га ды на шы 
прод кі суст ра ка лі Но вы год 
як раз 25 са ка ві ка, ра зам з пры-
хо дам вяс ны. Па мяць пра 
вяс но вы Но вы год за ха ва ла ся 
ў ста рых ка ляд ках і на ва год ніх 
аб ра дах.

З вяс но вым наст ро ем су гуч-
ныя ко ле ры на цы я наль най сім-
во лі кі бе ла ру саў.

Мы ня даў на пі са лі пра 
ста ра жыт ныя вы то кі гер ба 
«Па го ня». Так са ма бел-чыр-
во на-бе лы сцяг ас на ва ны на 
на цы я наль ных тра ды цы ях 
і ма стац кім гус це бе ла ру саў. 
Ужо ў ста ра жыт ныя га ды на шы 
прод кі ўпа да ба лі са бе спа лу чэн-
не бе ла га і чыр во на га ко ле раў. 
Усё гэ та па ба чым на ар ха іч ных 
вы шыў ках, дэ ка ра тыў най ке ра-
мі цы, штан да рах ва я роў.

Што та ды для бе ла ру саў аба-
зна чае бе лы ко лер?

Бе лы ко лер гэ та знак даб ра, 
чыс ці ні, кры ніч най ва ды і шля-
хет на га се раб ра. Як не ці ка ва, 
ко лер бе лы па ды хо дзіць да кож-
на га ін ша га ко ле ру. Ад нак у спа-
лу чэн ні з чыр во ным уз ні кае 
над та энер ге тыч ны эфект.

Прыга дай ма: чыр во ны ко лер 
— гэ та жы ват вор ны агонь, сім-
вал ад ва гі, ва яў ні час ці і храб рас-
ці.

Не менш важ ная кам па зі цыя 
сця га з чыр во най па ло скай 
у цэн т ры. Та кі знак прык ме цім 
на аб ла чэн нях епі ска паў. Ён сім-
ва лі зуе стру мень на ву кі, які вы-
ця кае са Ста ро га і Но ва га за па ве-
таў. Та ды мож на ска заць, што 
ў бе ла ру скім сця гу зак ла дзе ны 
на род ныя і хрыс ці ян скія каш-
тоў нас ці, ідэі, па чуц ці. Гэ тую 
моц ад чу ва юць усе! Бо, ня гле-
дзя чы на за ба ро ны і пе рас лед, 
бел-чыр во на-бе лы сцяг уз ды ма-

Зноў за лу нае 

бел-чыр во на-бе лы сцяг!
юць чар го выя па ка лен ні бе ла-
ру саў. Ён заў сё ды з мо лад дзю, 
з жыц ця ра дас най твор час цю, 
з на дзе яй.

Як не ці ка ва, бел-чыр во на-
бе лы сцяг на ра дзіў ся ў вяс ну 
на ро даў. Так на зы ва юць ка нец 
Пер шай су свет най вай ны, час 
ад ра джэн ня мно гіх дзяр жаў 
Еў ро пы. Аў та рам пра ек та сця га 

з’яў ля ец ца ар хі тэк тар Клаў дзій 
Дуж-Ду шэў скі. Пад бел-чыр во-
на-бе лым сця гам у 1918 го дзе 
бы ла аб веш ча на Бе ла ру ская 
На род ная Рэс пуб лі ка (БНР). Ад 
гэ та га ча су бел-чыр во на-бе лы 
сцяг і герб Па го ня ста лі не за леж-
ніц кі мі на цы я наль ны мі сім ва ла-
мі бе ла ру саў.

Год та му пад зна кам не за леж-

ніц кай сім во лі кі бе ла ру сы Бе ла-
сточ чы ны гуч на ад зна чы лі 100 
га доў БНР.

Так са ма ў гэ тым го дзе зап ла-
на ва на шмат ме ра пры ем стваў 
і лі не ек. Са мая ме га ім п рэ за пад 
бел-чыр во на-бе лы мі сця га мі 
прой дзе ў Беластоку, дзе зап ла-
на ва ны кан цэрт Андрэя Мель ні-
ка ва. Жы ве Бе ла русь!         Зор ка

Го лад — не цёт ка, ка жуць лю дзі. Ніх то не хо ча гі бець без яды. А ўжо ка лі пра га ла дае дзі кі звер, ён 
не ў змо зе ду маць пра ін шае, толь кі пра мя са, мя са, мя са...

І гэ та яш чэ не зна чыць, што сам бу дзе зма гац ца за тое мя са. У звя роў як і ў лю дзей, усе спа дзя юц-
ца на ін шых...

Саб раў ся ад ной чы ма ла ды ге пард са ста рэй шым бра там на па ля ван не. Цэ лы дзень га ня лі ся яны 
за га зе ля мі і зеб ра мі і ні чо га не зла ві лі. Пры се лі ату пе лыя ад го ла ду, ад па чы ва юць. Та ды ма ла ды ге-
пард стаў пап ра каць бра та-ва жа ка:

— Не ха пае та бе так ты кі і спры ту, — па чаў, — з-за тва ёй няў да лас ці прый дзец ца змар нець або 
і ла пы ад п ру ціць!

А ва жак ад ка заў яму:

— Ты сам ві на ва ты ў на шай няў да чы. На вош та ты плёў ся ў кан цы, ха ваў ся за ма ёй спі най! На па-
ля ван ні кож ны адзін па ві нен даць з ся бе ўсё, толь кі та ды бу дзе ўда ча і мя са.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
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Не бы ло на жа, то бу тэль ку раз бі лі. І ён жы
вых ва рон пат ра шыў.

Ча сам бы ва ла, што ў гняз дзе не ва ро ны 
бы лі, а са ва, то са ва ата ка ва ла і я та ды 
хут ка да ваў дра ла. А ка лі мы пад рас лі, то 
да пя ка лі са бе, што ва рон елі, ві та ю чы ся 
„кракра”.

— А я сам пом ню, што быў та кі час у 
Ор лі, ка лі па жар ні кі стру ме ня мі ва
ды пра во дзі лі ак цыі лік ві да цыі ва ро
ні ных гнёз даў.

— Бо ва ро ны вель мі па ску дзі лі, на пры
клад на дрэ вах ва кол цар к вы, ка ля млы
на. Ка лісь цэ лыя дрэ вы бы лі ў гнёз дах, 
ты ся чы ва рон.

— Куль ту ра хар ча ван ня ў роз ных 
кра і нах роз ная. А ці зда ра ла ся, у за
леж нас ці ад жыц цё вых аб ста він — у 
час вай ны, го ла ду ці з ці ка вас ці — не 
тры мац ца пра віл гэ тай куль ту ры? У 
Ор лі ў 1960х га дах да ты чы ла гэ та ва
ро ні ных яек і са міх ва рон.
 Не каль кі га доў та му раз маў ляў я з 
па кой ным ужо Валь дэ ма рам Жа бін
скім, які пра ца ваў элек т ры кам у каф
ляр ні. І ён з сан ты мен там па каз ваў 
мне за ха ва ную ў яго най май стэр ні 
па тэль ню, у якой у 1960х га дах сма
жы лі ва ро ні ны яй кі, на за ку ску.
 Ін шая гі сто рыя, кра на ю чая ва рон, 
якую ў Ор лі шмат лю дзей па мя та ла 
і ўспа мі на ла. У 1960х га дах у Ор лі 
быў ву чань, які на сіў у шко лу свой 
зап леч нік, але ма ла ка лі яго ад чы няў, 
бо не ад раб ляў уро каў. Сяб рыжар
таў ні кі пад кі ну лі яму ў той зап леч нік 
не жы вую ва ро ну. І ён тую ва ро ну 
на сіў да во лі доў га, па куль не ста ла 
смяр дзець.
 І хі ба мож на ска заць, што і ў Вас, як 
у вуч ня, бы ло мно га за нят каў.

— І ву дзіў з ма ло га. У шко ле ву чыў мя не 
на стаў нік Мі ка лай Ляш чын скі, а меў ён 
се на жаць по бач на шай. Бы ва ла, што я ў ча
се ўро каў уста ваў і ў дзве ры. А на стаў нік: 
„Мі ша, ку ды ідзеш?” А я ад каз ваў, што на 
ры бу, або па гры бы. То ён за гад ваў мне 
вы ву чыць ней кі вер шык. І я вы ву чаў; сён ня 
па мя таю: „Поп ры гу нья стре ко за”, „Re du
ta Or do na” — доў гі верш, яш чэ сён ня яго 
пом ню. Аль ж бе та Ляш чын ская на ву ча ла 
ма тэ ма ты цы.

— Ці мо ладзь заг ля да ла ў бу ды нак 
сі на го гі?

— Заг ля да лі. Мы са Збыш кам Са віц кім 
улез лі ў ся рэ дзі ну сі на го гі, на га ру, на арач
нае скля пен не, там бы лі дзі ры і мы па лез лі 
ла віць га лу боў. А на зад — дра бі на ака за
ла ся за ка рот кай, ня ма ку ды па ста віць ног, 

— Ці па мя та е це сва іх дзя доў?

— Ооо! Я з дзе дам Пят ром з бо ку баць кі 
Ні кі фа ра ко ней пас віў. Ба бу ля зва ла ся 
Яў до ся. Жы лі ў Ор лі не да лё ка цар к вы 
ў не вя ліч кай хат цы не дзе 5х7 мет раў: ба
ба з дзе дам, баць каў брат Мі хал, ма ма 
з та там і мы, дзе ці — сё стры Лю ба і Зі на, 
брат Ля вон і я.

У раз мо ву з ус меш кай ук лю ча ец ца жон ка 
спа да ра Мі ха ла, Яў ге нія: «Цеш ча Ма ру ся 
ра сказ ва ла, што як усе наб з дзяць у той 
хат цы, то не бы ло чым ды хаць».

— Як Вы за па мя та лі сваё дзя цін ства? 
Як гу ля лі?

— Бы ло кры ху зям лі, ка ля двух гек та раў. 
Ка лі баць ка ў па чат ку 1950х стаў на пра
цу ў ца гель ню Ан та но ва, то ку пі лі ко ні ка. 
Ха дзіў я ў прад ш кол ле з ка ле га мі Лю цы
кам Цэт рам, Па сеч ні кам...

Гу ля лі мы ў хо ван кі, гу ля лі ў лап ту, а мя
чык ра бі лі са мі са шмо так; гу ля лі ў пі кер. 
Ра ка Ар лян ка што га до ва раз лі ва ла ся 
на лу гі за Ор ляй у бок Ру ду таў, то зі мою 
ра бі лі ка ру сель на льдзе. Бра лі ко ла ад 
жа лез ня ка, да спіц ма ца ва лі жэр д ку, на яе 
кан цы пры вяз ва лі са нач кі і кру ці лі, як ке
рат. І жар ты вы раб ля лі — ка мі ны за ты ка лі 
шклом, то ка мусь ро вар або воз уцяг ва лі 
на клу ню; так бы ло.

— Сён ня цяж ка ўя віць, каб дзе ці вы
кон ва лі ней кую пра цу, маг чы ма толь
кі, што ў вёс цы на гас па дар цы. А як 
бы ло ў 1960х га дах?

— Мы, хлоп цы, пас ля за нят каў у шко ле 
ко ней пас ві лі ў гас па да роў; пла ці лі па два 
зло ты. Я пас у Лёў кі Нэ ста ро ві ча, у Ка ра
ча — пас ля поў д ня. На су поль най па шы 
бы ло ка ля шас ці дзе ся ці ко ней, а тра вы 
ма ла, бо і ка ро вы пас ві лі ся, і авеч кі; ко ні 
бы лі не да кор м ле ныя. А за ра кой бы лі ўжо 
па шы ка ша лёў цаў, за ле сам так са ма бы лі 
ў кож на га ме жы.

Ха дзі лі мы та ды, ка лі пас ві лі, у пя тышо
сты кла сы. Ці ся даў на ка ня? Ся даў, а ка лі 
не змог, то пад во дзіў ка ня пад плот, або 
пад кі даў ка ню корм, конь на хі ляў ся, та ды 
яму на шыю і ён за кі даў.

— Па гэ тым ві даць, што кем лі вас ці 
Вам не бра ка ва ла...

— Мы ка лісь на па шы ў ле се елі. Знай ш лі 
ней кі гар ш чок. Ко ля Фе да ро віч, Па сеч нік, 
Лю шык Цэт ра і я пас ві лі па гон аве чак. 
Ка лісь усе тры ма лі жы вё лу, ка роў і ко ней 
так са ма пас ві лі. Бы ло ці ка вае жыц цё. 
Я ла зіў на дрэ вы па ва рон, спрыт ны быў. 
Ра мень чык ад на га віц на но гі і на хвою, 
двац цаць мет раў, пай шоў! Нар ва лі шча ву
ху, знай ш лі буль бу. Ко ля ка жа: «Я зва ру». 

каб злез ці. А тут ве ча рэе. Па ча лі кры чаць. 
Прый шоў прэ зас ге э су з бі чом; ён жыў 
по бач. Паз ні маў нас, а пас ля па азад ках бі
чом. Унут ры сі на го гі ля та лі га лу бы, мы тую 
дра бі ну ўзя лі з мя сар ні, а пас ля ад нес лі.

Ге эс тры маў у сі на го зе штуч ныя ўгна ен ні 
— ка лій ную соль; і сён ня зза та го па ніш
ча ны сце ны, ад па дае тынк.

— Па стаў лю Вам пы тан не, як бу даў
ні ку: Ці маг чы ма, як не ка то рыя ка
жуць, што бу ды нак сі на го гі бу да ва лі 
на яй ках?

— Бы ла та кая рэ цэп ту ра, але, ма быць, 
пад тыя фрэ скі. Зму роў ва лі вап най.

— Ці ка лісь бы ло мно га ка ляд ні каў?

— Вя до ма, ад гэ та га быў за ро бак. Ра біў 
гвяз ду. У Ор лі ка ляд ні кі за ка ляд ні ка мі 
ха дзі лі. Мае баць кі збі ра лі ўжо дроб ныя 
гро шы на тое, бо ка лі сам ка ля ду еш, то 
і ка ляд ні каў пры ма лі.

— Як пад лет кі ві та лі Но вы год?

— Зды ма лі фор т кі і ў снег ха ва лі, або за
но сі лі на ра ку і кі да лі ў Ар лян ку. То ў мя не 
пры ка му не та кія ма лыя дзяў чат кі за бра лі 
цяж кую жа лез ную бра му і за нес лі да лё ка.

— Ці хлап чу кі за ля ца лі ся да дзяў чат?

— А дзе! Дзеў ча нят га ня лі, а яны ўця ка лі.

— Ці даў ней у Ор лі спя ва лі на ла вач
ках?

— Спя ва лі. Доб ра пом ню, бо на ша бы лая 
жы доў ская ха та ста я ла пры тра ту а ры. 
Я зра біў ла вач ку, а ней кія лю боў ні кі там 
спа ты ка лі ся. То я ад к ры ваў ак но і пад с
лу хоў ваў. А ка лі бы ло свя та, то так са ма 
ся да лі на маю ла вач ку, а я з вяд ром ва ды 
да ак на і „ша люх”! Дзяў ча ты мок рыя. Так 
бы ло. Ве се ла.

— А як вы гля да ла Ва ша да лей шая 
аду ка цыя?

— Пас ля пад ста воў кі ха дзіў у сель ска
гас па дар чую шко лу ў Ор лі; ву чыў ся два 
га ды. Да сён ня пом ню ла цін скія наз вы 
куль тур ных рас лін. Меў па мяць, але не 
меў га ла вы да ма тэ ма ты кі. А яш чэ баць ка 
га ва рыў: „На вош та та бе шко ла?” Пай шоў 
да ра бо ты, баць ка да ваў мне ра бо ту; 
я араў яш чэ ў пад ста воў цы. Чар га на скуп
ку жы вё лы цяг ну ла ся ад шко лы, кі ла метр 
бы ло. І кан т рак та цыя.

— Мо ладзь ці ка ві лі тан ца валь ныя за
ба вы...

— То ўжо паз ней, ка лі пад рас лі. Нель га 
бы ло ку рыць. Бы ло мне ўжо ва сям нац
цаць га доў, як хтось ці са ста рэй шых даў 
мне пат ры маць па пя ро су са шкля ной 
люль кай, бо ён пай шоў тан ца ваць. То 
мя не ар мо вец Вась ка Та ран та так зза ду 
ўда рыў, што я тую па пя ро су каў та нуў 
і вып ле ваў.

Ка лісь у Ор лі быў дом куль ту ры, ту ды ха
дзі ла мо ладзь. А за раз хто хо дзіць? Бы ла 
сек цыя бок су, цяж кай ат ле ты кі, гу ля лі 
ў на столь ны тэ ніс. Я лю біў бокс, але не ха
це лі са мною біц ца, бо заў сё ды да ста ва лі 
луп цоў ку.

Ка лісь п’ян ства не бы ло. І не ку ры лі па пя
ро саў, бо ка лі б па лі цы янт Гладз кі зла паў, 
то ча ста ваў ду бін кай. Пас ля дзе вя ці ве ча
ра мо ладзь не ха дзі ла. Як змяр ка ла, мы 
ла ві лі ве раб’ ёў, каб ка мусь у час вя сел ля 
ўпус ціць у ха ту.

— Ка лісь бы ло шмат па ля ван няў, на 
зай цоў. Пры ма лі ў іх удзел за гон ш
чы кі.

— То я за раб ляў на за го не, у мя не гро шы 
па зы ча лі. Меў я зна ё ма га па ляў ні ча га Ва
ню Ку ба еў ска га. Зра біў са бе тра скот ку, 
каб не кры чаць, бо крык па ло хаў звя ры ну. 
За гон ш чы ку пла ці лі 1015 зло таў. Бы ло 
шмат зай цоў, ку ра па так. Ад ной чы, ка лі мы 
вый ш лі за го нам на па лі вё скі Мо ра, то ма
ра не вы ска чы лі з кі я мі, на кі ну лі ся на па ляў
ні чых і за гон ш чы каў і Вась ку Ле ме ша з Мік
ла шоў стра па лі так, што ско рая да па мо га 
заб ра ла; гэ та бы лі вя ско выя бан дзю гі.

Ка лісь, ка ля па ло вы 1960х га доў, ар лян скі 
ГС зла дзіў ма ёў ку ў Кры вя тыц кім ле се, 
ка ля студ ні. Па ста ві лі там бу фет, бы ла тан
ца валь ная за ба ва. А бан дзю гі з Мо ра рых
та ва лі ся на та фі лаў цаў; у яме на рых та ва лі 
ду бін кі, бяз ме ны. Але хлоп цы з Та фі лаў цаў 
не пры е ха лі, то за а та ка ва лі лю дзей з Ор

лі: Мер ку рыя, Вась ку Гаў за, Ку ба еў ска га, 
Ко лю Ча ба на... Па ча лі біц ца, ха це лі бу фет 
раз біць. А пас ля та фі лаў цам на ка за лі, то 
тыя пры бы лі на ко нях з за ві ну ты мі шмат
ка мі на ру ка ят ках ко са мі. І ма ра не та ды 
ўцяк лі. У Мо ры ў той час па на ва лі бан дзю гі 
— ка лі там за ба ва, то заў сё ды на жом па
рэ жуць.

Ста рых па дзей ча ла век не за бы вае, а на
вей шых мо жа не за па мя таць.

— А ад зна чаць Пер ша май ха дзі лі?

— Сак ра тар пар тыі зап ра шаў шко лу на 
шэс це. А ў прад пры ем ствах то пры му ша лі 
ха дзіць. Бы ло фай на, ве се ла. Пас ля ад бы
ва ла ся за ба ва.

— Ці да вя ло ся пры маць удзел у гра
мад скіх пра цах?

— Ха дзіў ачыш чаць ад сне гу да ро гу да 
чы гу нач най стан цыі Ар лян ка ў 1967/1968 
і 1975 га дах. Ачыш ча лі не па да ро зе, але 
по лем. Быў Но вы год, быў за про ша ны на 
Сіль вест ра ў бель скі сель гас гур ток, то іш
лі по лем. У Бельск ха дзі ла „тар пе да”, два 
ва го ны. Ці бы лі па са жы ры? Трэ ба бы ло 
ста яць, бо столь кі бы ло. А сён ня пу ста.

Свят ка ва ла ся шум на два Сіль вест ры. Зап
ра ша лі мя не і паза Ор лю.

— А як бы ло ў Вас з вой скам?

— Быў у аві я час ці ў Вар ша ве, на Ур сы на
ве, у 19651966 га дах. У той час і мой брат 
быў у вой ску, але я не ха цеў ад тэр мі ноў кі. 
Ка мі сія бы ла хі ба ў Ор лі.

Пры зна чы лі на Ур сы наў, на скла ды, а пас
ля на паў та ра го да ў па жар ную ка ман ду. 
Гродз кі быў кла даў ш чы ком, так са ма Коль
ка Свен та хоў скі з Бель ска. На скла дзе 
бы ло цяж ка, то я ска заў, што я па жар нік 
і пра ца ваў пра фе сій ным па жар ні кам. 
А пас ля цэ лую ноч ву чыў ся пра суп раць па
жар ную ахо ву. У час ці не бы ло па жар най 
ма шы ны, бы лі гід ран ты.

Пом ню як ус пых нуў па жар, а я аку рат 
меў служ бу. Па даў дождж і хі ба на дрэ ве 
зда ры ла ся ка рот кае за мы кан не. Я дак лад
ваў, што іск рыц ца; маг чы ма, што пай ш ло 
і ад не да кур ка. Пры е ха лі цы віль ныя па жар
ні кі, але іх не пус ці лі ў часць, ту шы лі са мі.

У вой ску дас лу жыў ся чы ну яф рэй та ра, 
але раз жа ла ва лі. Бу да ва лі мы фан тан, ат
ры маў уз на га ро ду, ка ша лёк і ша ры ка вую 
руч ку, част ка жаў не раў ат ры ма ла про пу
скі, пай ш лі ўсе, па пі лі...

Ра біў так са ма хал ту ру, быў цы руль ні кам 
чы ноў ад ра да во га да ка пі та на. Ча сам афі
цэ ры пла ці лі па не каль кі зло таў.

— А пас ля вой ска?

— У 1967 го дзе ажа ніў ся з Ге няй, на стаў
ні цай з Паш коў ш чы ны. І стаў бу даў ні ком. 
Пай шоў на пра цу ў бель скую бу даў ні чую 
фір му, пас ля бы лі эк за ме ны і зда бы ваў 
бу даў ні чыя пас вед чан ні; тын коў ш чы ка. 
А пас ля стаў сам бу да вац ца, але так са ма 
ўзяў май ст ра.

— Як бы ло ў той час з да ступ нас цю 
да бу даў ні чых ма тэ ры я лаў? Ці пар
тый ныя ме лі пры ві леі?

— Бы лі на дзе лы. Бы лі праб ле мы з наг ра
валь ні ка мі. На чаль ні кам у Ор лі быў Мі ка
лай Кад лу боў скі. Наг ра валь ні кі раз мяр
коў ва лі, на пры клад, ба цюш ку ці ней ка му 
кі раў ні ку, а мне не пры зна лі, ха ця я быў 
у пар тыі. Та ды я знер ва ваў ся і ад ра зу да 
на чаль ні ка гмі ны. Бы ла „бу ра”. У мя не 
бу до ва, жон ка ця жар ная. А яны, ма быць, 
ха це лі ха ба ру. То ўзя лі „Вол гу” і наг ра
валь ні кі апы ну лі ся ў мя не на па на двор ку. 
Пас ля мя не не ка то рыя пар тый ныя ра
бот ні кі да ка ра лі: Што я на ра біў, „Вол гай” 
пры е хаў...

— Ор ля пры ПНР бы ла пра мыс ло вым 
мя стэч кам...

— Бы ло ў Ор лі мно га роз ных кра маў, але 
так са ма трэ ба бы ло мець зна ём ствы, трэ
ба бы ло і ха ба ры да ваць. За са ні тар ны мі 
ка ле на мі ез дзіў я ма пе дам „Ка мар” аж 
у Ста ра сель цы, цэ лы нап леч нік жа ле за 
заг ру зіў. „Ка мар” быў, бо жон ка ім на пра
цу да яз джа ла.

— Дзя кую за раз мо ву.

vГу та рыў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

фота Мі хала МІН ЦЭ ВІЧА

Трэ ба бы ло мець зна ём ствы
Раз мо ва з Мі ха лам ТХА РЭЎ СКІМ, 1944 го да на ра джэн ня, 

пен сі я не рам-бу даў ні ком з Ор лі.
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Гру па «Сер вер» — гурт 
з Гай наў кі, які ўзнік 
у 2007 го дзе. Ха ця скла-
да юць яго ма ла дыя лю-
дзі дык ужо не дэ бю тан-
ты — вы да лі яны ча ты ры 
аль бо мы з бе ла ру скі мі, 
ук ра ін скі мі і ру скі мі пес-
ня мі. У іх рэ пер ту а ры 
ма юц ца так са ма аў тар-
скія пес ні на бе ла ру скай 
мо ве. Пра іх но вы аль-
бом і ўво гу ле пра гру пу 
«Сер вер» гу та рым з яе 
лі да рам і зас на валь ні кам 
Да ві дам Кро там, за ад но 
ва ка лі стам і лі да рам гур-
тоў «SER VER dan ce» і «Не-
ма раль ная пра па но ва», 
а так са ма ўлас ні кам ві-
дэа сту дыі DK Stu dio.
Юр ка Буй нюк: — Хто за раз скла дае гру-
пу «SER VER dan ce»?

Да від Крот: — За раз нас пяць асоб: Іло
на, Мі хал, Адам, Ян ка і Да від.

— Гру па «Сер вер» іс нуе з 2007 го да. 
У 2015 го дзе змя ніў ся склад гур та. Што 
бы ло пры чы най?

— У па пя рэд нім скла дзе кож ны з нас 
інакш ба чыў на пра мак, у якім мае да лей 
іс ці наш гурт і мы ра зыш лі ся. Ад на част ка 
адыш ла ў свой бок, а я ў свой бок. Я ба
чыў бу ду чы ню гур та інакш і так ат ры ма ла
ся. Са ста ро га скла ду «Сер ве ра» астаў ся 
толь кі я, а тры асо бы ства ры лі но вы гурт.

— У сва ім рэ пер ту а ры ма е це бе ла ру-
скую пес ню «Ты мне ска за ла». Му зы ка 
зна ё мая, з поль ска га хі та «Jes teś sza lo-
na», але тэкст на бе ла ру скай мо ве. Хто 
на пі саў тэкст?

— Тэкст я на пі саў пад ме ло дыю Яну ша 
Ка ноп лі «Jes teś sza lo na». Ад ной чы мы 
яму ка жам: «Януш, мы ма ем тэкст на бе
ла ру скай мо ве». Ён зга дзіў ся і так пес ня 
пай ш ла ў на род.

— Гру па «SER VER dan ce» афі цый на 
вы пус ці ла два аль бо мы. Ня даў на з’я ві-
ла ся кру жэл ка «Na rod ny je pieś ni vol 2». 
Дзе яе мож на ку піць?

— Яна па куль не пра да ец ца. Гэ та рэк лам
ны кам пактдыск. Мы яго раз да ем на сва іх 
кан цэр тах, на вя сел лях і на бе ла ру скіх ды
ска тэ ках. Афі цый на вы да дзе на бы ла па пя
рэд няя кру жэл ка вы да ве цтвам, якое ад каз
нае за яе рас паў сюдж ван не на Пад ляш шы 
і Ма зо віі. Мы пра да лі ўсе эк зем п ля ры пер
ша га аль бо ма, а дру гі аль бом з’яў ля ец ца 
пра ма цый ным. На ім тры нац цаць пе сень, 
у тым лі ку дзве аў тар скія пес ні.

— Хто ра біў аран жы роў кі да аль бо маў 
«Na rod ny je pieś ni»?

— Аран жы роў ш чы каў бы ло мно га. Мно га 
аран жы ро вак зра бі лі Ар ка ды юш Сас ноў
скі і Ро берт Баль цэ жак. Не ка то рыя ме ло
дыі я да ру чаў ана нім ным аран жы роў ш чы
кам. Ка лі іх пра ца нам спа да ба ла ся, мы 
куп ля лі іх аран жы роў кі і так паў ста лі два 
аль бо мы.

— Якая роз ні ца па між аль бо ма мі «Na-
rod ny je pieś ni»?

— Пер шы аль бом у пе ра важ най боль шас
ці за пі са ны ў жан ры фолькпоп. Дру гі аль
бом — больш тан ца валь ны. У ім мац ней
шы, больш ды ска тэ ка вы гук і гэ та лю дзям 
больш па да ба ец ца. На пры клад, пес ні 
«Ой ты, Га лю» ці «Ма ру ся» дык гэ та жанр 
дэнспоп. Дру гі дыск гэ та пес ні з аран жы
роў ка мі ў сты лі фольк.

— Ап ра ча двух афі цый ных аль бо маў 
Вы на сва ім сай це змяс ці лі ча ты ры аль-
бо мы ўсход нес ла вян скіх ка ве раў?

— Гэ та не а фі цый ныя аль бо мы. Мы та ды 
пад рых та ва лі шэсць ці сем аль бо маў 
з поль скай і ўсход няй му зы кай. Гэ та бы лі 
рэк лам ныя кру жэл кі для слу ха чоў.

— Ці гэ тыя аль бо мы вы да дзе ны му зыч-
ным вы да ве цтвам ці вы пуш ча ны са ма-
стой на ?

— Пат ра нат тры ма ла му зыч нае вы да ве
цтва «Trax», а дыск быў роб ле ны на ўлас
ную ру ку, каб для ся бе зра біць за піс.

— Як ацэнь ва е це су пра цоў ні цтва з му-
зыч ным вы да ве цтвам «Trax»?

— З улас ні кам вы да ве цтва «Trax» Да ры
юшам Вай ця хоў скім мы зна ё мы здаў на. 
Дрэн на га сло ва на яго не ма гу ска заць. 
Яго вы да ве цтва мы ад но сім да ро лі ме
дый на га пат ра на ту. Усе кош ты аль бо маў, 
дру ку мы пак ры ва ем з улас най кі шэ ні. 
Вы да ве цтва зай ма ец ца аліч боў кай і рэк
ла май у тэ ле ба чан ні.

— Па га во рым пра му зыч ную кух ню: як 
паў стае аран жы роў ка да но вай пес ні, 
а да клад на якая ёсць да ро га ад дэ ма-
за пі су да афі цый най вер сіі пес ні, якая 
з’я віц ца на ды ску?

— Най час цей пер шая вер сія тво ра вы кон
ва ец ца на гі та ры ці акар дэ о не з ва ка лам 
або са ма лі нія ме ла дыч ная ва ка лу, або 
яе іг ра юць на кла ві шах са сты лем. Та ды 
аран жы роў ш чык сам ра шае і так ста ра
ец ца зра біць, каб нам спа да ба ла ся і мы 
гэ та ку пі лі.

— У сва ім рэ пер ту а ры ма е це хіт «Тры 
ча ра па хі» гур та «Н.Р.М.».

— Ка лі ідзе пра бе ла ру скі рок дык на 
Пад ляш шы ўсе ве да юць «Тры ча ра па хі». 
«Н.Р.М.» — гурт ма ёй ма ла дос ці. Ка лісь ці 
мы ез дзі лі на «Ба со віш ча» і ўвесь час слу
ха лі «Н.Р.М.». А ін шыя мае лю бі мыя рок
гру пы гэ та «Nig h t wish» (фін лян д ская гру па 
хе віме тал — Ю. Б.) і «Sa ba ton» (швед
ская гру па хе віме тал — Ю. Б.). Я слу хаў 
іх і слу хаю да лей. У вы ні ку ат ры ма ла ся, 
што пес ня «Сі ня во кая дзяў чы на» вый ш ла 
ў сты лі рок.

— Ад куль та кі стыль для пес ні «Сі ня во-
кая дзяў чы на» ?

— Най боль шы ўплыў ака заў пра ект «Не
ма раль ная пра па но ва». Гэ та пес ня ме ла 
тра піць у рэ пер ту ар «Не ма раль най пра
па но вы», але там уз нік ла праб ле ма са 
скла дам — адыш лі гі та рыст, ба сіст і мы 
ду ма лі, што «Не ма раль ная пра па но ва» 
спы ніць сваю дзей насць. Але да га ва ры лі
ся з но вы мі му зы кан та мі. Мы па ду ма лі пес
ню зра біць для гур та «Сер вер». Я тэкст 
на пі саў, ён ля жаў і паз ней мы ства ры лі на 
гэ тыя сло вы пес ню.

— Дру гі Твой гурт, у якім Ты спя ва еш, 
гэ та «Не ма раль ная пра па но ва». У якім 
му зыч ным жан ры па зі цы я нуе ся бе «Не-
ма раль ная пра па но ва»?

— Мы іг ра ем му зы ку ў сты лі «folk/ska/
rock» і ду маю, што гэ ты стыль, а да та го 
на род ныя пес ні за да валь ня юць слу ха чоў.

— Хто вы сту пае ў гур це «Не ма раль ная 
пра па но ва»?

— Ак ту аль ны склад гэ та Па вел Га лам бёў
скі — буб ны, Мі хал Бар ку лак — акар дэ он, 
кла віш ныя ін ст ру мен ты, ва кал, Ян ка Рут
коў скі — сак са фон, кла віш ныя ін ст ру мен
ты, ва кал; Ан д рэй Ёрш — басгі та ра, Ма

цей Ма ця еў скі — гі та ра і я — Да від Крот 
— ва кал.

— Дзе зды маў ся кліп да пес ні «Ка лі ка-
лі на»?

— Кліп мы за піс ва лі ў па ру мес цах. Мы 
вель мі доў га шу ка лі дрэ ва над ва дою 
і ўрэш це знай ш лі ці ка вае мес ца ў Бан да
рах над рэч кай. Мы ат ры ма лі зго ду ўлас ні
ка па над вор ка і зня лі воб раз, які па чы нае 
кліп. По тым мы зды ма лі чы гу нач ны мост 
на Се мя ноў цы. Пас ля Ма ён так Га ве ны 
— у ім вы ка на лі не каль кі здым каў, зня лі 
так са ма пу сты бу ды нак. Пас ля гэ та га зды
ма лі апус це лую ся дзі бу ў Ксян жы не. Па ра
скі да ны ва кол цэг лы да да ва лі сма ку клі пу, 
а пры на го дзе мы ме лі дах над га ла вой, 
ка лі ў час здым каў па даў дождж.

— Коль кі кан цэр таў да гэ тай па ры зай-
гра ла «Не ма раль ная пра па но ва»?

— Ка жу чы шчы ра, не ве даю. Мно га іх бы
ло. Асаб лі ва пад час пер шых 23 ме ся цаў, 
ка лі мы зай г ра лі 12 кан цэр таў. Да рэ чы, 
«Не ма раль ная пра па но ва» іс нуе са жніў ня 
2016 го да, а пер шае вы ступ лен не бы ло 
ў Бель скуПад ляш скім у «Pub Blu es». Мы 
так са ма іг ра лі для Вя лі ка га ар кест ра свя
точ най да па мо гі, вы сту па лі ў бе ла стоц кім 
клу бе «Gwint», на ма лан цы на Люб лін ш
чы не, ку пал лі ў Тур ту лі пад Су вал ка мі, 
у Ся мя ты чах, у на ва кол лі Гай наў кі, Нар
вы, Бель ска, Ры ба лаў, а так са ма мно га 
вы сту па лі на пле нэр ных і зак ры тых ме ра
пры ем ствах.

— Ці ма е це ў пла нах дэ бют ны аль бом 
гур та «Не ма раль ная пра па но ва»? 

— Так, ма ем та кі план. Кам п лек ту ем 
ма тэ ры ял для ды ска і ма лы мі кро ка мі рэ
а лі зу ем за ду ма ную мэ ту, каб вы пус ціць 
дыск. Па куль на пат рэ бы кан цэр таў мы 
вы да лі рэк лам ны сінгл, на якім за пі са ны 
та кія пес ні яе «Ка лі ка лі на», «Смэ рэ ка», 
а так са ма на ша вер сія пес ні «Mój jest ten 
ka wa łek pod ło gi». Ка лі мы іг ра лі кан цэр
ты, дык рэк лам ны дыск раз да ва лі, каб 
мо ладзь маг ла па зна ёміц ца з твор час цю 
гур та. «Не ма раль ная пра па но ва» гэ та 
кан цэр т ны пра ект, ха ця ў сту дыі за піс ва
ем но выя пес ні. Ця жэй саб рац ца з хлоп
ца мі, бо ў нас мно га ін ст ру мен таў і ўсё 
трэ ба ра біць ад ну ля. З гур там «SER VER
dan ce» прас цей зра біць аран жы роў ку ці 
за пі саць ва кал. Для «Не ма раль най пра
па но вы» мно га ча су зай мае за піс. Ма ем 
ужо за пі са ных сем пе сень. Мо жа ўдас ца 
вы даць аль бом.

— Які му зыч ны пра ект Та бе блі жэй шы 
— «SER VER dan ce» ці «Не ма раль ная 
пра па но ва»?

— Крыш ку адзін і крыш ку дру гі. «Не ма
раль ная пра па но ва» гэ та свай го ро ду 
пе ра дыш ка. «SER VER dan ce» больш тан
ца валь ны пра ект, му зы ка яко га больш 
па ды хо дзіць на вя сел лі і ды ска тэ кі. Ка лі 
што ты дзень іг раць на вя сел лях, то гэ та га 
за мно га. А «Не ма раль ная пра па но ва» — 
штось ці ін шае, клі мат фолькрок, свай го 
ро ду му зыч ная пе ра заг руз ка. А які блі жэй
шы мне? Тут ня ма для мя не блі жэй шых. 
Адзін і дру гі му зыч ны пра ект так са ма фай
ны і абод ва мне па да ба юц ца. Ка лі б мне 
не па да ба лі ся, дык даў но я іх па кі нуў бы.

— Год та му Вы ўпер шы ню вы сту пі лі на 
«Сяб роў скай бя се дзе». Як Вас пры ня ла 
пуб лі ка? 

— Пер шы раз уда ло ся нам знай с ці сва бод
ны тэр мін, та му што Юр ка Астап чук — ар
га ні за тар «Сяб роў скай бя се ды» коль кі 
ра зоў зап ра шаў і цяж ка бы ло ад маў ляць. 
Урэш це мы па е ха лі і зай г ра лі. Нам вель мі 
па да ба ла ся — фай ная пуб лі ка, на тоў пы 
як на «Ба со віш чы». Лю дзі пад час на ша га 
вы ступ лен ня доб ра гу ля лі. Па вод ле нас 
— вель мі па зі тыў ная ім п рэ за.

— Па-за ўсход не сла вян скім рэ пер ту а-
рам ма е це так са ма пес ні на поль скай 
мо ве. Ці ма ла до му гур ту з Пад ляш ша 
ця жэй пра біц ца на агуль на поль скі му-

зыч ны ры нак чым на наш бе ла ру скі на 
Бе ла сточ чы не?

— Ду маю, што шан сы па па ло ве, ад нак 
прас цей тра піць да лю дзей з поль скім рэ
пер ту а рам, та му што поль ска моў ная му зы
ка так са ма на Пад ляш шы гу чыць у эфі ры 
ра дыё ці ў ін тэр нэ це, у не ка мер цый ных 
ра дыё стан цы ях. Ду маю, што прас цей пра
біц ца з поль скай му зы кай. Ха ця Пад ляш
ша гэ та рэ гі ён на цы я наль ных мен шас цей, 
дзе бе ла ру скую му зы ку слу хае мно га 
лю дзей. На пры клад, ня даў на мы іг ра лі на 
пра вас лаў ным вя сел лі, на якім да мі на ва
ла бе ла ру ская, ру ская і ўкра ін ская му зы ка 
і мы іг ра лі, як то ка жуць, пасвой му. Ад нак 
прас цей за іс на ваць у поль скай му зы цы.

— Вы вы сту пі лі на фе сты ва лі «Бе ла ру-
ская пес ня». Ці вы як гурт суп ра цоў ні ча-
е це з БГКТ?

— Вы сту па лі мы ўжо трэ ці год як «Не ма
раль ная пра па но ва» на фе сты ва лі «Бе ла
ру ская пес ня». А з БГКТ не ма ем ні я ка га 
да га во ру і мы ні як не звя за ныя. Ка лі ат
ры ма ем за пра шэн не на ней кую ім п рэ зу 
і ма ем сва бод ны тэр мін дык пад’ е дзем, 
зай г ра ем.

— Ты не ду маў вы сту піць са сва і мі пра-
ек та мі ў шоў ты пу «Dis co Star», «Mam 
ta lent»?

— Ка лі ідзе пра «Dis co Star», я на ват 
пра гэ та не ду маю. Мы раз ва жа лі, каб 
з «Не ма раль най пра па но вай» вы сту піць 
у «Must Be The Mu sic» на тэ ле ка на ле «Pol
sat», але, на жаль, гэ тую пра гра му зня лі 
з эфі ру і тэ ма, так ска заць, за кон ча ная.

— Ці ў Тва ёй сям’і нех та меў му зыч ны 
та лент?

— У ма ёй сям’і бы ло кры ху му зы каў. Брат 
ма ёй ба бу лі іг раў на вя сел лях. Мая ба бу ля 
заў сё ды спя ва ла ў цар коў ным хо ры. Не ве
даю ад куль мая за ці каў ле насць узя ла ся. 
Мо жа пап ро сту заў сё ды ней кія гу кі трап
ля лі ў га ла ву, неш та я сам са бе пад пя ваў. 
Па ба чыў пер шы раз як дзядзь ка іг рае на 
гар мо ні ку і мне са мо му за ха це ла ся на ву
чыц ца іг раць. Ад гэ тай па ры му зы ка зай
гра ла ў ма ёй га ла ве і іг рае да гэ тай па ры.

— А пры ват на якую лю біш слу хаць му-
зы ку?

— За раз слу хаю ста рыя пес ні «Nig h t wish», 
слу хаю хе віме тал.

— А ру скі ці ўкра ін скі рок слу ха еш?

— З ук ра ін ска га ро ка слу хаю «Мад н ри», 
«S. K. A. Y.», «Тік». Пом ню, ка лі яш чэ я ся
дзеў у Ан г ліі, дык што дзень слу хаў «Тік» 
ці «S. K. A. Y.». Слу хаў на тэ ле фо не ў на
вуш ні ках, еду чы на пра цу.

— А ін шыя ўкра ін скія гур ты — «Скря-
бін», «Оке ан Эль зы», «Фліт», «Воп лі 
Ві доп ляс со ва», «По ма ранч», «Хвы лю 
тры май»...

— О, так са ма я іх слу хаў.

— Ты так са ма ўлас нік DK Stu dio. За піс-
ва еш клі пы для ін шых гур тоў. Як уво гу-
ле паў ста ла ві дэ а сту дыя?

— З гэ тым звя за на доў гая гі сто рыя. Я ўжо 
даў но за піс ваў сю жэ ты на ві дэа. Яш чэ бу
ду чы ў бел лі цэі я наз бі раў гро шай і ку піў 
пер шую ві дэ а ка ме ру, на якой я за піс ваў 
сю жэ ты са школь ных га доў. Я та ды за
пі саў шмат філь маў, у якіх уве ка ве ча ны 
хві лі ны пра ве дзе ныя ў шко ле. І з гэ та га 
ўсё на сам рэч па ча ло ся. Ка лі ву чыў ся на 
ўні вер сі тэ це, я на ві дэ а ка ме ру за піс ваў 
свае эк скур сіі, а так са ма што дзён нае жыц
цё. З ча сам ку піў я леп шую ві дэ а а па ра ту
ру і па ча лі паў ста ваць леп шыя ві дэ ак лі пы 
— най перш для гру пы «SER VER dan ce». 
На па чат ку я су пра цоў ні чаў з Ан джэ ем Да
ні лец кім з ADV Film, а за раз раб лю свае 
пра ек ты.

— Дзя куй Та бе за раз мо ву

— Гэ та я Та бе дзя кую.

vГу та рыў ЮР КА БУЙ НЮК

Му зы ка зай гра ла ў ма ёй га ла ве

Фота Міры Лукшы
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http://radawod.by
210 га доў з дня на ра джэн ня

Тамаша Аўгусціновіча

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

У мі ну лым ну ма ры „Ні ва” пі са ла пра ад
ну з фір маў, якая аказ вае пас лу гі ў по шу
ку ге не а ла гіч ных ка ра нёў. Гэ тым ра зам 
не ліш нім бу дзе па зна ёміц ца з ты мі, хто 
зай ма ец ца ге не а ло гі яй не столь кі дзе ля 
пры быт ку, а зболь ша га зза за ці каў ле
нас ці. Зра зу ме ла, што та кі мі апан та ны мі 
ге не а ла гі сты мі мо гуць быць перш за ўсё 
на ву коў цы, у пры ват нас ці тыя, якія аб’ яд
на лі ся ў гур ток „Ра да вод”, што ка лісь ці 
быў ство ра ны на гі ста рыч ным фа куль тэ
це Бе ла ру ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
(БДУ). А каб блі жэй па зна ёміц ца з гэ тым 
гур т ком, вар та за зір нуць на яго сайт у ін
тэр нэ це, які мес ціц ца па ад ра се http://ra-
da wod.by.

„Да дзе ны ге не а ла гіч ны пар тал ство ра
ны па іні цы я ты ве гра мад ска га аб’ яд нан
ня — гур ток дас лед чы каў ге не а ло гіі „Ра
да вод” пры гіст фа ку БДУ — у ас вет ніц кіх 
і на ву ко вых мэ тах, а ме на ві та на кі ра ва
ны на па ляп шэн не ме та дыч ных на вы каў 
у по шу ках сва іх ка ра нёў, па вы шэн не ге
не а ла гіч най куль ту ры і гі ста рыч най свя
до мас ці аў ды то рыі”, — па ве дам ля ец ца 
на га лоў най ста рон цы сай та.

Пра гі сто рыю гур т ка і тых асоб, якія 
яго ства ра лі, рас па вя да ец ца ў пад руб ры
цы „Гур ток «Ра да вод»” у руб ры цы „Дзей
насць”. Ад туль мы да ве да ем ся, што гур
т ку ўжо 10 га доў. А яго стар шы нёй з’яў
ля ец ца кан ды дат гі ста рыч ных на вук, 
да цэнт ка фед ры кры ні цаз наў ства гіст фа
ка БДУ Ан д рэй Ла туш кін. Праў да, пра 
дзей насць гур т ка з ад най мен най руб ры кі 
да ве дац ца цяж ка. У пад руб ры цы „Ме ра
пры ем ствы” зна хо дзіц ца толь кі ад но па
ве дам лен не, якое ты чыц ца кон кур су па 
ге не а ло гіі, што прай шоў у 2012 го дзе. 
Пад руб ры ка „Пра ек ты” ўво гу ле не змяш
чае ані я кай ін фар ма цыі. З гэ та га ства ра

ец ца ўра жан не, што ство ра ны дзе сяць 
га доў та му гур ток, не над та ру піц ца пра 
тое, каб пра яго дзей насць ста ла больш 
вя до ма. Але, маг чы ма, гэ тае ўра жан не 
па мыл ко вае, бо на він ныя па ве дам лен ні 
на сай це аб наў ля юц ца да во лі ча ста.

Ак ра мя рас по ве ду пра ге не а ло гію, 
на якую ад ве дзе на цэ лая руб ры ка, сайт 
змяш чае ін фар ма цыю пра су меж ныя дыс
цып лі ны — нек ра па лі сты ку, ге раль ды ку 
і ан т ра па ні мі ку. Як і ге не а ло гія, яны ўва
хо дзяць у сфе ру за ці каў ле нас ці сяб роў 
гур т ка. Кож ная та кая руб ры ка па дзе ле на 
на тры ад ноль ка выя пад руб ры кі — „Ін
фар ма цыя аб дыс цып лі не”, „Ар ты ку лы”, 
„Лі та ра ту ра” і „Спа сыл кі”. Праў да, част ка 
з іх не змяш ча е ані я кай ін фар ма цыі. На
пры клад, не маг чы ма па зна ёміц ца з лі та
ра ту рай ні па ад ной з вы шэй з га да ных 
дыс цып лін, ак ра мя ге не а ло гіі.

Ра зам з тым у кож най руб ры цы на поў
не ны зме стам пад руб ры кі з ін фар ма цы яй 
пра гэ тыя дыс цып лі ны. І гэ та бу дзе ка рыс
на для тых, хто зу сім не ве дае, што вы ву ча
юць нек ра па лі сты ка, ге раль ды ка ці ан т ра
па ні мі ка. На пры клад, пер шая зай ма ец ца 
по шу кам, апі сан нем, збе ра жэн нем гі ста
рыч ных мо гі лак, на ву ко вым ас ва ен нем 
іх гі сто ры какуль тур на га і ге не а ла гіч на га 
па тэн цы я лу. Пры чым, ін та рэс да на род
ных па ха валь ных прак тык за фік са ва ны 
ўжо ў эт наг ра фіч ных пра цах бе ла ру скіх 
на ву коў цаў ХІХ — па чат ку ХХ ст. Дру гая 
дыс цып лі на гэ та сі стэ ма ве даў пра гер
бы, пра ві лы іх скла дан ня і вы ка ры стан ня, 
а трэ цяя — на кі ру нак спе цы яль най гі ста
рыч най і фі ла ла гіч най дыс цып лі ны ана ма
сты кі, які зай ма ец ца дас ле да ван нем па хо
джан ня, фар мі ра ван ня і ва ры я тыў нас ці 
імён, проз віш чаў і мя ну шак.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі па да рож нік, ас вет нік, ге а ба та
нік, ле кар Та маш Аў гус ці но віч на ра дзіў ся 
ў 1809 г. у мя стэч ку Кры ві чы на Мя дзель ш
чы не ў бед най сям’і се ля ні на Мац вея Аў гус
ці но ві ча. Па вод ле ін шай вер сіі на ра дзіў ся 
ён у вёс цы Ко кіш кі пад Па ня ве жай (ця пер 
Літ ва). Дак лад ная да та на ра джэн ня не вя
до мая, бі яг ра фія Аў гус ці но ві ча бе ла ру са мі 
ма ла дас ле да ва на і вя до мая.

З вя лі кі мі ма тэ ры яль ны мі цяж кас ця мі 
Та маш Аў гус ці но віч скон чыў Свіс лац кую 
гім на зію. У 1830 г. па сту піў на ме ды цын
скі фа куль тэт Ві лен ска га ўні вер сі тэ та, які 
ў 1832 г. быў за кры ты за ўдзел сту дэн таў 
у паў стан ні 18301831 гг. Ме ды цын скі фа
куль тэт пе рай ме на ва лі ў Ві лен скую ме ды
кахі рур гіч ную ака дэ мію, якую Аў гус ці но віч 
скон чыў у 1835 г. з за ла тым ме да лём.

У час ву чо бы Аў гус ці но віч на пі саў да па
мож нік для сту дэн таў „Хі рур гіч ныя ін ст ру
мен ты”, у якім змеш ча на 50 таб ліцілюст
ра цый. Пас ля за кан чэн ня ака дэ міі ўла ды, 
ба ю чы ся рэ ва лю цый на га ду ху вы пуск ні
коў, не да ва лі яму маг чы мас ці зай мац ца 
на ву кай і на кі ра ва лі на ва ен ную служ бу 
ле ка рам бран ска га пал ка страл коў, дзе 
ён пра быў да 1842 г. Вый шаў шы ў ад стаў
ку, Аў гус ці но віч не ка то ры час пра ца ваў на 
Пал таў ш чы не, дзе вы ву чаў ле ка выя рас
лі ны, апуб лі ка ваў шы трак тат „Аб дзі ка рос
лых ле ка вых рас лі нах Пал таў скай гу бер ні” 
(Кі еў 1853), по тым у Кур скай і Пер м скай 
гу бер нях. У сту дзе ні 1871 г. быў пе ра ве дзе
ны ў Пе цяр бург.

У 18711872 гг. Аў гус ці но ві чу бы ло да ру
ча на вы ву чаць по быт па ся лен цаў Са ха лі
на. Спус ціў шы ся па ра цэ Амур у порт Дуэ, 
дас лед чык ця гам 9 ме ся цаў збі раў роз ныя 
рас лі ны, вёў дзён нік, на ас но ве яко га по
тым на пі саў ар ты кул „Жыц цё ру скіх і ін ша
на род цаў на вост ра ве Са ха лін”. У іх шмат 
мес ца ад ве дзе на апі сан ню ка рэн ных жы ха
роў вост ра ва — ніў хаў, ора чаў і ай наў, пры
ве дзе ны пад ра бяз ныя звест кі пра іх жыц цё 

і по быт. У 1874 г. Та маш Аў гус ці но віч быў 
на кі ра ва ны ў Яку цію зма гац ца з за раз ны
мі хва ро ба мі. Ён аб’ ез дзіў Ві люй скую і Ка
лым скую ак ру гі, ля чыў лю дзей, апіс ваў по
быт аба ры ге наў, збі раў ле ка выя рас лі ны. 
Аў гус ці но віч быў пер шым ву чо нымба та ні
кам, які пра нік у Сі бір. Вы ні кам яго на ву ко
вай пра цы стаў гер ба рый з 40 ты сяч ві даў 
сі бір скіх рас лін. Да яго пры во зі лі хво рых за 
сот ні кі ла мет раў, ве ра чы ў цу да дзей нае ле
кар скае ўмен не.

У на ры се „Тры га ды ў Паў ноч наУс ход
няй Сі бі ры за Па ляр ным кру гам” Аў гус ці но
віч апі саў су ро вае жыц цё зо ла та шу каль ні
каў на Ле не і Ві ці ме. Ён звяр нуў ува гу на 
пра ца ві тасць юка гі раў, сум лен насць чу ван
цаў, рах ма ны но раў амо каў, ста ран насць 
эвен каў. Апош ніх ён на зы ваў леп шы мі 
страл ка мі тых мяс цін. З за пі сак Аў гус ці но ві
ча вы ні кае, што юка гір Аст ра коў яш чэ ў па
чат ку ХХ ст. уво дзіў гра ма ту ся род суп ля
мен ні каў, а ў жыт лах эвен каў без да кор ная 
чыс ці ня і па ра дак. Шмат мес ца ў апі сан ні 
ад ве дзе на кір ма шу ў Анюй скай крэ пас ці, 
ку ды збі ра лі ся жы ха ры з на ва коль най тун
д ры.

Апош нюю сваю па ез д ку Аў гус ці но віч 
здзей с ніў у 1880 г., прап лыў шы па ра хо дам 
з Адэ сы праз Ін дый скі і Ці хі акі ян зноў на 
Са ха лін. У час па да рож жа ён саб раў шмат 
узо раў рас лін, рыб, паў зу ноў, на ся ко мых. 
Гэ ту ка лек цыю Та маш Аў гус ці но віч пе ра
даў у Пе цяр бург — у Га лоў ны ба та ніч ны 
сад і Ба та ніч ны сад Ака дэ міі на вук. Яго 
ка лек цыі скла лі ас но ву для вы ву чэн ня рас
лін на га све ту Паў ноч наУс ход няй Азіі. На 
пра цы Аў гус ці но ві ча спа сы лаў ся Ан тон Чэ
хаў у сва ёй кні зе „Вост раў Са ха лін”. У яго 
го нар наз ва на га ра на Са ха лі не і адзін з ві
даў аса кі.

Па мёр Та маш Аў гус ці но віч у 1891 го дзе 
ў Свян ця нах (ця пер Швян чо ніс), дзе і па ха
ва ны.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Баць кі і дзя ды жы хар кі Дзят ла ва 
Га лі ны Ка лод кі (па му жу Па бя
дзін ская) бы лі ро дам з вё скі За

чар ля ны. Пра гэ та спа да ры ня Га лі на 
рас па вя да ла пад час на шай су стрэ чы 
ў Дзят ла ве. Яе дзед з ба бу ляю Іо сіф і Ма
рыя Ка лод кі ме лі ў вёс цы сваю вя лі кую 
гас па дар ку. У іх на ра дзі лі ся трое дзя цей 
— сын Пётр, доч кі Ве ра і Лі да. Іо сіф Ка
лод ка меў яш чэ род ную сяст ру Ма рыю.

„Дзе да з ба бай я не па мя таю, а баць
кі май го не ста ла 6 га доў та му. Я ча ста 
яго ўспа мі наю. Ён заў сё ды з ра дас цю 
пры гад ваў род ную Бе ла сточ чы ну і сваю 
вё ску За чар ля ны, дзе на ра дзіў ся, дзе 
прай ш ло яго дзя цін ства. Са слоў та ты 
за пом ні ла тое, што ка лі са вец кія вой скі 
на сту па лі, то пра ва слаў ныя бе ла ру сы 
ў вё сках пу ска лі іх у свае ха ты, ча ста
ва лі, ра да ва лі ся, што са вец кія вой скі 
на сту па юць. А па ля кі, на ад ва рот, пад
трым лі ва лі нем цаў. А пас ля та го, як 
вай скоў цы Чыр во най Ар міі іш лі да лей на 
за хад і вай на для жы ха роў Бе ла сточ чы
ны скон чы ла ся, то там з’я ві лі ся „ляс ныя 
бра ты” і вай на для бе ла ру саў па ча ла ся 
но вая. Гэ тыя бан ды ты за па мі на лі, хто 
шчы ра пры маў выз ва лі це ляў, да тых 
пры хо дзі лі і па пя рэдж ва лі, каб з’яз джа лі 
ад сюль, аль бо про ста ад ра зу рас ст рэль
ва лі. Цёт ка Ве ра Па по ва (Со хар), яна 
ўжо па мер ла ле тась, зда ец ца. Пас ля 
вай ны ад ной чы пай ш ла яна па ка ро ву, 

а ка лі вяр ну ла ся, то яе род ных лю дзей 
ужо не бы ло ў жы вых, усіх паст ра ля лі. 
Пра гэ та мне рас па вя даў мой та та Пётр 
Ка лод ка”, — пры га да ла Га лі на Ка лод ка
Па бя дзін ская.

Пётр Ка лод ка на ра дзіў ся ў 1931 го дзе 
ў За чар ля нах. Ка лі пры е хаў у Дзят ла ва, 
то пра ца ваў тут на пі ла ра ме, по тым быў 
ство ра ны мэб ле вы цэх, дзе ён улад ка ваў
ся май ст рам. Яго ста рэй шую сяст ру Лі ду 

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Вы га ня лі тых, хто пу скаў у ха ту выз ва лі це ляў 

лёс за кі нуў у Ка зах стан. Ужо ня ма і яе на 
гэ тым све це. Ма лод шая ся стра Ве ра яш
чэ жы ве, пра ца ва ла яна на стаў ні цай.

У Дзят ла ва сям’я Ка лод
каў з За чар ля наў пры е ха ла 

n Га лі на Ка лод ка з баць кам Пят ром Ка лод кам 
у Дзят ла ве, 1974 год.

n У гас цях у За леў скіх у Ба цю тах. Пят ро Ка лод ка, Сяр гей За леў скі, Юля Па бя дзін ская, Та ма ра За леў ская і Ган на Ка лод ка 
(зле ва нап ра ва), 2003 год

працягF
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24.03 — 30.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Мо жаш узяц ца за боль шыя 
па куп кі, асаб лі ва ўда лая куп ля адзен ня (25-
29.03.). Вя лі кую пры ем насць зро бяць та бе 
шпа цы ры па кір ма шах, по шу кі ў се канд-ген-
дах. Але доб ра піль нуй свай го ка шаль ка! Мо-
жаш быць раз д раж не ны, няў пэў не ны. Не за-
сту дзі ся. Пра водзь час на ме ды та цыі, мо жаш 
шмат што ад пус ціць — бу дзеш зда ра вей шы 
і ве ся лей шы.
(21.04. — 21.05.) Да 27.03. не афар м ляй важ-
ных да ку мен таў. Зва рух неш но выя за ду мы і ру-
шыш да іх рэ а лі за цыі, мо гуць ця бе выс лаць на 
суст рэ чу з клю ча вым клі ен там, да пра цы над 
важ ным пра ек там. Ха ця мо жаш мець праб ле-
му з дат рым лі ван нем да моў. Пры мі штось ці на 
пап ра ву кан цэн т ра цыі. Здаў на пап са ва ныя ла-
ды ў па ры мо гуць пар вац ца без вя лі ка га шка да-
ван ня. На пра цы бліс неш та лен та мі, здзей с ніш 
свае ма ры.
(22.05. — 22.06.) Да 27.03. пад вуч вай ся, пры-
май удзел у кур сах, пап раў ляй ар га ні за цыю 
пра цы. Бу дзеш вель мі па дат лі вы на ўплы вы 
ін шых. Ак ру жай ся асо ба мі, з які мі спа лу чае ця-
бе глы бо кая ду хо вая су вязь. Мо жаш зма гац ца 
з кеп скім звыч ка мі, тры мац ца ды е ты, ха ця не бу-
дзе лёг ка. Шпа цы руй, але цёп ла ап ра най ся.
(23.06. — 23.07.) Да 27.03. па рад куй ад но сі-
ны са сва я ка мі, сяб ра мі. Шмат лі кія сюр п ры зы 
і над та ці ка выя пры го ды. Су стрэ ча з асо бай 
з да лё кіх ба коў мо жа стаць па чат кам вя лі ка га 
ка хан ня. Зной дзеш урэш це час для сяб роў. 
Дзей ні чай ас ця рож на, ад чуй мо мант, а бу дзеш 
мець га ран та ва ны пос пех. Ка ры стай ся эка ла-
гіч най кас ме ты кай і пра дук та мі. Мо жаш праг ля-
нуць сваю ша фу.
(24.07. — 23.08.) Сар дэч ная ат мас фе ра ва кол 
ся бе. Пос пе хі на пра цы. Мо жаш па ду маць аб 
ней кай па ез д цы ў фай нае мес ца. Увесь час 
гай дан ка наст ро яў у па ры — мо жа, па едзь це 
ку дысь ці ра зам? Пры яз ны клі мат на пра цы. 
На бя рэш ся са маў пэў не нас ці, спаз на еш свае 
доб рыя і бла гія ба кі. Дзя ку ю чы боль шай ак тыў-
нас ці не му сіш па шы раць гар дэ ро бу.
(24.08. — 23.09.) Твае спра вы пой дуць хут-
чэй і лепш, чым ты спа дзя ваў ся. Ка лі хо чаш уз-
моц ніць сваю па зі цыю ў фір ме, ры зык ні. Ёсць 
кан ку рэн цыя — і доб ра! Па ка ле гуй ся з кім сь ці, 
ка го больш лю біць шэф. Раз мо вы з шэ фам уда-
дуц ца, але не прык лад вай ува гі да абя цан няў, 
якія скла дзе та бе 24-31.03. У па ры па ляп шэн-
не ад но сін. Хо піць энер гіі і сі лы для рэ а лі за цыі 
пла наў. Да ле ка ра сха дзі пас ля 27.03., бу дуць 
мен шыя чэр гі. 24-31.03. зад бай аб свае ныр кі.
(24.09. — 23.10.) Па ве рыш у свае каш тоў нас-
ці. Тва і мі сар дэч ны мі спра ва мі апя ку ец ца Ве-
не ра. 25-29.03. пэў ная вы пад ко вая су стрэ ча 
дасць па ча так лю боў най пры го дзе. Дроб ныя 
пе раш ко ды ці спаз нен ні ў ва шых су поль ных 
пла нах маг чы мыя 24-31.03. Маг чы мыя праб-
ле мы са страў ні кам, не еж абы-дзе, пра вя рай 
тэр мі ны год нас ці хар чоў. На боль паз ва ноч ні-
ка доб ра зро біць та бе ба сейн.
(24.10. — 22.11.) 24-31.03. твой пар т нёр мо-
жа ця бе пад ма нуць, рас ча ра ваць; ра ман на ла-
джа ны ў гэ ты час хут ка ака жац ца па мыл кай. 
24-31.03. мо гуць заб лы тац ца на ват са мыя про-
стыя спра вы. Бу дзеш злос ны, раз д раж не ны. 
Не раз дзі рай ран і не злуй ся на бліз кіх. Важ ныя 
вы дат кі пла нуй на апош нія дні са ка ві ка. Не скі-
дай шап кі і не рас ш пі ляй па лі то за ра на.
(23.11. — 22.12.) Ва кол ця бе ін с пі ру ю чыя лю-
дзі, тры май ся з імі ра зам. З імі доб ра пап ра цу-
еш і пра вя дзеш сва бод ны час. Фор ма не пап-
су ец ца. Возь меш ся за пра цу; ма еш доб рую 
ру ку да ін та рэ саў. Па ста рай ся па пра віць хут ка 
па мыл кі. У па ры па ру ге ні яль ных ідэй. Будзь ас-
ця рож ны з людзь мі, з які мі па зна ёміў ся ў апош-
ні час. Пры ды е це слу хай ар га ніз му — ён ве дае, 
ча го яму трэ ба.
(23.12. — 20.01.) Час на доб рую за ба ву. На ле-
жыц ца та бе рэ лякс і пры ем нас ці! Ёсць асо бы, 
якія ў гэ тыя дні ў тва ім жыц ці кры ху на мя ша юць. 
Бу дзеш нес па кой ны, на ват раз’ я ра ны, за хо чаш 
пом с ціц ца на кан ку рэн цыі. Не ра скід вай ся гра-
шы ма, на ват ка лі іх у ця бе шмат. 24-31.03. мо-
жаш мець сум нен ні на конт сва іх ра шэн няў.
(21.01. — 19.02.) Зда бу дзеш но вы дос вед. Ха-
ця не ўсё ўдас ца па тва ёй дум цы. Но выя маг чы-
мас ці, но выя лю дзі, сім па тыя ата чэн ня, да сі ра-
ды ў но вых сі ту а цы ях. Лёг кае зна хо джан не но-
вых ра шэн няў, зда бы ван не гро шай 25-29.03. 
Мо жаш ат ры маць уз на га ро ду або вый г раць, 
па вы сіц ца стан дарт твай го жыц ця. Не ра бі ні чо-
га ў апош ні мо мант.
(20.02. — 21.03.) Твае не кан вен цы я наль ныя 
па во дзі ны і ак тыў ная па ста ва пры ня суць пос-
пех. Шчас лі выя на го ды, ла ві мо мант! Уда ла 
па а фар м ляй роз ныя скла да ныя спра вы. 24-
31.03. вы дат на па дзей ні ча юць на ця бе му зы ка 
і па э зія. Мно га пра цы, су стрэч служ бо вых па да-
рож жаў. Зда бу дзеш важ ныя ін фар ма цыі, на ват 
з плё так. Да 27.03. не най леп шы час на эк за ме-
ны, хі ба што ўда ла пой дуць пап раў кі. Па ла дзіш 
бя гу чыя спра вы. Сха дзі на ме даг ляд.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. моц ны хо лад, сцю жа, 2. 2,54 см, 3. ту ша за бі тай жы вё лы, 4. 
май стар па бу до ве пе чаў, 5. у во дап ра во дзе, 6. драў ля ная па су
дзі на для за меш ван ня це ста, 7. гуч ны смех, 8. аха пак дроў для 
пе ра но су на ру ках, 9. шкло ў ак не, 10. вё ска, 11. част ка плу га, 
якая ад ра зае пласт зям лі і ад валь вае яго, 12. ста лі ца За і ра.

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

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

пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 8 ну ма ра
Каў чэг, ду эт, Нік сан, пса лом, кляш тар, каў пак, сяд ло, бу ер, 

Сі рыя, жыц цё, мат, аў сян ка, вяс на, са ба ка.
Ра шэн не: Яш чэ гэт кі не спат каў ся, каб усім ён спа да баў ся.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага 
і Лявону Федаруку з Рыбал.

Дзень Волі – 2019 
у Беластоку 

Арганізацыйны камітэт святкавання сто першай гадавіны 
Беларускай Народнай Рэспублікі сардэчна запрашае 

чытачоў «Нівы» на ўрачыстыя мерапрыемствы, якія адбудуцца 
ў нядзелю 24 сакавіка 2019 года ў Беластоку. 

У праграме: 

10:00 Царква св. Яна Тэолага, вул. Збігнева Герберта 1 • Святая 
літургія і малебен за беларускі народ 

15:00 Кафэ „Zmiana Klimatu”, вул. Варшаўская 6 • урачыстыя 
віншаванні • канцэрт Андрэя Мельнікавa

Змагары
Беларускасці абаронцы,
Замкнёныя ў сваіх кватэрах.
Ужо мы мала бачым Сонца,
У зямное жыццё не верым.

А райскае нам невядомае,
Мо будзе толькі элітарнае?
Мы аднаго заўжды свядомыя:
Чакае нас зямля цвінтарная.

Рыхтуецца тут неўзабаве
Усім нам вечны адпачынак.
І будзе тут усё па справе.
Хай помніць нас наша Айчына.

Нашчадкі нашы на магіле
Скажуць нам дарагія словы:
Нашы настаўнікі вучылі
Любіць наш край і сваю мову.

Што іскра пробліскам надзеі
І полымем успыхне яркім.
І ажывуць усе ідэі,
Што нам аставілі ў падарку.

   Беласток, 
10 сакавіка 2019 года.

Віктар Швед

ў 1946 го дзе. На Бе ла сточ чы не за ста лі
ся сва я кі па дзе ду Іо сі фу Ка лод ку. Там 
з сям’ ёй пра цяг ва ла жыць род ная ся стра 
Іо сі фа Ка лод кі Ма рыя За леў ская. Жы лі 
яны ў Ба цю тах. Па сло вах Га лі ны Ка
лод кі, упер шы ню яны на ве да лі сва я коў 
на Бе ла сточ чы не та ды, ка лі ёй бы ло 6 
га доў. А по тым да сва іх зем ля коў ез дзі лі 
кож ны год. „Адзін раз у год мож на бы ло 
пе ра хо дзіць бе ла ру скаполь скую мя жу, 
каб су стрэц ца са сва і мі род ны мі. Мя жа 
бы ла ад к ры та. Мы гэ та вы ка ры стоў ва лі 
і заў сё ды ту ды ез дзі лі”, — рас па вя да ла 
спа да ры ня Га лі на.

Га лі на Ка лод ка ска за ла, што ні я кіх 
фо таз дым каў і да ку мен таў у іх хат нім 
ар хі ве ня ма. Я быў здзіў ле ны: няў жо 
не за ха ва ла ся ні я кіх фо таз дым каў 
дзя доў і ба буль, баць кі, ма ці, да ку мен
таў з Бе ла сточ чы ны? Та ко га не мо жа 
быць. У мно гіх рэ пат ры ян таў та кія 
па пя ро выя свед кі іх жыц ця на бе ла ру
скай Бе ла сточ чы не ёсць, збе раг лі ся 
ў аль бо мах і ку фэр ках. Але, спра ва 
ў тым, што да сён няш ніх дзён у тых 
поль скіх бе ла ру саў ці ў іх дзя цей і ўну
каў, жы ве ней кі страх штось ці па ка
заць, даць апуб лі ка ваць, яны ба яц ца 
мі ну ла га, ас ця рож ні ча юць, ха ва юць. 
Лепш ня хай пра па дуць гі ста рыч ныя 
ся мей ныя да ку мен ты, чым іх апуб лі ку
юць, ра ска жуць лю дзям праў ду.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

n Га лі на Ка лод ка пры гад вае 
сва іх сва я коў з Бе ла сточ чы ны, 

лю ты 2019 год

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны
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а ніш ні по езд з Бе ла сто ка пры-
яз джае ў Са кол ку ка ля шо стай. 
Едзе да лей у Су вал кі, пра во-
джу яго зро кам — па ехаў адзін 

па са жыр. Вак заль ны бу ды нак пла ча 
ад па да ю чым тын кам. У чы гу нач най па-
ча каль ні пу ста, бі лет ная ка са не пра цуе 
ад трох га доў. А га доў яш чэ ба дай пят-
нац цаць та му аў то бу сы ад п раў ля лі ся 
з ча ты рох пры пын каў; за раз з ад на го. 
У на прам ку Бе ла сто ка чакае ад на па са-
жыр ка, у аў то бу се ў Ка ры цін ад на па са-
жыр ка, у Куз ні цу — толь кі ва дзі цель. 
У Мін коў цы, з якіх аў то бус вер нец ца 
ў Са кол ку, за бі ра ю ся толь кі я, у Су хі-
ні чах да хо дзіць чац вёр ка па са жы раў. 
У Ба бі ках зла жу з аў то бу са, а за бі ра ец-
ца двой ка па са жы раў. Ра ніш ні аў то бус 
па гэ тым мар ш ру це за бі рае лю дзей 
у Са кол ку, пас ля поў д ня той жа тра сай 
бу дзе вез ці тых жа па са жы раў на зад.

У Ба бі кі на вед ваў ся я ад нос на даў но і ў па
мя ці аста ла ся толь кі вель мі агуль ная та
паг ра фія вё скі, якая ў па ло ве 1970х га доў 
бы ла ней кі час гмін ным цэн т рам. За раз 
там ад чу ван не апус це лас ці. Кі ёск на суп
раць аў то бус на га пры пын ку даў но стра ціў 
па куп ні коў і на ват склад ва ец ца ў мя не 
ўра жан не, што там ня ма ні я кай кра мы, 
але на кі ра ваў шы ся ў да ро гу ў на прам ку 
Гар ка віч заў ва жаю му ра ван ку прыз на ча
ную для ган д лю. Кра ма „Ле ві я та на” да во лі 
сціп лень кая; ві даць, што рух там не вя лі кі.

Вяр та ю ся на да ро гу ў Гар ка ві чы. У няс
пеш ны ра ніш ні кра я від раз на стай насць 
уно сіць па ра жу раў лёў сва і мі кры ка мі; 
не вя до ма, ці яны так спя ва юць, ці мо жа 
сва рац ца, абі ра ю чы мес ца свай го лет ня га 
вод пу ску з зі мо ва га вы раю. Да во лі ці ха 
пры іх ніх кры ках чу ец ца шчэ бет мен шай 
пту шы най бра ціі.

Да ро га з Ба бік у на прам ку Гар ка віч зда
ец ца быць сла ба на ез джа най, быц цам па 
ёй час ад ча су пра е дзе толь кі ма шы на 
паг ра ніч ні каў. Ня ма сля доў трак та роў, 
маг чы ма, што з’я вяц ца та кія з пра грэ сам 
ве ге та цый на га пе ры я ду, бо па лі ва кол да
ро гі аб роб ле ныя, спа чат ку да ро га на зям
ным нас ці ле, бо да лей і нас ціл з тра вы. 
Але блі жэй Гар ка віч з’яў ля ец ца жві роў ка 
з на прам ку Мін коў цаў. А паз ней і жві роў ка 
ў Су ка ві чы.

У Гар ка ві чах бяз люд на. Але лю дзі там яш
чэ жы вуць. На ак не ад ной з хат грэ ец ца 
спа кой на кот, яко му не хо чац ца на ват ад
вяр нуць га ла вы, ка лі яго клі чу. Чут ны га ла
сы ку рэй. Паз ней ачэ пяць мя не са ба кі.

На ад ным з па над вор каў заў ва жаю муж
чы ну, га доў са ра капя ці дзе ся ці. Рас пыт
ваю пра пом нік паст ра ля ным гі ле раў ца мі 
жы ха рам Гар ка віч; бы ваў я ў Гар ка ві чах 
два ці тры ра зы ра ней, але не як не прый ш
ло ся па ці ка віц ца тым пом ні кам. Муж чы на 
кры ху збян тэ жа ны ві зі там не ча ка на га 
гос ця, ад каз вае да во лі ха а тыч на. Па вод ле 
яго пом нік па ві нен зна хо дзіц ца за вё скай 
на ле ва ад да ро гі ў Юраў ля ны...

А не да лё ка, у цэн т ры вё скі, зна хо дзіц
ца ха та, якая ме ла стаць сла ву тас цю 
Гар ка віч. 23 лі пе ня 1972 го да бы ла там 
ад к ры та Із ба па мя ці пры све ча ная ба дай 
най больш вя до ма му ўра джэн цу вё скі 
Сяр гею Пры тыц ка му. З та го ча су мі ну ла 
амаль 47 га доў. За раз тая ха та ў ні чым 
не пры па мі нае ме ма ры я ла та кой зна ка мі
тас ці, якою на схі ле жыц ця стаў Сяр гей 
Пры тыц кі. Та га час ная „Ні ва”, апіс ва ю чы 
ад к рыц цё ме ма ры я ла, так па ве дам ля ла: 
„Сяр гей Пры тыц кі стаў на род ным ге ро ем, 
пра яко га ра сказ ва юць у вер шах, кніж
ках і кі на філь мах. Ад вя ско ва га хлап чу ка 
з бед най ха ты пад са ла мя най стра хой 
за ван д ра ваў ён на па са ду Стар шы ні Прэ
зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та Бе ла ру скай 
ССР і ад на го з на мес ні каў Стар шы ні Вяр
хоў на га Са ве та СССР. Мік ра фон да лё ка 
раз но сіць сло вы І са ка ра та ра па вя то ва га 
ка мі тэ та пар тыі ў Са кол цы, тав. Ген ры ка 
Краў ца, які га во рыць пра слаў ны жыц
цё вы шлях Сяр гея Пры тыц ка га. По бач 
яго ста яць за про ша ныя гос ці з Вар ша вы 
і Мін ска, з Бе ла сто ка і Грод на”. Ніў скі 
ар ты кул меў за га ло вак „А па мяць бу дзе 
жыць веч на”.

Па мяць пра Сяр гея Пры тыц ка га яш чэ 
дзесь ці ў све це жы ве, але ў яго ных род
ных Гар ка ві чах яна рас сы па ец ца. Ха та, 
пры све ча ная яго най па мя ці, яш чэ ста іць, 
але ўсе вок ны па бі тыя, га нак па бі ты, фі
ран кі на па мі на юць шмат га до вую па ву ці ну. 
На зар жа ве лай шыль дзе яш чэ ржа вее 
ві зіт ка біб лі я тэч на га пун к та.

У 1972 го дзе „Ні ва” пі са ла да лей: „За раз 
у Гар ка ві чах ня ма ўжо са ла мя ных стрэх, 
па вя ско вай ву лі цы прак ла лі брук, у сель
ска гас па дар чым гур т ку мно га тэх ні кі. Ка
ля 10 ча ла век з вё скі вы ву чы ла ся на ін жы
не раў і ле ка раў, а ўсіх з ся рэд няй аду ка
цы яй дык і па лі чыць цяж ка”. У між ва ен ны 
час у Гар ка ві чах пра жы ва ла ба дай шэсць 
со так на ро ду, сён ня там гі бее мо двац ца
ці на та го лі ку. Хто ж мае ру піц ца пра тую 
ха ці ну, ка лі лю дзі па кі ну тыя там са мі са бе 
і рэш т ка мі сіл да жы ва юць свой век.

А мо жа ў Бе ла ру сі, дзе вы паў пік жыц цё
вай кар’ е ры Сяр гея Пры тыц ка га, спра вы 
ма юц ца лепш? Ві кі пэ дыя (та раш ке ві цай): 
„За бой ства сьвед кі на пра цэ се і арышт. 

27 сту дзе ня 1936 у за лі Ві лен ска га ак ру го
ва га су ду на су до вым пра цэ се над 17 рэ
ва лю цый ны мі дзе я ча мі заст рэ ліў сьвед ку 
з бо ку аб ві на ва чань ня Яка ва Страль чу ка; 
пры арыш це сам быў цяж ка па ра не ны. 
У чэр ве ні 1936 пры га во ра ны да сьмя
рот на га па ка рань ня. Пры суд вык лі каў 
шмат лі кія ак цыі пра тэ сту і кам па нію са лі
дар нась ці ў мно гіх кра і нах сьве ту. У вы
ні ку сьмя рот ны пры суд быў за ме не ны 
па жыць цё вым ту рэм ным зьня во лень нем. 
Выз ва ле ны з тур мы ў ве рась ні 1939 го ду 
ў су вя зі з фак тыч ным рас па дам поль скай 
дзяр жа вы”. Кры ху праў ды тут ёсць, але 
і цвёр дая хлус ня. Пры тыц кі толь кі па ра ніў 
з на га на тай на га суп ра цоў ні ка поль скай 
Дэ фен зі вы; Страль чук, па куль тра піў 
у па той ба ко вы свет, зве даў яш чэ і шмат 
па гэ туль ба ко ва га. Больш грун тоў на, чым 
бе ла ру ска моў ныя кры ні цы, пра Пры тыц
ка га па ве дам ля юць поль ская, ру ская і ан
г лій ская вер сіі Ві кі пе дыі...

А я тут пра цы тую „Głos znad Niem na” 
з лі пе ня 2011 го да: „Sier gie ja Pry tyc kie go 
ciąg nie do ZSRR. Ten wy bór szyb ko mu się 
op ła ci. W 1948 ro ku sta je na cze le Gro dzień-
skie go Ob wo do we go Ko mi te tu WKP (b). Za 
za da nie dos tał przep ro wa dze nie ko lek ty wi-
zac ji na opa no wa nej przez pol skie po dzie-
mie gro dzień skiej wsi. Kie dy Pry tyc ki zos tał 
kie row ni kiem, tyl ko 3,8 proc. ogól nej iloś ci 
wiej skich gos po darstw Gro dzień sz czyz ny 
na le ża ło do koł cho zów. Już po ro ku je go 
dzia łal noś ci licz ba ta wzros ła do 30 proc. Do-
ku men ty z te go cza su przed s ta wia ją ob raz 
prze mo cy i gwał tu, w ja kich od by wa ła się 
ko lek ty wi zac ja. Og rom ne po dat ki, kon fi  ska ty 
mie nia, aresz ty i na wet za bój stwa opor nych 
— tak wyg lą da ła kam pa nia na rzecz koł cho-
zów. — Ku łak bę dzie pró bo wał prześ liz g nąć 
się do koł cho zu, lecz nie po to, by tam ucz ci-
wie pra co wać. Ku łac ka ide o lo gia bę dzie dzia-
łać, on pój dzie do koł cho zu, by nisz czyć go 
od wew nątrz. Nie ma my pra wa do puś cić ku-
ła ka do koł cho zu. Nie chaj was bła ga, peł za 
przed wa mi na brzu chu, nie wierz cie mu, że 
się zmie nił — Pry tyc ki po u cza wiej ski ak tyw 
wios ną 1949 ro ku”.

І яш чэ з той жа са май кры ні цы пра Пры
тыц ка га ў той жа час: „Czar ne chmu ry zbie-
ra ją się nad je go gło wą. Za czy na nim in te re so-
wać się Ław ren tij Ca na wa, szef NKGB-MGB 
za u fa ny Ław ren ti ja Be rii, dzię ki te mu ucho dził 
za wszech w ład ną pos tać w po wo jen nej Bia ło-
ru si. (...) Po wie lo go dzin nych przes łu cha niach 
MGB zdo by ło pier w sze «do wo dy» na to, że 
pier w szy sek re tarz Gro dzień skie go ob ko mu 
przed woj ną był agen tem pol skiej «dwój ki». 
Ca na wa oso biś cie kon t ro lo wał spra wę, więc 
szyb ko ob ras ta ła no wy mi «do wo da mi». 
Jed nak Pry tyc ki to czło wiek-le gen da. Pos ta-
no wio no za sięg nąć opi nii sa me go Jó ze fa 
Sta li na. Zadz wo nio no do Sta li na i opo wie dzia-
no o awan tur ni czych pla nach Ca na wy. Sta lin 
wys łu chał i po wie dział: «Pry tyc kie go mu si my 
och ro nić»”.

Па кі даю Гар ка ві чы і на ма га ю ся знай с ці 
зга да ны ра ней пом нік рас ст ра ля ным гіт ле
раў ца мі дзе я чам КПЗБ. За пад каз кай май
го ін фар ма та ра шны ру на ле ва ад жві роў кі 
ў бок Юраў лян. А там ужо бай ка ва ты 
ля сок і толь кі дзені дзе ра скі да ныя ка мя ні, 
па якіх трэ ба мер ка ваць, што там быў да
гі ста рыч ны мо гіль нік. Вяр та ю ся на да ро гу 
і прык мя чаю на ўзгор ку з дру го га яе бо ку 
тры ва лу ны. Так, гэ та тое мес ца, дзе 8 са
ка ві ка 1942 го да ня мец кія пры шэль цы ад
п ра ві лі на той свет дзе вя ця рых жы ха роў 
Гар ка віч у сі ле ве ку: Аляк сандр Пры тыц кі, 
35 га доў; Ля вон Пры тыц кі, 31; Ян Пры тыц
кі, 36; Па вел Яцэ віч, 40; Ва сіль Су ро вец, 
30; Ула дзі мір Ус ціл ка, 45; Ян Фі ла но віч, 
37; Ян Ка стэц кі, 30; Ула дзі мір Са віц кі, 30. 
Ка лісь тыя ва лу ны бы лі аб га ро джа ны, за
раз з ага ро джы аста лі ся ад но два слуп кі.

Па да ю ся ў Юраў ля ны, на та маш нія пры
ход скія мо гіл кі, спа дзя ю чы ся, што там 
па ха ва ны гэ тыя гар ка ві ча не. Юраў лян скія 
мо гіл кі рас па ло жа ны ка ля двух соттрох
сот мет раў ад поль скабе ла ру скай гра ні
цы. І яны та кія ж, як і ўсе мо гіл кі ў на шым 
ста рон ні. Шу каю проз віш ча Пры тыц кіх на 
на ма гіль ні ках. Амаль у кан цы нек ра по ліі 
зна хо джу ма гі лу Ле а ні да і Яна Пры тыц кіх, 
два ю рад ных бра тоў Сяр гея, за бі тых 8 са
ка ві ка 1942 го да. І ма гі лу Аляк сан д ра Пры
тыц ка га, род на га Сяр ге е ва га бра та.

На юраў лян скіх мо гіл ках пры го жа аб ноў ле
ная кап лі ца. З ін тэр нэ ту: „Пер ша па чат ко
ва ста я ла ў вёс цы і ме ла імя Св. Ге ор гія, 
вы кон ва ла фун к цыю па ра фі яль най да 
1865 г. Ра заб ра ная, пе ра не се ная і ас ве ча
на ў 1868 г. Па ра фія ад на тоў ва ец ца ў 17 
ста год дзі. Пас ля дру гой су свет най вай ны 
знач на аб ме жа ва ная: боль шасць вё сак, 
што ўва хо дзі лі ў яе склад, за ста лі ся на бе
ла ру скім ба ку. Са мі Юраў ля ны да 1948 г. 
зна хо дзі лі ся ў Бе ла ру сі”. А ця пер гэ та кап
лі ца пад за ступ ні цтвам Ба ры са і Гле ба, 
якіх па мяць уша ноў ва ец ца там 6 жніў ня. 
А ця пе раш няя цар к ва ў Юраў ля нах бы ла 
ўзве дзе на ў 1870 го дзе. А мо гіл кі бы лі зак
ла дзе ны ў 1848 го дзе. А пры ход у Юраў ля
нах згад ва ец ца ўжо ў 1578 го дзе.

У се ці ве знай шоў я пры ве дзе нае Сяр ге ем 
Чыг ры ным вы каз ван не вы хад ца з Юраў
лян Мі ка лая Бе ла ко за: „Ка жу «Яраў ля
ны», а не «Юраў ля ны», та му што ў 1939 
го дзе там, ка ля вё скі, ба чыў яры. Про сты 
поль скі пі сар, каб паз дзе ка вац ца з се ля
ні на ў ХVI ста год дзі, да ваў ся ля нам проз
віш чы Ся рун, Сца ка, Пе нес і ін шыя неп ры
стой нас ці. А ча му б не аб ра зіць усю вё ску, 
хоць «юр» не мае да чы нен ня да вё скі, але 
чу жын цы на вя за лі та кое гу чан не: Юраў ля
ны...»”. Ма быць і та па ні мія ін шых на шых 
мяс цо вас цей гэ так са ма ці ка вая...

З Юраў лян вяр таў ся я ў бок Пі раж коў, 
Аст раў ка... А ад туль меў час зай с ці і ў Паў
ноч ны Вост раў, яко га афі цый ная наз ва 
так са ма, як зда ец ца, не вель мі згод ная 
з ка рэн най. Там пай шоў я на аў то бус ны 
пры пы нак, які быў на ша шы ў на прам ку 
Бе ла сто ка, каб там пры сес ці на ла вач цы 
і да ча каць ма шы ны. За стаў там ін фар ма
цыю, што пры пы нак пе ра не се ны на ву лі цу 
ў на прам ку Шу дзя ла ва. А як жа, ста іць 
там пры пын ка вы слу пок, але ўжо ні я кай 
ла вач кі ня ма. Ма быць, ця пе раш нія пі са ры 
не па ду ма лі, каб за пар з пры пын кам пе
ра нес ці і ла вач ку. Га лоў нае, што чы ноў ні
цтву ся дзіц ца вы гад на...

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

Гар ка ві чы

n Ха та пры све ча ная Сяр гею Пры тыц ка му

n Пом нік за бі тым 8 са ка ві ка 1942 го да

n Цар к ва ў Юраў ля нах


