
№ 28 (3296) Год LXIV          Беласток, 14 ліпеня 2019 г.      Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

2
8

Пікнік беларускага словаè4

Белавежскае рознагалоссеè8

У Нарве творцы ўжо пяты раз 
пакінуць па сабе трывалы след. 
Невялікае падляшскае мястэчка 
на тыдзень мяняецца ў мастацкі 

цэнтр, у які з’язджаюць артысты з не
калькіх краін. Тут 5 ліпеня адкрылася вы
стаўка, на якой можна было захапляцца 
карцінамі і мастацкімі працамі, для якіх 
інспірацыяй стала Падляшша.

На плеНэры можНа больш

З раніцы да вечара час быў прысвеча
ны творчай працы. Ужо першага дня пле
нэру нарваўская сакральная і свецкая 
архітэктура, а таксама багатая прырода 
выліліся на палотны. Цягам тыдня кож
ны з удзельнікаў пленэру стварыў пяць 
прац у акрылавай, акварэльнай ці мяша
ных тэхніках.

— Стараюся запрашаць мастакоў, якія 
працуюць, — заўважыў куратар пленэру 
Данель Грамацкі. — Артыст гэта індывіду
аліст — часам яму хочацца, а часам не. 
Арганізуючы пленэры, так стараюся зап
рашаць людзей, каб атрымалася творчая 
разнастайнасць. Прыязджаюць мастакі, 
якія больш працуюць у галіне дэкаратыў
нага мастацтва, але ёсць і тыя, хто стара
ецца выходзіць на паветра і непасрэдна 
чэрпаць натхненне ад прыроды.

Адным з ахоўнікаў падляшскай 
прыроды і беларускай тоеснасці, якая 
натуральна ў яе ўпісваецца, з’яўляецца 
мастак Віктар Кабац. Мастак нарадзіўся 
пад Нараўкай і па сёння трымае кантакт 
з прыродай. Віктара Кабаца натхняе на
ваколле і гэтыя інспірацыі выражае пра
цамі, якія спалучаюць у сабе элементы 
гісторыі і мясцовай фаўны і флоры.

— У сваёй майстэрні не магу праца
ваць з агнём, бо мая майстэрня ў блоку. 
Гэта даволі брудная работа, — патлума
чыў падляшскі мастак Віктар Кабац. 
— Трэба знайсці матэрыял. Зараз я выка
рыстаў старыя дошкі. Тут недалёка ста
яць дзве старэнькія хаткі і там ужо ўсё аб
рываецца. Ужо пяты год праходзіць той 
пленэр і я абкрадаю гэтыя хаткі з дошак. 
Мае працы, якія я зараз зрабіў, выкана
ныя метадам з прымяненнем агню. Гэта 
„Птушка, якая не паляціць”. Намаляваць 
такое немагчыма. Другая праца „Малітва 
ангела”. Калі ўжо з’явіцца ў мяне нейкая 
візія, тады агонь ставіць кропку над „і”.

Творчае сяброўсТва

Нарва пасля доўгага перапынку сё
лета зноў гасціла мастакоў, якія сваёй 
працай падкрэслілі адметнасць гэтай 
мясціны. У гэтым годзе мерапрыем
ства аб’яднала дванаццаць артыстаў 
з Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. 
З 29 чэрвеня па 5 ліпеня тут ствараліся 
мастацкія працы, але і праходзілі доўгія 
вечаровыя размовы сяброў, якія даўно 
не бачыліся.

— Вечары праводзім з нашымі сяб
раміпленэршчыкамі, размаўляем, п’ём 
гарбату, падымаем маленькія кілішкі за 
Польшчу і за нашы краіны, — адзначыла 
Ала Шкарадзёнак.

Мастачка закончыла Беларускую ака
дэмію мастацтваў, з’яўляецца членам 
Беларускага саюза дызайнераў, членам 
клуба «Батык». Брала ўдзел у міжнарод

ных выстаўках у Расіі, Літве, Германіі, 
Швейцарыі, Францыі.

— Мастакі чакаюць лета, каб пабы
ваць на пленэры, — дадала артыстка. 
— Самае галоўнае, што можна пайсці 
і сесці ў траву і назіраць за воблакам, 
за небам. Праца на пленэры каштоўная 

і каштоўнае наша сяброўства. Мы сябе 
ўзбагачаем.

Пленэр гэта магчымасць для дру
жалюбных сустрэч і дыскусій. Як пад
крэсліў куратар і арганізатар пленэру 
ў Нарве, творчай атмасферы спрыяе дух 
сяброўства.

— Мы можам працаваць у сваіх май
стэрнях, — дадала мастачка з Мінска 
Святлана Рыжыкава.— Праца на пле
нэры зусім іншая, цікавая. Я зараз тут, 
а пазней еду на пленэр у Літву і сапраў
ды еду з вялікай ахвотай.

Працы Святланы Рыжыкавай можна 
між іншым пабачыць у новай кніжцы 
Андруся Горвата „Прэм’ера”. Ілюстрацыі 
мастачкі таксама ўпрыгожваюць шэраг 
дзіцячых беларускамоўных кніжак. Свят
лана Рыжыкава — адна з самых вядо
мых графічак.

— З гэтымі мастакамі я ўжо шмат 
разоў сустракаўся на розных пленэрах. 
Некаторых людзей пазнаеш і больш ужо 
не бачыш, а з іншымі хочаш трымаць 
кантакт, — сказаў Данель Грамацкі.— На
колькі ёсць магчымасць, узаемна сябе 
запрашаем. Я таксама ездзіў на пленэ
ры на Украіну, Літву, Латвію. Калі гэта 
магчымае, я стараюся іх таксама запра
шаць у Польшчу.

маляўНічае паграНічча 

У пятніцу, 5 ліпеня, у Нарве адбылася 
выстаўка прац, створаных у выніку ма
стацкай тыднёвай дзейнасці ўдзельнікаў 
пленэру. Гэта была ўнікальная сустрэча 
ў кампаніі незвычайных творцаў і пры
хільнікаў мастацтва. Тыя мелі ўнікаль
ную магчымасць паразмаўляць непас
рэдна са стваральнікамі, даведацца пра 
розныя метады, якія выкарыстоўваюц
ца падчас творчага працэсу, а таксама 
набыць прадстаўленыя творы.

— Ой, мы тут аж чатыры карціны ства
рылі, — кажа Ала Шкарадзёнак. — Нас 
так прымаюць, кормяць, а мастак ства
раючы павінен быць галодным (смех). 
Я — дэкаратыўшчык, але першая праца 
атрымалася паводле вашых пейзажаў, 
але што Беларусь, што Польшча — адно 
і тое ж. Я, калі пераязджаю мяжу, нават 
не бачу розніцы. Падляшша — блізкае.

На Падляшшы міжнародныя ма
стацкія пленэры праходзяць у розных 
месцах. З 8 ліпеня стартуе пленэр у На
раўцы, які мае ўжо доўгую традыцыю. 
Таксама невялічкія зімовыя пленэры 
праходзяць у Бандарах.

— Падляшша так памастацку цікавае. 
Прырода, драўляная архітэктура сапраў
ды ўражвае і інспіруе артыстаў, — патлу
мачыў Данель Грамацкі. — Некаторыя 
малыя пленэры можна проста назваць 
сяброўскімі сустрэчамі. Так менавіта вы
глядае зімовы пленэр у Бандарах — ён 
маленькі, не так шумны, але таксама 
творчы.

Унікальнасць месца і атмасферы, 
створанай гаспадарамі, здаецца, прыму
сіла кожнага ўдзельніка ўспомніць пле
нэр у Нарве як адзін з самых прыемных 
гэтым летам.

— Пленэр, асабіста для мяне, гэта 
такое пашырэнне межаў, — сказала ма
стачка Юлія Гетман з Луцка. — Я праз лю
дзей лепш пазнаю свет. Кожны чалавек 
гэта нейкі свет, а мастакі — вельмі яскра
ва выражаны свет. Гэта вельмі цікава.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

Падляшша 
— як з карцінкі

n Данель Грамацкі 

n Ала Шкарадзёнак

n Віктар Кабац 
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Сваімі вачыма

Пушчанскія 
развітанні

У гэ тым мес цы «Ні вы» ча ста пі шу пра 
свае ўспа мі ны, рэф лек сіі ці про ста на зі
ран ні за ма ім пуш чан скім, вя ско вым лё
сам. Ма быць, той тэ ма ты кі ўжо за над та 
на шым чы та чам, але лі чу важ ным для 
свай го сум лен ня і па ша ны для ма іх ад
на вя скоў цаў і ад нап ля мен цаў за пі саць 
воб ра зы і пе ра жы ван ні та го све ту, які за 
не каль кі га доў ака жац ца рэ аль на ад пе
тай пес няй. А за тым гі сто рыі пуш чан скіх 
бе ла ру саў ста нуць, ма быць, дзіў нана
іў ны мі ў сва ім пе ра ка зе ра ска за мі для 
на ступ ных па ка лен няў, якім бе ла ру ская 
мо ва і пі са нае сло ва бу дуць толь кі на гад
ваць пра іх ні ра да вод.

На мі ну лым тыд ні мая га ра чая тэ ле
фон ная лі нія з род ным до мам на са мым 
па чат ку раз мо вы апа вяс ці ла го ла сам 
та ты чар го вую, сум ную на ві ну на конт 
раз ві тан ня з чар го вым на шым ад на вя
скоў цам. Мы жы вем у ад ным кан цы вё

скі, а па кой ны ўжо Ула дзі мір на дру гім, 
пры са мым ле се. Гэ та быў кла січ ны пуш
чан скі муж чы на, яко га све там бы ла толь
кі пры ро да і жы вё ла. Ні ко лі не на быў 
трак та ра, тры маў толь кі ко ней і са бак. 
Бы лі яны Яму бліз кі мі па ду шы. Заў сё ды 
ста яць пе рад ма і мі ва чы ма воб ра зы, ка
лі лет ні мі ве ча ра мі з ту ма наў над Гло бу
чан скі мі лу га мі вып лы вае Яго ная фу ра 
з се нам, якая па ма лень ку ка ці ла ся на 
свой па на дво рак. А так са ма ка лі з па са
во га са мым поз нім ве ча рам вяр таў ся са 
сва ім стат кам ка роў — лет няя цем ра не 
бы ла Яму зу сім чу жая. І ка лі ін шыя ад на
вя скоў цы ара лі трак та ра мі і ка ры ста лі ся 
пры ла джа най да гэ та га тэх ні кай, Ён пас
пя ваў з усім спра віц ца ро бя чы ўсё па рай 
пры го жых ко ней. Заў сё ды на Яго ным 
па на двор ку ва дзі лі ся са ба кі. Лю біў Ён 
уся ля кія па ро ды і ду маю, што каб па га ва
рыць на конт та го, якія са ба кі пры дат ныя 
для па ляў ні чай гас па дар кі, то не ад на го 
і во пыт на га лоў ча га пат ра піў бы за ці ка
віць пуш чан скі мі на зі ран ня мі.

Ме на ві та пра Яго не каль кі га доў та му 
на зад за га ва ры ла ўся Бе ла сточ чы на 
і Поль ш ча, а то дзя ку ю чы нез вы чай на му 
зда рэн ню на ўскра і не Бе ла веж скай пуш
чы, у на шым Доў гім Бро дзе. Та ды ач му
рэ лы зубрадзі нец за па роў на лу гу ка ля 
ха ты прыш пі ле на га на лан цу гу ка ня. Гэ та 
быў пе ра да пош ні конь у на шай вёс цы.

Па дзея на бы ла паў сюд ную вя до
масць. Гас па дар не здаў ся і на быў дру
го га ка ня. Але ад цяж кай пра цы зу сім 
пе ра ста лі слу хац ца су ста вы ў клу бах. 
Пас ля апе ра цый па чаў із ноў мац ней 
аба пі рац ца на но гі — дас лоў на і ў пе ра
нос ным сэн се. І вось рап тоў нае зям ное 
раз ві тан не ад бы ло ся ў Яго ду хоў ным 
све це, пры мер ка ва ным толь кі да кас
міч най пра сто ры мяс цо вых аба ры ге наў. 
Ме на ві та па даў ся Ён на пры хат ні лу жок, 
каб на ка сіць тра вы свай му лю бі ма му 
ка ню. Зра біў шы два па ко сы, про ста зва
ліў ся на зям лю і ад п лыў у пуш чан скую 
прэ рыю, дзе мо жа ўдо валь лю ба вац ца 
та бу на мі ко ней на сва бод ных, бяз меж

ных тэ ры то ры ях. Та ко га раз ві тан ня не 
пры ду ма еш, ка лі не бу дзеш што дзень 
жыць у гар мо ніі са све там пры род наду
хоў ных сіл. Ады шоў спа дар Ула дзі мір 
з зям но га све ту пры лю бі мым за нят ку, 
звя за ным ня бач най ніт кай з ад ным з сім
ва лаў дах рыс ці ян скіх ве ра выз нан няў 
— сва ім ка нём. Конь, які ў аба ры ген ных 
ці по тым ры цар скіх эпа сах і ле ген дах 
з’яў ля ец ца не толь кі важ ным эле мен там 
ве ра выз нан ня, але і сім ва лам уза ем най 
вер нас ці і па ша ны. Ні чо га за тым дзіў на
га, што пры амаль кож най мяс цо вас ці 
па сён няш ні дзень у та па ні міч ных наз
вах іс ну юць кон скія мо гіл кі.

Смерць па кой на га Ула дзі мі ра із ноў 
па вя ла мя не ў сум ную ван д роў ку па 
ха тах ма ёй вё скі, якія ўжо не ма юць на
шых, доў габрод скіх пе ра ем ні каў. Толь
кі пе рад ва чы ма міль га юць усе цёт кі 
і дзядзь кі з іх ха рак тэр най мо вай, пры
выч ка мі, мя нуш ка мі. Паш час ці ла мне 
быць зна ё мы м з імі з дзя цін ства. Доб ра 
ўсве дам ляю, што толь кі за кон жыц ця 
і смер ці выз на чае на шу зям ную пры сут
насць. Ад нак увесь сум і прыг не ча насць 
спас ці га юць нас ра зам са смя рот ным 
кру газ ва ро там. Заў па кой ныя хаў ту ры 
плы вуць над апош ні мі свед ка мі пуш
чан скай пры сут нас ці. Мой баць ка із ноў 
за пы таў ся ўго лас: хто бу дзе на ступ ным, 
а хто апош нім ад на вя скоў цам, яко га пра
вя дуць бяс с лед на з род най зям лі?..

vЯў ген ВА ПА

Ну вось! На
рэш це мы па
чу лі, на якой 
мо ве раз маў
ляе бе ла ру скі 
зубр.

Ну мы то 
і так ве да лі. 
Пабе ла ру ску 

ён га во рыць, як жа яш чэ, але за раз па чу
лі тое на свае ву шы.

Зубр за га ва рыў. Маў чаў вя ка мі. Маў
чаў, як кня жае ім к лі вае па ля ван не па 
Пуш чы не шка да ва ла яго прод каў. Маў
чаў, як цар скія па ляў ні чыя раск лад ва лі 
ў шэ раг пуш чан скія тра феі і дзе ля за ба вы 
фа таг ра фа ва лі ся з за бі ты мі ляс ны мі 
во ла та мі. Ні чо га не ска заў, як быў за гад 
у Пер шую су свет ную вай ну па больш наст
ра ляць ляс ной жыў нас ці, каб пра кар міць 
вой ска. І ў Дру гую су свет ную не аб мо віў
ся і гу кам, як лю дзі шу ка лі ў Пуш чы хар ча
ван не, каб не па мер лі іх дзет кі з го ла ду...

На ват та ды, ка лі вы со ка па стаў ле ныя 
бра ка нье ры стра ля лі апош ніх бе ла веж
скіх зуб роў, і та ды маў чаў...

А як лю дзі апа мя та лі ся, і від бе ла веж
ска га зуб ра, ца ра Пуш чы, па ча лі ўся ляк 
пад трым лі ваць, каб той від ад на віў ся, 
і та ды не спя шаў ся за га ва рыць. Не па
дзя ка ваў лю дзям! На ват кіў ком га ла вы 
не па дзя ка ваў.

А за што ім дзя ка ваць? Са мі па ду май це...
Зда ва ла ся, ужо ні ко лі не за га во рыць!
А вось тут за га ва рыў. У Мін ску, на зак

рыц ці Еў ра пей скіх гуль няў. За га ва рыў 
пабе ла ру ску!

„Я быў тут ад ве ку. Я ба чыў, як ад сту
пае мо ра і ра ста юць ле да ві кі. Я ба чыў, 
як кво лы па ра стак ро біц ца ма гут ным 
дрэ вам. Я го лас гэ тай зям лі. Я — яе моц, 
яе ду ша. Мой дру жа, па мя тай сваю гі сто
рыю. Без мі ну ла га ня ма бу ду чы ні. Гэ та 
твой час. Я — Бе ла рус! Мы — Бе ла ру сы!”, 
— ска заў бе ла ру скі зубр.

У пе ра да пош няй і апош няй фра зах на
ціск быў зроб ле ны на абод ва сло вы. І на 
сло вы „Я” і „Мы”, і на сло ва „Бе ла рус” і „Бе
ла ру сы”.

Зра зу ме ла, што зубр быў сім ва ліч ны, 
зроб ле ны ча ла ве кам як дэ ка ра цыя для 
ўра чы стас цей. Але дэ ка ра цыі дэ ка ра цы
ям роз ні ца. Уся ля кіх дэ ка ра цый ха пае 
ў су час най Бе ла ру сі. І з пар т рэ та мі Ста лі
на ез дзяць, і квет кі гар ма це ўскла да юць, 
і ге ор гі еў скую стуж ку, каб па ча пі лі на ма
шы ны, лю дзям раз да юць за дар ма. Праў
да, усё ра дзей раз да юць, бо ах во чых 
чап ляць тыя стуж кі знач на па мен ша ла. 

Але ча са мі ўга вор ва юць. І ўсё з па да чы, 
або адаб рэн ня ўла ды.

А тут зубр, які за га ва рыў пабе ла ру
ску... Вось гэ та дэ ка ра цыя! Усім дэ ка
ра цы ям дэ ка ра цыя! Гэ та як ка зыр ным 
ту зам па біць не ка зыр ную шас цёр ку.

Ці ка вы па ва рот. Ві даць сён няш няя 
бе ла ру ская ўла да са праў ды на па ло ха ла
ся не ча га. Хі ба што на сам рэч на рэш це 
ўсур’ ёз ус п ры ня ла маж лі васць па гро зы 
з Ус хо ду, і ста ла шу каць рэ гі я наль ныя ад
мет нас ці ў адзі най са юз най дзяр жа ве...

Ну трэ ба ж ра та вац ца не як. Бо па
гро за для не за леж нас ці кра і ны ней кім 
чы нам па іро ніі лё су су па ла з паг ро зай 
і для іх са міх!

Ці ка вае ў жыц ця па чуц цё гу ма ру, праў
да! Ох, якое ці ка вае! А што яно яш чэ пры
ду мае, тое па чуц цё гу ма ру?! Якая са ты ра 
ака жац ца са май трап най?!

Ду маю і на Ус хо дзе па чу лі гэ ты па сыл 
ад бе ла ру ска га зуб ра. Па чу лі, што ён, пуш
чан скі во лат, бе ла ру скі зубр, што ён бе ла
рус. І што мы бе ла ру сы. І на За ха дзе хі ба 
па чу лі. І ў Бе ла ру сі па чу лі. Пры чым на 
род най мо ве. Пабе ла ру ску. Пана ша му!

Праў да, больш ні чо га та ко га пана ша
му ўжо не па чу лі. Праз не каль кі дзён на 
ва ен ным па ра дзе ў Мін ску ўсе за га ды 
ад да ваў ужо не зубр, і не пабе ла ру ску. 
За га ды лю дзям у вай ско вай фор ме 
і са збро яй у ру ках ад да ва лі ся пару ску. 
І тэ ле дык тар на мо ве на шых ус ход ніх су
се дзяў тлу ма чыў, хто там мар шы руе па 
шы ро кай ву лі цы бе ла ру скай ста лі цы, як 
мар шы руе, і ча го мар шы руе.

А там хто толь кі не мар шы ра ваў. І ка за
хі, і ар мя не, і ўзбе кі... Мно га роз ных бы ло. 
Роў ны мі шэ ра га мі, ус лед за бе ла ру скі мі 
вай скоў ца мі, прай ш лі ся па рад ным мар
шам... Дык тар на тэ ле ба чан ні пат лу ма чыў 
(бо неш та ж трэ ба бы ло пат лу ма чыць), 
што гэ та ўсё сал да ты тых кра ін, якія ў цяж
кія ча сы лі ха лец ця да па ма га лі нам ра зам 
раз біць лю та га во ра га ў га ды Дру гой су
свет най вай ны і зда быць пе ра мо гу. А як па 
ву лі цы Мін ска вай ско вым мар шам пай ш лі 
кі тай цы, дас вед ча ны дык тар не стаў асаб
лі ва шу каць для іх дру гой вер сіі кі тай ска га 
ўдзе лу ў бе ла ру скім вай ско вым па ра дзе. 
І тая вер сія нар маль на.

За мы ка лі па рад, вя до ма ж, бра выя 
хлоп цы са сла ву тай Кан це мі раў скай ды
ві зіі войск Ра сій скай Фе дэ ра цыі...

Зуб ра на па ра дзе не бы ло. А на вош
та? Ён усё ска заў. Да даць больш ня ма ча
го. Ды і не трэ ба. Га лоў нае, каб тое, што 
ён ска заў, па чу лі ўсе. Ду маю, усе і па чу лі.

vВік тар СА ЗО НАЎ

За па вет зуб ра Гу тар ка глу хіх соў
Пад ляш скі на ро дзік лю біць па на ра каць. 

Ка лі не на ця пе раш нюю ўла ду, то на мі ну
лую. І не важ на, што і за што вы лі ва ец ца 
з ча ла ве чай зя пы. Важ на, каб бы ло там 
хоць трош кі са што дзён ных рас ча ра ван няў 
і бе зы мен най злос ці. Ня даў на ехаў шы на 
аў то бу се па мар ш ру це Бе ла сток — Нар ва 
я нас лу хаў ся гэ тых скар гаў коль кі ўле зе. 
Зда ва ла ся б, гэ та бы ла пу стая бал бат ня. 
Агуль ную і спа чат ку мля вую ды ску сію іні
цы я ваў пры му со вы пры пы нак на свят ле 
ча со вай бла ка ды на да ро зе ў ра мон це. 
З ча сам з ана нім най ма сы па са жы раў вы
лу чы лі ся лі да ры. Не вы пад ко ва — адзін на 
зад няй част цы аў то бу са, а дру гі на фрон це. 
Ад аб мер ка ван ня да спрэч кі да ро га ня доў
гая. Па ноч кі па ча лі аб ра жаць адзін ад на го 
сло ва мі і жэ ста мі. Пры пад т рым цы не
каль кіх пад так ва чаў пру жы ні лі свае ра цыі 
як мыш цы, ар гу мен та ва лі не вя до ма што, 
да каз ва лі чорт ве дае што. Ці ка ва, што яны 
абод ва за моў к лі, бы хто пра цяў на жом, ка лі 
аў то бус ра зам з ка валь ка дай ін шых аў та
ма бі ляў ру шыў на пе рад. Але ка лі ён зноў 
спы ніў ся, па ноч кі зноў уска лых ну лі сваё 
эма цый нае сло ва. Маў к лі вая боль шасць 
па са жы раў зве сі ла на сы. Па да рож жа пра
ля це ла ўміг і ўсе бы лі ра ды. Пас ля я зра зу
меў, што ўсе спра ба ва лі за біць су мо ту, ча ка
ю чы кан ца бла ка ван ня да ро гі на свят ла фо
рах. Гэ так ад бы ва ец ца ў неп ра дук тыў ных 
чэр гах да ле ка ра ці ў лю бых ін шых. Эк зе ку
цыя звы чай на бя рэ фор му лін ча ван ня, ма
са ва га за бой ства, тлум на га згвал та ван ня. 
Ра ды каль ныя дзя лен ні адз на ча ны ў гэ тым 
сты хій ным ак це. Тое, што ўве ка ве ча на ў пе
ра ка нан нях, за ка рэ лае ў не па жа да ных траў
мах, стра хах і дрэн ных эмо цы ях, па чы нае 
ім к лі ва сы хо дзіць кры вёю і вып люх вац ца 
звон ку. Усё мо жа стаць па чат кам. Не а ба
вяз ко ва толь кі па лі ты ка. Хоць па лі ты ка 
з’яў ля ец ца са мым моц ным іні цы я та рам 
ча ла ве чай ва ро жас ці. Га лоў ны рэ дак тар 
тыд нё ві ка «Па лі ты ка» Ежы Ба чынь скі 
(«Па лі ты ка», сё лет ні ну мар 25) на гад вае 
дас ле да ван не пра фе са ра Пят ра Рад ке ві ча, 
ня даў на прад стаў ле нае праф. Крыс ці най 
Скар жын скай на тэ му сі стэ мы каш тоў нас
цей поль ска га гра мад ства, у тым лі ку яго 
сім па тыі да ПіС і ін шых пар тый (але асоб
на), на пры клад, да ГП, ПСЛ, СЛД, Ку кіз, Кор
він, Ра зам. Па вод ле іх, «элек та рат ПіС (...) 
ка му ні тар ны, ан ты лі бе раль ны і пры піс вае 
са бе (па па рад ку) на ступ ныя прык ме ты: 
пас лух мя насць, спа чу ван не да ін шых, кло
пат пра па ра дак, сціп ласць, дыс цып лі ну, 
вер насць». Ак ра мя ін шых пар тый, пры
хіль ні кі ГП «ба чаць у са бе ў пер шую чар гу 

ці каў насць да 
све ту, ам бі цыі, 
лі дар скія на вы
кі, пос пех, не
за леж насць». 
Апі са ныя ў дас
ле да ван ні про
фі лі па ля каў 
ад па вя да юць ма ёй ін ту і цыі і, маг чы ма, кож
на му ўваж лі ва му на зі раль ні ку. Мож на выс
ноў ваць з іх мно га. Ад нак са мая сум ная 
выс но ва та кая: па ля каў па дзя ляе знач на 
больш, чым толь кі па лі ты ка. Па лі ты ка па ля
ры зуе ўсе ін шыя, але важ ныя па дзе лы, якія 
ўжо даў но зак ра на юць поль скае гра мад
ства. Яны но сяць куль тур ны, са цы яль ны ці 
ідэ а ла гіч ны ха рак тар. Па лі ты ка па дзя ляе 
іх толь кі на сваё і чу жое. Гэ тыя ад роз нен ні 
не бы лі згла джа ны га да мі ка му ніз му і га да
мі дэ ма кра тыі ў яе не а лі бе раль ным ва ры
ян це ані ўзра ста ю чым уз роў нем аду ка цыі 
ўся го гра мад ства, ані лёг кім і роў ным до
сту пам да нось бі таў ін фар ма цыі та кіх, як ін
тэр нэт або фей с бук. Ці ка ва, што ў апош нім 
вы пад ку вы свет лі ла ся, што лі шак ін фар
ма цыі яш чэ больш эк ст рэ ма лі за ваў гэ тыя 
ад роз нен ні. Звы чай на вя до ма, што чым 
больш ін фар ма цый ных бі таў улі ва ец ца 
ў ро зум ча ла ве ка, тым больш ён схіль ны 
да та го, каб зак рыц ца. Бо ніх то не ў змо зе 
пра ве рыць гэ ты аб’ ём ін фар ма цыі і ўклю
чыць яго ў каг ні тыў ную струк ту ру, якая ўжо 
іс нуе ў ро зу ме. Не ка то рыя, больш ін тэ лек
ту аль на пад рых та ва ныя, ней кім чы нам 
спраў ля юц ца, пры клад на, се лек цы я ну ю чы 
нап лы ва ю чыя пор цыі бі таў. Яны па дзя ля
юць іх на важ ныя ці няз нач ныя, упа рад коў
ва ю чы іх па вод ле сва ёй сі лы і пат рэ бы. 
І ідуць да лей. Ін шыя ста вяць на іх псі хіч ныя 
бар’ е ры і, у пэў ным сэн се, спы ня юц ца на ха
ду. На ват ка лі да пу ска юць да ся бе ней кую 
ін фар ма цыю, дык толь кі тую, якая апіс вае 
свет на мо ве, якую яны ра зу ме юць. Гэ та мо
жа быць га зе та ці тэ ле ві зій ная пра гра ма. 
На жаль, гэ тая мо ва не воль ная ад спраш
чэн няў і га нар лі вых аба гуль нен няў. Бы вае, 
што яна пе рат ва ра ец ца ў на хаб ную пра па
ган ду. Та кую вы ра джа ную фор му ін фар
ма цыі ад кі нуць з абу рэн нем мно гія лю дзі, 
суп раць ста ю чы ёй сваю мо ву ды скур су, 
ар гу мен та цыі і до ка заў. Тыя дзве мо вы 
(не а ба вяз ко ва толь кі дзве) ма юць толь кі 
су поль ную гра ма ты ку. Вось на су поль най 
га лі не ся дзяць дзве глу хія са вы. Маў чаць. 
Ад на ка жа «Ты ў мя не ў зад ні цы!» Маў чаць. 
Ка жа дру гая: «А я маю ця бе ў по пе». І маў
чаць да лей. 

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Жы ро ві чы: 
ад ды хац ца ў свя той ці шы ні (2)

Я доў га не маг ла адар ваць ва чэй ад 
цёп лай, дзі кай кар ці ны, якая са ма па 
са бе абу джа ла па чуц цё свя тас ці і ўтуль
нас ці. Над га лоў ным ува хо дам у Лаў ру 
ўгняз дзі лі ся сем’і ла ста вак. Яны пе ра
ся ка лі пра сто ру між ву лі цай і цар к вой 
ды на паў ня лі па вет ра віб ру ю чым гу кам. 
Іх шчэ бет за стаў ляў ду маць пра лет ні 
дождж і га ю чую ра су, якіх да ма га лі ся 
рас лі ны і зям ля.

Ма на хі пак ла па ці лі ся, каб птуш кі не 
за ля та лі ў ся рэ дзі ну хра ма, та му ўва ход 
ад ву лі цы за бяс пе ча ны жа лез най сет
кай. Дзя ку ю чы ста біль най зас лон цы, 
дзве ры ў Лаў ру ад к ры ва юць у жа ру, як 
сён ня. Най перш, каб саг рэ лі ся му ры 
і пра вет ры ла ся ся рэ дзі на. Сам ува ход 
не та кі ўжо про сты, у цар к ву трэ ба да
бі рац ца ад два ра, пак ру ча сты мі хо да мі 
і ка лі до ра мі...

Я па куль ад па чы ва ла ад трох га дзін най 
яз ды на мар ш рут цы з Бе рас ця. Шчэ бет 
і плаў ныя ак ра ба цыі ла ста вак за стаў ля лі 
ду маць пра сфе ру сак рум у бе ла ру саў. 
На шы прод кі бе раг лі і лю бі лі ла ста вак як 
чле наў сям’і. Даз ва ля лі ля піць ім гнёз ды 
як най б лі жэй жыт ла, у стра се ха ты, на га
рыш чы. І бе раг лі як не аб ход ны абя рэг і та
ліс ман ся мей на га шчас ця. Та му эка ла гіч
ны рыт, якія на «доб ры дзень» пры ві таў 
мя не ў Жы ро ві чах, зда ваў ся леп шы за 
за ла ты дэ кор і ўся кія пры го жас ці. Свя тое 
мес ца пра мо ві ла палюд ску.

*  *  *
Яш чэ да аў тар скай су стрэ чы, я ра шы

ла звя зац ца з па э там Зьні чам. Спы таць, 
ці ве дае пра прэ зен та цыю ма ёй кніж кі. 
Спат кан не, лі та раль на з хо ду, ар га ні за
ваў Сяр гей Чыг рын. Дзень да ад’ ез ду 
я ат ры ма ла ад яго ін фар ма цыю: «Ёсць 
да звол усіх улад».

Усё апош няе аста ва ла ся цьмя най за
гад кай. Ці бу дзе яш чэ ней кая пуб лі ка? Ці 
ўсё звя дзец ца да пры го жых слоў і пе ра да
чы кніг у біб лі я тэ ку? На мес цы, пры трыц
ца ціг ра дус най жа ры, сум нен ні ака за лі ся 
яш чэ больш ап раў да ны мі. У Жы ро ві чах 
па на ва ла ціш, як на мо гіл ках. Спа кой час 
ад ча су па ры ва лі ку ка рэ кан ні пеў няў і ма
шы ны, якія пра ля та лі праз сон ную мяс ці
ну. Лю дзі сха ва лі ся ў да мах ад спя ко ты 
і не ду ма лі пра ін шае. Мне не ха це ла ся 
зру шыць іх спа кой, на кі дац ца з кніж кай. 
Кан чат ко ва ўсё звя ло ся да ад ной дум кі:

— Га лоў нае, каб прый шоў Зьніч!

Я ра шы ла ад шу каць ма на ха. Дзя жур
ны, якія вы седж ваў ля ад кры тых дзвя
рэй са бо ра, ра ней чым ад пра віў мя не 
да ма на стыр скай бра мы, бла гас ла віў на 
кан такт:

— Спа чат ку ска жы це, што я вас бла
гас ла віў, — пад ка заў.

Ну, доб ра. Дзя жур ны, які піль на ваў 
ува ход на тэ ры то рыю ма на сты ра, ад ра
зу ве даў пра ка го мо ва:

— Тот па эт у се ром? — спы таў.

— Тот!

Дзядзь ка за пі саў мне ну мар ма біл кі 
ма на ха. Усё да рэм на. Тэ ле фон не спра
ца ваў. Та ды дзя жур ны паз ва ніў у кор
пус, каб там пад ка за лі што і як. У ад каз 
толь кі раз вя лі ру кі. Ніх то не ве даў, дзе 
шу каць сла ву та га ма на ха:

— Ён сы шоў паза тэ ры то рыю, — ад
ка за лі там з не ха ва ным прыз нан нем, 
— а ка лі вер нец ца, Бог адзін ве дае...

Я так са ма не ве да ла, што бу дзе да лей 
са мной...

*  *  *
У Жы ро ві чах тры біб лі я тэ кі, та му 

спа чат ку я пат ра пі ла не ту ды дзе трэ ба, 

тобок, у Дом куль ту ры. Там па ка за лі ру
кой, дзе мне іс ці. Да лей усё па ка ці ла ся 
як у каз цы. У паў да ро зе су стрэ ла мя не 
са ма за гад чы ца біб лі я тэ кі На тал ля Ва сі
леў ская. У бок біб лі я тэ кі ішоў строй ны 
ма ла дзён з сак са фо нам:

— Гэ та сюр прыз, — ска за ла спа да ры
ня На тал ля, — для вас...

На суст рэ чу пры е хаў сам Сяр гей Чыг
рын са Сло ні ма:

— Сён ня мы па ха ва лі рэ дак та ра «Сло
нім скай га зе ты», — па чаў ён. — Ехаў учо
ра на ма шы не, спы ніў ся і ўсё... Па мёр ад 
гэ тай не нар маль най спё кі і жа ры...

Усе зна кі на не бе і зям лі па каз ва лі, 
што з жа рой ня ма жар таў. Кож ны госць, 
які ішоў у бок біб лі я тэ кі, зда ваў ся ма ца
ком ду ху і не пад роб ле ным ін тэ лек ту а
лам. Спа да ры ня Ва сі леў ская пад ка за ла 
ра ней, што іх уста но вай ка ры ста ец ца 
па ло ва жы ха роў вё скі, больш за паў ты ся
чы чы та чоў.

Га ра чыя эмо цыі ў кам па ніі пад біў 
пры ход Зьні ча. Па эт з’я віў ся лёг кім кро
кам, ап ра ме не ны аў рай свя та. Ён за хоп
ле ны Бе ла сточ чы най і лі таб’ яд нан нем 
«Бе ла ве жа». Свае ван д роў кі ў Бе ла сток 
па эт ус па мі нае як бла га дат ныя хві лі ны. 

З па доб най цеп лы нёй і прыз нан нем ра
ска заў пра нас Сяр гей Чыг рын, які па вёў 
суст рэ чу. За ла ажы ла, рас п ра мя ні ла ся. 
Зда ва ла ся, знік лі ме жы і час і мы зноў 
ад чу лі ся бе ад ной бе ла ру скай сям’ ёй.

Ну, на па чат ку мя не пры ві та лі як за
меж на га гос ця... У хо дзе ўсё вяр ну ла ся 
на сваё мес ца. Спа да ры ня Ва сі леў ская 
на раз ві тан не ска за ла, што бу дзе вы ву
чаць бе ла ру скую мо ву.

*  *  *
У біб лі я тэ цы я па зна ёмі ла ся са спа

дар ствам Га ляй і Ула дзі мі рам Ка валь чу
ка мі.

Ад ра зу пас ля су стрэ чы мы сха дзі лі на 
рэ пе ты цыі му зыч на га ка лек ты ву «Кры ні
ца», які вя дзе спа да ры ня Га ля. Рых та ва
лі ся да вы ступ лен ня 3 лі пе ня. Мя не ці ка
віў рэ пер ту ар, які жан чы ны зас пя ва юць 
у час дзяр жаў на га свя та.

— «Ехаў Ясь на ка ні, Ка ся во ду бра ла», 
— па ча лі пя вун ні. — Да лей «Ку па лін ка»...

Не менш це шы ла мя не пры сут насць 
спа да ра Ула дзі мі ра. З яго асо бай жы
ха роў Пад ляш ша па зна ёмі ла Ра дыё 
Ра цыя:

«Уні каль ны ча ла век жы ве ў вёс цы 
Жы ро ві чы Сло нім ска га ра ё на, — пі саў ка-
рэс пан дэнт. — Гэ та фа тог раф, ма стак, іка на-
пі сец Ула дзі мір Ка валь чук. Ро дам спа дар 
Ула дзі мір з Мен ш чы ны. У 1995 го дзе ён 
з сям’ ёй пе ра е хаў у Жы ро ві чы. Усё жыц цё 
Ула дзі мір Ка валь чук зай ма ец ца ма стац кай 
фа таг ра фі яй. Пры маў удзел у роз ных між-
на род ных вы ста вах і кон кур сах. Яго фо таз-
дым кі, асаб лі ва чор на-бе лыя, ат рым лі ва лі 
ся рэб ра ны ме даль у Фран цыі на кон кур се 
„Fiap” (1982), між на род ным кон кур се „Еў-
ро па-83” (брон за вы ме даль), бы лых усе са-
юз ных і рэс пуб лі кан скіх кон кур сах. Пер са-
наль ныя фо та вы ста вы ма ста ка ад к ры ва-
лі ся ў Іта ліі, Поль ш чы, Да ніі. У 1991-1995 
га дах Ула дзі мір Ка валь чук уз на чаль ваў 
Мен скі аб лас ны фо так луб „Кры ні ца”.

У пер шы дзень па быў кі я яш чэ не ве
да ла, што са мыя не за быў ныя зда рэн ні 
прой дуць ля свя тых жы ро віц кіх кры ніц. 
А за раз, пас ля рэ пе ты цый, спа дар Ула
дзі мір суп ра ва джаў мя не на вя чэр ню 
ў Лаў ру. Над ува хо дам, як у час су стрэ
чы, шча бя та лі і кру жы лі ла стаў кі...

Я ні ко лі не ад чу ва ла ся бе та кой уз ру
ша най і ад на ча со ва спа кой най...

(пра цяг бу дзе)

vФо та і тэкст 
ган ны КаН Д ра ЦЮК
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Нар ваў ская 
дэ маг ра фія
У Нар ваў скай гмі не Гай наў ска га 

па ве та 47 вё сак і вё са чак, у тым лі ку 
39 са лэц кіх. Най боль шыя гэ та Нар ва 
(пра жы вае ў ёй 1412 асоб), Трас цян ка 
(205), Ла сін ка (187), Ты не ві чы-Вя лі кія 
(128), Кры вец (123), Ма каў ка (113), Га-
ра дзі ска (82), Ад рын кі (81), Са цы (73), 
Вась кі (65), Ага род ні кі (64), Ля хі (60), Ан-
цу ты (60), Хра бу стоў ка (44), Ты не ві чы-
Ма лыя (44), Но ві ны (43) ды Пры буд кі 
і Ва не ва (па 42).

За раз ва ўсёй гмі не пра жы вае 3451 
ча ла век (1653 муж чыны і 1708 жан-
чын), а ў 2016 го дзе бы ло 3618 ча ла век. 
Лік жы ха роў Нар ваў скай гмі ны, — як аў-
та ры тэт на сцвяр джае ў та маш нім ЗАГ-
Се кі раў ніч ка Ала Хі лі ма нюк, — з кож-
ным го дам мен шае і мен шае.

На пра ця гу двух га доў лік жы ха роў па-
мен шаў, між ін шым, у Нар ве — на 12 асоб, 
у Ра га зах — на 11, у Хра бу стоў цы — на 
8, у Ля хах — на 6, у Ага род ні ках, Бял ках, 
Га род чы не і Яно ве — па 5 і ў пя ці вё сках 
(Ан цу ты, Кры вец, Пры буд кі, Трас цян ка, 
Ты не ві чы-Вя лі кія) — па 4 ды ў пя ці сё лах 
— па тры. Па вя лі чы ла ся коль касць жы ха-
роў, між ін шым, у Ла сін цы і Ры ба ках — на 
4 і ў Вась ках — на 3 жы ха роў.

Да най мен шых вё сак на ле жаць Ка ве-
ла — 40, Кат лоў ка і Пух лы — па 38, Да ра-
тын ка, Коз лі кі і Ры ба кі — па 34, Ла пу хоў ка 
і Істок — па 33, Ку то ва — 32, Гра доч на — 31, 
Бял кі і Ра го зы — па 28, Са кі — 23, Пад ба ра-
ві ска — 20, Яно ва — 19, Радзь кі — 17, Іван кі 
— 16, Ці мо хі — 15, Га рэн ды і Ска ры шэ ва 
— па 12, Гра мат нае — 8, Ус нар ш чы на — 7, 
Паш коў ш чы на — 7, Бруш коў ш чы на — 5, Ці-
сы, За ба лац це і Гай ду коў ш чы на — па 2 ды 
Ка ча лы — тут уся го 1 жы хар.

У на цы я наль ных ад но сі нах на сель ні-
цтва гмі ны не ад на род нае: жы вуць тут 
бе ла ру сы і па ля кі. У Нар ваў скай гмі не 
на 100 муж чын пры па дае 105 жан чын. 
За раз ня ма ста га до вых жы ха роў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

У Ста рым Ляў ко ве
На Пят ра і Паў ла, 12 лі пе ня гэ та га 

го да (пят ні ца), у Ста рым Ляў ко ве На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
ад бу дзец ца бе ла ру скі на род ны фэст. 
На сцэ не вы сту пяць ма стац кія ка лек-
ты вы „Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў ко ва, ка-
лек тыў з Лат віі, „Ка лін ка” з Бе ла сто ка, 
„Се вен” з Бель ска-Пад ляш ска га і „Арт-
Про нар” з Нар вы. Па ча так ім п рэ зы а га-
дзі не 17-й. Да тан цаў да га дзі ны 23.30 
бу дзе па дыг ры ваць „Тві стар”.

Куль тур на-за баў ляль нае ме ра пры-
ем ства ар га ні зу юць Гмін ная ўпра ва 
і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На раў цы. 

„Бан да роў ская 
гас цёў ня”
13 лі пе ня гэ та га го да ў Бан да рах Мі ха-

лоў скай гмі ны Бе ла стоц ка га па ве та тра ды-
цый на ад бу дзец ца бе ла ру скі фэст „Бан да-
роў ская гас цёў ня”. У пра гра ме спек такль 
у вы ка нан ні тэ ат раль най гру пы „Про мык” 
з До ма са цы яль най да па мо гі ў Гар ба рах 
ка ля Бан да роў (па ча так а га дзі не 16-й), 
а за тым вы сту пы ма стац кіх ка лек ты ваў 
„Чыр во ныя шпіль кі”, „Сла вян ская но та”, 
„Спя вай ду ша” і „Пры ма кі” — усе яны з Мі-
ха ло ва, „Іг ры ца” з Мін ска (Рэс пуб лі ка Бе-
ла русь), „Кры ні ца”, „Сві та нак” і „Лай ланд” 
з Бе ла сто ка ды „Ху тар” з Га рад ка. Ад га дзі-
ны 20-й пач нец ца тан ца валь ная за ба ва 
пад гу кі бе ла стоц ка га гур та „Лай ланд”.

Пад час і пас ля кан цэр та мож на бу дзе 
па ці ка віц ца, між ін шым, ру ка дзел лем на-
род ных май ст роў з Мі ха лоў скай і На раў-
чан скай гмін (на кір ма шы), бе ла ру скі мі 
кніж ка мі, кам пакт-ды ска мі з гу ка за пі са-
мі бе ла ру скіх, ру скіх і ўкра ін скіх пе сень.

Фэст ла дзяць Бе ла ру скае гра мад-
ска-куль тур нае та ва ры ства, бур га містр 
Мі ха ло ва, Ася ро дак куль ту ры ў Мі ха ло-
ве, сол тыс і ак тыў Бан да роў ды мяс цо-
вая доб ра ах вот ная суп раць па жар ная 
ка ман да. (яц)

На Го ро ді ску пад Трас цян кай плы лі трап ка тыя хма ры, 
якія ўрэш це зва лі лі на па

лет кі і ля сы доў га ча ка ны дождж. «Так 
на зы ва ец ца гэ тае ста ра даў няе мес ца, 
важ нае для бе ла ру скай гі сто рыі і куль ту
ры» — ка жа Вік тар Стах вюк. — Тут знай
ш лі ар тэ фак ты шас ці ты ся ча га до вай даў
нас ці. Зна чыць, тут жы лі на шы лю дзі 
ра ней да ста ра жыт ных рым лян. А гэ тае 
мес ца — не звы чай нае. Тут і «мес ца мо
цы». Тут 3800 га доў та му стап ра цэн т на 
бы ла прас ла вян ская вё ска, знай ш лі тут 
ста ра жыт ныя гар ш кі, штры ха ва ныя за
ру бі нец кай прас ла вян скай штры хоў кай. 
Ле шак Ма тэ ля, вя до мы ра ды е стэт, па
ме раў, што тут ёсць 20 ты сяч адзі нак па 
шка ле Бо ві са. Про ста — мес ца, якое дае 
нам сваю моц!» І хоць ва кол мок рыя 
лу гі, пад рэч кі — ані адзін ка мар не за
ля ціць і не зро біць шко ды ча ла ве ку, які 
пры е хаў сю ды наб раць нат х нен ня для 
пі сан ня на сва ёй род най мо ве. А пчо лы 
шчы ру юць на квет ках ран ня га ле та...

Вік тар Стах вюк — ар га ні за тар чар го ва
га Пік ні ку з бе ла ру скай мо вай (на дру гім 
ба нэ ры — Пік нік з бі ло русь кой мо вой), 
вяр нуў шы ся з лет няй Еў ро пы, уз лез на 
трак тар і аб ка сіў буй ныя тра вы ва кол да
ез ду на стах вю коў скі ху тар па ся род 150 
гек та раў сва ёй зям лі. Улас най, трас ця
ніц кай, на якой га вор цы пі ша най больш 
та ем ныя свае кні гі. Вік тар — не за леж ны 
пісь мен нік. Ха ця згур та ва ны — бо ж ён на
мес нік стар шы ні Бе ла ру ска га лі та ра тур на
га аб’ яд нан ня «Бе ла ве жа». Па эт, пра за ік, 
пе да гог і ра дый ш чык, глы ба ка вод ны ак
ва лан гіст, вя до мы ва ўсёй Еў ро пе і на ват 
у паў ноч най Аф ры цы. Не ба іц ца паг лы
біц ца ў са мыя глы бо кія во ды і ў кос мас, 
а і ў са мую дры му чую гі сто рыю на шых зя
мель і цэ лай пла не ты. І Трас цян ку сваю 
хо ча па ка заць. Па вёў сва іх сяб роў на 
са мае моц нае мес ца ў вёс цы Трас цян цы 
ў Нар ваў скай гмі не — пад ад ну з най п ры
го жых у све це цэр к ваў. У вёс цы, вя до май 
ад ста год дзяў сва і мі куль тур ніц кі мі і аду
ка цый ны мі дзе ян ня мі. Па ка заў пом нік ах
вя рам бе жан ства 1915 го да, які ўзнес ла 
вё ска по бач свай го хра ма.

За дум ш чык і вы дум ш чык, Вік тар — ча
ла век з бі яг ра фі яй, якою мож на бы ло б за
поў ніць не ад но жыц цё. Пра жыў ён мно га 
ча су ў поль скім го ра дзе Чан ста хо ва, дзе 
быў вык лад чы кам (сён ня пры е хаў яго ны 
ву чань Грыш ка), за тым быў у Бе ла сто ку, 
вяр нуў ся ў Трас цян ку... Гас па да рыць. Не
ка то рыя пы та юц ца: «А ча го ты вяр нуў ся? 
Што, ця бе вы кі ну лі з тое Чан ста хо вы? Хі
ба ты кеп скі пра фе сар быў? А наш то та бе 
зям ля?» Сваё «ад п ра фе са ра ваў». І зноў 
вяр нуў ся ў сваю род ную вё ску. Ад на віў 
Мі ле ні ну ха ту і тут жы ве, не па сед лі вы, 
але не мі тус лі вы, кан к рэт ны, гас па да
рыць, збі рае плён і пі ша. За ду маў не 
толь кі «Пік нік з бе ла ру скай мо вай». 
На роз ныя ім п рэ зы пры яз джа юць 
гос ці і су се дзі са све ту. Сё ле та на 
су стрэ чы — гос ці з Бе ла ру сі, з Чэ хіі, 
з Поль ш чы. А най больш — з Нар ваў
скай гмі ны — з Трас цян кі, з Нар вы, 
з Бе ла сто ка... А сён ня — яш чэ тры вя
лі кія бе ла ру скія ме ра пры ем ствы.

— У нас пра хо дзіць свя та на 
дзвюх мо вах: на лі та ра тур най бе ла
ру скай мо ве, бо ў на шых бе ла ру скіх 
шко лах, якіх не ка лі бы ло 185, мы 
вы ву ча лі дзяр жаў ную мо ву і так са ма 
лі та ра тур ную бе ла ру скую мо ву, якая 
ство ра на са шмат лі кіх ды я лек таў, 
цэн т ра лі за ва на. Я вы ву чаў у Трас
цян цы ў шко ле ад пер ша га кла са як 
пер шую мо ву — бе ла ру скую. У нас на 
Пад ляш шы яш чэ мо вы, якія не ка лі 
на зы ва лі ды я лек та мі. Вось тут на ша 
пад ляш ская бе ла ру ская, ста ра ру ская 
мо ва. І на ёй мо жам вы ка заць усё 
— па чуц ці, за хап лен не, свой пат ры я
тызм. Ка жуць пра яго «ба га цей», дык 
мо жа ў сваю «па сяд ласць» збі раць 
гас цей — лі та ра тур ную бра цію. Але 
на гэ тую бя се ду за пра сіў не толь кі ён 
— ба га тую гас ці ну пад рых та ва лі яго 
сяб ры і су се дзі з Трас цян кі.

Свя та бы ло амаль ся мей нае 
— ся род саб ра ных бы лі сва я кі, сем’і 

па бу да ваў сваю са мот ню, дзе па са дзіў 
лес і за сей вае ні вы, дзе мож на чы таць, 
спя ваць, слу хаць і гу ляць з сяб ра мі.

На доў гіх ста лах пад са лід най па вет
кай ля жа лі кні гі шас цёх аў та раў — Іры ны 
Мац ке віч з ро ду Вап з Мін ска — па э тэ сы 
і вык лад чы цы вы шэй шай ма тэ ма ты кі 
ды аў тар кі два нац ца ці пад руч ні каў па на
ву чан ні ка ра ле вы на вук. Бы лі стар шы ня 
Аб’ яд нан ня бе ла ру скіх пісь мен ні каў і га
лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Дзе яс лоў» Ба
рыс Пят ро віч Са чан ка і пе рак лад чык яго 
кні гі на поль скую мо ву Юр ка Плю то віч 

— вя до мы па э та ро дам з Бель ска, 
які пі ша на поль скай мо ве (ён жа 
пе ра кла даў так са ма, між ін шым, 
тво ры Ва сі ля Пет ру чу ка). Бы лі пад
пуш чан скія — з Са цоў Лі дзія Длу га
лэн ц кая, што пі ша і вы дае кні гі на 
поль скай мо ве, ус х ва ля ю чыя род
ны кра я від і лю дзей, і за рэ чан ская 
Мі ра Лук ша, што ўслу хоў ва ец ца 
ў «Спеў дрэў». І Вік тар, у яко га ёсць 
кні гі па э зіі, про зы, і но выя, не ма
лыя та мы, у якіх яго ныя ве ды і ўя
вы мо гуць збіць з пан та лы ку ды на
ват аша ра шыць, ха ця хтось ці мо жа 
іх наз ваць «бай кай». Та ле на ві тыя 
і моц ныя. На пі са ныя Вік та рам па
бе ла ру ску і так, як га во раць у Трас
цян цы. «Ёсць па трэ ба та кіх ма лых 
моў, як мо ва на шай вё скі. Нель га 
пра яе за бы ваць. Бо што ж бу дзе, 
ка лі дзе ці і ўну кі не бу дуць ве даць 
мо вы і бу дуць шу каць: а ча му яна 
пра па ла? На ёй жа пі са лі Ста ту ты! 
Я пер шы верш на пі саў у чац вёр тым 
кла се па чат ко вай шко лы. Ад ва
жыў ся пры знац ца Вік та ру Шве ду, 
што пі шу, і мой пер шы верш быў 
на дру ка ва ны ў «Зор цы»... А ця пер 
з’яз джа ем ся сюды, каб па ся род 
пры ро ды, сяб роў, важ кіх тво раў 
і эмо цый наб раць нат х нен ня і ду ху, 
каб вы ка заць важ нае на на шай род
най мо ве»...

vТэкст і фо та
Мі ры ЛУК ШЫ

Шо сты Пік нік 

Ірына ВАП-МАЦКЕВІЧ

Пытанне мовы
Пытанне мовы не пароль – чужы ці свой.
Але чаму яно дае нам боль,
які пячэ дагэтуль праз стагоддзі?
Ці лёс такі, ці словы ўжо не ў модзе
пра Спадчыну, Каханне і Свабоду?
Ці непатрэбна ўвогуле народу
апісваць пачуццё да роднай маці,
што нас чакае безупынна ў хаце,
дзе нарадзіліся, але з двару пайшлі?
Мы, быццам няўдзячныя сыны,
забыліся на бацькавыя нівы,
на родныя зарослыя магілы.
Ці кут, дзе мы жывем, ужо нямілы?
Апамятацца трэба найхутчэй,
каб край заморскі не маніў вачэй,
і так зрабіць, каб здзейсніліся мары
Купалы, Коласа, тых, хто развеяў хмары
і, здолеўшы суперніка спазнаць,
абараніў Айчыну, мову, Маць.
Павінны заступіцца мы за мову,
каб дзеці, яе ўзяўшы за аснову,
як кропку для адліку новай эры,
змаглі ў лёс яе шчаслівы верыць!

з дзець мі, гас па да ры з су сед ніх го жых 
Са цоў, дзе моц на тры ма ла ся пра ва слаўе 
і ў час цар коў най уніі. Чы та лі ся вер шы 
пасвой му — на бе ла ру скіх га вор ках, па
бе ла ру ску і паполь ску. І спя ва лі ся пес ні 
— пасвой му, пабе ла ру ску, паўкра ін ску 
і пару ску, пес ні пры ве зе ныя з да лё кіх да
рог з бе жан ства, з ча су ва ен на га лі ха лец
ця, з мес цаў, дзе на шых лю дзей пры ня лі 
як сва я коў. Ад туль і го жыя аз до бы хат, 
якія ста лі зна кам Кра і ны ад кры тых ака
ніц. Нас ві ства лі і спя ва лі птуш кі, тра ска
та лі ко ні кі, дзьмуў па ры ві сты ве цер знад 
па лет ка, дзе Вік тар з Аль ж бе тай і сы на мі 

n Злева: Вік тар Стах вюк, Ба рыс Пят ро віч Са чан ка і Юрка Плютовіч
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Пад раз ва гу
Пры ву лі цы ў Ку за ве з бо ку Ча ром хі-

Стан цыі рас це шэсць ве лі зар ных ліп. 
Пяць по бач ся дзіб Воль гі Ра ман чук і Ула-
дзі мі ра Пі ку ці на, ад на по бач Ула дзі мі ра 
Клі мю ка (па кой на га, у лет ні час на ся ляе 
дом дач ка Люд мі ла). У па чат ках шас ці-
дзя ся тых га доў па са дзі ла іх вя ско вая 
мо ладзь, згур та ва ная ў Са ю зе вя ско вай 
мо ла дзі. Іні цы я та рам па сад кі быў Ян 
Саў чук сын Ры го ра. Ліп бы ло нам но га 
больш, але з хо дам га доў бы лі ссе ча ны, 
та му што па гра жа лі бяс пе цы пры да рож-
ных па бу доў (по бач май го до ма, на пры-
клад, бы лі зрэ за ны ча ты ры, дзве по бач 
Ма рыі Вай та шак). Ся ля не па да ва лі за-
явы ў гмі ну, каб Па вя то вае праў лен не 
пуб ліч ных да рог у Гай наў цы па ці ка ві ла-
ся спра вай і зрэ за ла кро ны да па ло вы. 
Пі саў я ў „Ні ве”, але без вы ні ко ва. Чы ну-
шам як гмін на га, так і па вя то ва га са маў-
ра даў гэ та пу стая га вор ка. Па во дзяць 
ся бе як у пры маў цы: «Жы вем з краю, 
ні чо га не зна ем». А пры апош ніх ана ма-
лі ях над вор’я страш на бы ло пра хо дзіць 
ву лі цай, ка лі дрэ вы схі ля лі ся да зям лі. 
Мая су сед ка праз ву лі цу Люд ка Клі мюк 
(па баць ку) пас ля апош няй ві ху ры пры-
бі ра ла аб ла ма ныя га лі ны лі пы. «Доб ра, 
што ніх то не пра хо дзіў да ро гаю, — ка за-
ла. — Не цяж ка ўя віць, што бы ло б, ка лі б 
та кі аб лом зва ліў ся звер ху на ча ла ве ка 
або пра ез джую ма шы ну». Чар го вы раз 
зак лі каю ад каз ных чы ноў ні каў за па ра-
дак на ку заў скай ву лі цы: пак ла па ці це ся 
пра доб раў па рад ка ван не ве ка вых пры-
да рож ных дрэў, па куль ніх то не па цяр-
пеў. Шу каць та ды ві на ва тых бу дзе за поз-
на. Па ду май це, да ра жэнь кія, заў час на. 
Ра іць вам ні жэй пад пі са ны

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Бель скія 
«Ва сі лёч кі»

Ма стац кі ка лек тыў пес ні і тан ца «Ва сі-
лёч кі» вя до мы ў кра і не і за мя жою. Ар га-
ні за ваў ся ў 1964, але афі цый ную наз ву 
пры няў у 1973 го дзе. Ка лек ты вам кі ра-
ва лі шмат лі кія, вя до мыя на Бе ла сточ чы-
не му зы кан ты. За раз ды ры жо рам з’яў-
ля ец ца Мі ка лай Фа дзін. «Ва сі лёч кі» кан-
цэр та ва лі ў шмат лі кіх га ра дах Поль ш чы: 
у Вар ша ве, Быд гаш чы, То ру ні, Плоц ку, 
Поз на ні ды Со па це. Ка лек тыў вя до мы 
так са ма на Бе ла ру сі. Вы сту па лі з кан-
цэр та мі ў Га род ні, Бе ра ста ві цы, Смар го-
ні, Ві цеб ску ды Мін ску. «Ва сі лёч кі» з’яў-
ля юц ца лаў рэ а там шмат лі кіх кон кур саў 
«Бе ла ру ская пес ня», ста лым удзель ні-
кам куль тур ных су стрэч «Грод на — Бе-
ла сток», свя та бе ла ру скай куль ту ры ці 
фаль к ла ры стыч на га ме ра пры ем ства 
«Ку пал ле», шмат лі кіх аг ля даў і кон кур-
саў. За сваю шмат га до вую ма стац кую 
дзей насць у ка рысць бе ла ру скай куль-
ту ры, ка лек тыў быў уз на га ро джа ны За-
ла тым знач ком «Зас лу жа ны Бе ла сточ-
чы не», фі нан са вай уз на га ро дай мі ніст ра 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны, 
так са ма ўзна га ро дай бур га міст ра го ра-
да Бельск-Пад ляш скі. Ан самбль пес ні 
і тан ца «Ва сі лёч кі» ка ры ста ец ца вя лі кай 
па пу ляр нас цю ся род гле да чоў. Рэ пер ту-
ар у іх ба га ты і раз на род ны. Ка лек тыў 
прэ зен туе на род ныя аб ра ды, ка ляд кі, на-
род ныя і ве лі ка пос ныя пес ні на бе ла ру-
скай, ук ра ін скай, поль скай і ра сей скай 
мо вах. На ліч вае трыц цаць удзель ні каў. 
У мі ну лым го дзе, 9 траў ня, на Дзень пе-
ра мо гі вы сту паў з кан цэр там у Пру жа-
нах, сё ле та 9 мая — у Паг ра ніч ным. У гэ-
тым го дзе «Ва сі лёч кі» вы сту пі лі ў се ра ду 
3 лі пе ня ў Дзень не за леж нас ці Бе ла ру сі 
з кан цэр там у Вы со кім.  (УС)

Моя вё ска ру од на
Мей с цэ дзе пэр шы раз дых ну ла.
Зо ба чы ла сон цэ, якое зім ным про ме нём
мор г ну ло до мэ нэ і за го во ры ло,
што прыб лі жа ет цэ скры пу чы мо роз,
які лісь це ў ру лё ні кі поск руч вае.
А вэр хі су хой тра вы на ло жы лі
шап кі пу хо во го шро ну.
І по вет ра ста ло ко лю чэ.
Нэз на ко мые лю дэ
па ве сі лі кар м нік на гол ле гру шы
і сып ну лі жмэ ню збу о жа для пташ кі,
якая шу ка ла есь ці. А шы бы ў ок не
мо роз по ма лё ваў го жэ.
Так, а ў шко ле нэ ўчыў се, бо як на ўро ку
ёму бы ці, нэ му ог, бо жэж ка піч сто я ла
і за чаў пла ка ті. Ба ю ра во ды роз лі ла ся,
по под ло зі по тэк ла, хут ко вы тэр лі
і вы лі лі на дву ор. Бу ольш мо роз
нэ ўхо дзіў у сэ рэ дзі ну шко лы,
а ў ок не на шы бе сі дзеў і слу хаў.
Та кім учэ ні ком быў мо роз зі мой,
а як прыш ла вэс на, ёго прог на ла,
нэ знаю дэ ву он по дзіў се, бо я бы ла
ма лая і ме ла шты ры ме ся цы.
Зо ба чы ла тра ву і бус ла ў чэр во ных чо бо тах,
які хо дзіў ко ло лу га і штось шу каў.
По ду ма ла, што штось згу біў,
а ма ма мне ска за лі,
што есь ці хо чэ, бо пры ле цеў з-за мо ра
ў гось ці. Тут на стоў по ві ёго ха та,
якую ло ні зро біў з гу ол ля, сі на і бо ло та.
Учу ла пэр шэ ёго кле ко тан не,
ду ма ла, што бра во б’е дзю ба ком,
а ву он це шыт цэ ру од ным гніз дом –
так го жэ сьпі вае.
Ма ма ро ска зы ва лі мне ду жо о пры ро дзі,
як я мо ло ко сса ла ў іх.
Тое ўсё мне вуй ш ло ў сэ рэ дзі ну ду шы.
Ста ла я хо дзі ці і рось ці
і бэ рэ зо вым віе ні ком пэ рэд ні дзі лёю
і сьвя том за мі та ці до ро гу ўсла ную бру ком.
То быў обо вя зок под рос ло му дзі ця ці:
між ду ка ме ня мі сьмі це вы мэсь ці
да ле ко за вы гун — то до ро га, якою быд ло
на по ле і з по ля вы га ня лі і пры га ня лі.
Овэч кі ў по го ні хо дзі лі,
а ег ня та на вуш ках кусь ні кі ко лё ро вы ме лі,
іх бы ло вэль мі ду жо — 200-300 штук,
а пась ці трэ ба ко лей кой под Ан тош ко вым
лу гом і ду бом. Ра но па стух про сіў сло вом
«вы га няй, гос по да ру», а под вэ чур
за хо дзі лі овэч кі са мі по сво іх под ву ор ках.
Лю дэ, як уп ра ві лісь з до быт ком,
збі ра лісь ко ло ха ты по рэд гу лі цой на лаў ку.
Сьвя том сьпі ва лі, а ў буд ні дні од ды ха лі.
Бы ло вэ се ло. Мно го мо ло дзё жы ў вёс цы жы ло,
як на ста ло Руз д во, ко ля до ва лі.
За ко ляд ные гро шы на дру гі аль бо трэ ці
дэнь Рож джэ ства сан ка мі зап рэ жэ ны мі ко нём
еха лі ў Цэр к ву. Ба цюш ку про сі лі, коб
од с лу жыў мо ле бень за здо роўе ўсіх ко ляд ні коў.
А як вэр ну лісь до вё скі, то ро бі лі ко ляд ну гось ці ну.
Усех, хто ажэ ніў се, са до ві лі на сто лах і од гу цу ва лі –
ад дзя ля лі од мо ло дзё жы і ча сто ва лі се.
А як на стаў Бо га ты вэ чур, Го го ту ха,
хо дзі лі по под ву ор ках, ро бі лі шко ду,
бра мы зні ма лі, до ро гі по пэ лом вы сы па лі,
со ло мою высь ці ла лі, во ро жы лі бу та мі,
кіш ку пэк лі, ко ля до ва лі до Крэш чэ нія.
Оста лось тэ пэр у па мэ ці
мі ну лэ жы це на ро дзі не.

* * *
Я про сты чо ло век — а не важ ны.
Бо пі шу сло вы, ко то рые чэр паю з ру од ной
Баць коў ской мо вы.

Я мно го знаю слоў,
Бо ро дзі ла ся тут і рос ла.
Ку ток сі е ты мне мі лы,
Ма тэ ры яль не обід ны, а бо га ты ду шэю.
Я ра зу мею мо ву, якою лісь це да дэр ве го во рат.
Дождж іх кро піт, мо чыт і мые,
А ве тёр ро сы про га няе.
Под тэп лым сон цом мэ лё дыя по жы лах,
Як по ну тах ці хут ко го во рыт,
До сэр ца про моў ляе.
Ро дзі на моя бо га та,
Бо сто іт тут дзьвесь це га доў на ша ха та.
У ёй под ру ба здо ро ва і дах не про ці кае,
Под ло га да зэм лі пры шы та,
А до скі гні лоі нэ ма.
Но по ру ог ужэ го во рыт,
Бо дождж ча сто мо чыў,
Ву он рас сы па цісь хо чэ.
На іко не ў ку точ ку Бо жая Ма цер
Од даў на слу ха ла на шу мо ву,
Як мы про сі лі «Пок рый нас од бі ды».
Под сьці ною лу ож ко дэ рэў ля нэ,
А на юом сіен нік льня ны вып ха ны со ло мой.
Там од ды ха лі на шы баць кі і дзі ды,
Якіе цяж ко ро бі лі ў по лі.
А на под ву ор ку лі том тра ва ро стэ,
А зі мою под сьні гом ко ры не од ды ха ют.
Мну о го мож на пі са ці, пі са ці,
З ру од ным сло вом жы ці,
До всех го во ры ці,
А хто нэ по ні мае,
Як схо чэ, наў чы цісь мож на.
Нэ труд нэ во нэ — а про стэ
І клей мае ў со бі.

* * *
На шэ род нэ сло во под ля ской зэм лёй пах нэ
Ле чыт ра ны
Мяг ке і мі лэ бы вае усэ
Ёго гу бі ці нэ мож на
Ша но ва ці — як пух дэ лі кат нэ на ду дзі
По вет ра, і сон цэ сьмі ет цэ
Шчас це ў нас гось ціт
Там у го ры об ло кі сі ні ко лёр ма лю ют
А з дэр ва пуч кі з жы цём ро стут
Ры су ют жы вую кар ці ну род ной зем лі
У рэч цы во да спо ку ой но плы вэ
На Под ля ской на шой зем ле
Мі ло і доб рэ нам жы ці
По-сво е му з лю дзі ма го во рым
Уся пры ро да нас по ні мае
Го лос чуе, зем ля ро дзіт, про моў ляе
Дух ожыў ляе
Мы бо га ты — род ным сло вом жы вэм

З ве рой до Бо га
Цяж кі ра ны на но зе вэ лі кі
І хво ро ба до мэ нэ прыш ла
Мне по ле чыт іх мо літ вой
— З прось бой до Бо га
Хі рург, іс по вед нік ар хі е пі скоп
Сім фе ро поль ско-Крым скій
Вой но-Ясе ніц кій сьвя ці цель Лу ка
Дзісь я чы таю Ака фіст:
Жы ціе, ссыл кі і стра да ніе От ца
Мне на по моч пры хо дят
— Ра ны ле чат
Усё свя тые о Нём сло ва
Хоць не вер ні кі над Сьвя ты нею
Сьмі я лісь
І ро бі лі крыв ду му чы лі От ца
Бог пос лаў Ёго ў лю дзі
Там яві лісь чу дзе са
Дзісь іко ну ма ем
З ей плы вэ здо ро ва во да
Ле чыт ра ны ў ду шэ і це ле
Свя тою ру кой — хі рург
Іс по вед нік, ар хі е пі скоп
Сім фе ро поль ско-Крым скій
Вой но-Ясе ніц кій
Сьвя ці цель Лу ка

* * *
Усю дум ку слоў
Трэ ба зу бом ро ску сі ці.
Тог ды по чу ем смак які жы вэ,
Вып лы вае з сэ рэ дзі ны его.

Як ве цер по ві нэ, за пах роз нэ сэ ўсю ды,
Бо га цтво ў нас зач нэ ро дзі цісь
У тэп лой ха ці, дэ жы ці бу дэ
Мо ва род но го сло ва.
Про сто та — а нэ пань скі цяж кі под луг,
Які сто пой нэ вы год но пэ рэй сь ці
На шы баць кі чу жой стра вы не елі,
З цяж кім тру дом на род ной зэм лі жы лі
І ці шы лісь сво ім ку ском хле ба,
Які чор ствы нэ быў ні ко лі.
Сем’я на ша за сто лом сі дзе ла,
Ду ша род ное сло во ме ла.
Гось ці на бы ла своя
Та кая, як ма ма кор мі лі дзі ця,
Сло вом род ным дзі лі лісь як дзісь
На кар т цы по-пан ску пі са лі,
А од ду шы роз го вор ку з ро та вы пу ска лі,
Та кую як ко лісь з гру дзі выс мак та лі.
Нам бы ло мі ло і тэп ло.
Мы зна ем усё на род ной Ні ве жы цё,
Якое пах нэ хле бом у по лі, а ве цер
Ко лы шэ ось цян ка мі на по лі,
Іх хва ля мі ўклад вае так го жэ.
Лю боў у ду шэ ро стэ
На на шой род ной зэм ле.
Мы по мэ та ці бу дэм і ўспо мі на ем
Сто пу ма ло го дзі ця ці, якая ўчо рай хо дзі ла.
Дзісь вы рос ла — а па мэ та ці бу дэ,
Як тэп ло ў ма мы бы ло,
Бо род нэ сло во з ро та плы ло
А ве цёр роз нёс ёго по сьве ці.
Дзісь чу ем, як учат цэ го во ры ці ма лые дзе ці
Там да ле ко за мо ром і го ра мі вы со кі мі.
Іх нэ від но, а чу ці ўсем
Як ве цер род ну мо ву нэ сэ ўсю ды.

Ве ра РУ СІ НО ВІЧ
Нар ваСло во ле чыт ра ны
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 28-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 28 ліпеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Круг лае, гар ба тае, мах на-
тае, па ба ках бе лае, уся-
рэ дзі не чор нае. А як прый-
дзе бя да, па ця чэ ва да.

(В...)
Ад каз на за гад ку № 24: бу рак.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Вік то-
рыя Бар коў ская, Аляк сан д ра Куп тэль, 

Габ ры е ла Крась ко з Арэш ка ва. Він шу ем!

    
Юля Грэсь, «Бел-News»

Лю дзі
Пра лю дзей мож на 

ска заць мно га,

Але больш ска жуць 

яны са мі пра ся бе!

Што ў ча ла ве чай 

га ла ве не ве дае ніх то.

Што ад бы ва ец ца, 

ка лі ён ка хае, 

ка лі ве ся ліц ца, ды су муе,

Ка лі злос ны, ства рае зло, 

ка лі крыў дзіць –

не ве дае ніх то.

І лю дзі – за гад ка, дзі ва,

ні ко лі не ве да еш, 

што ў сяб ра твай го 

ў га ла ве.

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(2)
10 чэр вень, 
па ня дзе лак, 
га дзі на 10:00 

За на мі ўжо дру гая 
су стрэ ча, на якой я па-
зна ёмі ла ся з На тал ляй 
Кан д ра цюк-Свя руб скай. 
Яна на Су стрэ чах «Зор-
кі» ад па чат ку. Пер шы 
раз пры е ха ла ў Ме ляш-
кі, ка лі ёй бы ло тры 
га ды. Ад ра зу ві даць, 
што ця га да жур на лі сты-
кі ў яе ад най ма лод шых 
га доў. Ця пер спа да ры ня 
На тал ля пра цуе ў рэ дак-
цыі «Ga ze ta.pl», па да-
рож ні чае і пі ша пра 
роз ныя кра і ны. У па да-
рож жах най больш за ха-
пі ла яе Іта лія, а яе 
лю бі мае мес ца на зям-
лі гэ та вя лі кая пя чо ра 
Блю-Гро та на Маль це.

(пра цяг бу дзе) 

Ева Іва нюк, Га лоў ны 
рэ дак тар «Бел-News»

У ма лой вёс цы па Пад ляш шы 
жыў хла пец. Яго зва лі Юр ка. 
Ён жыў у вя лі кай драў ля най 
ха це. Пра ца ваў хла пец у по лі: 
у яго бы лі ма шы ны і ко ні. Юр ка 
быў строй ным ма ла дзё нам, але 
ў яго не бы ло жон кі.

Ён вель мі ха цеў за ка хац ца, 
толь кі не мог знай с ці ад па вед-
ную дзяў чы ну.

Ад на — Оля, бы ла та кая вы со-
кая пры га жу ня. Хла пец ад ра зу 
ў яе за ка хаў ся. Дру гая — Ева, 
не бы ла пры го жай. У яе бы лі шэ-
рыя ва ла сы і ма лень кія, ка рыч-
не выя во чы.

— Ці пры ме це маё за пра шэн-
не, — спы таў ад ной чы ў дзяў-
чат Юр ка, — і зой дзе це ў гос ці?

— Ну, доб ра, — ад ка за лі дзяў-
ча ты, — зой дзем.

Хла пец па ча ста ваў дзяў чат 
гар ба тай і раз маў ляў з імі да 
ве ча ра. Трэ ба бы ло ўжо раз ві-
тац ца. Юр ка зап рог ка ня і ад вёз 
дзяў чат да іх ха ты.

Ра ні цай ён прач нуў ся і ду маў: 
«Ах Оля! Ты та кая пры го жая!»

Ён увесь час ду маў пра Олю.

У ня дзе лю ён дрэн на ся бе 
ад чуў і зах ва рэў. Юр ка ля жаў 
у пас це лі і не мог на ват пад няц-
ца з лож ка. Хут ка пра хва ро бу 
па чу лі лю дзі ў вёс цы. Ка лі Оля 
да ве да ла ся пра гэ та, яна толь кі 
па ціс ну ла пля чы ма. Не ха це ла 
ду маць пра хво ра га сяб ру. Толь-
кі Ева вель мі спа чу ва ла Юр ку. 
Яна пры е ха ла да яго і су ця ша ла.

Ка лі хло пец паз да ра веў, ён 
ра шыў на ве даць ка ха ную Олю. 
Дзяў чы на ад нак пры кід ва ла ся 
над та за ня тай. Та кі ад каз Юр-
ка ат ры маў не каль кі ра зоў. Ева 
толь кі гля дзе ла на сяст ру і спа-
чу ва ла Юр ку. Ёй бы ла со рам на 

за сяст ру, што яна пра ма не ска-
жа хлап цу, што ён для яе абы я-
ка вы...

Ад ной чы Ева і і Юр ка па ча лі 
з са бой шчы ра раз маў ляць. Хла-
пец зра зу меў, што ў дзяў чы ны 
пры го жая ду ша. Ён рап там уба-
чыў ей ную пры го жую ўсмеш ку, 

зра зу меў, што між імі па чы нае 
іск рыц ца. Ён па ка хаў яе ды бы-
ло гэ та ка хан не з уза ем нас цю.

І ве даў ужо, што са мая важ-
ная ў ча ла ве ка ду ша, а не вы-
гляд.

Ма тэ вуш Аста шэ віч, 
«Бел-News»

Матэвуш Асташэвіч і Габрыся Вільдовіч

Са мае 
важ нае

Хатка з Масева. Малюнак Клаўдзіі Ніканчук
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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 № 24-2019: 
Брат, удод, рус, сам, лі лея, ле бедзь, ме тал, 

Алі са, Ян ка. Аб рад, Рым, пас, лес, хі ба, ля ля, 
дзед, язык, яда.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ма ры-
юш Ра дзец кі, Аляк сан д ра Анісь ке віч, 
Аляк сан д ра Ба кун з ПШ № 1 у Гай наў цы. 
Він шу ем!

«Шэп ты з ша фы»: - У якім 
уз рос це Вы па ча лі ці ка віц ца му-
зы кай?

Вік тар Ся маш ка: - Цяж ка вы-
зна чыць кан к рэт ны ўзрост, бо 
ад дзя цін ства я лю біў неш та 
пры ду маць. Я рас стаў ляў ней кія 
рон да лі, ней кія ба нач кі. Пас ля 
сам за пі саў ся ў му зыч ную шко-
лу. Да нас у пер шы клас прый-
ш ла на стаў ні ца і ска за ла, што 
бу дзе за піс ваць на му зыч ныя 
за нят кі. Ніх то не пад няў ру кі. 
А я па ду маў, што ка лі ру ку па ды-
ме мая су сед ка Ка ця ры на, якая 
мне па да ба ла ся, то і я ўзды му. 
І мы амаль сін х ра ніч на ўзня лі 
ру кі і пай ш лі ву чыц ца на фар тэ-
пі я на. Я ад ву чыў ся ча ты ры га-
ды і мне гэ та на да е ла. Я пай шоў 
зай мац ца ў ін шую шко лу. Але 
та ды я ней кія па чат ко выя ве-
ды ат ры маў і по тым вяр нуў ся 
да му зы кі ў свя до мым уз рос це. 
Та ды, ка лі зра зу меў, што ха чу 
іг раць.

«Ш. з ш.»: - Якія ў Вас лю бі-
мыя ін ст ру мен ты?

В. С.: - Я люб лю ўсе му зыч-
ныя ін ст ру мен ты, якія ёсць 
на све це. Для мя не гэ та про ста 
цуд! Ін ст ру мен ты, з які мі я най-
больш прак ты ку ю ся гэ та клар-
нет, флей та, але так са ма ма гу 
пай г раць на ўсім...

«Ш. з ш.»: - Ці Вы лю бі це 
вы сту паць у гру пе ці со ла?

В. С.: - За раз я больш люб лю 
вы сту паць з гур том, ха ця сваю 
пуб ліч ную твор часць па чы наў 
со ла. Ну, гэ та не бы ло зу сім со-
ла. Вось у гэ тым са мым рэ жы ме 
не каль кі га доў я іг раў, а пас ля 
да лу чыў ін шых лю дзей. Не звы-
чай нае ў му зы цы па ра зу мен не 
між ін ст ру мен та мі і людзь мі.

«Ш. з ш.»: - А што Вас нат х-
няе да пі сан ня вер шаў? 

В. С.: — На пэў на ўра жан ні, 
якія я ат рым лі ваю ця гам жыц-
ця. Іс нуе пра га па дзя ліц ца сва ім 
на зі ран нем, дум ка мі. Вось пе-
рад на шай суст рэ чай я пай шоў 
па гу ляць ся род лу гоў, у лес. 
Пас лу хаў як спя ва юць птуш кі, 
як кар кае грак, як гу дуць на ся-
ко мыя, як шу міць тра ва. Збі раю 
та кія эмо цыі, ура жан ні, а яны 
пас ля кам пі лю юц ца ў ней кі 
тэкст, вер шы.

«Ш. з ш.»: - Ці ха пае Вам ча-
су на ўсе хо бі?

В. С.: — Гэ та вель мі ак ту аль-
нае пы тан не. Ёсць про ста пра ца 
дзе ля гро шай і ёсць усё тое, што 
ад чу ваю сва ім пак лі кан нем. 
І на ват ка лі не ат рым лі ваю за 
гэ та гро шай, гэ та ас ноў ная, 
жыц цё вая за да ча. Для мя не 
гэ та му зы ка, па э зія, ра ды ё пе-
ра да ча «Кра ка тук» на Бе ла ру-
скім Ра дыё Ра цыя. На ту раль на, 
гэ та над звы чай цяж ка! Та кая 
пе ра да ча вы хо дзіць кож ны ты-
дзень і ка лі ты за ду маў зра біць 
ней кі цыкл пе ра дач на пе рад, 
то гэ та ўсё трэ ба пад рых та ваць 
ра ней. На да да так у мя не ма са 
ін шых спраў, аба вяз каў. У мя-
не ёсць сям’я, та му мне трэ ба 
ўмець раск ла даць сі лы. Трэ ба 
ра зу мець, што ка лі ты ста міў ся, 
гэ та так са ма мо жа наш ко дзіць 
зда роўю. Трэ ба пра віль на раск-
ла даць сі лы і ра біць усё, што ты 

Ма гу пай г раць 
на ўсіх ін ст ру мен тах

Гу тар ка з па э там, му зы кан там, жур на лі-
стам Вік та рам Ся маш кам з Мін ска.

зап ла на ваў, па чы на ю чы ад са-
мых тэр мі но вых рэ чаў...

«Ш. з ш.»: - Якую з Ва шых 
пра фе сій лі чы це са май цяж-
кай?

В. С.: - Са мая цяж кая на пэў-
на тая, якую ро біц ца дзе ля гро-
шай. Чы таю на ві ны і вя ду эфір 
— гэ та ра мя ство. Ка лі б я быў 
за бяс пе ча ным у ма тэ ры яль ным 
сэн се ча ла ве кам, я вёў бы толь-

кі пе ра да чу «Кра ка тук». Пра ца, 
якую ты лю біш, заў ж ды лёг ка 
ро біц ца. Ты мо жаш стам ляц ца, 
гэ та мо жа каш та ваць шмат нер-
ваў і зда роўя ды ча су, але ты лю-
біш тое і яно ўсё ат рым лі ва ец-
ца. А ка лі ты ўжо неш та зра біў, 
чу еш дап лыў сіл для та го, каб 
ра біць неш та на ступ нае.

«Ш. з ш.»: - Як Вы ра зу ме е-
це пос пех? 

В. С.: — Пос пех я ра зу мею мі-
ні ма лі стыч на. Мой пос пех гэ та 
доб рая кам па зі цыя ці пе ра да ча. 
Ка лі гэ та му зыч ная пе ра да ча, 
то там ня ма ні чо га ліш ня га, 
там усё на сва ім мес цы. Ка лі 
гэ та верш, то ён да клад ны, ёмі-
сты. Ка лі я ад чу ваю, што зра біў 
доб рую рэч — гэ та мой пос пех. 
Я не ду маю пра тое, што ма ла 
лю дзей прый ш ло на кан цэрт, 
як пуб лі ка ўспры ня ла мя не 
— гэ тых па кут я ся бе ўжо паз ба-
віў. Га лоў нае, каб ства раць якас-
ныя, ёмі стыя тво ры.

Grypa

Mi
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Та ва ры ства сяб роў Бе ла-
ве жы і Бе ла веж скі ася ро-
дак куль ту ры 21 чэр ве ня 
на ла дзі лі ці ка вы пер шы 
кан цэрт VІІ вы пу ску «Роз-
на га лос ся» — бе ла ру ска-
га му зыч на га ме ра пры-
ем ства, на кі ра ва на га да 
жы ха роў Бе ла ве жы, на-
ва кол ля і ту ры стаў, якіх 
дзя сят кі ты сяч у лет нім се-
зо не пры яз джа юць у Бе-
ла веж скую пуш чу.

— «Роз на га лос се» гэ та ім п рэ за бе ла
ру скай на цы я наль най мен шас ці, у час 
якой мож на па слу хаць на шы пес ні. У хо
дзе ме ра пры ем ства па пу ля ры зу ем бе ла
ру скую куль ту ру і мяс цо выя тра ды цыі. 
Мы ра шы лі ся прэ зен та ваць бе ла ру скую 
му зы ку роз ных жан раў і наз ва лі ім п рэ зу 
«Роз на га лос се ў му зы цы». Ар га ні за ва лі 
мы ўжо звыш двац ца ці кан цэр таў. Пла
ну ем, каб у час кож на га кан цэр та вы
сту пі ла пры нам сі ча ты рох вы ка наў цаў 
бе ла ру скай му зы кі — ад су час ных эст
рад ных пе сень, да на род ных. Ар га ні зу ем 
«Роз на га лос се» з фі нан са вай да па мо гай 
Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст
ра цыі і Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш
ска га ва я вод ства, — ска заў ды рэк тар Бе
ла веж ска га ася род ка куль ту ры і стар шы
ня Та ва ры ства сяб роў Бе ла ве жы Марк 
Зуб рыц кі, іні цы я тар і ад па чат ку га лоў ны 
ар га ні за тар «Роз на га лос ся».

Ме ра пры ем ства ла дзіц ца з 2013 го да 
ў рам ках пра ек та «Роз на га лос се — цыкл 
му зыч ных прэ зен та цый бе ла ру скай 
на цы я наль най мен шас ці». Ды рэк тар 
Бе ла веж ска га ася род ка куль ту ры Марк 
Зуб рыц кі 21 чэр ве ня на зі раў за ар га ні за
цы яй уся го ме ра пры ем ства і ад на час на 
зай маў ся гу каў з мац няль най апа ра ту рай. 
Ста рэй шыя ту ры сты і жы ха ры Бе ла ве
жы вель мі эма цый на ўспры ма лі бе ла
ру скія пес ні. Іх бур ныя ап ла дыс мен ты 
пад ба дзёр ва лі спе ва коў да вы кон ван ня 
чар го вых пе сень. З хо дам му зыч на га ме
ра пры ем ства боль ша ла коль касць пуб лі
кі, у тым лі ку і дзе так.

— Ра ней у Бе ла веж скай гмі не бы ло 
мно га дзе так і мо ла дзі, якія, зда быў шы 
аду ка цыю, вы яз джа лі жыць у роз ныя 
га ра ды Поль ш чы. Мая дач ка з Кра ка ва 
пры вез ла да мя не ўну каў. Жы ву я не па
да лёк. Па чуў шы му зы ку, мы прый шлі 
па слу хаць і па гля дзець вы сту па ю чых. 
Жы ха рам Бе ла ве жы па да ба юц ца бе ла ру
скія пес ні. Я за раз перш за ўсё зай ма ю ся 
ўну ка мі, якія тут бе га юць і ўвесь час са чу 
за імі, — ска за ла жан чы на пен сі ён на га 
ўзро сту.

— Во сен ню мі ну ла га го да стаў я вы
кон ваць аба вяз кі ды рэк та ра Бе ла веж
ска га ася род ка куль ту ры, а з са ка ві ка 
з’яў ля ю ся ўжо яго ды рэк та рам. У Бе ла
веж скім ася род ку куль ту ры я між ін шым 
зай маў ся ар га ні за цы яй му зыч ных ме ра
пры ем стваў. Ця пер бу дзем па шы раць 
куль тур ную пра па но ву на шай уста но вы, 
між ін шым вяр та ю чы не ка то рыя ра ней 
ар га ні за ва ныя ме ра пры ем ствы, на пры
клад, ма стац кія пле нэ ры, — ска заў ды
рэк тар Бе ла веж ска га ася род ка куль ту ры 
Марк Зуб рыц кі.

«Роз на га лос се» ўме ла вя ла Эва Кот, 
якая ці ка ва рас па вя да ла пра па а соб ных 
вы ка наў цаў бе ла веж ска га ме ра пры ем
ства. Са стаў ляе яна акам па не мент на 
скрып цы для спе ва коў бе ла веж ска га 
ка лек ты ву «Ру ча ёк». Бе ла веж ска му 
ме рап ры ем ству ра біў фа та гра фіі Ма тэ
вуш Гу тоў скі — ад каз ны за куль тур ную 
дзей насць пра цаў нік Гмін най уп ра вы 
ў Бе ла ве жы і за ад но рад ны Гай наў ска
га па ве та. Пер шай на сцэ не вы сту пі ла 
не ві ду чая Юлі та Кіч кай ла з бе ла ру скі мі 
пес ня мі.

— Я люб лю спя ваць пе рад пуб лі кай 
і мя не ра дуе, ка лі яна ап ла дзі руе пас ля 
май го вы сту пу, — за я ві ла Юлі та Кіч кай ла 
з Гай наў кі.

— Тут вель мі доб рая ат мас фе ра для 
спя ван ня. Ва кол шу мяць пуш чан скія дрэ
вы і ад чу ва ец ца чы стае па вет ра пас ля 
дож джы ку. Ся род пуб лі кі мож на заў ва
жыць ту ры стаў, якія моц на ап ла дзі ру
юць пас ля па а соб ных вы сту паў, — за я віў 
муж чы на ста рэй ша га ўзро сту.

Пуб лі цы спа да баў ся вы ступ бе ла ру
ска га ка лек ты ву «Жа ва ран кі» з Мах на
та га, яко му акам па не мент на акар дэ о не 

са стаў ляе ды рэк тар Бе ла веж ска га ася
род ка куль ту ры Марк Зуб рыц кі.

— Мы вель мі це шым ся, што ў Бе ла
ве жы ла дзяц ца бе ла ру скія ме ра пры ем
ствы і ад бы ва ец ца пра мо цыя бе ла ру скіх 
пе сень. Мы ха це лі б, каб жы вы мі бы лі 
ў нас бе ла ру ская мо ва і бе ла ру ская куль
ту ра, пра што дбае спа дар Марк Зуб рыц
кі. Ар га ні зуе ён бе ла ру скія кан цэр ты і ра
зам з Ан джа лі най Ма саль скай ла дзіць 
бе ла ру скія ве ча ры ны ў па чат ко вай шко
ле, у якіх наш ка лек тыў «Жа ва ран кі» так

— У ка лек ты ве «Жа ва ран кі» мы ста ра
ем ся за ха ваць на шу бе ла ру скую пес ню 
і куль ту ру. Я быў іні цы я та рам зас на ван
ня ка лек ты ву і ўда ло ся мне пры цяг нуць 
лю дзей да яго. Мы спя ва ем з 2011 го да, 
а наз ву «Жа ва ран кі» ат ры ма лі ў 2012 
го дзе. Мы лю бі це лі бе ла ру скіх на род
ных пе сень і та кія тво ры спя ва ем у час 
фе сты ва лю «Бе ла ру ская пес ня» і ін шых 
ме ра пры ем стваў. Мы перш за ўсё вы сту
па ем у Гай наў скай гмі не. На ка ляд ных аг
ля дах вы сту па ем з ка ляд ка мі. У рэ пер ту
а ры ма ем не каль кі пе сень на поль скай 
мо ве і пес ні пос на га пе ры я ду. Кас цю мы 
ат ры ма лі мы з Мі ні стэр ства куль ту ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па коль кі наш ка
лек тыў дзей ні чае пры Доб ра ах вот най 
па жар най ка ман дзе ў Мах на тым, а мы 
яе чле ны, у нас ёсць так са ма фор ма па
жар ні каў, у якой ча сам вы сту па ем, — ска
заў ар га ні за цый ны кі раў нік ка лек ты ву 
«Жа ва ран кі» Аляк сей Ге ра сі мюк.

— Мы спя ва ем пабе ла ру ску, пры ма
ем удзел у мно гіх бе ла ру скіх ме ра пры ем
ствах, якія ў нас ла дзяц ца. За раз у тэ ле
ві за ры і кам п’ ю та ры перш за ўсё гу чыць 
поль ская мо ва і мы па він ны ўсі мі сі ла мі 
на ма гац ца за ха ваць род ную мо ву, бо без 
яе не бу дзе і бе ла ру скай на цыі. Я за кон
чы ла ву чо бу ў Гай наў скім бел лі цэі і так 
скла ла ся, што ста ла жыць у Гдань ску. Ка
лі я бы ла ва ўпра ве Гдань ска га ад дзе ла 
БГКТ, мы ар га ні за ва лі мно га бе ла ру скіх 
ме ра пры ем стваў. Я спя ва ла там у бе ла
ру скім хо ры «Жа ва ран кі», які да бі ваў ся 
мно гіх пос пе хаў. Ка лі я вяр ну ла ся ў род
нае Мах на тае на па ста ян нае жы хар ства, 
ха це ла ся мне так са ма неш та тут ра біць 
у ка рысць бе ла ру скай куль ту ры. Ка лі 
з на мі стаў зай мац ца Марк Зуб рыц кі, мы 
што год вы сту па ем у Бе ла ве жы на «Роз
на га лос сі», якое ён ар га ні зуе, — ска за ла 
Ан на Іва нюк з Мах на та га, удзель ні ца ка
лек ты ву «Жа ва ран кі».

Зай маль на за спя ва ла бе ла ру скія 
пес ні ву ча ні ца Гай наў ска га бел лі цэя 
Ве ра ні ка Пта шын ская, якая вы сту пі ла 
со ла. Спя вае яна так са ма ў бел лі цэй скім 
ка лек ты ве «Зніч ка».

— Я ўжо не каль кі га доў вы сту паю 
со ла. Ап ра ча вы сту паў у «Зніч цы», спя
ваю так са ма ў ду э це з сяб рам Ан д рэ ем 
Ба бу ле ві чам у час школь ных ме ра пры
ем стваў і та ды вы кон ва ем бе ла ру скія 
пат ры я тыч ныя тво ры. У час бе ла ру скіх 
фэ стаў я най час цей спя ваю бе ла ру скія 
ме ла дыч ныя пес ні, бо яны най больш па
да ба юц ца пуб лі цы, — за я ві ла бел лі цэ іст
ка Ве ра ні ка Пта шын ская, лаў рэ ат ка, між 
ін шым, Між на род на га кон кур су пес ні імя 
Ан ны Гер ман.

Не каль кі ра зоў вы хо дзіў на сцэ ну Ян 
Шы ма нюк з Се мя ноў кі, які ра сказ ваў 
анек до ты і вёў гу тар ку з пуб лі кай. Ра
ней спя ваў ён у ка лек ты ве «На раў чан
кі» і ў ва каль ным ка лек ты ве з Ду бін, 
а пас ля вы сту паў у ду э це «Ма ня і Ва ня». 
За раз Ва ня вы сту пае со ла. Зор кай кан
цэр та быў ка лек тыў «Ак сель» з Нар вы. 
Вы сту піў ён з рэ пер ту а рам, які вы кон вае 
на вя сел лях і тан ца валь ных за ба вах.

— Мы іг ра лі на за ба вах у Мо ры, Ла
сін цы і ін шых вё сках, але перш за ўсё 
спя ва ем на вя сел лях. Я пі шу сло вы і му
зы ку для на шых тво раў, але вы кон ва ем 
мно гія агуль на вя до мыя пес ні ў сва ёй 
ап ра цоў цы. Прыб ліз на па ло ва на ша га 
рэ пер ту а ру гэ та бе ла ру скія пес ні, але 
мно га вы кон ва ем пе сень жан ру ды ска
по ла на поль скай мо ве. Пры ма ем удзел 
у аг ля дах му зы кі ды скапо ла, якія ар га
ні зу юц ца ў Поль ш чы. Спя ва ем так са ма 
на зак ры тых ме ра пры ем ствах, якія ла
дзяць, на пры клад, прад пры ем ствы для 
сва іх пра цаў ні коў. Ка лі праг ля нуць увесь 
наш рэ пер ту ар, бу дуць там сот ні пе сень, 
— рас па вёў кі раў нік ка лек ты ву «Ак сель» 
з Нар вы Ян Снар скі, які вы сту пае ра зам 
са сва ім сяб рам Сла ві кам.

Пуб лі ка бе ла веж ска га «Роз на га лос
ся» тан ца ва ла пад гу кі ка лек ты ву «Ак
сель» з Нар вы.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Роз на га лос се 
ў бе ла ру скай му зы цы

са ма пры маў удзел. Ар га ні за ваў Марк 
Зуб рыц кі бе ла ру скі ка лек тыў «Ру ча ёк» 
у Бе ла ве жы і па спя хо ва зай ма ец ца з ім. 
Ад нак мы перш за ўсё ўдзяч ны яму, што 
зай ма ец ца з на мі, — ска за лі чле ны ка
лек ты ву «Жа ва ран кі». — Нам пры ем на, 
ка лі на шы бе ла ру скія пес ні па да ба юц ца 
мяс цо вай пуб лі цы і ту ры стам, якія пры
бы лі сю ды на ад па чы нак з роз ных мяс
цо вас цей Поль ш чы і ўзна га родж ва юць 
наш спеў моц ны мі воп ле ска мі.

n Ка лек тыў «Жа ва ран кі» з Мах на та га, яко му акам па не мент са стаў ляе Марк Зуб рыц кі (ста іць спра ва) 

n Ве ра ні ка Пта шын ская

n Зор ка кан цэр та — ка лек тыў «Ак сель» з Нар вы 
(на пер шым пла не Ян Снар скі)
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12 чэр ве ня ў га лоў най шко ле сель-
скай гас па дар кі ў вар ша ве ад бы ла-
ся су стрэ ча ў рам ках цык ла „бліз-
кія, зна ё мыя і... нез на ё мыя” з Зо яй 
сач ко. ме ра пры ем ства пад ло зун-
гам „У ко ле ма лой ай чы ны” аз до бі-
ла вы ступ лен не бель ска га ка лек ты-
ву „жэ мэр ва”. а суст рэ чу зла дзі ла 
ўпаў на ва жа ная рэк та ра ву чэль ні па 
спра вах куль ту ры вя ско вых рэ гі ё-
наў пра фе сар Тэ рэ са За неў ская. спа-
да ры ня пра фе сар ра ней шмат га доў 
пра ца ва ла ў бе ла стоц кім уні вер сі тэ-
це, жы ва ці каў ля чы ся куль тур ным 
жыц цём на ша га мяс цо ва га бе ла ру-
ска га ася род дзя. і па куль там што 
да ча го, то я па ста віў пы тан не:

— Што Вы за раз ба чы це на на шым бе ла
ру скім Пар на се?

— Я вель мі ўзра да ва ла ся і бы ло мне гэ та 
пры ем най не ча ка нас цю, ка лі ат ры ма ла 
пе ра сыл ку ад спа да ры ні Зоі Сач ко з яе 
апош нім, ве ліч ным па вод ле мя не то мі кам. 
Вя до ма, бы ло мне вель мі мі ла, што ха ця 
я паза Бе ла сто кам і паза Бе ла сточ чы най 
амаль двац цаць га доў, то ад нак пра мя не 
пом ні це. І гэ та бы ла мне вель мі мі лая не
ча ка насць. Мяр кую, што не толь кі гэ тым 
то мі кам, але і ра ней шы мі спа да ры ня Зоя 
Сач ко да лу чы ла ся да та го Пар на су. Гэ та 
зна ка мі ты то мік. Зна ка мі ты, вель мі ам біт
ны. Вер шы, якія апы ну лі ся ў гэ тай кніж цы 
гэ та вель мі роў ныя тво ры. Як я гар та ла 
гэ тую кніж ку, то ду ма ла пра Шым бор скую, 
якая шлі фа ва ла свае тэк сты. І ка лі вы
да ва ла то мік, вы да ва ла ад ча су да ча су, 
і ням но га ў ім бы ло вер шаў, але ўсе яны 
бы лі та кія, што нель га бы ло пры ча піц ца 
ні да за ду мы, ні да рэ а лі за цыі та го вер ша. 
Та му пры га да ла ся мне та кое вы каз ван не 
Кан віц ка га — я яго цы та ва ла ў рэ цэн зіі 
то мі ка спа да ры ні Сач ко, што ка лі ка мусь 
лёг ка пля цец ца, то на о гул абышто яму 
пля цец ца. Апош ні то мік па ні Сач ко быў 
у 2000 го дзе, зна чыць пас ля дзе вят нац ца
ці га доў па ка за ла ся кні га. Але вар та бы ло 
ча каць тыя 19 га доў. Гэ та вер шы, якія 
не маг чы ма чы таць між абе дам і чор най 
ка вай. Кож ны з іх ня се пэў ную па сыл ку. 
І зноў пры га да ла ся мне та кое вы каз ван не 
Ві таль да Ляш чын ска га, рэ жы сё ра та кіх 
філь маў, як м.інш. „Ка на пель ка” ці „Ка лос”, 
які ска заў, што яго для эк ра ні за цыі ці ка віць 
толь кі та кая лі та ра ту ра, у якой чу ваць як 
ля ціць птуш ка. Што гэ та аба зна ча ла? Гэ та 
аба зна ча ла ме та фі зі ку, што яго ці ка вяць 
та кія апо вес ці, якія ня суць з са бою ней кі 
агуль на ча ла ве чы і ме та фі зіч ны па сыл, зна
чыць та кія, якія кра на юць на шу ду хо васць. 
І я мяр кую, ка лі чы та ла гэ ты то мік Зоі Сач
ко, што гэ та ме на ві та та кая кніж ка, у якой 
чу ваць як ля ціць птуш ка. Што там кож ны 
ра док да каз вае нам та кую про стую дум ку, 
што кож ная, на ват най з вык лей шая рэч, 
мае свой глы бо ка пры ха ва ны ме та фі зіч ны 
сэнс і та му да стой ная здзіў лен ня і за хап
лен ня. Та кая ла вач ка, якая ўра стае ў зям
лю, на якую ся да лі па ка лен ні, а мо жа ся дае 
трэ цяе ці чац вёр тае па ка лен не і з са бою 
раз маў ля юць, то тая ла вач ка аба зна чае 
аз на чэн не та го мес ца, дзе той, што ся дае 
сён ня, мае глы бо кую свя до масць, што тут 
ся да лі пра дзе ды, дзя ды, баць кі і тут сён ня 
ся даю я. Зна чыць штось, што кра нае на шу 
то ес насць. І мяр кую, што гэ тая кніж ка вель
мі пры го жа ўпіс ва е е ца ў та кую кан вен цыю, 
вель мі сён ня ўсім хі ба ці ка вую, у шы рэй
шым зна чэн ні чым край ці мяс цо вая ай чы
на — гэ та ме на ві та ма лая ай чы на. Ма лая 
ай чы на, най мен шая рэч пас па лі тая, з якой, 
у прын цы пе, усё па чы на ец ца. Па чы на ец ца 
на ша жыц цё, па чы на ец ца на ша то ес насць, 
ну і вель мі ча ста так са ма на веч ны спа чын 
так са ма вяр та ем ся ў гэ тае мес ца.

— А як з Ва ша га пун к ту гле джан ня вы
гля дае шы рэй шая па на ра ма на ша га 
Пар на са?

— Мяр кую, што маю мен шыя маг чы мас
ці для та ко га на зі ран ня, бо не ўдзель
ні чаю ўжо ў су стрэ чах „Бе ла ве жы”. 
У Вар ша ве мож на бы ло ка лісь ку піць 
ад нос ныя кні гі ў кні гар ні па ву лі цы Га га
ры на, але здаў на ўжо там іх ня ма. Я ат
рым лі ваю знач на менш — як прыш люць 
мне аў та ры, або ка лі штось уба чу ў спа

дар ства Шве даў. Та му скла да на мне ця
пер мер ка ваць на ха ду, бо маю мен шыя 
маг чы мас ці чы тан ня. З та го, што мне 
вя до ма, то на да лей фун к цы я ну юць тыя 
са мыя проз віш чы. Ба чы ла апош нім ча
сам то мік На дзі Ар ты мо віч; на пэў на гэ та 
вель мі доб рая кніж ка, але гэ та пад бор ка 
вер шаў з ра ней шых то мі каў — не знай ш
ла я там ні чо га но ва га. Але кні га на пэў на 
вель мі доб рая. І не ве даю, хто яш чэ што 
вы даў, бо да мя не на він кі не да хо дзяць.

А ад к ры ва ю чы ме ра пры ем ства пра фе
сар Тэ рэ са За неў ская ска за ла шы ро кай 
аў ды то рыі:

— Бе ла ру сы з’яў ля юц ца шмат лі кай нац мен
шас цю ў Поль ш чы, але пе рак ла да ю чы гэ та 
на на шы су стрэ чы, то яны так ча ста не вы
сту па лі. Ну, бы ла Ка ся Дміт рук і пра фе сар 
Аль ж бе та Чык він. Ад нак мяр кую, што ўсё 
пе рад на мі. Я дзе сяць га доў свай го жыц ця 
прыс вя ці ла бе ла ру скай лі та ра ту ры поль
скіх бе ла ру саў, апуб лі ка ва ла тры кніж кі 
па гэ тай тэ ме, а пас ля за ня ла ся чымсь ін
шым і па мя ня ла сваё мес цаз на хо джан не. 
І вель мі ўзра да ва ла ся, ка лі ат ры ма ла па 
пош це па сыл ку, а ў той па сыл цы быў то мік 
спа да ры ні Зоі Сач ко „Па ка”, зна чыць „Do pó
ki”. Па ні Зоя Сач ко пі ша ў ды я лек це сва ёй 
род най вё скі і на пы тан не, ці гэ та не зву
жае ко ла ей най пуб лі кі, ад ка за ла, што яна 
хо ча быць бліз кай лю дзям, а не вя лі кай. 
Але та кім чы нам, це раз та кую бліз касць, 
ста но віц ца вя лі кай. Гэ тая кні га мне вель мі 
па да ба ец ца; да рэ чы, усе то мі кі спа да ры ні 
Зоі Сач ко вар тыя ўва гі; іх ням но га. Мяр
кую, што ча ста та пуб лі ка ван ня яе кні жак 
па ры тэт ная да ча ста ты, з якой пуб лі ка ва ла 

свае кні гі Шым бор ская. Апош ні то мік, які 
спа да ры ня Сач ко апуб лі ка ва ла, па ка заў ся 
ў 2000 го дзе, зна чыць 19 га доў трэ ба бы ло 
ча каць чар го ва га то мі ка, які зноў не та кі 
аб шыр ны. Але кож ны з тых вер шаў схі ляе 
да роз ду маў. Га вор кі і мо вы бе ла ру ская 
і поль ская з ад ной сла вян скай сям’і і ка лі 
крыш ку на ту жыц ца мож на зра зу мець, 
што спа да ры ня Сач ко пі ша. Гэ та вер шы, 
якія пат ра бу юць за ся ро джан ня, рэф лек сіі, 
ці шы. Бо так са праў ды з ці шы і са здзіў лен
ня, і з ма літ вы на ра джа ец ца па э зія. Вер шы 
спа да ры ні Сач ко па каз ва юць нам, што 
кож ная най д раб ней шая рэч мае свой глы
бо ка пры ха ва ны ме та фі зіч ны сэнс і та му 
вар тая за хап лен ня. І з за ду мы над све там 
на ра джа ец ца па э зія. І ка лі ў род най вёс цы 
спа да ры ні Сач ко ёсць урос лая ў зям лю 
ла вач ка, на якую ся да юць жан чы ны і гу
та раць на та кой мо ве, на якой спа да ры ня 
Сач ко пі ша. Быц цам звы чай ная рэч, ка лі 
ў шэ рую га дзі ну пры се лі су сед кі і гу та раць. 
Але тая ла вач ка ўрас ла ў зям лю. І яны ве
да юць, што на яе ся да лі іх нія прод кі, а неў
за ба ве бу дуць ся дзець і наш чад кі. І гэ та 
вель мі важ нае, важ нае не толь кі для Сту
дзі вод, для Вуль кі, для Ор лі, для Бель ска ці 
для Бе ла сточ чы ны. Кож ны з нас мае сваю 
мяс цо вую рэч пас па лі тую і сваё мес ца, 
ад куль вый шаў. Ме на ві та свя до масць та го 
мес ца дае сі лу та му ўся му, што ад бы ва ец
ца ў жыц ці. Тое, ча го дас вед чым сён ня, пра 
што бу дзем га ва рыць сён ня, да ты чыць 
кож на га з нас, бо кож ны з нас з ад кульсь, 
з якойсь ма лой ай чы ны, мяс цо вай рэ чы 
пас па лі тай. І кож ны з нас ня се пэў ныя 
вар тас ці, якія вы нес з та го мес ца. Гэ та ста
рыя праў ды, з ан тыч нас ці. З ан тыч нас ці 
ма ем та кое вы каз ван не до тык Ан тэя. Што 

гэ та та кое? Мі фіч на га Ан тэя нель га бы ло 
за біць, па куль ён ста яў на зям лі, на якой 
на ра дзіў ся. І толь кі Ге ракл быў вы му ша ны 
па ка ры стац ца фар тэ лем, каб адар ваць яго 
ад зям лі і за біць яго ў па лё це. Бо ка лі ста яў 
на зям лі, то быў ма гут ны сі лай та го мес ца. 
Він шую гэ тай кніж кі і ра ду ю ся, што маг ла 
стаць яе чы тач кай і што не за бы лі Вы пра 
мя не. Вар ты гэ ты твор па пу ля ры за цыі, не 
толь кі ў гэ тым мес цы, але і ў ін шых, што 
да рэ чы і ад бы ва ец ца не за леж на ад на шай 
сён няш няй су стрэ чы.

І да да ла:

— Ха чу вам прад ста віць ка лек тыў, які 
з’яў ля ец ца вы ні кам пэў на га пра ек та, 
пэў най за ду мы, але га лоў ным чы нам аг
ром най па сіі гэ тых ма ла дых лю дзей. На
пэў на дзя ку ю чы ані ма та ру, які знай шоў
ся ся род іх. Проз віш ча Да ра фея Фі ё ні ка 
ўжо да во лі вя до мае ў ко ле тых лю дзей, 
якія ці ка вяц ца му зы кай.

Да лей пра фе сар Тэ рэ са За неў ская пры
ві та ла ўсіх пры сут ных, у іх лі ку і сяб раў 
Уні вер сі тэ та трэ ця га ве ку з Ло ві ча.

Са спа да ры няй Зо яй Сач ко чы та чы ме лі 
на го ду тут ужо зна ё міц ца, але вар та яш чэ 
пры вес ці па ру слоў, якія яна ска за ла на су
стрэ чы на конт яе па э тыч най схіль нас ці:

— Што мя не за ха пі ла? Тра ды цыі, звы чаі, 
свя ты. Але не толь кі; так са ма тыя про
стыя ся лян скія дзе ян ні. Як я ста ла пі саць 
на га вор цы? Ка лі бы ла ў лі цэі пра чы та ла 
кніж ку Ра су ла Гам за та ва „Мой Да ге стан”. 
Яна бы ла на пі са на на авар скай мо ве, на 
мо ве не вя лі кай моў най гру пы. І та ды я па
ду ма ла, што і я ў па доб най сі ту а цыі — не вя
лі кая гру па, якая га во рыць толь кі на сва ёй 
мо ве, вы каз вае на ёй усе свае па чуц ці 
— дык ча му ж і мне так не пі саць. І ста ла 
пі саць. І дэ бю та ва ла я ў 16га до вым уз рос
це ў бе ла ру скім тыд нё ві ку „Ні ва” вер шам 
„Ве чар ка пу сты”.

Па э тэ са пра чы та ла не каль кі сва іх вер
шаў, так у ары гі на ле, як і ў пе ра кла дах 
Вік та ра Шве да на поль скую мо ву.

Гос ці з Бель ска па да ры лі спа да ры ні Тэ рэ
се За неў скай тра ды цый ны пад ляш скі ка
ра вай. А гурт „Жэ мэр ва” па ка заў аб рад ку
ста, спя ва ю чы ніз ку пад ляш скіх пе сень. 
Пад кі раў ні цтвам Ан ны Фі ё нік у Вар ша ву 
ў скла дзе гур та пры е ха лі Мак сім Фі ё нік, 
Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, Уля Алек сяк, Іне са 
Га па нюк і Дар’я Мар ты но віч.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру ская лі та ра ту раз наў ца,  спя вач ка, 
ак тор ка,  пе да гог  Але ся  Алек сан д ро віч  на
ра дзі ла ся ў Мін ску 12 лі пе ня 1904 г. Ся стра 
больш вя до ма га па э та Ан д рэя Алек сан д ро
ві ча, вяз ня ста лін скіх кан ц ла ге раў, але ча ла
ве ка  не ад наз нач най  рэ пу та цыі.  За му жам 
Але ся Алек сан д ро віч бы ла за Мі ха сём Ма
ро зам, які быў са вец кім дып ла ма там.

У 1920 г.  Але ся  Алеск сан д ро віч  бра ла 
ўдзел у пра цы клу ба бе ла ру скай ма стац кай 
ін тэ лі ген цыі.  З 1920 г.  так са ма  пра ца ва ла 
ў Бе ла ру скім дзяр жаў ным тэ ат ры. Сяб ра ва
ла з лі та ра та рам Мі ха сём Ча ро там і ў 1921 г. 
ста ла пер шай вы ка наў цай ро лі Але сі ў му
зыч най дра ме па э та „На Ку пал ле” ў Бе ла ру
скім дзяр жаў ным тэ ат ры. Гэ тая ро ля бы ла 
на пі са на Ча ро там ад мыс ло ва для яе.

Але ся  Алек сан д ро віч  бра ла  ак тыў ны 
ўдзел у ра бо це гур т ка „Бе ла ру ская хат ка”. 
Гэ ты  куль тур ніц кі  клуб  стаў  зна ка мі тым 
праз  на ладж ван не  бе ла ру ска га  жыц ця, 
аб’ яд нан не бе ла ру скай мо ла дзі. Як адз на
ча ла Але ся ў ан ке це пры па ступ лен ні ў Бе
ла ру скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, яна ця гам 
не каль кіх га доў спя ва ла ў Бе ла ру скім на
род ным хо ры пад кі раў ні цтвам ды ры жо
ра  і кам па зі та ра  Ула дзі мі ра  Тэ раў ска га, 
ку ды  пры цяг ну ла  і свай го  бра та  Ан д рэя. 
Слу хаць  соль нае  вы ка нан не  Але сі  вель
мі лю біў Ян ка Ку па ла. Цёп ла і пра нік нё на 
яна спя ва ла пес ні ў ап ра цоў цы Дзміт рыя 
Аг рэ не ваСла вян ска га  „Ча ла век  жон ку 
б’е”, а так са ма „Ка ля ха цін кі”. Не пра хо дзі
ла без бі саў, як ус па мі наў Ка стусь Пу роў
скі, і пес ня на сло вы Ку па лы „Шум ныя бя
ро зы”, якую вы кон ва лі Але ся Алек сан д ро
віч, Ган на Бяль ке віч і Язэп Ва сі леў скі.

Бе ла ру скі ак тор і тэ ат раль ны дзе яч Яў
ген Ра ма но віч так пі саў пра Алек сан д ро
віч:  „...бы ла ўжо доб ра вя до май у Мін ску 
са ліст кай  з не па раў на най  дзя во чай  аба
яль нас цю  і рэд кім  па  чыс ці ні  лі рыч ным 
сап ра на. Усім нам Але ся ў тыя га ды зда
ва ла ся  ідэ аль ным ува саб лен нем бе ла ру

скай дзяў чы ны, якая ні бы сыш ла са ста ро
нак па э зіі Ян кі Ку па лы”.

У 1928 го дзе Алек сан д ро віч скон чы ла 
БДУ.  Скла ла  пад руч ні кі  „Род ная  кра і на” 
(паз ней  „Род нае  сло ва”)  для  4га  кла са 
(да па мож нік  выт ры маў  аж но  13  вы дан
няў, 19451957), „Кні га для чы тан ня ў пер
шым кла се” (4 вы дан ні, 19341937). Пе ра
вы да ва лі ся „Хрэ ста ма тыя па лі та ра ту ры” 
для 3га і 4га кла саў (19381941, су поль на 
з ін шай аў тар кай)  і чы тан не для 7га кла
са „Род ная лі та ра ту ра” (19451947).

Пас ля Дру гой  су свет най вай ны Але ся 
Алек сан д ро віч  пра ца ва ла  ў Лі та ра тур
ным му зеі Ян кі Ку па лы. Пі са ла ар ты ку лы, 
уступ ныя  сло вы  да  вы дан няў,  ус па мі ны 
пра  Ян ку  Ку па лу,  Цёт ку,  Фран ціш ка  Ба гу
шэ ві ча, Мак сі ма Тан ка,  Ар ка дзя Ку ля шо
ва ды ін шых. Пе рак ла да ла на бе ла ру скую 
мо ву кні гі для дзя цей.

Алек сан д ро віч  бы ла  зна ё мая  з Ян кам 
Ку па лам  яш чэ  з па чат ку  1920х  га доў. 
Ча ста  бы ва ла  на  ква тэ ры  па э та.  Улет ку 
1933 г.  па  зап ра шэн ні  Ку па ла  з жон кай 
ад па чы ваў у Ка пы лі ў до ме Ма ро заў, баць
коў  му жа  Алек сан д ро віч.  Алек сан ро віч 
— скла даль ні ца жыц цё ва га і твор ча га ле
та пі су Ян кі Ку па лы да 1917 го да, аў тар ка 
ўспа мі наў пра па э та.

Ас ноў ныя  тво ры  і пра цы  Алек сан д
ро віч:  „Іван  Да мі ні ка віч  Лу цэ віч  (Ян ка 
Ку па ла)”  („Са вец кі  се ля нін”,  9  снеж ня 
1945 го да), „Сяб ра мо ла дзі” („Ста лин ская 
мо ло дежь”, 29 чэр ве ня 1945 го да), „Аб да
каст рыч ніц кай  твор час ці  Ян кі  Ку па лы” 
(ча со піс  „По лы мя”,  1947  г., № 6),  „Па э ма 
Ян кі  Ку па лы  «Ад веч ная  пес ня»  ў ацэн цы 
да рэ ва лю цый най  кры ты кі”  (ча со піс  „Бе
ла русь”, 1947 г., № 6), ус па мі ны ў збор ні ку 
„Ян ка Ку па ла” (Мінск 1952).

Па мер ла  Але ся  Алек сан д ро віч  у Мін
ску до сыць ра на — 25 жніў ня 1947 го да, ёй 
бы ло толь кі 43 га ды.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

115 га доў з дня на ра джэн ня

Алесі Александровіч
Ад ным  з най больш  вя до мых  мес цаў 

для ту ры стаў у Бе ла ру сі за апош нія па ру 
дзя сят каў  га доў  стаў  ста ра жыт ны  Няс
віж. Ця пер ён са праў ды вар ты на вед ван
ня  і зна ём ства  са  ста ра жыт най  гі сто ры
яй. Па коль кі  не  ў кож на га,  хто  ха цеў  бы 
пры ехаць у Няс віж і па ха дзіць па яго зам
ку,  ёсць  та кая маг чы масць,  то,  ве ра год
на, для та ко га ча ла ве ка бу дзе ка рыс ным 
сайт у ін тэр нэ це, дзе вы дат на прад стаў
ле ны гэ ты на цы я наль ны гі сто ры какуль
тур ны му зейза па вед нік.

Каб  зра біць  вір ту аль ную  эк скур сію 
ў Няс віж, вар та наб раць на сва ім кам п’ ю
та ры ад рас https://nias vizh.by. Пе рад на
шы мі  ва чы ма  ад к ры ец ца  за хап ляль нае 
вы яў лен не  зам ка  і на ва кол ля  з вы шы ні 
пту шы на га  па лё ту.  Пры чым  вы яў лен не 
ру хо мае, і гэ та на дае яму боль шую рэ а лі
стыч насць.

Увер се  і пад ні зам фо таз дым ка зна хо
дзяц ца вый с ці на раз на стай ныя руб ры кі. 
Праў да, мно гія з іх гэ та пад руб ры кі ін шых, 
як на пры клад, руб ры ка „На вед валь ні кам”. 
Яна змяш чае вый с ці на аб’ ек ты, дзе пра во
дзяц ца  асоб ныя  эк скур сіі.  „Гі ста рыч ная 
каш тоў насць  ад на го  з са мых  ста ра жыт
ных па ла ца вазам ка вых ком п лек саў Еў ро
пы, за ча ра валь ныя сва ёй пры га жос цю па
ла ца вы ан самбль і пры лег лыя да яго пар
кі, аў тэн тыч ная ат мас фе ра ся рэд ня веч ча 
і су час ныя тэх ніч ныя маг чы мас ці ро бяць 
му зейза па вед нік  „Няс віж”  уні каль най 
пля цоў кай  для  ар га ні за цыі  ме ра пры ем
стваў роз ных фар ма таў”, — па ве дам ля ец
ца ў той жа руб ры цы пад за га лоў кам „Уні
каль ныя маг чы мас ці”.

Больш пад ра бяз на пра па ла ца вазам
ка вы  ан самбль  рас па вя да ец ца  ў ад най
мен най  пад руб ры цы.  Ад сюль  мы  да ве
да ем ся,  што  яго  бу даў ні цтва  па ча ло ся 
ў 1583 го дзе. „Да па чат ку XVIІ ст. бу даў ні

чыя пра цы бы лі га лоў ным чы нам за вер
ша ны.  Вал  вы шы нёй  да  20  мет раў  быў 
ума ца ва ны  ка мен нем.  У ХVII ст.  па  вуг
лах ба сты ё наў бы лі збу да ва ны 4 аба рон
чыя  ве жы.  Па ды ход  да  зам ка  з за ха ду 
быў ума ца ва ны трох кут ным шан цам, да 
яко га вя лі дзве пад’ яз ныя да ро гі”, — прэ
зен туе  сайт  га лоў ную сла ву тасць Няс ві
жа. Сваю асаб лі вую пры ця галь насць да 
ту ры стаў па ла ца вы ан самбль на быў пас
ля  2012  го да,  ка лі  ў ім  бы лі  за вер ша ны 
рэ стаў ра цый ныя пра цы і для на вед валь
ні каў ад к ры лі ся эк с па зі цый ныя за лы.

Яш чэ  ад ной  жам чу жы най  Няс ві жа 
з’яў ля ец ца яго ра ту ша, бо яна най ста ра
жыт ная ся род па бу доў га рад ско га са ма
кі ра ван ня, якія за ха ва лі ся на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі.  „З 1997  па  2004 гг.  на  пом ні ку 
ар хі тэк ту ры  XVI—XVIII  стст.  няс віж скай 
ра ту шы,  пра во дзі лі ся  рэ стаў ра цый ныя 
ра бо ты. У вы ні ку фа са ды бу дын ка на бы
лі свой пер ша па чат ко вы вы гляд, ад ноў ле
ныя вер х нія яру сы ве жы, із ноў (як і ў XVI 
ст.)  ве жу  ўпры го жы лі  га рад скі  га дзін нік 
і на зі раль ная пля цоў ка”, — рас па вя да ец
ца ў пад руб ры цы „Ра ту ша”.

Ад мет нас цю Няс ві жа з’яў ля юц ца і ад
ро джа ныя пар кі на тэ ры то рыі ка ля зам
ка. На сён няш ні дзень зя лё ны ан самбль 
ук лю чае  ў ся бе  пяць  пар каў:  Зам ка вы, 
Ста ры,  Япон скі,  Ан г лій скі,  Ма ры сін.  Іх 
агуль ная плош ча скла дае 66 гек та раў.

Пра тое, коль кі каш ту юць эк скур сіі па 
роз ных сла ву тас цях Няс ві жа, мож на да
ве дац ца ў руб ры цы „Пас лу гі і кош ты”. Ак
ра мя  вы шэй паз на ча ных,  на вед валь ні кі 
мо гуць за ці ка віц ца „Днём імя нін ні ка ў му
зеі”,  ба зай  эка ту рыз му  аль бо  арэн дай 
за лаў  па ла ца ва га  ан сам б ля  для  пра вя
дзен ня кан фе рэн цый, се мі на раў, прэ зен
та цый і ін шых ме ра пры ем стваў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://niasvizh.by
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14.07 — 20.07

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1.  рош чы на  для  са ма гон кі,  2. 

стра ва  з бу ра коў  і ін шай  га род ні
ны, 3. між сне дан нем і вя чэ рай, 4. 
між Уруг ва ем і Ве не су э лай, 5. сель
ска гас па дар чая  цяг ла вая  ма шы
на,  6.  доў гая  шы ро кая  адзе жы на 
ў выг ля дзе плаш ча, 7. ры ту аль ная 
за ба ро на,  8.  ада соб ле ная  ся лян
ская  ся дзі ба,  9.  ка ва лак  бер вя на 
на па лі ва, 10. ара мат.

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 24 ну ма ра

Ла дан,  суп,  май,  па стар,  форт, 
Бель гія, ад на дум ні ца, сня гір, ку ча, 
Шан хай.

Ра шэн не: сам пад фі гу рай, 
а чорт пад ску рай.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 15-17.07. мо жаш «пап ш ты кац-
ца» з сяб ра мі. 15-16.07. мо жаш нар вац ца на 
пра ціў ні ка, яко му не да сі ра ды. За ля цяць та бе ў га-
ла ву нез вы чай ныя ідэі. Дзя ку ю чы ад ва зе і свя до-
мас ці мэ ты та го, ку ды ідзеш, вель мі шмат ча го доб-
ра га зро біш. Ад чу еш ся бе па нам свай го жыц ця! 
Не пі ха лод ных на по яў, не на кі дай ся на ма ро зі ва.
(21.04. — 21.05.) 15-19.07. нуд ныя і «пас па лі-
тыя» аба вяз кі мо гуць ця бе прыг ня таць. Да ска на-
лы час на вод пуск ці хоць ка ро цень кі ад па чы нак. 
Лет няе ка хан не па я віц ца хут чэй, чым спа дзя еш-
ся! Шмат на год для флір та ван ня. На пра цы, ка лі 
хто та бе хо ча заш ко дзіць, спра віш ся з ім і яго ін т-
ры га мі. Асаб лі ва, ка лі ро біш кар’ е ру або ся дзіш 
на вы со кай па са дзе — зай з д рос ні кі бу дуць аж 
кі пець! Маг чы мая доб ра ап лат ная хал ту ра. 19-
20.07. сем раз ад рэж, па куль ска жаш.
(22.05. — 22.06.) 19-20.07. вель мі доб ра да га-
во рыш ся з бліз кі мі. Ім п рэ зы і на ра ды. На пра-
цы не да каз вай, што мо жаш, бо кан ку рэн цыя 
схо ча зай граць на тва ёй ам бі цыі. Стус па пер 
пе ра ста не стра шыць на тва ім ста ле. Мно ства 
энер гіі, але не ры зы куй. Асаб лі ва не ку пай ся 
ў не даз во ле ным мес цы. На го да для да дат ко-
вых за роб каў. Пе ра ка на еш ся, што на су се дзяў 
вар та раз ліч ваць ча сам лепш чым на сям’ю.
(22.06. — 23.07.) 19-19.07. мо жаш ад чуць, што 
з та бою не лі чац ца. З 19.07. (да 23.07.) мо жаш 
«зай граць на но се» бы ло му (бы лой). З 20.07. 
(да 22.07.) ін ве стуй у ву чо бу, не за леж на ад та-
го, коль кі та бе га доў і коль кі та бе за ста ло ся да 
пен сіі. Не хва лі ся ма ё мас цю і пос пе ха мі.
(24.07. — 23.08.) 14-16.07. хтось ці схо ча на та-
бе ад пом с ціц ца. 14.07. мо жа па я віц ца асо ба, 
з-за якой та бе хут чэй заб’ ец ца сэр ца. Змо жаш 
пе ра маг чы што заў год на, паз ма гац ца за сваё. Іль-
вы з пер шай дэ ка ды мо гуць адыс ці з пра цы і зас-
на ваць свой біз нес. У тва іх ру ках ту зы. Бу дуць 
та кія, што бу дуць та бе зай з д рос ціць і за хо чуць 
шко дзіць. На ват з сям’ ёй мо жаш пап ш ты кац ца.
(24.08. — 23.09.) 16-20.07. здзей с ніц ца твая 
ма ра аб вя лі кім ка хан ні. 20.07. (да 22.07.) мо-
жа ця бе аза рыць і зра зу ме еш сэнс шмат якіх 
спраў. 15-19.07. твая па ло ва ўсвя до міць та бе, 
што жар с насць гэ та ма ла — а дзе бліз касць, чу-
ласць, зра зу мен не?.. 16-20.07. ака жац ца, што 
тваё прад чу ван не слуш нае на конт та го, што 
гэ та асо ба — доб ры кан ды дат на кам па ньё на 
на ўсё жыц цё. 14.07. мо жаш ус вя до міць, што 
ця пе раш ні за ня так гэ та не тваё, але з но вай пра-
цай мо жа быць цяж ка.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш прак тыч ны, з пад трым-
кай Юпі та ра. Ра біў шы ра монт, раз ліч вай на 
спе цы я лі стаў. 15-19.07. зва жай на вы да ван не 
гро шай, бо мо жаш ра ска шэ ліц ца да апош ня га 
гра ша. З 19 (да 23.07.) піль нуй ся ад ін т рыг і аб-
моў, бо мо гуць пап са ваць тваю рэ пу та цыю. Гля-
дзі на ўсё ра цы я наль на і цвя ро за. 19.07. мо жаш 
няс луш на па лі чыць ка гось ці сва ім во ра гам.
(24.10. — 22.11.) Да мэ ты бу дзеш іс ці най ця-
жэй шым шля хам. 16-20.07. мо жаш вы ка зац ца 
ма стац кім та лен там. З 19 (да 23.07.) мо жаш 
стаць ах вя рай ма ні пу ля цыі або эма цы я наль на-
га шан та жу. 14-16.07. нар веш ся на асо бы, якія 
бу дуць ха цець да ка заць, што яны най леп шыя 
і са мыя ра зум ныя; не вар та з імі са пер ні чаць. 
Вы едзь ку дысь ці ха ця б на вы ход ныя.
(23.11. — 22.12.) 14-16.07. ас це ра гай ся ка гось-
ці ка вар на га і пом с лі ва га. 15-17.07. мо жа це 
пас ва рыц ца ў па ры, але ні чо га, га ла ва ўверх! 
Гу ляй, зна ём ся, але з асо бай з якой паз на ё міш ся 
19.07. (да 23.07.) будзь ас ця рож ны! Вы яз джа ю-
чы з ха ты, заст ра хуй яе, доб ра за чы ні і пап ра сі 
су се дзяў, каб яе даг ля да лі. 14.07. не ад да вай 
пра ек таў, бо мо жа быць мно ства па мы лак. Еж 
га род ні ну і са да ві ну, пі мно га ва ды.
(23.12. — 20.01.) Бу дзеш у цэн т ры ўва гі. Сме-
ла, але і цяр п лі ва пой дзеш да мэ ты. 15-17.07. 
ад к ры юц ца пе рад та бою но выя маг чы мас ці 
і мо гуць здзей с ніц ца твае ма ры. 14-16.07. ад чу-
еш кан ф лікт па між пра цай і ся мей ным жыц цём. 
15-19.07. ад к ры еш праў ду пра сак рэ ты твай го 
пар т нё ра; зра бі ра ху нак свай го сум лен ня і раз-
лі чы ся з кож ным. Спа жы вай крэм ній і каль цый, 
пі ёгур ты, ва ду з лі мон ным со кам.
(21.01. — 19.02.) 14.07. не ча ка ная лю боў ная 
пры го да. Мно га не ча ка ных зда рэн няў. Ад ва га, 
са маў пэў не насць. Спра віш ся з кож най сі ту а цы-
яй. Бу дзеш шчы ры і не пас рэд ны — гэ та пры ня-
се ад ны пос пе хі. Ды лепш не вя жы ся з асо бай, 
з якой спа лу ча юць ця бе ін та рэ сы. Ста рай ся су ці-
шыц ца, ад па чыць, не рэ а га ваць на ўсё за моц на 
эма цы я наль на. Гля дзі, што ма еш на та лер цы.
(20.02. — 21.03.) 15-17.07. цяж ка та бе бу дзе 
за ха ваць па мяр коў насць ва ўсім. 16-20.07. бу-
дзеш па пу ляр ны і з’яд на еш для ся бе лю дзей; 
ра ман тыч ныя су стрэ чы; пры пом няц ца ста рыя 
сяб ры. З 19.07 (да 23.07.) мо жаш уб лы тац ца 
ў ра ман з за ня тым ча ла ве кам і пе ра жыць рас ча-
ра ван не; ся род зна ё мых мо жа па я віц ца фар ба-
ва ны ліс.
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Зні ка юць па сту по ва з на шай тэ
ры то рыі аў то бус ныя мар ш ру ты. 
Вось ка лісь, ба дай яш чэ дзе сяць 
га доў та му, у Баб роў ні кі бы ло 

тры аў то бу сы ў сут кі, а яш чэ ра ней то 
яны на ват у Ко ма таў цы да яз джа лі. І не
як так мне не заў важ на знік лі тыя баб роў
ніц кія кур сы як ка мень у ва ду.

І маз га ваў я, як ця пер у Баб роў ні кі да
стац ца на пуб ліч ным тран с пар це. Яш чэ 
па ру тыд няў та му мож на бы ло ў пяць 
га дзін ра ні цы заб рац ца з Бе ла сто ка ў Га
ра док і, па ча каў шы там ка ля га дзі ны, 
заб рац ца на аў то бус у Зуб ры, а з Зуб роў 
— так як і ка лісь зуб ры, што да лі наз ву 
вёс цы — пра гу ляц ца ка ля дзе ся ці кі ла
мет раў пяш ком у Баб роў ні кі, а ад туль 
чар го выя дзе сяць кі ла мет раў у Кру шы
ня ны, ад куль яш чэ кур сі ру юць па са жыр
скія аў то бу сы і ў Са кол ку, і ў Бе ла сток. 
Толь кі вось не ха це ла ся над та ра на 
ўста ваць і ва ла чыц ца пас ля ў не па гадзь, 
піль на піль ну ю чы і сва ёй, і га дзін ні ка вай 
ха ды.

Ка на юць на шы аў то бус ныя мар ш ру
ты, але вось жа ўваск рэс лі не ка то рыя 
мар ш ру ты чы гу нач ныя, на якія мож на 
заб рац ца бай кам і пас ля ка ля сіць са лід
ней шы на бор кі ла мет раў. Праў да, той 
мар ш рут у на прам ку Баб роў нік уваск рос 
толь кі част ко ва, бо не ў Зуб кі, толь кі да 
чы гу нач най стан цыі Ва лі лы; і то па ўік
эн дах. Але не да хоп ка ля пят нац ца ці кі ла
мет раў зда ваў ся быць цал кам пад сі лу. 
Да та го ж сё ле та пай ш лі па яз ды ў свя та 
Бо жа га Це ла. І я ў той ме на ві та дзень 
вы браў ся ў ве ла сі пед ную пра цэ сію ме на
ві та ў Баб роў ні кі.

З Ва ліл Двар цо вай ву лі цай да ка ціў ся 
да су меж на га Га рад ка. Га ра доц кія ву
лі цы яш чэ не бы лі за ня ты свя точ ным 
шэс цем, кас цёл ад к ры ты мі дзвя ра мі 
яш чэ зап ра шаў вер ні каў. А і цар коў ныя 
дзве ры бы лі ад кры ты, але там ад п раў ля
лі па кой ні ка. Ка ля Га ра доц ка га цэн т ра 
куль ту ры пра ца ва ла крам ка, да якой ста
я ла ча род ка па куп ні коў. А да лей да во лі 
бяз люд на. Па ас фаль це да ка ціў ся я да 
жві роў кі ў Стра ша ва...

А жві роў ка гэ та ды на міч ная струк ту
ра, якая нам но га больш спан тан на чым 
ас фальт су пра цоў ні чае з ко ла мі ве ла
сі пе да. Жві ро він кі са сла вян скай гас
цін нас цю ві та юць ве ла сі пед ныя ко лы, 
аб ні ма юць іх шчы ра і не ах вот на выз ва
ля юць; гэ та не тое, што амаль бяз душ ны 
ас фальт, які га на ры ста, як пан му жы ка, 
ад чуж вае бай ка выя ко лы. А жві роў ка 
з Бе ля віч у Стра ша ва не над та ўтрам ба
ва ная, ве ла сі пед ка ціц ца па ёй быц цам 
па су хім ба ло це, граз не. І ча ста трэ ба 
зла зіць і пхаць той ве ла сі пед це раз жвір 
як мі фіч ны Сі зіф на ка на ва ны яму ва лун.

Стра ша ва ра скі ну та па ху та рах і толь
кі ней ка га ро ду цэнтр вё скі за ха ваў ся 
ў мес цы, дзе за раз рас ход ныя да ро гі. 
І бяз люд на там зу сім, па тых жві роў ках, 
якія, маг чы ма, бы лі ў даў ні ну вя ско вы мі 
ву лі ца мі Стра ша ва. Ну, не ў Стра ша ва ж 
вы браў ся я, а ў Баб роў ні кі. Та му і па ка
ля сіў я да лей на ўсход, у лес, у ла бі рынт 
ляс ных да рог без па ка заль ні каў, быц цам 
у ла бі рынт жыц цё вых да рог, так са ма 
без па ка заль ні каў бу ду чы ні.

І так ва лок ся я наў з да гад па тых ляс
ных раз да рож жах, грэ ю чы ся бе дум кай, 
што вось неў за ба ве да ка чу ся да Зуб коў, 
да На рэй каў, да Га бят, да Баб роў нік. 
Пе ра да мною па ка за ла ся ней кая аб га ро
джа ная спор т п ля цоў ка... Прыг ля нуў ся 
я блі жэй не ча ка на му лан д шаф ту і на да
лё кім пла не ўба чыў ку па лы га ра доц кай 
цар к вы. Вось і да ка ціў ся па пя соч наляс
ной ар бі це зноў амаль у Га ра док, у За рэ
ча ны, на та маш ні ад па чын ка вы ва да ём.

Ча су аста ва ла ся ў мя не яш чэ шмат 
і ра шыў я ўсё ж та кі зноў ка раб кац ца на 
ўсход, у тую мяс цо васць, якая від нее на 
да рож ных па ка заль ні ках на шых аў та ма
гіст ра ляў, а пра якую ня ма згад кі ў най г
лы бей шай на ва коль най глы бін цы — у на
прам ку Баб роў нік. За ча піў ся я за да во лі 
па ра дач ную жві роў ку і да ка ціў ся да чы
гун кі. Зноў апы нуў ся ў воб ру бе Стра ша ва 
і стаў раз г ля дац ца за та маш нім чы гу нач
ным пры пын кам. Быў я ка лісь там, ка лі 
яш чэ ста яў бу ды на чак па ча каль ні. Але 
ця пер, як я ні ўзі раў ся, ні я ка га бу дын ка 
на шы ро кім га ры зон це по бач чы гун кі не 
бы ло ві даць. Гля нуў я на кар ту, яна яш чэ 

з кан ца мі ну ла га ста год дзя, і па ба чыў, 
што той пры пы нак — Стра ша ваБе ла
стоц кае — тут жа ка ля „ма ёй” жві роў кі...

Ад даў няй па ча каль ні пра па лі ўсе 
сля ды. Толь кі ра док ліх тар ных слу поў 
на гад ваў, што яны ў сваю ма ла досць 
ас вят ля лі пе рон па са жы рам, якіх у нач
ны час цяг ні кі да стаў ля лі або астаў ля лі. 
Пе рон і пу ці па за ра ста лі рас лін нас цю ва 
ўні сон так, што трэ ба вель мі ас ця рож на 
ха дзіць па іх, каб не зва ліц ца на рэй кі і, 
па мен шай ме ры, не прыд баць са бе ку кі
ша на но се, а па боль шай ме ры то і но гі 
мож на па ла маць.

Ад п ра віў ся я ця пер больш уваж лі ва 
на ўсход, зноў у ляс ныя ла бі рын ты. Со
неч нае ра ней не ба ста лі па во лі за цяг
ваць хма ры, не дзе па я ві лі ся гру кат ныя 
вод га ла сы, якія вы раз на ін фар ма ва лі, 
што свя ты Ілья зап ра гае сваю кон ні
цу, каб пра ка ціц ца па на шых ня бё сах. 
І са праў ды, неў за ба ве на пя соч най да
ро зе па ка за лі ся вяс нуш кі даж джа во га 
прад вес ця, а ка лі я да ка ціў ся да ней кіх 
збу да ван няў, па сы паў ся шпар кі дождж 
і я ра шыў за вяр шыць сваё па да рож жа 
ды вяр тац ца на зад у на прам ку Га рад ка, 
у на прам ку чы гу нач най стан цыі Ва лі лы. 
І зноў це раз воб руб Стра ша ва.

Са мым вя до мым вы хад цам са Стра
ша ва быў Аляк сей Кар пюк, які па кі нуў 
вы дат ныя ўспа мі ны пра жыц цё сва ёй 
вё скі ў між ва ен ны час. Бы ло і пра чы гун
ку: „Стра шаў скія па лі рас ся ка ла чы гун ка 
Бе ла сток — Ваў ка выск. Па ёй ха дзіў эк с
п рэс Бер лін — Вар ша ва — Мінск — Маск
ва. Не ха дзіў — лё таў. Пус ці па пер ку, і яна 
па ля ціць за апош нім ва го нам, як го луб. 
Па са жыр скія цяг ні кі це раз стра шаў скае 
по ле ха дзі лі па раск ла ду, па іх вё ска на
стаў ля ла га дзін ні кі”.

Ха ця пісь мен нік боль шасць свай го 
жыц ця пра вёў у Грод не, то ў сэр цы ўвесь 
час жы ла яго ная род ная мяс цо васць: 
„Я ме раю, бу ду ме раць да смер ці і ву чу 
сва іх дзя цей ме раць усё на Стра ша ва: 
плош чу, да мы, лю дзей, іх нія ўчын кі, сум
лен насць, пры га жосць ды бры до ту, под
ласць, па ме ры цяр пен ня, бя ду і ра дасць. 
Бо кож ны ча ла век — ро дам са свай го 
ма лен ства”.

І не толь кі пра чы гун ку пі саў Аляк сей 
Кар пюк, бы ло шмат і пра гра мад скія 
спра вы, якія поў ні лі ду шы між ва ен ных 
му жы коў. На ра ка лі лю дзі на сваю до лю, 
на свае ху та ры, якія, па вод ле іх, бы лі па

дзе ле ны нес п ра вяд лі ва, га ва ры лі пра 
іх су до вы пе ра па дзел... „К та му ча су ўсе 
ўжо ас во і лі ся з дум кай, што су ды за пе
ра дзе лы ху та роў — не да рэч ная за ду ма, 
бо як ні дзя лі стра шаў скую зям лю, а нез
да во ле ныя бу дуць. У Са вец кай Бе ла ру сі 
пры ду ма лі ін шае вый с це. Лю дзі аб’ яд на
лі ся ў кал га сы, пра цу юць на агуль ным 
по лі, а за ра бо ту ат рым лі ва юць за леж на 
ад пра цад нёў. Стра шаў цы ад чу лі ся бе 
праз кал гас ула даль ні ка мі тлу стых па лет
каў. Ка лі б ім та кую сі стэ му — пра ца ва лі б 
дзень і ноч! Ка лі ча ла ве ку цяж ка, ка лі 
ў яго ду шы — бес п рас вет ная цьма і ня ма 
пер с пек ты вы, яго за паў ня юць мі фы аб 
збаў цах, усё ма гут ных ге ро ях, цу дах”.

На ста лі 1950я га ды і ў Стра ша ва заг
ля ну ла рэ аль ная ка лек ты ві за цыя. Мі ну ла 
толь кі двац цаць га доў ад ма раў пра рай
скую круг ла су тач ную кал гас ную пра цу да 
на віс ла га над іх га ло ва мі яр мом. „Га зе та 
Бе ла стоц кая” з лю та га 1952 го да бе да ва
ла, што ў Стра ша ве не да стат ко ва ах вот
ных зас на ваць ка лек тыў нае гас па да ран
не, ха ця за га ло вак ар ты ку ла быў ба я ві ты: 
„W wal ce o ko lek tyw ną gos po dar kę krzep nie 
or ga ni zac ja par tyj na w Stra sze wie”. На 
пер шым ар га ні за цый ным схо дзе ах во ту 
ўсту піць у ра ды кал гас ні каў за я ві лі толь
кі ча ты ры асо бы. „Jed nak więk sza część 
miesz kań ców wy cze ki wa ła. Pat rzo no co wy
nik nie z przy go to wań. Niek tó rzy, a zwłasz cza 
mniej uś wia do mio ne ko bie ty, sprze ci wia ły 
się ka te go rycz nie za ło że niu spół dziel ni. (...) 
W re zul ta cie kil ku to wa rzy szy uleg ło pod
szep tom ku łac kiej pro pa gan dy. (...) Tyl ko 
więc po zor nie przy go to wa no się do zor ga ni
zo wa nia spół dziel ni pro duk cyj nej”.

У кра са ві ку та го ж го да за га ло вак чар
го ва га ат ры ку ла ў „Га зе це” па ве дам ляў: 
„Or ga ni zac ja par tyj na po mo że chło pom 
w Stra sze wie w za ło że niu spół dziel ni pro
duk cyj nej”. А ўжо ў лі пе ні тая ж „Га зе та 
Бе ла стоц кая” пі са ла: „W Stra sze wie bred
niom ku łac kim , szka lu ją cym spół dziel czość 
pro duk cyj ną, uleg ła część człon ków par tii 
z sek re ta rzem na cze le. (...) Dziś [on] i je go 
żo na pow ta rza ją za wro giem kla so wym, że 
nie ma moż li woś ci za ło że nia spół dziel ni 
pro duk cyj nej w Stra sze wie, po nie waż wieś 
roz ciąg nię ta jest sze ro ko, zie mia jest sła ba, 
pop rze ci na na łą ka mi i trak to ry nie mog ły by 
pra co wać. Na le ża ło by rów nież do my roz wa
lać i od no wa je sta wiać w pob li żu sie bie”. 
Паз ней пар тый ная га зе та не згад ва ла 
больш пра ка лек ты ві за цыю Стра ша ва.

Бо і та маш нія му жы кі да во лі кры тыч
на ста ві лі ся да ўся ля кіх на ві нак, якія трэ
ба бы ло ўво дзіць на прак ты цы. Яш чэ раз 
Аляк сей Кар пюк: „Ад но пач ні вы кон ваць 
пан скія за га ды — но гі вы цяг неш. Май па
бе ле ны ко мін, плот. А на вош та? Каб лаш
чы ла во ка па ну, як бу дзе пра яз джаць 
у брыч цы? Та бе так хо чац ца — сам і бя лі! 
Ка ля студ ні зям лю вык ла дзі бру кам, каб 
свін ні ў лу жы не не ку па лі ся. І ча го ты, 
па не, бры дзіш ся? Ня бось, са ла ці кум пяк 
жэр ці лю біш! А зі мой ку ды брук дзя ваць 
— ба бы но гі па ло мяць на аб ле дзя не лым 
ка мен ні, ка лі пой дуць па ва ду. Не бу дзе 
са ба ка на пры вя зі — штраф. Ці ты та го 
са ба ку заў сё ды ўтры ма еш на пры вя зі? 
Да во за чап ляй бля ша ную шыль дач ку 
з ад ра сам. Яна му сіць быць без плям кі, 
з ад ноль ка вы мі па ме ра мі лі тар. Каб на
быць та кую шыль дач ку, цэ лую ку ры цу 
трэ ба пра даць. На якую ха ле ру се ля ні ну 
гэ тая шыль дач ка — гной ва зіць на по ле? 
Ка лі ён раз у ме сяц пры е дзе на кір маш, 
а ты за хо чаш ве даць яго проз віш ча 
— у ця бе ж язык у ро це!”

І яш чэ пра ся бе: „Я не з па кор ных, 
я — з абал ва не ных. Усё жыц цё не там шу
каў ідэ а лу. Я глы бо ка ве рыў у ка му нізм. 
Я на ват ве рыў, што Ста лін ні пра што 
не ве дае, і ма рыў, як да яго да бі ра ю ся 
ў Крэмль ды раск ры ваю на ўсё яму во
чы”.

І яш чэ Аляк сей Кар пюк пра ся бе: „Каб 
узяў хто вя ліз ную ва гу і двац цаць тры 
га ды та му на зад зва жыў стра шаў скія 
па лі са зба жы ной, ба ло ты з тра ва мі, лес 
з квет ка мі і па вет ра з па ха мі, і зра біў 
гэ та яш чэ раз ця пер, то ў яго не ха пі ла б 
роў на столь кі кі ла гра маў, коль кі на шу 
сва і мі на га мі я. Кож ны атам, кож ная са
лін ка і кож ная ма ле кул ка ўва мне мае 
са бе род ную ў це лах жы вых стра шаў цаў, 
у стра шаў скім по лі, тар фя ні ску, на ват 
у стра шаў скім па лы не, кра пі ве і ліп ніц кіх 
кры ву лі нах...” Гэ тая па э тыч ная фра за, 
зда ец ца, і пра кож на га з нас.

Не да ка ціў ся я да Баб роў нік, але да ка
ціў ся да Стра ша ва, да чы гу нач най стан
цыі, па рэй ках якой ім ча лі эк с п рэс ныя 
цяг ні кі са ста ліч ны мі па са жы ра мі, а якая 
ця пер за рас ла ка лі не па лы ном і кра пі
вою, то вель мі па доб най рас лін нас цю. 
А на па лі, не толь кі стра шаў скія, усё ж 
та кі трак та ры ўе ха лі...

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

Кож ны атам 
і кож ная ма ле кул ка...

n Па мят ны крыж у Стра ша ве


