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Бяседа ў Барыкуè4-5

Перапяліца ў Тапоркахè8

Дзеці з Падляшша адпачываюць на 
беразе возера Нарач у славутым 
Нацыянальным дзіцячым асвет

нааздараўляльным цэнтры «Зубронак». 
Чаму славутым? Таму, што зараз тут знахо
дзіцца больш за тысячу дзяцей з адзінац
цаці краін свету. Таксама таму, што часта 
яго наведваюць і ганарацца ім прадстаўні
кі ўлады на чале з кіраўніком краіны Аляк
сандрам Лукашэнкам. І таксама таму, што 
як гавораць самі працаўнікі «Зубронка», 
гэта адзіны такога тыпу дзіцячы цэнтр 
ва ўсёй краіне. Сёлета спаўняецца яму 50 
гадоў існавання, таму ў жніўні адбудуцца 
тут шумныя ўрачыстасці, на якія магчыма 
ізноў завітае кіраўнік дзяржавы.

«Зубронак» — самы лепшы  
дЗіцячы цэнтр у беларусі

На 76 гектарах знаходзіцца тут 58 бу
дынкаў. Можна сказаць, што гэта цэлы 
гарадок са сваім рэжымам жыцця. Маг
чыма невялікая частка абсталявання 
некаторых будынкаў памятае яшчэ часы 
Савецкага Саюза, але большасць аснаш
чана пасучаснаму. Тут усё зроблена пад 
дзяцей: каля дзесяці месцаў для вогніш
чаў, разнастайныя гойданкі, два стадыё
ны, басейн, цэнтр гульняў... нават бераг 
возера Нарач, над якім распаложаны 
«Зубронак», быў адмыслова перакапаны 
і зараз можна ісці ў возера сто метраў 
і не будзе больш чым паўметра вады.

Сёння гэта сучасны комплекс, у якім 
створаны не толькі ўсе ўмовы для 
адпачынку і аздараўлення. Як падкрэс
ліваюць працаўнікі «Зубронка», тут вы
карыстоўваюцца аўтарскія метады гуль
нявых трэнінгаў па развіцці лідарскіх 
якасцей і творчых здольнасцей. За міну
лыя 50 гадоў у лагеры пабывалі хлапчукі 
і дзяўчынкі з некалькіх дзясяткаў краін: 
Літвы, Кітая, Японіі, Індыі, Сірыі. Упер
шыню ў гэтым сезоне чакаюць дзяцей 
з Егіпта і В’етнама.

Магчыма тут хутчэй, чым у Мінску, мож
на сустрэць начальства краіны. З нашымі 
дзецьмі абмяняліся некалькімі беларускі
мі словамі намеснік прэм’ерміністра Рэс
публікі Беларусь Ігар Петрышэнка і міністр 
адукацыі Ігар Карпенка. Чыноўнікі пахвалі
лі дзяцей за веданне мовы і ахвотна пага
дзіліся на супольны здымак.

падляшскія Зубраняты  
не пакідаюць мовы

Дзеці з Падляшша ўпершыню наведа
лі праслаўлены асветнааздараўляльны 
цэнтр і было гэта магчымае дзякуючы 
Культурнаму цэнтру Рэспублікі Бела
русь у Польшчы. З 25 ліпеня па 1 жніўня 
пабывалі яны ў «Зубронку», а затым з 1 да 
3га жніўня пераехалі ў Мінск. Прапанова 
была накіравана да вучняў, якія вывуча
юць беларускую мову і гісторыю Беларусі. 
Багатая праграма, з якой можна было 
пазнаёміцца яшчэ да выезду, гарантава
ла шэраг спартыўных мерапрыемстваў, 
медычных працэдур, а таксама цікавых эк
скурсій па самых славутых месцах Белару
сі. Такая экскурсія ва ўяўленнях настаўніц 
магла толькі станоўча паўплываць на маты
вацыю вучняў да вывучэння мовы. Аднак 
і гэтым разам не абышлося без пытанняў 
дзяцей, якія ўпершыню наведалі Беларусь. 
Напрыклад: чаму тут не гавораць пабе
ларуску? І гэта зараз пасля ўрачыстага 
адкрыцця новага сезона ў «Зубронку». Гэта 

было прафесіянальна падрыхтаванае мера
прыемства з нагоды адкрыцця чацвёртага 
ўжо летняга лагера ў асветнааздараўляль
ным цэнтры. Танцоры, песні, падарункі, ве
ласіпедысты са сцягамі, чалавекзубронак 
і трактар МТЗ, які цягнуў вагончыкі з вясё
лымі супрацоўнікамі цэнтра. Было шумна, 
весела. Вядучыя заахвочвалі дзяцей да 
супольнай забавы. На сцэне з’явіліся так
сама падляшскія дзеткі. Настаўніца Анна 
Франкоўская падзякавала за запрашэнне 
беларусаў з Польшчы і павіншавала з юбі
леем, а Вікторыя Гаць і Ева Іванюк праспя

валі на два галасы пес
ню «Купалінка» і «Ой 
выйду я». Яны былі 
адзінымі, чый выступ 
прагучаў на белару
скай мове. Гэта ўразіла 
не толькі аднагодкаў, 
але і кіраўніцтва цэнт
ра. Дырэктар Надзея 
Ануфрыева сказала:

— Выдатна. Я спа
чатку не зразумела, 
хто гэта спявае, бо 

трохі затрымалася, ніколі не чула. Мне 
кажуць: «Гэта дзеці». На чысцюткай бе
ларускай мове, так прыемна, дзякуй за 
падарунак.

— Я часта выступаю на розных мера
прыемствах, але тут крыху хвалявалася 
як яны прымуць нашы песні, — сказала 
Вікторыя.

— Файна, што мы мелі такую магчы
масць, каб тут выступіць і крыху сябе 

Падляшскія зубраняты 
ў «Зубронку»

паказаць другім, — сказала Ева. — Пасля 
першай песні я бачыла ўжо, што публіцы 
падабаецца наш выступ. Пасля зачапіў 
мяне адзін хлопец і запытаў ці я белару
скамоўная. Я адказала, што так, але ён 
не мог паверыць, што я з Польшчы. Ду
маў, што беларуска, якая вывучае бела
рускую мову для сябе і зусім не адчуваў 
польскага націску, — расказвала Ева. 
— Мяне вельмі парадавалі яго словы.

— Я таксама ведаю моўную сітуацыю 
ў Беларусі, але ўсётакі шкада, — дадала Вік
торыя. — Беларусы маглі б прынамсі нешта 
праспяваць пабеларуску. Ну, шкада...

Вядучы мерапрыемства таксама па
дышоў да нашых дзяўчат, каб з імі параз
маўляць... на чыстай беларускай мове. 
Расейскамоўны пачатак летніка прака
ментаваў адным сказам: „Шкада, толькі 
гэта магу сказаць”.

не ўсё так страшна

Якімі не былі б афіцыйныя выступлен
ні, усётакі дзеці з Падляшша адпачыва
юць над Нараччу і практыкуюць бела
рускую мову. Усе апекуны падляшскіх 
школьнікаў — беларускамоўныя. Марыя 
Саланенка ўпершыню працуе з дзяцьмі 
з Польшчы і лічыць гэта цікавым вопы
там.

— Нягледзячы на тое, што гэта блізкая 
да нас культура, ёсць і адрозненні. І гэта 
вельмі цікава назіраць. Мы стараемся 
разумець, стараемся размаўляць пабела
руску, каб дзецям тут было прыемна і кам
фортна з намі працаваць. Яны выкары
стоўваюць беларускую мову. Але некато
рым складана, напэўна, яе ўжываць. Але 
гэта вельмі важна. Наша беларуская мова 
не знікала. Калі будуць такія адзінкі, то 
беларуская мова не знікне. У нас, на тэры
торыі «Зубронка» працуе таксама школа 
і мы маем настаўнікаў беларускай мовы, 
— расказвае Марыя. — Яны нават у нас пы
таліся: «Тады чаму вы імі займаецеся, а не 
мы?». Мы не ведаем, якім чынам гэта ўсё 
здзейснілася, але вось так (смех).

Уладзіслаў і Каця таксама беларуска
моўныя. Уладзіслаў сам з’яўляецца на
стаўнікам геаграфіі ў Мінску, а нарадзіў
ся на Падляшшы. Менавіта ён супольна 
з сяброўкай у народнай вопратцы суст
ракалі падляшскіх вучняў на мінскім 
вакзале караваем. Дзеці прызналіся, 
што яшчэ ніхто іх у такі спосаб нідзе не 
прывітаў і што даўно не елі так смачнай 
булкі. Хаця ўжо ў цягніку з Беластока 
ў Гародню пачалі ўплятаць пачкі чыпсаў 
і кабаносаў, а ў цягніку Гародня — Мінск 
быў з’едзены „сэнкач”, які ехаў ажно 
з Бельска ў якасці падарунка.

(працяг будзе)

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Сваімі вачыма

Даеду ці не даеду?

З ус па мі на мі з «Ба со віш ча» ў га ла ве 
з’е хаў я ад ра зу ў сваю зо ну шчас лі вас ці, 
зна чыць, у баць коў скі дом. Зра зу ме ла, 
каб не да па мо га сяб ры ў пад во зе пад 
ха ту на яго най ма шы не, то спра ва вы
гля да ла б знач на горш. Ця пер да е хаць 
з Бе ла сто ка ў пры пуш чан скія вё скі не так 
і лёг ка, а палюд ску — про ста ка таст ро фа. 
Та му, пе ра сту піў шы па рог род на га до ма, 
мой баць ка ад ра зу па ста віў мне пы тан не: 
«А ты зна еш як і на чым вер неш ся на зад 
у Бе ла сток?» На шчас це я су па ко іў яго 
ад ка зам, што ўсё ўжо вы ра ша на з ма ім 
сяб рам. Пас па кай не лы баць ка толь кі та
ды па чаў мя не рас пыт ваць пра тое, што 
ў мя не чу ваць.

Да рэ чы, зда ва ла ся б, што ў больш 
цы ві лі за цый ным на прам ку, та кім як па
гра ніч ны пе ра ход у Баб роў ні ках, за ім чу ся 
хут ка на аў то бу се, але ня даў ні ар ты кул 
Аляк сан д ра Вяр біц ка га на ста рон ках на
ша га тыд нё ві ка па ка заў аб са лют ную без

на дзей насць і на гэ тым да рож ным век та
ры. Про ста — цы ві лі за цый нае вык лю чэн
не, а ў ім і тое ка му ні ка цый нае, гэ та хлеб 
наш на дзён ны. Та му ча каю, ці абя ца ная 
ад жніў ня ўра да вая пра гра ма да фі нан са
ван ня ла каль ных аў то бус ных мар ш ру таў 
зной дзе сваё мес ца і ў на шых па ве тах. 
У 2019 го дзе ўрад пры зна чыць на гэ ту 
мэ ту яш чэ 200 мі льё наў зло тых, а ў 2020 
го дзе мае ўжо быць гэ та су ма 800 мі льё
наў зло тых. Та кая што га до вая ве лі чы ня 
да фі нан са ван ня зап ла на ва ная ў бю джэ
це дзяр жа вы да 2028 го да, — пра ін фар
ма ваў мі ністр ін ф раст рук ту ры Ан джэй 
Адам чык. Па вод ле да ных Га лоў най ста
ты стыч най уп ра вы звыш трох мі льё наў 
да рос лых па ля каў што дзень да яз джае на 
пра цы ў ін шую гмі ну. А па вод ле ста ты сты
кі Поль скай ака дэ міі на вук у мі ну лым, 
2018, го дзе ў маш та бе кра і ны ўжо двац
цаць шэсць ад сот каў са лэ цтваў паз баў ле
ныя пас луг гра мад ска га тран с пар ту. Ка лі 
ўлі чыць пат рэ бы і школь ні каў, і да рос лых, 
якія хо чуць да е хаць да ле ка ра ці ў са маў

ра да вадзяр жаў ныя ўста но вы, праб ле ма 
ка му ні ка цый на га вык лю чэн ня вы ры соў
ва ец ца ў поў ным маш та бе.

Тут пат рэб ная так са ма доб рая во ля 
і ста ран ні ла каль ных са маў ра даў цаў, 
а ў ма ім вы пад ку про ста не аб ход ныя на
ма ган ні вой та гмі ны Ду бі чыЦар коў ныя 
і ста ра сты Гай наў ска га па ве та. Без іх няй 
доб рай во лі і фі нан са ва га ўкла ду не маг
чы мым бу дзе па ба чыць аў то бу сы ў ра ё не 
Бе ла веж скай пуш чы. Згод на з за ко нам 
не аб ход най умо вай для ат ры ман ня 
дап ла ты з дзяр жаў на га бю джэ ту праз 
пас рэд ні цтва да мо вы з ва я во дам, з’яў ля
ец ца сфі нан са ван не са маў ра дам мі ні мум 
трыц ца ці ад сот каў дэ фі цы ту да дзе най 
аў то бус най лі ніі. На жаль, ве да ю чы стан 
бю джэ таў на шых гмін, мо жам спа дзя вац
ца ад моў ных рэ ак цый для гэ тай іні цы я
ты вы. Тут за раз вя лі кая ро ля так ня даў на 
выб ра ных рад ных, а кан к рэт на та го, ці 
за хо чуць пры ціс нуць яны сва іх вой таў 
і ста ра стаў, каб ру шы лі сва і мі ша ноў ны мі 
зад ні ца мі ў спра ве па ляп шэн ня сва ім вы

бар ш чы кам до сту пу да што дзён най ка му
ні ка цыі з боль шы мі цэн т ра мі.

Да кан ца не зу сім яс нае і ста но віш ча 
са мой ка му ні ка цый най фір мы ПКС. У кож
ным яе са ма стой ным пад раз дзя лен ні 
зу сім роз нае эка на міч натэх ніч нае ста но
віш ча. Ка лі ўзяць пад ува гу тэ ры то рыю на
ша га ва я вод ства і абяз лю дзен не част кі яго 
рэ гі ё наў, то мож на спа дзя вац ца ці хай змо
вы з са маў ра даў ца мі, каб не ад кры ваць 
ані я кіх мар ш ру таў. Абод ва ба кі бу дуць ка
ры стац ца жа лез нала гіч ным ар гу мен там, 
што ва зіць толь кі па вет ра, гэ та вы кід ван не 
на шых па дат каў на ве цер. Пра эфек ты 
да кан ца гэ та га го да хі ба трэ ба ўво гу ле 
за быц ца, бо вой ты і ста ра сты вык ру цяц ца 
тым, што ў бю джэ тах да кан ца гэ та га го да 
ня ма да дат ко вых срод каў. За тым трэ ба 
спа дзя вац ца, што толь кі ў на ступ ным 2020 
го дзе ў не ка то рых гмі нах із ноў з’я вяц ца 
аў то бу сы. Паг ля дзім, па ба чым. Так са ма па
лі тыч ныя ін т ры гі гэ та га і на ступ на га га доў 
на пэў на пак ла дуць свой ад бі так на рэ а лі за
цыю гэ та га за ко на.

За ду маў ся я над усім гэ тым, ка лі 
вяр нуў ся ў сваю бе ла стоц кую ква тэ ру. 
Хі ба ўсё ж та кі за ста ец ца мне не вя лі кая 
на дзея, што на гра мад скім тран с пар це 
да бя ру ся на пра ця гу блі жэй ша га го да 
ў род ную вё ску. За ак ном аку рат прай ш
ла ве ча ро вая бу ра і вы паў доў га ча ка ны 
дождж. Па ляг чэ ла ў па вет ры і на сэр цы. 
Ну што ж, ка лі бу дзем жыць, то не як прып
лы вем у сваю Іта ку.

vЯў ген ВА ПА

На мі ну лым тыд ні слаў ны бе ла ру скі 
го рад Ба ры саў пра гу чаў не толь кі сва ім 
фут боль ным БА ТЭ. Мяс цо выя пра ва а хоў
ныя ор га ны рас кры лі „зла чын ства”, якое 
ме ла про ста фан тас ма га рыч ны і са праў ды 
гра тэ ска вы ха рак тар. Вось ка рот кі пе ра каз 
гэ тай тра гі ка міч най гі сто рыі. Чы гу нач ны 
ахоў нік з Ба ры са ва пад раб ляў афі цый ныя 
па ста но вы на ад па вед ных блан ках, у якіх 
вы піс ваў пры ду ма ныя штра фы. Пры кла
дам, за пе ра ход чы гу нач ных рэ ек у не даз
во ле ным мес цы. Ка лі вы па ду ма лі, што 
гэ тую дроб ную афё ру 55га до вы муж чы на 
ажыц цяў ляў з мэ тай ма тэ ры яль най на жы
вы, то моц на па мы ля е це ся. Вы пі са ныя 
фік тыў ныя штра фы ахоў нік сам жа і...ап лач
ваў. А пры чы на та кой не а дэк ват нас ці зак
лю ча ец ца ў тым, што кож най служ бо вай 
асо бе ў аба вяз ко вым „па рад ку” да ве дзе ны 
ад па вед ны план па коль кас ці за фік са ва
ных пра ва па ру шэн няў. Не за леж на ад та го, 
коль кі бы ло та кіх пра ва па ру шэн няў і ці 
бы лі яны ўво гу ле. Ця пер не ба ра ку ахоў ні ка, 
хоць ён ні ў ка го не ўкраў ні ка пей кі, ча кае 
суд і да стат ко ва жор ст кае па ка ран не. Вы
на ход лі ва га служ боў ца мо гуць па ка раць 
на ват дву ма га да мі тур мы ўмоў на. Пі шуць, 
што ўжо бы лі па доб ныя прэ цэ дэн ты. Та му 
што яго вя лі касць План яш чэ з са вец ка
га ча су, заў сё ды вы шэй і важ ней за лёс 
ма лень ка га ча ла ве ка, які гэ ты план аба
вя за ны вы ка наць і на ват пе ра вы ка наць. 
Пры чым кож най ца ной. Уз га дай це хрэ ста
ма тый нае і аб сур д нае „Да еш пя ці год ку за 
ча ты ры га ды!”. Зра зу ме ла, што ўсе гэ тыя 
пла ны і раз лі кі на пя ці год кі бы лі фаль шы
вы мі, ра пар ты і спра ваз да чы яш чэ больш 
пад ман ны мі, але ж са вец кі шчас лі вы 
на род аба вя за ны быў свя та ве рыць у іх, 
а так са ма ў тое, што мы да го нім і пе ра го нім 
Аме ры ку.

Та кі мі ж са мы мі бы лі пла ны па вык ры
валь нас ці зла чын стваў і пра ва па ру шэн няў, 
да ве дзе ныя ўсім сі ла вым струк ту рам, 
па дат ка вафі скаль ным і мно гім ін шым 
кан т роль ным ор га нам. Пры кла дам, ка лі 
ты на сам рэч доб ры ўчаст ко вы мі лі цы янт 
і на тва ёй тэ ры то рыі зу сім ма ла пра ва па ру
шэн няў, то гэ та не аба зна чае тваю доб рую 
пра фі лак тыч ную па пе ра джаль ную пра цу. 

На ад ва рот, на чаль ства за та кую ма лую 
коль касць за фік са ва ных пра ва па ру шэн
няў дасць спяр ша моц на га пра чу хан ца, 
а да лей пой дуць яш чэ служ бо выя і штраф
ныя спаг нан ні. Ве даю аса бі ста не каль кіх 
лю дзей, якія пап ро сту не змаг лі пра ца ваць 
у та кой дзі кай і за ган най сі стэ ме пла на вас
ці і зволь ні лі ся з мі лі цыі, не ў змо зе вы кон
ваць штуч ныя і аб сур д ныя пла ны, фаб ры ка
ваць цэ лы час фаль шы выя пра та ко лы.

„Пла ны пар тыі — пла ны на ро да” — яш
чэ адзін ло зунг, доб ра па мят ны тым, хто 
жыў у са вец кі час. Улад ныя кла ны вель мі 
лю бяць трак та ваць свае ін та рэ сы як што
дзён ны кло пат пра лю дзей і асаб лі ва пра 
бу ду чы ню гэ тых лю дзей. Гэ тая „свет лая 
бу ду чы ня” — як веч ны мі раж, пры від для 
адур мань ван ня тых, хто сён ня сва ёй раб
скай сля пой пра цай га то вы ўма цоў ваць 
не па хіс насць і не паг рэш насць „слу гаў на
ро да”. Та му пла на вас цю па він ны быць пра
сяк ну ты ўсе сфе ры жыц ця. Але пры хо дзіць 
час, ка лі пла на выя ліч бы да хо дзяць ужо да 
поў на га аб сур ду, ка лі адзін за ад ным зда ра
ец ца пшык. Асаб лі ва ча ста гэ та зда ра ец ца 
ў эка но мі цы, дзе нель га бя скон ца са ма пад
ман вац ца. Та ды баль ша ві кі, якія і сён ня 
кі ру юць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, шу ка юць 
ві на ва тых. Та кія ві на ва тыя ў іх звы чай на 
пры ро да і ні бы та са ба таж ні кі, „вре ди те ли”. 
Ва ўспа мі нах бе ла ру ска га эміг ран та Але ся 
Алех ні ка вы чы таў дня мі ці ка вую згад ку: 
„Са мым рас паў сю джа ным „ап раў дан нем” 
(у баль ша ві коў) бы ла „за су ха”, і я сам чуў, як 
па літ рук (Кі рэй чык) ад ной чы ска заў ма ме: 
„Вот, чёрт по бе ри, ку да бы мы не приш ли — 
вез де на чи на ет ся за су ха!”. А ка лі няў да чы 
эка но мі кі ўжо ні як не спі шаш на „за су ху”, та
ды ідзе по шук „во ра гаў на ро да”, паў ста юць 
ад па вед ныя пла ны — па ра ску лач ван ні, 
эск п рап ры я цыі, вы сыл ках, пе ра ся лен нях, 
зня во лен нях і ўрэш це рас ст рэ лах.

„Ці ёсць у вас план, мі стар Фікс?” — пе
ры я дыч на пы таў ге рой па пу ляр на га ані ма
цый на га се ры я ла. У ай чын ных чы ноў ні каў 
ёсць ба га та раз на стай ных пла наў. Толь кі 
вось баль шы ня з іх зу сім не эфек тыў ная, 
а хут чэй фік цый ная. „А дзе ва шы гра фі кі?” 
— за пыт ваў ся адзін бю рак ратпер са наж 
з па ра дый най кі на стуж кі „Фан тан” у ад ной 
са сва іх пад на ча ле ных. — „Якія гра фі кі?”, 
— не даў мен на пе ра пыт ва ла тая. — „Вось 
і па ду май це, якія. Гэ та ж так ці ка ва!”.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ахвяры 
плана Мой сар дэч ны сяб ра Ян ка Ту ро нак, наш

ча дак год ных бе ла ру саў і, як ён жар туе, так
са ма пра цяг валь нік згуб ле най ге не тыч най 
лі ніі гі ста рыч ных ят вя гаў, мае во ка. Не, не 
мае ад на го во ка. Мае двое, пры тым якіх 
зыр кіх! У Ян кі ёсць асаб лі вы дар ба чан ня 
ў рэ чах, якія зда юц ца быць тры ві яль ны мі, 
та му што зак ры ты мі ха о сам паў та раль
ных узо раў, іх ас ноў най праў ды. У кож на га 
клі шэ ёсць усе ры сы ві да воч нас ці, а гэ тай 
боль шасць лю дзей грэ буе. І вель мі дрэн на. 
Та му што тое, што паў та ра ец ца, вя до ма, 
ба наль на, мае свой сха ва ны рытм, фра зу 
і, на рэш це, сэнс. Трэ ба толь кі мець на бі тае 
во ка, каб уба чыць гэ та. І ў Ян кі та кое. І тое, 
што ба чыць, ён фа таг ра фуе. Зды ма ю чы, ён 
ага ляе ба нал з яго не і стот на га паў та рэн ня. 
Та кім чы нам раск ры вае сут насць ба на ла 
— тое, што фак тыч на ёсць. Праў ду і толь кі 
праў ду. Возь мем, для прык ла ду, толь кі 
ад ну фа таг ра фію Ян кі. Ён прыс лаў яе мне 
не каль кі ме ся цаў та му. Зды мак па каз вае 
фронт ня даў на ад ра ман та ва на га бу дын ка, 
які зу сім не вы пад ко ва ста іць у Бе ла сто ку. 
Да ня даў ня га ча су я быў пе ра ка на ны, што 
мой род ны і лю бі мы го рад зна хо дзіц ца ў су
час най Еў ро пе, спад чын ні цы куль тур ных 
і цы ві лі за цый ных каш тоў нас цей, вы рас лых 
з тра ды цыі грэ карым скай ста ра жыт нас ці 
і ас ве ча на га хрыс ці ян ства. Як я па мы ліў
ся! Пас ля апа га не на га Мар ша роў нас ці 
ака за ла ся, што мно гія лю дзі хо чуць, каб 
ён вяр нуў ся ў... Поль ш чу. Гэ ту Поль ш чу без 
ідэн тыч нас ці. Поль ш чу ха лоп скую і ка ліне
будзь ука ра не лую, дык толь кі ў чар на со цен
ную ідэ а ло гію і не аба вяз ко ва толь кі зпад 
зна ка фа шыс ц кай фа лан гі, але і псеў да рэ лі
гій най і псеў да пат ры я тыч най. У Поль ш чу, 
якая ёсць... ні дзе, па сло вах аў та ра «Ка ра ля 
Убу» Аль ф рэ да Джа ры. І, да рэ чы, рэ ка мен
дую пра чы таць гэ ты твор усім тым, хто ды
ску сію лі чыць вы шэй чым ап лёў ван не.

Пры го жая ідэя Бе ла сто ка, ад к ры та га на 
свет, да рэ чы, Бе ла сто ка, уваж лі ва ад ноў
ле на га дзя ку ю чы гра шам ЕС, па ча ла раз бу
рац ца, што папра роц ку зняў Ян Ту ро нак. Та
кім чы нам, мы ба чым на здым ку фраг мент 
блі ску ча га жо ла ба і мар му ро вы кар ніз над 
ак ном. Да та го ж больш ні чо га. Толь кі што 
пры го жа ад бе ле ная тын коў ка по бач з жо
ла бам, ве ра год на, бы ла зніш ча на праз не
ка то ры час, вы я віў шы па бі тую, раз бу ра ную 
сця ну. Та кая вось ра бо та! Спа чат ку я гэ та га 
не зра зу меў, але ка лі ўваж лі ва па гля дзеў 
на кон тур гіп са ва га дэ фек ту, я ўба чыў ... 
ча ла ве чы твар. На са мой спра ве, гэ та бы ла 
ка вар ная паш ча. Пар шы вая мор да. Я звар’

я цеў? О, ба ра ні 
Бо жа! Мозг 
ча ла ве ка лёг
ка зна хо дзіць 
вя до мыя яму 
ўзо ры, сха ва
ныя ся род 
ха о су не ад па вед ных эле мен таў. Эва лю цыя 
так сфар ма ва ла яго. Ад нак гэ та не аз на чае, 
што ён тлу ма чыць іх пра віль на. Пля ма ад 
ка вы, пра лі тай на пад ло гу — гэ та про ста 
пля ма. Дзір ка ў тын коў цы — про ста дзір ка. 
Мозг, ад нак, га то вы ба чыць у іх аб ры сах 
мор ду жор ст ка га бан ды та або паш чу 
пра жэр лі ва га цмо ка. Паву чо на му та кая 
схіль насць ча ла ве ча га моз гу да на дін тэр п
рэ та цыі або пе рак руч ван ня рэ аль нас ці на
зы ва ец ца па рэй да лі яй. Гэ та яго ас ноў ная 
фун к цыя, і, на пэў на, не толь кі ча ла ве ча га 
моз гу, ін стынкт яко га для та го, каб вы
жыць лю бой ца ной, пра цуе па прын цы пе: 
«зма гай ся, ка лі не мо жаш уця чы або ўця
кай, ка лі не му сіш зма гац ца». Эва лю цый на, 
дру гі ва ры янт больш вы гад ны. Лепш хук
нуць два ра зы без пат рэ бы на ха лод нае, 
чым раз ба лю ча апя чы ся.

Тое, што я згле дзеў «мор ду» на сця не 
бу дын ка, сфа таг ра фа ва на га Ян кам, ні чо га 
асаб лі ва га. Не каль кі га доў та му знач на 
больш агід ная паш ча зір ну ла з фа та гра фіі 
Мар са, апуб лі ка ва най аген цтвам NA SA. 
Вы я ва праз ін тэр нэт аба бег ла амаль увесь 
свет, вык лі ка ю чы га рач ку ў мно гіх яго 
ка ры сталь ні каў. Це ні на не раў на мер най 
па вер х ні пла не ты, ад бі тыя свят лом ад да ле
на га Сон ца, бы лі ў фор ме тва ру па доб на га 
ча ла ве ку, з вы раз ным аб ры сам но са, вя лі
кі мі вач ні ца мі і ро там у нас меш цы. Не ка то
рыя ўба чы лі ў ім ка ры ка ту ру зям лян, якую 
на мар сі ян скай гле бе, на плош чы не каль кіх 
сот няў гек та раў, злос на вы ра за ла чу жа род
ная і кры тыч ная для іх цы ві лі за цыя, ін шыя 
ўба чы лі мір нае па слан не спа гад лі вых 
ін шап ла не цян. Хтось ці ўба чыў там твар 
Ісу са. Ці ка ва, што ў той жа час Яго воб ра зы 
ста лі ма са ва з’яў ляц ца на пад с ма жа ных 
то стах, на вок нах аў та ма бі ляў, на сце нах 
кух няў і на ват на раз рэ зе вы се ча ных дрэў. 
Знач ная коль касць ін тэр нэтка ры сталь
ні каў ме ла ма нію ба чан ня ў аб ры сах хра
маў... ку ры цы. Ство ра ны на ват ін тэр нэт
сайт, пры све ча ны гэ та му пы тан ню з больш 
за 40 ты сяч на зі раль ні каў. Ян ка, фа таг ра фа
ваў шы дзір ку, за піс ва ю чы мор ду на фа та
гра фіі, свя до ма аб раў ва ры янт «зма гай ся!». 
І я больш не ха чу ўця каць, Ян ка!

vМі ра слаў ГРЫ КА

Ка вар ная паш ча
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Жы ро ві чы: 
ад ды хац ца ў свя той ці шы ні (5)

Спа чат ку я па лі чы ла яе апан та
най, бяз воль най ба га мол кай. 
Яе воб раз заст раг у га ла ве 
і не да ваў доў га за снуць. У ім 

ха ва ла ся дзіў ная за гад ка і неш та яш чэ 
больш. Сло ва «лю боў» тут пра ні ка ла 
паза аб ры сы свай го зна чэн ня і сэн су. 
Яно хва ля ва ла і ад на ча со ва нат х ня ла, 
уз бу джа ла сар дэч ны за ка лот. Мо ва пра 
ста рэ чума наш ку з дзі ця чым воб лі кам. 
У час ба га служ баў яна ўвесь час ха дзі ла 
па са бо ры і ца ла ва ла іко ны. За кож ным 
ра зам, на ват ка лі яна ца ла ва ла ад ну іко
ну ўжо двац ца ты раз, яе па мор ш ча ны 
твар ма ла дзеў і зі ха цеў удзяч нас цю. Гэ та 
ўсё нак лі ка ла жы вы крэ а тыў. За пры кла
дам ста рэ чы цяг ну лі ін шыя па лом ні кі. 
Ста рыя, ма лыя, ма ла дыя — усе на бож на 
ца ла ва лі іко ны, якія ра ней зда ва лі ся 
неп рык мет ны мі. Ніх то не звяр таў ува гі 
на мік ро бы, час цін кі ДНК. На ад ва рот, 
зда ва ла ся ў іх су ме сі пра яў ляў ся абя рэг 
ад уся ка га зла і спа ку шэн няў све ту. Пры 
на го дзе ма ца ва ла ся лю боў да лю дзей, 
гра мад ская су вязь...

У той жа час, ка лі я па бы ва ла ў ма на
сты ры, мой рэ дак цый ны сяб ра за пі саў 
на ка ме ру гас ці ну на бе ла ру скім Па лес сі. 
Пры ём рых та ва ла ўся вё ска. Лю дзі пры
но сі лі яду, да па ма га лі га та ваць і пя чы, 
ра зам бу да ва лі на строй бя се ды. Пас ля, 
у час за стол ля, гас па ды ня пры го жа дзя
ка ва ла гра ма дзе. Яна па ды хо дзі ла да 
кож на га па а соб ку, аб ды ма ла і без ліш ніх 
слоў ца ла ва ла. У гэ тым жэс це бы ло ска
за на ўсё, аж но дры жы кі бе га лі па спі не...

*  *  *
Глы бо кія і сар дэч ныя ўра жан ні нак

лі каў Ака фіст да Жы ро віц кай Бо жай 
Ма ці. Ма ле бен слу жаць кож ны бу дзень 
у 11:30. Гімн да Бо жай Ма ці, апя кун кі 
ся лян ска га на ро да, — як ка жуць сло вы 
тэк сту, — рас па вя дае пра гі сто рыю з’яў
лен ня і цу ды. Адзін з жы ро віц кіх цу даў 
га во рыць пра ўваск рэ сен не з мёр т вых 
ней кай Ары ны. Дзяў чы на, прад чу ва ю чы 
свой хут кі ка нец, вып ра сі ла ў баць коў, 
каб пры вез лі яе ў Жы ро ві чы. Баць кі вы
ка на лі жа дан не, ад нак у да ро зе Ары на 
па мер ла. Яе ра шы лі па ха ваць у свя той 
зя мель цы. У час ад пя ван ня, якое зла
дзі лі пе рад Іко най, дзяў чы на не ча ка на 
ачу ня ла і ажы ла. Яе ўваск рэ сен не нак лі
ка ла жах і ад на ча со ва раз бу дзі ла яш чэ 
боль шы культ Іко ны і сла ву мес ца...

Праў да, тое, што ад бы ва ла ся ў пе
ры яд цар коў най уніі, пра ва слаў ны ака
фіст не згад вае. Гэ ты няз руч ны пра бел 
ві даць про стым во кам. Зір нуць хоць 
бы на ар хі тэк ту ру са бо ра — ба зі лі ку, ці 
ба роч ныя, вы тан ча ныя цэр к вы і іх ін
тэр’ ер. Пе ра бу до ва Жы ро віч у ду хоў ным 
і ма тэ ры яль ным сэн се ад бы ва ец ца на 
пра ця гу ХVII i XVIII ста год дзяў. У гэ тым 
ча се дзей ні чае тут ма на стыр ба зі лья наў, 
а пра ва слаў ныя, най час цей не па сва ёй 
во лі, пры пі са ныя да грэ кака та ліц кай 
кан фе сіі, па ду лад ныя Ры му. Жы ро ві чы 
— ад мет ная кроп ка на тэ ры то рыі Вя лі
ка га Кня ства Лі тоў ска га. Мес ца на зы ва
юць «Чан ста хо вай уні я таў». З пі ліг рым
ка мі і каш тоў ны мі да ра мі пры яз джа юць 
сю ды ка ра лі Рэ чы Пас па лі тай. Ян ІІІ 
Са бе скі пры вя зе ў па да рун ку на цы я наль
ную каш тоў насць — шаб лю ад пе ра мож
най біт вы з му суль ма на мі пад Ве най. 
Ра дзі ві лы, у сваю чар гу, пры аз даб ля юць 
іко ну бры льян та мі. На ўсё гэ та гля дзіць 
Ва ты кан, які ў рэш це рэшт адаб рае ідэю 
ка ра на цыі іко ны. Прэ стыж, сла ва, іко на 
ў ка ро не — усё гэ та гі ста рыч ны мі раж. 
Да гэ тай спад чы ны ад к лі ка юц ца ад но 
грэ кака то лі кі...

Каш тоў ныя да ры, у тым лі ку іко на з ка
ро най, бы лі вы ве зе ны ў час бе жан ства 
ў Маск ву і сха ва ныя ў пад ва лах са бо ра 
Ва сі лія Вя лі ка га, што на Чыр во ным пля
цы. Ня гле дзя чы на ва ен ную за ві ру ху і на
ды ход ва ёў на га атэ із му, іко на аца лее. 
А яе вяр тан не на ра дзі му на па мі нае чар
го вы цуд. У Жы ро ві чы іко на вер нец ца 
ўжо ў 1921 го дзе. Пры вя зе яе ў пад руч
ным ча ма да не Ці хан Ша ра паў; епі скап 
сха вае ікон ку ў сло і ку з ва рэн нем.

*  *  *
У лет ні се зон, ка лі ў Жы ро ві чы з’яў ля юц

ца па лом ні цтвы з роз ных кут коў Бе ла ру сі, 
ака фіст гу чыць шмат ра зоў ця гам дня, не 
толь кі ў наз на ча ны час. За кож ным ра зам 
ён на столь кі эма цый ны, шчы ры, што да во
дзіць да слёз. У та кія мо ман ты я ван д рую 

па ла бі рын тах па мя ці, 
паз на ча ных цар коў ны мі 
аб ра да мі. Яш чэ ад нос на 

ня даў на Іко на З’яў лен ня Жы ро віц кай Бо
жай Ма ці, з дрэ вам, па стуш ка мі і стат кам 
аве чак, бы ла не ад’ ем най част кай ін тэр’ е ра 
пад ляш скіх цар ко вак. Пра гэ та вы ра ша
ла не толь кі ге аг ра фіч ная бліз касць, але 
і ўдзяч насць ду ха вен ства. Мно гія з іх, перш 
чым ста лі слу жыць у сва ёй па ра фіі, ат ры ма
лі на ву кі ў Жы ро віц кай ду хоў най ака дэ міі. 
Гэ тая ака ліч насць спры я ла рас паў сю ду 

куль ту, на ро джа
на га ў зна ё май 
пра сто ры, 
па доб ным мен
та лі тэ це, ад ноль
ка вым над вор’і. 
Усё тут да бо лю 
зна ё мае, звы
чай нае і ад на ча
со ва твор чае, 
свя тое. Я са ма, 
ка лі апы ну ся 
за ўсход няй 
мя жой, на зі раю 
лю дзей. І за раз 
тры во жы ла ад
на ака ліч насць. 
Я прык ме ці ла 
ся бе ў но вым 
свят ле і ў но вым 
мес цы. Неш та 
змя ні ла ся ў ма
ім на зі ран ні 
баць каў ш чы ны. 
Ці мо жа той тры
вож ны ка му ні

кат га ва рыў та кое: ня ма ўжо тва ёй ста рой 
баць каў ш чы ны! Ра ней у выг ля дзе па лом ні
каў я «суст ра ка ла» сва іх прод каў, лю дзей 
за па мя та ных у ча сы вя ско ва га дзя цін ства. 
А за раз я гля дзе ла на па лом ні каў з Бе ла ру
сі і па раў ноў ва ла іх да лю дзей з ма ёй бе ла
стоц кай па ра фіі.

Ка лі гэ та ўсё ад бы ло ся, пе ра мя ні ла ся?
(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні 
— 2019 (3)
Пас ля раз ві тан ня з Улад кам у па ла це 

на ста ла ці шы ня, быц цам за мерз увесь 
свет. Ры сек з Мір кам у сва бод ны час гу-
ля лі па-за шпі та лем, а я за стаў ся са сва ім 
сяб рам — кам п’ ю та рам. 8 траў ня на ад вя-
чор ку сяб роў ка з су сед няй па ла ты на мяк-
ну ла, што ў па ла ту № 14 па ся лі лі но вую 
па цы ен т ку з ся ла Ча ром хі. Ра шыў яе на ве-
даць. Пры ві та ла мя не сім па тыч ная пры га-
жу ня Ірэ на, пен сі я нер ка. Ра ней пра ца ва ла 
яна кі раў ні ком цяг ні ка. Аб мя ня лі ся на він-
ка мі. Сяб роў ка скар дзі ла ся на праб ле му 
з рэ гіст ра цы яй на кі ра ван ня на Рэ а бі лі та-
цый нае ад дзя лен не.

— На кі ра ван не ат ры ма ла я ў спе цы я-
лі за ва най пры ём най, — га ва ры ла Ірэ на, 
— але з рэ гіст ра цы яй бы ла праб ле ма. Чар-
га вя лі кая... каш мар.

У чац вер, 9 траў ня, ад бы ла ся раз мо ва 
ды рэк та ра з фі зі я тэ ра пеў та мі і рэ а бі лі тан-
та мі. Спра ва ты чы ла ся аў тор ка ва га пра тэ-
сту і пат ра ба ван ня па вы шэн ня пла ты. Але 
ўсё скры ва ла ся за зас ло най та ям ні цы. Па-
коль кі я быў да моў ле ны з ар ды на та рам ар-
та пе дыч на га ад дзя лен ня на апе ра цыю ка-
ле на, дык па пы таў свай го шэ фа, ка лі мне 
за кон чыц ца рэ а бі лі та цыя. Гэ ты ад ка заў:

— Не спя шай це, на ўсё бу дзе час.
Пас ля абе ду на ве даў мя не пры я цель 

з Бель ска-Пад ляш ска га Сця пан Ка ля да, 
які пры е хаў на інаў гу ра цыю фе сты ва лю 
цар коў най му зы кі. За тым пра вёў я раз-
мо ву з сяб роў кай Ірэ най. Гэ тая на ра ка ла, 
што ёй за пі са лі над та ма ла рэ а бі лі та цый-
ных пра цэ дур.

— Дык вы я ві свае хва ро бы ле ка ру, — па-
ра іў я сяб роў цы, — ня хай да дат ко ва за пі ша 
пра цэ ду ры на бо лі ра ды ку лі ту і су ста ваў.

У пят ні цу, 10 траў ня, на Рэ а бі лі та цый-
ным ад дзя лен ні ўчы ніў ся вя лі кі за ка лот. 
Бе ла стоц кае тэ ле ба чан не зды ма ла сю-
жэт для тэ ле на він. Ме даб с лу га і па цы-
ен ты ду ма лі, што тэ ле ба чан не ці ка віц ца 
пра тэ стам рэ а бі лі тан таў і фі зі я тэ ра пеў таў. 
А ві ноў ні кам зра бі лі мя не, быц цам бы гэ-
та я пак ла па ціў ся за пры езд тэ ле ві зій най 
бры га ды. У на шай па ла це № 11 пры бі-
раль ш чы ца па ча ла на во дзіць па рад кі ва 
ўмы валь ні ку, ста ла мыць вок ны і пад ло гі. 
Та ям ні цу ад крыў наш сяб рук па па ла це Мі-
рэк.

— Тэ ле ба чан не ці ка віц ца не шпі таль-
ным пра тэ стам, — ка мен та ваў ка ле га, 
— толь кі аў та а ва ры яй Ці ма шэ ві ча, які на е-
хаў жан чы ну з ро ва рам на пе ра хо дзе для 
пе ша хо даў. Сам я быў свед кам, як пры ўва-
ход ных дзвя рах у шпі таль рэ пар цёр пы таў 
лю дзей пра Ці ма шэ ві ча.

Па доб ныя пы тан ні ста ві лі ся хво рым 
на ад дзя лен ні. У гэ ты ве чар па мяс цо вай 
ка бель най сет цы тэ ле ба чан не ў «На ві нах» 
па ве да мі ла: «Ша фёр (г.зн. Ці ма шэ віч — У. 
С.) штур ха нуў ка бе ту на пе ра хо дзе для пе-
ша хо даў і ўцёк з мес ца зда рэн ня». Вось, 
да ра жэнь кія, як ін фар муе гра мад ства 
пуб ліч нае тэ ле ба чан не. Дур ні цу ўпі ха юць 
ча ла ве ку ды за стаў ля юць яш чэ іл гу нам 
аба не мент пла ціць.

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

Фольк-су стрэ чы 
ў Мі ха ло ве
3 жніў ня гэ та га го да (су бо та) у га рад-

скім ам фі тэ ат ры ў Мі ха ло ве Бе ла стоц ка-
га па ве та ад бу дуц ца бе ла ру скія фольк-
су стрэ чы з „Пры ма ка мі”.

На сцэ не вы сту пяць ма стац кія ка лек ты-
вы з Бе ла сточ чы ны і Рэс пуб лі кі Бе ла русь: 
„Ся мей ны квар тэт Астап чу коў”, „Рас с пя ва-
ны Га ра док”, „Дзе ці з Мі ха ло ва”, „Сла вян-
ская но та”, „Чыр во ныя шпіль кі”, „Бра ты 
Да ні лю кі”, „Спя вай ду ша”, „Асен ні ліст”, „Чы-
жа вя не”, „Сві та нак”, „Ка за но ва”, „Ла стаў ка”, 
„Лай ланд”, „Амор фос”, „Су ве нір”, „Даб ры-
ня”, „Ху тар”, „Мік рон”, „Ка лін ка”, „Вяс на”, „Фе-
нікс”, „Гай” ды „Пры ма кі”. Ба га та іх.

Зор кі ве ча ра: „Ба гач”, „Пес ня ры” і „Цер-
ні ца”.

Кан цэрт ад 17-й да 2-й га дзі ны но чы. 
(яц)

Ужо двац ца ты раз саб ра ла ся ў Га
рад ку на па ля не ў Кны шын скай 
пуш чы «Сяб роў ская бя се да». 
У Га рад ку — не ў «Гру дэ ку», як 

ве лі ча лі гэ ты ста ра жыт ны бе ла ру скі го
рад не ка то рыя ка лек ты вы. «Сяб роў ская 
бя се да» — ад но з най важ ней шых між на
род ных ме ра пры ем стваў, прыс ве ча ных 
куль тур ным да сяг нен ням рэ гі ё на і на род
на му ма ста цтву з ак цэн там на куль ту ру 
бе ла ру скай мен шас ці. Ме ра пры ем ства 
мае ха рак тар кан цэр та ў спа лу чэн ні 
з су поль най за ба вай, у якой пры ма юць 
удзел вы ка наў цы і гле да чы. Спа сы ла
ец ца яно на тра ды цый ную, ука ра не лую 
ў сла вян скай куль ту ры дру жа люб ную 
суст рэ чу, на якой не мо жа не ха піць 
му зы кі, спе ваў і тан цаў. Пра ект прад
стаў ляе на род ную куль ту ру ў шы ро кім 
ды я па зо не, так са ма — дзя ку ю чы ўдзе лу 
ка манд з Поль ш чы і Бе ла ру сі і прад стаў
ні коў куль тур на цы я наль ных мен шас цей, 
якія пра жы ва юць на Пад ляш шы, дае 
маг чы масць пра дэ ман ст ра ваць ба гац
це куль ту ры прыг ра ніч ных тэ ры то рый 
і са дзей ні чаць пры род нату ры стыч ным 
каш тоў нас цям Пад ляш ша. Удзел у ме ра
пры ем стве дзі ця чых, ма ла дзёж ных і да
рос лых ка лек ты ваў па каз вае ба гац це 
рэ пер ту а ру, а роз ныя ві ды му зы кі і спе
ваў да юць маг чы масць доб ра па гу ляць 
ра зам — зап ра ша лі на ім п рэ зу ме дыі. 
— Ап ра ча за ба вы су стрэ ча даз ва ляе ма
ла дым лю дзям да ве дац ца пра ба гац це 
ай чын на га фаль к ло ру і ту тэй шых бе ла
ру скіх тра ды цый, не аб ход ных для выз
на чэн ня на цы я наль най ідэн тыч нас ці, 
а ўсёй гра ма дзе па зна ёміц ца з су поль ны
мі ка ра ня мі, вяр нуц ца да тра ды цыі і ра зу
мець не аб ход насць яе вы рош ч ван ня для 
бу ду чых па ка лен няў. Сё ле та фе сты валь 
ар га ні за ва ны ў двац ца ты раз. З гэ тай 
на го ды бы лі пад рых та ва ны шмат лі кія 
ат рак цы ё ны і ба га тая ма стац кая пра
гра ма. Пад час ме ра пры ем ства, ак ра мя 
вы ступ лен няў фаль к лор ных ка лек ты ваў 
і ма ста коў, пра хо дзі лі спа бор ні цтвы: 
са мая смач ная рэ гі я наль ная стра ва, фо
та се сія з ме ра пры ем ства з хэш тэ гам, 
якую ацэнь ва юць ка ры сталь ні кі сай та In
s tag ram і ма стац кі кон курс пад ло зун гам 
«Сяб роў ская бя се да ў ва чах дзі ця ці».

Бе ла ру скія фэ сты бы ва лі тут ра ней, 
ужо ба дай 54 га ды та му; кож ны год бе ла
ру скія, бя сед наза столь ныя. У апош нія 
га ды — ты дзень пас ля на раз гай да най 
ро кам па ля не Ба рык. «О, тут больш сён
ня лю дзей чым на «Ба со віш чы» бы ло, 
— ка жуць жан чы ны з «Рас с пя ва на га Га
рад ка», якім да во дзі ла ся пры маць удзел 
у «Ба со віш чы». А ба чым сён ня зна ё мыя 
цэ лыя сем’і, з ма ла дым і най ма лод шым 
па ка лен нем, з На раў чан скай гмі ны, з Мі
ха лоў скай, з са мо га Бе ла сто ка, і з усёй 
Поль ш чы. Пры ва бі ла іх так са ма зор ка 
ве ча ра Адам Аса наў, ва ка ліст гур та 
«PIER SI» (ства раль нік хі та «Bał ka ni ca») 
у бя сед ным поль скабал кан скім рэ пер ту
а ры. Ме ра пры ем ства ўзба га ці лі ка лек ты
вы з Бе ла ру сі: спе цы яль на за про ша ныя 

ХХ раз — па-сяб роў ску 
і з гур мой па лі ты каў

Падарунак з Ваўкавыска



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ04.08.2019              № 3104.08.2019              № 31

Но вая вы стаў ка
У лі пе ні гэ та га го да ў На раў цы Гай-

наў ска га па ве та ар га ні за ва лі ма стац ка-
разь бяр скі пле нэр. Удзель ні ча лі ў ім ма-
ста кі і раз бя ры з Поль ш чы і Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь: Воль га Ра ман чук, Іна Дзя ніш-
чык, Ар кадзь Бур чык і Іло на Кан д ра чук 
з Брэ ста, Аль ж бе та Воль ф г рам з Вар ша-
вы, Ста ніс лаў Аста шэў скі з Бе ла сто ка, 
Іа ан на і Збіг неў Хра мец кія з Гды ні, Ан на 
Ле валь ская з Вей ге ро ва, Тэ рэ са і Та маш 

Су хія та по лі 
пры гра вій цы
Ста рыя ды з гнёз да мі амя лы та по лі 

(мно га іх) ста яць пры гра вій цы з Га ра дзі-
ска ў Плян ту На раў чан скай гмі ны Гай наў-
ска га па ве та. З су хіх дрэў па да юць у ра-
вы і на да ро гу га лі ны. Не ка то рыя дрэ вы 
пе ра ла маў на по ры сты ве цер. Іх ча мусь-
ці не ся куць.

У вет ра ны дзень ці та кую ж ноч га лі-
ны і су хія та по лі па да юць на ма ста вую 
да ро гі. Перш за ўсё гэ та не бяс пе ка для 
пра жы ва ю чых тут лю дзей, якія ез дзяць 
і хо дзяць па спра вах у На раў ку, а тут, між 
ін шым, шко ла, цар к ва, гмін ная ўпра ва, 
ам бу ла то рыя, ап тэ ка, гмін ны ася ро дак 
куль ту ры, ка а пе ра тыў ны банк, па ста ру-
нак па лі цыі, пош та, пяць кра маў: пры ват-
ных, ГС і „Ар ге лян” ды квет ка вы ма га зін. 

(яц)

Свер бу то ві чы з Люб лі на ды Вік тар Ка бац 
і Марк Са пёл ка з Гай наў кі. Ка мі са рам 
пле нэ ру быў Марк Са пёл ка (на здым ку).

Пей за жы сты на ма ля ва лі, між ін шым, 
пры го жыя за кут кі На раў ш чы ны. На мно-
гіх кар ці нах ад люст ра ва ны ра ка На раў-
ка, вё скі, цэр к вы ў роз ныя по ры го да. 
Асаб лі ва бы лі за хоп ле ныя імі вы дат ны 
жы ва пі сец Марк Са пёл ка і ма стач ка 
Аль ж бе та Воль ф г рам. На ма ля ва ла яна 
вя ско выя драў ля ныя ха ты. Ча ста ўдзель-
ні ча ла ў пле нэ рах і ўве ка ве чы ла іх на 
сва іх кар ці нах. За раз не ка то рыя з іх гэ-
та ўжо важ ны да ку мент. Для прык ла ду, 
драў ля ную ха ту ці ка вай ар хі тэк ту ры кі-
на рэ жы сёр кі Та ма ры Са ла не віч ро дам 
з На раў кі но вы ўлас нік пе ра бу да ваў і па-
мя няў. Яе ра ней шы вы гляд за ха ваў ся на 
кар ці нах. Ін шыя сель ска гас па дар чыя бу-
дын кі Са ла не ві чаў ра за бра лі і яны знік лі 
з па вер х ні зям лі. Мож на аг ле дзець іх на 
кар ці нах.

20 лі пе ня г.г. у Га ле рэі імя Та ма ры 
Са ла не віч у На раў цы ма ста кі ла дзі лі 
вы стаў ку сва іх прац. На ад к рыц цё эк с-
па зі цыі саб ра ла ся шмат лю дзей перш-
на перш з на ва коль ных вё сак. Не бы ло 
ча мусь ці штат ных пра цаў ні коў гмін най 
уп ра вы. Пры е ха лі шэсць гмін ных рад-
ных з Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, 
Аль хоў кі, Плян ты, Ску па ва і Тар но па ля.

Тэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

на ме ра пры ем ства «Іві ца» з Ма гі лё ва, 
«Цве цень» і «Ула да ры» з Ваў ка вы ска. 
У рам ках Пад ляш скай ак та вы куль тур 
вы сту пі ла «Ку па лін ка» з Мін ска. Жы вую 
му зы ку прад ста ві лі гру пы «Гай», «Кан т
роль ны воб раз» з Мі ха ло ва (спя вае там 
та та ма ла дой ды рэк тар кі Гмін на га цэн т
ра куль ту ры Маг ды Ло тыш), «Не ма раль
ная пра па но ва», так са ма пад ляш скія 
зор кі эст рад най му зы кі «Доб рые грай кі», 
«Зор ка», «Зо ло то», «Ser ver Dan ce» — Да від 
Крот, «Су ве нір». Усе ме ра пры ем ствы ў гу
ма ры стыч най аб ста ноў цы вя лі ўдзель
ні кі ка лек ты ваў з Га рад ка, а на зі ра лі за 
хо дам ме ра пры ем ства, не за столь на 
як пры «Пры ма ку», трое гу ма ры стыч на 
— паста ра даў ня му ап ра ну тыя ва лан цё
ры з га ра доц кай шко лы.

На ім п рэ зу мож на бы ло даб рац ца 
(ап ра ча ма шын, якія за ста ві лі ўсе да ро
гі, ву лі цы і пад вор кі ў Ва лі лахСтан цыі 
і Га рад ку) з Бе ла сто ка на вы хад ным 
цяг ні ку, па ма ляў ні чым мар ш ру це праз 
Кны шын скую пуш чу. Цяг ні кі Бе ла сток 
— Ва лі лыСтан цыя ап раў ля лі ся 27 лі пе
ня з чы гу нач най стан цыі ў Бе ла сто ку 
ў 9:00, 15:50 і 18:30, а вяр та лі ся 28 лі пе ня 
са Стан цыіВа лі лы ў 00:30, 10:26, 16:56. 
Цяг ні ком пас ля поў на чы вяр таў ся толь кі 
дзя ся так гле да чоў, зна чыць, усе ама та
ры доб рай пес ні і за ба вы гу ля лі ўсю ноч.

Між на род ны фе сты валь «Сяб роў ская 
бя се да» быў да ступ ны для праг ля ду ў пра
мым эфі ры — тран с ля ваў ся ў ін тэр нэ це 
на пар та лах Tran s mi tu je my.pl і Yo u Tu be.

Ус па мі наў ста рыя фэ сты Ян ка Сы чэў
скі: «Ка лі ды рэк та рам ГЦК стаў Юры 
Астап чук, у 2000 го дзе, пры ду маў, су поль
на з Бе ла ру скім та ва ры ствам зра біць 
на род ную суст рэ чу ка лек ты ваў у сяб роў
скім сты лі. Ка лісь нія фэ сты бы лі до сыць 
сяр мяж ныя. Ця пер гэ ты фе сты валь з’яў
ля ец ца доб ры мес цам для на ла джан ня 
су пра цоў ні цтва па між ка лек ты ва мі, гмі
на мі, мяс цо вас ця мі. І ся род людзь мі».

Ка жа Ян ка Кар по віч, шэф ка пэ лы «Ху
тар», які ад па чат ку з бе ла ру скай пес няй, 
бы лы ды рэк тар ГЦК:

— Аж цяж ка па лі чыць, стол ькі раз мы 
гу ля лі ў Ба ры ку на бе ла ру скіх фэ стах. 
Але ка лісь ці гэ та быў про ста бе ла ру скі ся
мей ны фэст. Цэ лы мі сем’ я мі пры бы ва лі 
га рад ча не і іх гос ці, з пле да мі і ко шыч ка мі, 
на на шу па ля ну, і свят ка ва лі. Ця пер гэ та 
са праў ды вя лі кі, маш таб ны, між на род ны 
фе сты валь. Яд нае ён так са ма на шу га ра
доц кую гра ма ду, ук лю ча ец ца і шко ла, і біб
лі я тэ ка, і ар га ні за цыі. І мо жам пах ва ліц ца 
перш за ўсё на шы мі га ра доц кі мі ка лек ты
ва мі. Дзяў чат кі і хлоп чы кі з «Каз кі», ма ла
дыя Оля Яроц кая, Пі ліп Ка раль чук, Аме лія 
Ла неў ская, Ві ця Са доў скі, спе лы «Рас с пя
ва ны Га ра док», наш «Ху тар», за лу чан ская 
«Ка лі на», «Асен ні ліст». Са мае буй нае на
род нае гу лян не на Пад ляш шы. Гу лі і для 
ду шы, і для це ла, з ба га тым па ча стун кам.

Га ле на Ля хо віч з «Рас с пя ва на га Га
рад ка», зап ра ша ю чы на сцэ ну чар го вы 
ка лек тыў, ус пом ні ла і пра за дум ш чы ка 

«Бя се ды» і яе вы гля ду Юр ку Астап чу ка 
(шко да, што ця пер не быў удзель ні кам), 
і цы та ва ла свой вер шык: На шая „Бя се да” 
адзі ная, бяс цэн ная, і ду маю, што роў ных 
у све це ёй ня ма! і жар та ва ла сло ва мі 
свай го ге роя: — Я тым ча сам слу хаў кан-
цэр ту з бу тэль кай, усіх ка лек ты ваў так 
і не змог па лі чыць... Праў да, ка лі яш чэ 
пры свят ле мож на бы ло раз лі чыць, дзе 
бя се да ва лі паза ам фі тэ ат рам за сто лі
ка мі, на пле дах шмат лі кія ся мей ні кі і іх 
гос ці, ужо пад час кан цэр та «Су ве ні ра» 
тан цу ю чы тлум шчыль на за поў ніў 
усе воль ныя і ня воль ны мес цы там 
жа, дзе ты дзень та му ку рэўгі баў ся 
тан цу ю чы тлум «Ба со віш ча». Да 
дзі кіх кры каў за хап лен ня да во дзі лі 
пры га жу ні з «Іві цы» ды Габ ры е ля 
Тра скоў ская з выг ля дам даў га но гай 
ма дэ лі (пля мен ні ца «Ка ла коль чы
ка»). Па валь ныя ап ла дыс мен ты 
ві та лі ма лень ка га «пры мач ка» Вік
та ра Са доў ска га, які зноў «уз ля таў» 
над сцэ най.

Двац ца тую «Сяб роў скую бя се ду» 
ад крыў войт Га рад ка Вес лаў Ку ле ша: 
„Лі чу «Бя се ду» ад к ры тай!”, не ад мо
віў шы ся пе ра лі чыць у доў гім спі ску 
ша ноў ных гас цей — ад свя та роў роз
ных кан фе сій і на цы я наль нас цей, 
дып ла ма таў, па лі ты каў, чы ноў ні каў 
і са маў ра даў цаў, дэ пу та таў ад Еў ра
са ю за і на ват мі ніст раў — на е ха ла іх 
столь кі, што му сіў ад чыт ваць, ус х ва
ля ва ны, па пус ціў шы галь ш тук, з ліст
ка, ды не за быў шы ся ўспом ніць пра 
да сяг нен ні Га ра доц кай гмі ны, якой 
шэ фам з’яў ля ец ца не пер шы тэр мін. 
За пра сіў іх усіх на сцэ ну. З са мых роз
ных па лі тыч ных плы няў. «О, ба чыш, 
нар маль на маг лі б па ту зац ца, — ус
міх ну ла ся цё тач ка з «Ка лі ны». — Уся ля кія 
шэс ці, мар шы, плю юц ца ў тэ ле ві за ры 
адзін ад на му, а ў нас во як роў на ра доч
кам па ста ва лі! Па на е ха лі: вы ба ры ў каст
рыч ні ку. На ват Юр гель ёсць. І мі ністр 
Пян т коў скі ад ас ве ты». Са сцэ ны на ват 
за га ва ры лі пабе ла ру ску: прэ зі дэнт го ра
да Бе ла сто ка Та дэ вуш Тру ска ля скі, дэ пу
тат Ро берт Тыш ке віч, дэ пу тат Ме чыс лаў 
Баш ко (заў сё ды ад зна чае, што ён — су сед 
з Шу дзя ла ва). Ста ніс лаў Дэ ра гай ла, стар
шы ня Па дял ш ска га сей мі ка, пры га даў, 
што ён тут на сцэ не не пер шы раз: ён жа 
з’яў ляў ся чле нам ка лек ты ву «Кле ка ця кі» 
з Бо цек і ля таў над ба ры коў скай сцэ най 
быц цам са лід ны ма ты лёк не адзін раз. 
Як пі са ла ў па э тыч ным кон кур се (сё ле та 
не пра во дзіў ся) Ка ця ры на Пап лаў ская 
з Ка лод на: Ап ра ча кан цэр ту ёсць і фе ер-
вер кі. Ка ля ро ва ма лан ка — які ж свет 
мі лень кі! Каб гля дзе лі дзет кі, да рос лы 
і ма лень кі; ту тай бед ны й ба га ты бу дзя 
ве ся лень кі! (...) І для ба бы, і для дзе да, бо 
сяб роў ства ўсім пат рэб на! 

Ма лай цы ар га ні за та ры: «Сяб роў ская 
бя се да» наб ра ла ма ла до га бля ску, ру
ху, без ака мя не лых на сцэ не за ста лом 
бя се де ні каў, без «ля пан ня». І дзя куй 
дзвюм ча ра дзей кам Мі ры і Іры з ра ма
наў ска га ро ду: яны праг на лі аж за ўсю 
Га ра доц кую гмі ну, за цэ лы Бе ла стоц кі 
па вет чор ныя хма ры, якія спа чат ку бя
се ды аб ры ну лі ся стра шэн най за ле вай 
на Ба рык. І ста ла све жа, чы ста, со неч на, 
род на. Ха ця бы лі гур ты, якія бес са ром на 
ка ры ста лі ся фа наг ра май, не спа дзе ю
чы ся, што рап там пад не да лё кую бу ру 
мо жа ляп нуць элек т ра ток і пшык не ўся 
ат мас фе ра бя се ды з жы вы мі сяб роў скі
мі га ла са мі.

Ар га ні за та ры: Га ра доц кая гмі на, Га ра
доц кі цэнтр куль ту ры ў Га рад ку, Бе ла ру
скае гра мад скакуль тур нае та ва ры ства 
ў Бе ла сто ку. Фэст быў рэ а лі за ва ны дзя
ку ю чы гран ту мі ніст ра ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі. За да чу су фі нан са ваў 
Бе ла стоц кі па вет. Ме дыяпар т нё ры: Тэ
ле ба чан не Бе ла сток, Ра дыё Бе ла сток, 
Ра дыё Or t ho do xia, Wro ta Pod la sia, Bia łys to
kOn li ne.pl, Tran s mi tu je my.pl, «Wia do moś ci 
Gró dec kie — Га ра доц кія на ві ны». І «Ні ва» 
— ад дзя сят каў га доў, хоць пра гэ та за бы
лі ар га ні за та ры.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ

«Іві ца» з Ма гі лё ва

«Казка»

«Хутаране»
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КОНКУРС!
№ 31-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 18 жніўня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 27: ка мар.
Уз на га ро ду, аў ды ё бук «Са ма сей» Сак ра-

та Яно ві ча, вый г ра ла Маг да Яку бюк з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Поў ны хля вец 
бе лых авец, 
адзін ба ран 
— і той бля ець.

(З... і я...)

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(5)
11 чэр ве ня, 
аў то рак, 

га дзі на 14:00 

Пас ля абе ду мы па е ха-
лі во зам спа да ра Ба ры-
са Каз лоў ска га ў На раў-
ку. Там на ве да лі га ле-
рэю Та ма ры Са ла не віч, 
якая паў ста ла ў 2007 
го дзе. У да ро зе мы спя-
ва лі на род ныя пес ні. 
Нам усім бы ло вель мі 
ве се ла. У га ле рэі мы 
па ба чы лі цу доў ныя іко-
ны мяс цо ва га ма ста ка 
Мі ха ла Пя кар ска га. Мы 
маг лі па гля дзець так-
са ма ці ка вую вы стаў ку 
ста рых фа таг ра фій Яку-
ба Смоль ска га з Лу кі. 
Ён зды маў лю дзей са 
сва ёй і на ва коль ных 
вё сак. Ня ма ўжо гэ тых 
вё сак. Яны бы лі вы се ле-
ны, ка лі бу да ва лі Се мя-
ноў скае ва дас хо віч ша. 
Па га ле рэі ва дзі ла нас 
спа да ры ня Ка ся Бя ляў-
ская. На ка нец мы зра-
бі лі ёй ма лень кі па да-
ру нак: пра спя ва лі суст-
ра чан скую пес ню «Ой 
пой ду я на той га нок».

(пра цяг бу дзе) 

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

Вік то рыя Гаць, 
«Шэп ты з ша фы»

* * *
Пры яз джаю,

За хап ля ю ся гэ тым кра я ві дам,

Прык ла даю ву ха да зям лі.

Слу хаю, ці пла ча яна,

Ці пла ча гэ тая вё сач ка?

Чую...

Чую плач «мяш чан».

Дай це нам тут жыць,

Ад дай це на шы ха ты.

Мы не хо чам вы яз джаць.

Ад ры ва ю ся ад зям лі,

За лі ва ю ся слязь мі.

Не ма гу гэ та га слу хаць.

Уця каю з гэ та га мес ца.

З 1 па 7 лі пе ня г.г. у Бель-
ску ад быў ся іка на піс ны 
ла гер. За нят кі вя лі ся 
пры цар к ве Ар ха нё ла Мі-

ха ла. У гэ тым го дзе бы ло мно га 

ўдзель ні каў, аж 17 асоб. Усе, 
мо ладзь і дзе ці з за ці каў лен-
нем ма ля ва лі іко ны. На шым на-
стаў ні кам быў ба цюш ка Па вел 
Заб роц кі. Спа чат ку ён аб’ яс ніў 
нам вель мі да клад на як трэ ба 
пі саць іко ны. Ка лі іко ны сох лі, 
мы ме лі ін шыя за нят кі, якія 
пры ду ма ла нам спа да ры ня Ірэ-
на Ка ра вай, на ша апя кун ка. 
Яна дба ла, каб мы ме лі смач ны 
абед. У гэ тым го дзе ма ля ва лі 
іко ны па ўзо ры Пак ро ва Прас вя-
той Ба га ро дзі цы.

Ла гер пры ду ма ла па ні Ірэ на. 
Пі сан не ікон гэ та склад ны пра-
цэс, які па тра буе за ся ро джан ня, 
ці шы.

Ка лі на шы іко ны сох лі, мы 
зна ё мі лі ся з удзель ні ка мі гру-
пы. Ла гер за кон чыў ся ў ня дзе-
лю. Ба цюш ка Па вел Заб роц кі 
выс вя ціў на шы іко ны, пас ля 
кож ны мог узяць сваю іко ну да-
ха ты. Яна бу дзе нам па мят кай 
пра іка на піс ны ла гер.

Вік то рыя Гаць, 
Бельск-Пад ляш скі

Пі са лі 
іко ны





704.08.2019              № 3104.08.2019              № 31

№
 3
1 

[0
4-

08
-2

01
9]

№ 31-19
Żelazko

Poletko
zagon Marynarz

Palec mały

Piołun

Oddział

Palma
Bal

Lwica

Letnisko

Hokej

Oda

Oj

Mat

Jar

Rzym

MajsterLiczba
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Szczyt
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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 № 27-2019: 
Яс лі, Ас, дух, пень, пе на, цё ця, са ла, бас, бо ты, 

мор к ва, кі но, зор ка, квас, як, сто, траў ка. Дух, тур, 
бінт, сон, па ток, спе лы, вы, Ле на, за, Іна, мост, бор, 
цар к ва, вё ска, як, смя тан ка.

Уз на га ро ду, аў та руч ку, вый г ра ла Маг да Яку бюк 
з Бель ска-Пад ляш ска га.

Бел-News: — Ці па мя та еш, 
ка лі Ты пер шы раз пры е ха ла 
на Су стрэ чы «Зор кі»? Як гэ та 
ўспа мі на еш?

На тал ля Кан д ра цюк-Свя руб-
ская: — Мне бы ло та ды тры го-
дзі кі, а Су стрэ чы бы лі ў Ме ляш-
ках. Мы там ма ля ва лі крыж і ме-
лі роз ныя ін шыя за нят кі. Але 
для мя не гэ та не бы ло са мым 
важ ным, та му што я за ка ха ла ся 
ў вель мі пры го жа га хлоп ца. Ён 
быў з Га рад ка і на зы ваў ся Гжэ-
сек.

Бел-News: — Ці на Су стрэ чы 
«Зор кі» Ты пры яз джа ла з ах-
во тай?

Н.К-С: — Я не маг ла да ча кац-
ца чар го вых Су стрэч. Яны бы лі 
для мя не ці ка вей шыя за прад-
ш кол ле і шко лу. Я пры яз джа ла 
яш чэ ў лі цэі, бо вель мі лю бі ла 
пі саць і га ва рыць з сяб ра мі.

Бел-News: — Ці Су стрэ чы паў-
п лы ва лі на вы бар пра фе сіі?

Н.К-С: — Ду маю, што так. 
Дзя ку ю чы Су стрэ чам, бу ду чы ву-
ча ні цай, я ўвай ш ла ў свет жур-
на лі стаў. Я на ву чы ла ся пі саць, 
ду маць. Ця пер мне ляг чэй.

Бел-News: — Ты ў сва ёй пра-
цы шмат па да рож ні ча еш. Ці 
гэ та быў Твой вы бар, ці гэ та 
зда ры ла ся вы пад ко ва?

Н.К-С: — Гэ та быў і свя до мы 
вы бар, і вы пад ко васць. Ка лі я за-
кон чы ла вы шэй шую аду ка цыю, 
ве да ла, што ха чу быць жур на-
ліст кай, але не ве да ла, у якой 
сек цыі ха чу пра ца ваць. Я лю бі ла 
па да рож жы і так ат ры ма ла ся, 
што пра цую ў сек цыі па да рож-
жаў.

Бел-News: — Якое мес ца най-
больш Ця бе ўра зі ла?

Н.К-С: — Ёсць мно га та кіх 
мес цаў. Мне цяж ка ска заць 
пра ад но, бо заў сё ды неш та паз-
на еш, за хап ля еш ся. Апош нім 
ча сам мне спа да ба ла ся Маль та 
і асаб лі ва Блю-Гро та — гэ та та-
кая вя лі кая пя чо ра над мо рам, 
да якой трэ ба плыс ці на лод цы. 
Там ін шы свет, та кі, яко га не 
пры ду ма еш у са мых ка ла рыт-
ных ле ту цен нях. Про ста гля-
дзіш і ду ма еш, як гэ та маг чы мы 
та кі цуд у пры ро дзе.

Бел-News: — А ці бы лі та кія 
мес цы, якія Ця бе пры бі лі, спа-
ло ха лі?

Н.К-С: — Так, гэ та Бял г рад. 
Я вель мі дзіў на там ся бе ад чу-
ва ла і мне сні лі ся цяж кія сны. 
Маг чы ма, я пад с вя до ма дак ра-
ну ла ся да сум най гі сто рыі гэ та-
га мес ца, ад чу ла рэ ха вай ны, 
якая ў па чат ку дзе вя но стых 
га доў на зна чы ла ста лі цу Сер біі 
і ўсю Югас ла вію. 

Бел-News: — Ці па да рож жы 
нат х ня юць Ця бе да пра цы?

Н.К-С: — Пас ля кож на га па да-
рож жа я гля джу на свет но вы мі 
ва чы ма, а ўспа мі ны і ўра жан ні 

— гэ та твор чае па лі ва для но-
вых ар ты ку лаў.

Бел-News: — А куды ця пер 
хо чаш па е хаць?

Н.К-С: — Я ха це ла б па е хаць 
у Ар ген ці ну, па ба чыць Паў д нё-
вую Аме ры ку. Я зве да ла ўжо 
шмат мес цаў, а там яш чэ не 
бы ла. Гэ ты свет зда ец ца мне ін-
шым і роз ным ад на ша га.

Бел-News: — Ты як раз вяр ну-
ла ся з Мін ска. Якое ўра жан не 
зра біў гэ ты го рад?

Н.К-С: — Лю дзі ў Мін ску вель-
мі па доб ныя да на шых лю дзей 
з Пад ляш ша. Про ста, ідзеш па 
ву лі цы і, зда ец ца, ба чыш сяб роў 
з Бе ла сто ка. Я там пра ца ва ла 
з між на род най гру пай жур на лі-
стаў і ўвесь кан такт ад бы ваў ся 
на ан г лій скай мо ве. Але мя не ад-
ра зу па лі чы лі «сва ёй» і да ўсіх 
звяр та лі ся па-ан г лій ску, а да 
мя не па-ру ску і па-бе ла ру ску. 
І гэ та мне вель мі па да ба ла ся, 
уз ру шы ла. У Бе ла ру сі я бы ла пер-
шы раз і ад чу ва ла ся бе як у ба бу-
лі на вёс цы.

А сам Мінск вель мі чы сты 
і пры го жы.

Ця пер ха чу ў Ар ген ці нуІн тэр в’ю 
з На та ляй Кан д ра цюк-
Свя руб скай, рэ дак тар 
пар та ла ga ze ta.pl.

Rój
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 У ня дзе лю, 21 лі пе ня, ка-
ля свят лі цы ў Та пор ках 
саб ра лі ся жы ха ры вё скі, 
пяць ва каль ных ка лек ты-
ваў і мно га пуб лі кі, у тым 
лі ку з Кляш чэ леў скай, 
Ар лян скай і су сед ніх гмін, 
каб па гля дзець аб рад-
нае ме ра пры ем ства «Пе-
ра пя лі ца», якое ў вёс цы 
ла дзіц ца ўжо чац вёр ты 
год за пар. Ар га ні за та ра-
мі жніў на га аб ра ду бы лі 
Га рад скі ася ро дак куль-
ту ры, спор ту і рэк рэ а цыі 
ў Кляш чэ лях, сол тыс Та-
по рак Вяс ла ва Ба кун і жы-
ха ры вё скі.

Сё ле та ме ра пры ем ства «Пе ра пя лі ца» 
ар га ні за ва ла ся ў рам ках пра ек та «За ла ты 
ка ла сок, за ла тая са лом ка» рэ а лі за ва на га 
Га рад скім ася род кам куль ту ры ў Кляш
чэ лях. Не каль кі дзён ра ней у Та пор ках 
бы лі ар га ні за ва ны два май старкла сы па 
вы печ цы хле ба тра ды цый ным спо са бам, 
якім паз ней па ча ста ва лі ўдзель ні каў ме ра
пры ем ства. Зпад свят лі цы шмат люд ны 
жніў ны ка ра год пай шоў на па ле так дас пе
ла га жы та за вё скай. Спе ра ду іш лі жы ха ры 
Та по рак, у тым лі ку Ры гор Бо бік з ка сой, 
сол тыс Вяс ла ва Ба кун і Ві таль Со ха, якія 
на по лі кі ра ва лі жніў ны мі ра бо та мі. За імі 
з сяр па мі ў ру ках кро чы лі жан чы ны з на
род на га фаль к лор на га эт наг ра фіч на га 
ка лек ты ву «Ха то ві чы» з Ха ты ніч, што на Па
лес сі, і ма ла дыя ўдзель ні кі Сту дыі фаль к ло
ру «Жэ мэр ва» са Сту дзі во даў з му зыч ным 
кі раў ні ком Ан най Фі ё нік і са стар шы нёй 
Аб’ яд нан ня «Му зей ма лой ай чы ны ў Сту
дзі во дах» Да ра фе ем Фі ё ні кам. Іх і ін шыя 
ка лек ты вы за пра сі ла ў Та пор кі ды рэк тар 
Га рад ско га ася род ка куль ту ры, спор ту 
і рэк рэ а цыі ў Кляш чэ лях Мал га жа та Клі
мо віч. У ка ра го дзе іш лі чле ны бе ла ру скіх 
ка лек ты ваў «Ар ля не» і «Вэр вач кі» з Ор лі, 
ва каль най гру пы з Даб ры ва ды і шмат лі кая 
пуб лі ка ра зам з бур га міст рам Кляш чэ ляў 
Аляк сан д рам Ся ліц кім і вой там Ар лян скай 
гмі ны Ля во нам Паў лю чу ком. На жыт няе 
по ле пер шым увай шоў Ры гор Бо бік і па чаў 
ка сіць, а жан чы ны з Та по рак пад бі ра лі 
жы та і вя за лі ў сна пы. Паз ней на по ле 
ўвай ш лі жнеі з сяр па мі. Пуб лі цы дэ та лё ва 
бы ла па ка за на пра ца ў час жні ва. Жы ха роў 
Та по рак ус па ма га лі жан чы ны з па ле ска га 
ка лек ты ву «Ха то ві чы» з Ха ты ніч. Жня цы 
па каз ва лі, як у мі ну лым ра бі лі пе ра вяс лы, 
які мі звяз ва лі сна пы, як іх са стаў ля лі ў мыд
лі. Ка неш не, га лоў ным мо ман там су стрэ чы 
бы ло вы ка нан не ўпры го жа най квет ка мі 
«пе ра пя лі цы». У час па ка зу жніў ныя пес ні 
спя ваў ка лек тыў «Жэ мэр ва», яко му пад
пя ва лі ўдзель ні кі свя та. Акам па не мент 
са стаў ля ла ім сту дзі вод ская ін ст ру мен таль
ная ка пэ ла Да ра фея Фі ё ні ка.

— Я ў мо ла дас ці ка сіў збож жа ка сой 
і жаў сяр пом. Ця пер мо жам па ка заць тра
ды цый нае жні во ма лод шым асо бам, якія 
та кой пра цы не ба чы лі. Мы па ка за лі як 
са збож жа ра бі лі пе ра вяс лы для вя зан ня 
жы та ў сна пы. Іх са стаў ля лі ў мыд лі, дзе 
дзе вяць сна поў ста я ла вер ты каль на, якіх 
ахоў ва лі ад даж джу тры сна пы, пак ла дзе
ныя на іх га ры зан таль на. Сна пы збож жа са
стаў ля лі так са ма ў ляш кі, дзе дзе вяць сна
поў прык ры ва лі ад ным сна пом, наст ром ле
ным ка ла са мі ўніз. Ка лі збож жа вы сах ла 
на по лі, зва зі лі яго ў клу ні, скла да лі ў ста гі, 
а пас ля ма ла ці лі цэ пам, паз ней ма ла тар
няй, — удак лад ніў Ві таль Со ха з Та по рак, які 
спя вае ў ка лек ты ве «Ар ля не».

— У Та пор ках спа чат ку збож жа жа лі 
сяр па мі, а паз ней муж чы ны ста лі ка сіць 
ко са мі. Гэ та бы ло вя лі кае аб ляг чэн не жан
чы нам, якія толь кі пад бі ра лі збож жа з па
ко су і звяз ва лі пе ра вяс ла мі ў сна пы. Ка лі 
збож жа ста лі ка сіць кон ны мі, а паз ней трак
тар ны мі ка сіл ка мі, яш чэ ляг чэй шым ста ла 
жні во. З дзе вя но стых га доў на па лях ста лі 
ару да ваць кам бай ны. Ад нак ка лі ў час жні
ва ідуць даж джы, хва лю ем ся і не мо жам 
да ча кац ца, по кі збож жа доб ра вы сах не, 

— ра сказ ва лі жы ха ры Та по рак, якія яш чэ 
гас па да раць, га ду юць ка роў і ця лят.

— Збож жа мы за жы на лі най час цей 
у су бо ту, згод на з тра ды цы яй не па чы на лі 
жні ва ў па ня дзе лак. Тыд няў два жа лі мы 
азі мі ну і ра бі лі на ёй «пе ра пя лі цу», — ска за
лі жан чы ны з Та по рак.

Па коль кі гэ ты год за суш лі вы, ся ля не Та
по рак са бра лі вель мі ма ла се на з пер ша га 
па ко су, не рас це ата ва. Збож жа так са ма 
част ко ва за сох ла і зем ля ро бы апа са юц ца, 
што трэ ба бу дзе куп ляць збож жа і се на, каб 
пра кар міць жы вё лу.

Ка лі ска сі лі і зжа лі кры ху жы та на па
лет ку, жан чы ны з дзет ка мі па ча лі ра біць 
«пе ра пя лі цу». Няз жа тыя ка ла скі жы та 
ўпры го жы лі яны квет ка мі, пак ла лі ка ля іх 
ка мень чы кі, а на іх — аб ру сак і хлеб. Усё гэ
та ад бы ва ла ся пад акам па не мент жніў ных 
пе сень.

— Наз ва аб ра ду вы во дзіц ца ад пе ра
пёл кі, якая ва дзі ла ся ў збож жы і чы ры ка
ла пад час жні ва. Ка лі я жы ла ў Та пор ках, 
ад куль я ро дам, «пе ра пя лі цу» мае баць кі 
ра бі лі на няз жа тай жмень цы пша ні цы. 
Ра бі лі яе так са ма на жы це. Ка ля «пе ра
пя лі цы» кла лі не вя ліч кія ка мень чы кі або 
адзін пло скі ка мень. На яго кла лі аб ру са
чак і «хлеб для зай чы ка». Ка лі ў вёс цы 
хва рэ лі дзе ці, ма ці бе га лі па па лях і шу ка
лі хлеб пад «пе ра пя лі цай», па коль кі ве ры
лі, што ў яго вя лі кая ля чэб ная моц, — ска
за ла Зоя Май ст ро віч з су сед ніх Ру ду таў, 
вя до мая май ст ры ха па са ло мап ля цен ні 
і на род ная пісь мен ні ца. — «Пе ра пя лі цу» 
кла лі ў но вую клу ню і на яе скла да лі 
збож жа. Аб рад «пе ра пя лі цы» за хоў ваў ся 

ў нас да ча су, ка лі збож жа ка сі лі ка сіл ка
мі і ма ла ці лі ма ла тар ня мі. Ка лі збож жа 
па ча лі ўбі раць кам бай ны, лю дзі пе ра ста
лі ра біць «пе ра пя лі цу». Вель мі доб ра, што 
ця пер ад на ві лі аб рад і па каз ва юць ма ла
до му па ка лен ню.

Пас ля за кан чэн ня аб ра ду «пе ра пя лі цы» 
ў по лі, жы ха ры Та по рак за пра сі лі ўсіх на 
па ча сту нак стра ва мі, пад рых та ва ны мі па
вод ле тра ды цый ных мяс цо вых рэ цэп таў. 
Па чост ка ад бы ла ся на пля цоў цы за свят лі
цай, дзе ста лы рас стаў ле ны бы лі ў цянь ку 
пад дрэ ва мі.

«Пе ра пя лі ца» — ба га ты і ці ка вы аб рад, 
які ста рэй шым жы ха рам дае маг чы масць 
ус пом ніць, як ка лісь пра хо дзі ла жні во. Ад
нак сён няш няе ме ра пры ем ства асаб лі ва 
важ нае дзет кам і мо ла дзі, якія прый шлі 
на по ле і па гля дзе лі жні во ў мі ну лым, па ба
чы лі як цяж ка трэ ба бы ло пра ца ваць, каб 
саб раць збож жа, — ска заў бур га містр Кляш
чэ ляў Аляк сандр Ся ліц кі.

Пе рад па ча стун кам сол тыс вё скі Та
пор кі Вяс ла ва Ба кун уру чы ла бур га міст ру 
бо хан хле ба, спе ча на га ў час май стар
кла саў. Па коль кі част ка та пор каў скіх 
па лёў рас па ло жа на ў Ар лян скай гмі не, на 
суст рэ чу пры бы лі войт Ар лян скай гмі ны 
Ля вон Паў лю чук і ар лян скія ка лек ты вы. 
Па ча сту нак перш за ўсё са стаў ля лі тра ды
цый ныя стра вы — свой скія хлеб і пі рог, 
буль бя ныя таў ка ні ца і дра ні кі, ка шы, алад
кі, ха ла док з бу ра ка мі, ва рэ ні кі з мя сам, 
шма лец са сквар ка мі, ту ша ная ка пу ста 
з каў ба сой, яй кі, вян д лі на, на рэ за ныя 
агур кі і па мі до ры, са лод кае пі рож нае, 
пад пі вак, кам пот і ва да прып раў ле ная 
зёл ка мі.

— У нас не вы кон ва лі «пе ра пя лі цы», але 
ў кан цы жні ва мы за вяз ва лі на жмень цы 
няз жа та га збож жа «ба ра ду», без яе ўпры
гож ван ня. Гэ та ра бі лі, каб у на ступ ным го
дзе быў яш чэ леп шы ўра джай. Ха ця на па
лях на ша га кал га са пра цу юць кам бай ны, 
ла дзяц ца ў нас яш чэ за жын кі і да жын кі, 
вы кон ва ем «ба ра ду» і ла дзім гас ці ну, у час 
якой спя ва ем жніў ныя пес ні. Ха ця ў на шай 
вёс цы жы ве ка ля двух з па ло вай ты сяч 
ча ла век, то яна ўжо не та кая шмат люд ная, 
якой бы ла ра ней, — рас па вя ла На дзея Яра
шэ віч, спя вач ка ка лек ты ву «Ха то ві чы» з Ха
ты ніч Ган ца віц ка га ра ё на.

Май ст ры ха па ткан ні Ні на Ко зак з Ха
ты ніч удак лад ні ла, што ка лі яна ву чы ла ся 
ў па чат ко вай шко ле, зай ма ла ся там аж но 
ка ля дзе вяць сот вуч няў і ў вёс цы жы ло 
та ды звыш пя ці ты сяч ча ла век. Пра па на ва
ла яна, між ін шым, тка ныя ка шу лі, сум кі, і, 
ка неш не, пле це ныя па я сы, вы кон ваць якія 
ву чы ла дзе так у час май старкла саў у Сту
дзі во дах.

— У на шым му зеі ад бы лі ся май старкла
сы «Ле та з тра ды цы яй», у час якіх дзет кі 
ву чы лі ся ру ка дзел лю. Са ло мап ля цен ню ву
чы ла Зоя Май ст ро віч з Ру ду таў, а май ст ры 
з Бе ла ру сі ву чы лі ма ля ван ню на па лат не, 
ган чар ству, ткан ню па я соў і ін ша му ру ка
дзел лю. Сён ня пры е ха лі яны сю ды ў Та пор
кі. Бы ла яш чэ ву чо ба спя ван ню і тан цам 
на ад кры тым па вет ры. Фаль к лор ны ка лек
тыў «Ха то ві чы» пры е хаў на вы сту пы ў рам
ках на шых Пад ляш скаПа ле скіх жніў ных су
стрэч «Олень по бо ру хо діт», што па ча лі ся 
ў су бо ту, 20 лі пе ня, са жні ва ў Сту дзі во дах. 
У ім пры ня лі ўдзел так са ма дзет кі з на ша га 
лет ні ка, а ка лек тыў «Ха то ві чы» тут так са ма 
па ка заў ці ка вую ма не ру спя ван ня, — па ін
фар ма ва лі Ан на і Да ра фей Фі ё нік.

Жніў ныя су стрэ чы бу дуць яш чэ ад бы
вац ца, між ін шым, у Кась ной, ка ля Да шоў 
Кляш чэ леў скай гмі ны. У спра ве прэ зен
та ван ня жніў ных аб ра даў прад бач ва ец ца 
да лей шая суп ра ца з Га рад скім ася род кам 
куль ту ры ў Кляш чэ лях.

— Мы ду ма лі, якое што га до вае ме ра пры
ем ства ла дзіць у Та пор ках і па коль кі гэ та 
сель ска гас па дар чая вё ска, ра шы лі ся на 
прэ зен та цыю жніў на га аб ра ду, які сён ня 
па каз ваў ся чац вёр ты раз. У на шай гмі не 
дзей ні чае эт на гра фіч ны ве ла сі пед ны 
шлях. На ім зна хо дзіц ца вё ска Та пор кі, дзе 
прэ зен ту ем аб рад «пе ра пя лі цы». У Даб
ры ва дзе ар га ні зу ем вы пя кан не ка ра вая, 
а ў За ле ша нах — бус лі ных лап, — ска за ла 
ды рэк тар Га рад ско га ася род ка куль ту ры, 
спор ту і рэк рэ а цыі ў Кляш чэ лях Мал га жа та 
Клі мо віч, якая са чы ла за хо дам уся го жніў
на га ме ра пры ем ства.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

«Пе ра пя лі ца» 
ста ла ў Та пор ках тра ды цы яй 
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 Аляксандра і Ян Га вор ка

— ці вы за па мя та лі сва іх дзя доў?

— Толь кі з ра ска заў, бо я і баць ку ледзь па
мя таю. Аб дзя дах ра сказ ваў мне мой баць
ка Астап, 1877 го да на ра джэн ня. Дзя доў 
з бо ку ма мы не па мя таю.

Ка лі май му баць ку бы ло тры га ды, яго 
ся стры дзе сяць, а ста рэй ша му бра ту шас
нац цаць га доў, іх нія баць кі — мае дзя ды 
— па ўмі ра лі. І яны аста лі ся са мі. Баць ку даг
ля да лі яго ныя ся стра і брат Фа дзей. У Ка
ша лях та ды бы ла шко ла і яны кры ху, ця гам 
двух га доў, у яе ха дзі лі. Бы ло ча ты ры гек та
ры зям лі, конь. І той Фа дзей ва зіў ар лян скіх 
жы доў у Бе ла ве жу, Гай наў ку, Кляш чэ лі ган д
ля ваць. І так жы лі. І ніх то не да ваў 500+.

Баць ка яш чэ пры ца ры, ка лі яму бы ло тры
нац цаць га доў, пай шоў у Шар ні за па раб ка, 
усё ра біў з гас па да ром, ней кім Сі да рам. 
І то ўжо бы ло доб ра, бо бы ло што ес ці; бы
ло яму доб ра.

Ка лі баць ку бы ло 19 га доў, цар скія чы ноў
ні кі па ба чы лі, што ён зда ро вы і строй ны 
муж чы на, і прыз ва лі яго ў вой ска, на тры 
га ды ў ар ты ле рыю.

сям’ю нем цы за бра лі ў ге та. (Не ка то рыя 
ар ля не пры гад ва юць, што Із буц кіх вы вез
лі са ве ты — М. М.) Іх ста рэй шы брат быў 
у Чыр во най Ар міі; вы жыў.

У шко лу ха дзіў пры са ве тах, а пас ля і пры 
нем цах. Ву чы ла Ра і са са Шчы тоў, ха дзі ла 
з кій ком і ка лі што не так — ад ра зу па га ла
ве. Так! Жу лі ка мі бы лі Ах ры цэ ві чы і Ру ба
шэў скія.

— ці пом ні це ар лян скіх жы доў?

— У рын ку, дзе парк, бы лі лар кі — адзін на 
дру гім. Бы лі мен шыя і боль шыя. А па між 
ты мі лар ка мі не маг чы ма бы ло прай с ці, бо 
там ноч чу апа раж ня лі ся.

На суп раць лар коў, праз ву лі цу, по бач Цвя
цін ска га, бы лі жы дыка нак ра ды; ган д ля ва
лі конь мі. Быў там вя лі кі пад вал і там тых 
ко ней ха ва лі.

Адзін з жы доў, ула даль нік пя кар ні, пас ва
рыў ся з ін шы мі жы да мі і та ды яны на ла жы
лі на яго „гейм”, што ніх то не ха дзіў да яго 
куп ляць. Ця гам двух га доў ён збяд неў. Бо 
лю дзі з вё сак не куп ля лі хле ба — са мі пяк лі.

Бы ла ў Ка ша лях сва яч ка Нін ка, пры го жая, 
най ба га цей шая. І жы ды пры хо дзі лі ў Ка ша
лі на за ба ву; за ба вы ла дзі лі ў ха тах. Жыд 
зап ра шае да тан ца, а на шы дзяў ча ты не 
хо чуць. А тая Нін ка: „Эй, жы дэ, хо ді тан ця
ва ты, бу дут сві ні шы хо ва ты!” І ўсе „Аляля”, 
і ўсе пай ш лі тан ца ваць з жы да мі.

Па мя таю — ля жу хво ры до ма. А прый ш ла 
жы доў ка да ма ці, пры нес ла неш та за
ган д ля ваць. І пы тае ча му я ў ля жу. „На гу 
са гну ла”, — ад ка за ла ма ці. Жы доў ка па
гля дзе ла і ка жа: „Ты ні чо га не ра бі, вазь мі 
па ця ру хі з се на, за пар і яму ады дзе”. Так 
зра бі ла — прык ла ла да на гі і ра ні цай на га 
вып ра ста ла ся.

Жы доў скі дан тыст Ляц кі (жыў по бач цар
к вы — М. М.) Ся ро жы Га вор ку плам ба ваў 
зуб і трыц цаць га доў тая плом ба тры ма
ла ся.

— ці вы за па мя та лі вя лі кі па жар ор лі 
18 мая 1938 го да?

— Па мя таю, але сла ба. Бы ло страш на. Тыя 

жы ды на луг пад ра ку вы но сі лі свае ла хі. 
Га рэ ла не як так, што зра зу пай ш ло ў бок 3 
Мая, дзе Ах ры цэ віч. То жы ды нес лі ўсе тыя 
ла хі пад ра ку. А пас ля ўжо ар ля не ка за лі, 
што ка ша лёў цы кра лікра лі. А гэ та хлус ня.

Мо жа я і дрэн на знаю, але як ка жуць: як 
ты ў бя гу нёс, і я ў бя гу нёс, я тут па ста віў, 
і ты тут па ста віў, то ад ны жы ды ў дру гіх 
пас ля за бі ра лі, дзе хто кі нуў з тае га рач кі.

— але лю дзі бег лі да па жа ру і ка лі ба-
чы лі як хто нёс? — да пыт ваю.

— То нёс з Шар нёў, мо жа хто і з Тап чы кал, 
і з Паш коў ш чы ны. Як мой баць ка ка заў, то 
больш жы ды блы та ні ны з са бою ме лі.

— як бы ло ў ка ша лях у час вай ны?

— Ка лі ў 1939 го дзе па ча ла ся вай на, то бы
ла ка мі сія і трэ ба бы ло ко ней вес ці. Баць
ка за вёў ад на го ка ня ў Го лі пад Бе рас цем 
— для са на цый най Поль ш чы. Вяр нуў ся 
да до му, а ў нас яш чэ дру гі конь. Сол тыс 
Мі ка лай Май ст ро віч не ла дзіў ся з ма ім 
баць кам і прый шоў з за га дам, каб баць ка 
вёз сак ра та ра з Ор лі ў Бе ла ве жу. Баць ка 
ад ка заў, што не па вя зе, што ўжо ад на го ка
ня здаў, а ў вёс цы ёсць та кія, што па двое 
ко ней ма юць. Та ды сол тыс вы цяг нуў з кі
шэ ні пі ста лет; і пры му сіў.

За вёз баць ка та го сак ра та ра і вяр та ец ца ка
нём да до му. За Гай наў кай вы хо дзіць з ле су 
ча ты рох поль скіх жаў не раў і за гад ва юць 
зла зіць з во за. І вяр нуў ся баць ка з кій ком 
да до му; двое ко ней у 1939 го дзе ад даў.

Са ве ты за ха пі лі пад Бе рас цем той поль скі 
ла гер з конь мі. Баць ка да ве даў ся, пай шоў 
і свай го сі ва га ка ня знай шоў. Зай шоў ва 
ўпра ву, ра ска заў пра ка ня пад ра бяз нас ці 
і ад да лі. Конь быў у ней ка га гас па да ра, 
але вяр нуў, бо конь ку саў ся. Гэ та той пер
шы конь з Го ляў, а дру гі пра паў.

Ме лі вя лі ка га веп ру ка, ка лі на ста лі са ве
ты; трэ ба за ка лоць. Баць ка па пра сіў Цвя
цін ска га з Ор лі, ка то лі ка, які меў сваю бой
ню до ма; за ка лоў і па мог пра даць мя са 
на рын ку ў Гай наў цы. За тыя гро шы ку піў 
лад ную ка бы лу ў Тап чы ка лах.

У Ор лі, на сця не жы доў скай ап тэ кі, са ве ты 

дэ ман ст ра ва лі філь мы, усе ва ен ныя. Мы 
ся дзе лі з бо ку ву лі цы і гля дзе лі. І з вё сак 
пры хо дзі лі гля дзець філь мы.

Ка лі ў 1941 го дзе нем цы гна лі ру скіх, то 
бра лі іх у па лон. Сол тыс пры вёў да нас 
ма ла до га, ка ля двац ца ці га доў, ру ска га 
сал да та Ся ро жу, ма лень ка га, вы ху дзе ла га, 
каб лю дзі яго кар мі лі. У нас па быў ён два 
дні і пай шоў да су се да. І дай шоў да ка ва ля 
Іг на та і па чаў у яго пра ца ваць. А пас ля пай
шоў у пар ты за ны і праў да па доб на ка ля 
Леў каў нем цы яго за бі лі.

Ка лі прый шлі нем цы, то з агуль най па шы 
за бра лі на шу ка бы лу; баць ка пра сіў, але не 
ад да лі. Да лі кві тан цыю і ска за лі, што як на
ста не лад, то зап ла цяць. Ка лі ў Ор лі з’я віў ся 
ка мі сар Сан дэц кі, ма лы, ха дзіў з мы лі цай, 
баць ка па ка заў па пе ру. „O, ład ną klacz mia
łeś. Zab ra li dla ar ty le rii”. Вы няў са ста ла гро
шы і даў баць ку. Па ехаў баць ка ў Пар ца ва 
і ку піў ка бы лу. Та кі быў па ра дак.

За вя лі ка бы лу ў каф ляр ню (там бы ла жан
дар ме рыя, ка нюш ня і г.д. — М. М.) да жа
раб ца. Ка бы ла ажа ра бі ла ся, ка лі — па вод
ле за га ду сол ты са — баць ка меў іс ці араць 
у ка мі са ра. Сол тыс да нёс, што баць ка не 
хо ча іс ці араць, а баць ка пра сіў яго, каб 
даў ін ша га ка ня. Пры е хаў ка мі сар з сол ты
сам; ва зіў яго ней кі Ка ма чоў. І ка мі сар: „Co, 
klacz się oź re bi ła? O, ład ny źre ba czek. Soł tys: 
wy pi sać trzy met ry ow sa. Za raz!”

Склад збож жа быў у бу дын ку „ма лой” 
ар лян скай шко лы; кла даў ш чы ком быў 
Пят ро На за рэ віч. Баць ка за вёз да яго 
літр га рэл кі, са ла ні ну... І заг ру зі лі не тры, 
а шэсць мет раў збож жа. То сол тыс не мог 
да ра ваць.

Ка лі ўжо на сту па лі ру скія, ідзе сол тыс і да 
баць кі: „Ты, Астап, яш чэ тры мет ры збож
жа не ад вёз у склад.” А баць ка: „За поз на 
— чу еш, што ўжо ў Кры вя ты чах гры міць...”

— а як вы за па мя та лі жы доў пры нем-
цах?

— Па мя таю як сён ня. Ка лі яш чэ ге та не бы
ло, пры бег лі да нас два жы доў скія пад лет

Слу жыў ад ным і дру гім
Раз мо ва з Янам ГА ВОР КАМ, пен сі я не рам з Ка ша лёў, 1931 го да на ра джэн ня.
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Вяр нуў ся ў Ка ша лі, а тут у ся бе ні чо га не 
аста ло ся, на ват ха ты. Бы ла тут жан чы на 
на во сем га доў ста рэй шая, не за муж няя, 
і ажа ніў ся з ёю. Ме ла яна сваю ха ту 
і шэсць гек та раў зям лі. Але аку рат па ча
ла ся Пер шая су свет ная вай на. Баць ку 
ад ра зу прыз ва лі ў ар мію, а жон ка па е ха ла 
ў бе жан ства. Так та ды жы лі лю дзі.

Ча ты ры га ды баць ка ва я ваў за ца ра, спяр
ша з нем ца мі. Бы ло так, што су стра ка лі ся 
з нем ца мі і аб мень ва лі ся: нем цы ме лі 
наж ні цы, брыт вы, на жы. Тое „пе ра мір’е” 
доў жы ла ся мо з два тыд ні, а пас ля зноў 
па ча лі да ся бе стра ляць. Баць ка быў пры 
гар ма це, стра ля ла на пяць кі ла мет раў.

У па чат ку вай ны цар вы даў дэк рэт, у якім 
за клі каў сал дат не крас ці і за пэў ні ваў, што 
ёсць за па сы па пят нац цаць га доў. А го лад 
заг ля нуў пас ля ча ты рох га доў вай ны; чыр
во ныя ніш чы лі ўсе за па сы. Ка лі па ча ла ся 
рэ ва лю цыя, баць ка вяр нуў ся да до му.

Тут яш чэ бы лі нем цы. Баць ка вяр нуў ся, 
а тут ні чо га не бы ло. Па ехаў з сяст рою 
ў Леў кі, наб ра лі там буль бы і бруч кі з пас
ля ня мец кіх ва ен ных за па саў. Па да лі ся 
ў Бельск да нем ца, каб даў ка ня. І даў, але 
ху до га. На шы ста лі пра сіць леп ша га, а ў ад
каз не мец зу сім ні чо га не даў.

— як вы за па мя та лі сваё дзя цін ства?

— Бы ло нас двое: я і ся стра Ма рыя з 1928 
го да. Ішоў мне пя ты год, ка лі па мер ла ма
ці. І я жыў ка ля ма ча хі — не быў я пі раж ка
мі га да ва ны.

— шко ла вы па ла вам так са ма ў цяж кі 
час...

— У шко лу пай шоў у 1939 го дзе. На стаў нік 
ска заў кож на му вуч ню пры нес ці гра шак 
ці коль кі на стан ко вы ку ля мёт; не пом ню, 
коль кі мне та ды баць кі да лі. То ву чань 
Люш ка Са ка лоў скі з Ка ша лёў ез дзіў на 
выс вя чэн не та го ку ля мё та, які ку пі ла ар
лян ская шко ла.

У пар це ся дзеў я з жы дам і жы доў кай, бы
лі двай ня та мі, проз віш ча іх няе Із буц кі. Із
буц кія ме лі ў Ор лі пя кар ню. Па вод ле мя не 
яны абое бы лі з 1931 го да. Я да іх за хо дзіў 
дзе ля та го, каб ат ры маць бу лач ку. Іх нюю 
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90 га доў з дня на ра джэн ня

Алеся Алехніка

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

кі. А мы з баць кам пры вез лі са ма жы та 
ў снап ках. Пры вез лі дзве фу ры і прый шлі 
яны — дзе ці баць ка ва га зна ё ма га, які жыў 
ка ля млы на. І про сяць баць ку, каб даць 
ім буль бы, бо так іх баць ка да га ва рыў ся 
з ма ім. Баць ка ска заў што дасць, але ка лі 
яны да па мо гуць раз г ру зіць жы та. Ну і яны 
па ма га лі, а я ўжо ся дзеў.

Да лі ім ко шык ці паў ко шы ка буль бы ў мя
шо чак, сха пі лі ўдва іх. І бы лі та кія за да во ле
ныя, смя я лі ся.

Ка лі рых та ва лі ся да зак лад кі ге та, то жы
дам ска за лі саб раць коль кісь там зо ла та, 
то не за чы няць іх у ге та. І жы ды збі ра лі 
і са мі за но сі лі да Пят ра На за рэ ві ча, та го 
кла даў ш чы ка збож жа. Бо це раз ка гось 
трэ ба бы ло пе ра даць. То ўсё Пят ро афар м
ляў. І хі ба два ра зы збі ра лі.

Ка лі жы доў ужо вы во зі лі, мы, вуч ні, бы лі 
ў шко ле (за раз там кап лі ца — М. М.), і ка лі 
жы ды пры хо дзі лі по бач школь на га бу дын
ка то ўжо не ка то рыя кі да лі свае клун кі.

Мой баць ка вёз жы дацы руль ні ка. У яго 
бы лі два вя лі кія звя за ныя клун кі. Ка лі 
за вёз у Бельск, то жыд ска заў, каб баць ка 
за браў іх са бе, бо яму ўжо яны не пат рэб
ныя. Але баць ка ба яў ся нем цаў і выг ру зіў 
тыя клун кі. Баць ка ра сказ ваў, што ар лян
скіх жы доў ва зі лі ў бель скае ге та (па вод ле 
ін шых ра сказ чы каў ва зі лі іх на стан цыю 
ў ва го ны — М. М.)

Ка лі не мец ад сту паў, то спа ліў у Ка ша лях 
адзі нац цаць хат; бы ло гэ та ў се ра ду. Нем
цы бы лі яш чэ ў Ор лі, а ру скія ўжо ра кою 
з Чор на га Ле су прый шлі ў Ка ша лі. Нем цы 
пад па лі лі, каб ім бы ло від на як сал да ты 
ідуць. І зат ры ма лі ся ў Мік ла шах, Вуль цы, 
Тап чы ка лах, Спіч ках і праз ты дзень быў 
тут фронт.

— як вы гля да ла жыц цё за раз пас ля 
вай ны?

— У 1946 го дзе то я „Бу ра га” ва зіў. Як 
спа лі лі За ле ша ны, то прый шлі ў Шар ні. І, 
ма быць, Шар ні так са ма спа лі лі б, але там 
Ган дзі ма ці і Стэ цо ва да лі ім са ла ні ны, хле
ба; і вё ска аца ле ла. І пад ве чар прый шлі 
пяш ком у Ка ша лі.

Іду я ву лі цай з Люш кам Ры ба ком, а ад нас 
вы хо дзяць два жаў не ры ў поль скіх мун дзі
рах і: „Zak ła daj ko nia!” І ўсё. Зап ра гаю ка ня 
і іх ча ты рох з дву ма ку ля мё та мі з па тэль ня
мі за вёз у Ста ры Кор нін. Бы ло мно га фур. 
Ка лі яш чэ еха лі ў Ор лі, то ся дзе лі ў фу ры, 
а ка лі ўе ха лі ў Кры вя ты чы на два рэ ўжо 
змяр ка ла і два іх з іх вы ска чы ла з во за, 
а два еха лі. За е ха лі ў Ста ры Кор нін і я за
вяр нуў ся. Ад ны да е ха лі да цар к вы, ін шыя 
не. Я не да е хаў: „Zaw ra caj!”; і я пры е хаў да до
му. У Ор лі і Кры вя ты чах не зат рым лі ва лі ся.

Пры гад ва ец ца мне, як я быў у са на то рыі. 
У за ле я ска заў ад куль я і што пра ва слаў
ны і маю 800 зло тых пен сіі. То адзін вы ска
чыў, за ру гаў ся і ка жа: „To bie wo gó le nie po
win ni dać eme ry tu ry!” А я яму ад ка заў так: 

„У 1945 го дзе ў Ор лі быў склад, то я ка нём 
ва зіў у Бе ла сток; коль кі нак ла лі, столь кі 
за вёз. Цэ лую ноч еха лі. Раз г ру зі лі, да лі 
пад сіл ка ван не, пад’ е лі і вяр ну лі ся ў Ка ша
лі. І „Бу ра га” ў 1946 го дзе ва зіў з Ка ша лёў. 
Я ад ным і дру гім слу жыў. Пры са на цыі 
мой баць ка ад даў Поль ш чы двое ко ней 
і два ва зы”. Та ды з за лы адаз ваў ся дру гі: 
„Wi dzisz, ile dał. A ty co da łeś?!”

— ці бра лі вас у вой ска?

— Не быў, бо баць ка быў ста ры і я быў 
адзі ным кар міль цам сям’і. От, і „ка му на”. 
За мя не баць ка ад с лу жыў сем га доў — то 
ма ла?

Пас ля вай ны, ка лі Ка ша лі бы лі спа ле ны, 
то амаль цэ лую зі му жыў у Вуль цы. Пра ца
ваў кры ху ў Ор лі, у ка ва ля Ра ма ню ка. Ён 
быў з Кры вой і ар лян цаў заў сё ды на зы ваў 
свеч ка га са мі, бо ў ша бас га сі лі жы дам 
свеч кі.

— ва ша да рос лае жыц цё?

— У 1956 го дзе ажа ніў ся з ка ша лёў скай 
дзяў чы най Аляк сан д рай, на стаў ні цай. 
У нас дач ка і сын.

— ці пом ні це свой шлюб, хто вян чаў?

— Вян чаў Мак сім Сан до віч. Пом ню гэ та
га ба цюш ку; ён і яго ная ма туш ка вель мі 
пры го жа спя ва лі. Бы лі мы ў Бе ла сто ку на 
„ўхо ды нах”. І ён быў там ха ту выс вя чаць, 
а пас ля з ма туш кай ста лі спя ваць ук ра

9працяг ін скія пес ні, та кія кам па ней скія, што аж 
ду ша за мі ра ла.

Па мя таю яго сло вы з цар к вы, ка лі я яш чэ 
хлоп цам быў. Бы ло жні во ці звоз ка, а ён 
ска заў: „Па ма лі лі ся — ідзі це тру дзі ці ся, это 
не грэш но”. Я ўвесь час тое пом ню. А ця
пер пап ра ка юць: „Пі лят дра ва, а сён ня 
праз нік...” Ка му што трэ ба, той тое і ро біць.

— на ка нец спы таю: як ус па мі на е це 
пнр?

— Ка лісь на чаль нік гмі ны Мі ка лай Зі не віч 
пак лі каў на се сію Гмін най ра ды. Бы лі там 
ней кія па ны з Бе ла сто ка. І па чаў хва ліць, 
што ўся го ха пае — ву га лю, шы фе ру... А на
шы вя скоў цы пля ска юць у да ло ні. А я ка жу, 
што гэ та няп раў да: у мя не дом па бу да ва ны, 
сто квад рат ных мет раў, цэн т раль нае і маю 
600 кі ла гра маў ву га лю — ці гэ та хо піць на 
год? А шы фер — паг лянь це, з ак на ўпра вы 
ві даць — бу дын кі са ло маю кры ты, а тут 
тры пра шэн ні ля жыць і шы фе ру не ат ры
маць.

Та ды пад т ры маў мя не Юзаф Бжа на, ар
лян скі ле кар ве тэ ры на рыі: „Так, Га вор ка 
ска заў праў ду. Я ў кож ным два ры бы ваю 
і ба чу — та го бра куе, та го бра куе...”

А рад ныя ўсё пля ска лі. Памой му — або 
маў чы, або ка жы праў ду.

— вель мі дзя кую за раз мо ву.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Дзе яч бе ла ру скай эміг ра цыі Алесь 
Алех нік на ра дзіў ся 31 лі пе ня 1929 г. на 
ху та ры Пе ру но ва (сён няш ні Лу ні нец кі ра
ён). Ху тар зна хо дзіў ся прыб ліз на ў 9 кі ла
мет рах ад ра ней ша га мя стэч ка, а ця пер 
вё скі Лах ва, што не па да лёк чы гун кі. Па
хо дзіў з ся лян скай пра ва слаў най сям’і, 
якая пра ца ва ла на зям лі і ня ста чы не 
ве да ла. Род ная мяс цо васць на той час 
зна хо дзі ла ся на тэ ры то рыі Поль ш чы, 
Алех ні кі жы лі прыб ліз на 40 кі ла мет раў 
ад мя жы. Ву чыў ся Алесь у поль скай шко
ле, якая мес ці ла ся ў бу дын ку, што па бу да
ва лі яго баць ка і дзядзь кі.

У 1939 г. прый шлі баль ша ві кі і пе ра
вя лі шко лу на ра сей скую мо ву. Ад нак, 
па вод ле ўспа мі наў Алех ні ка, габ рэй скія 
на стаў ні кі да ва лі яму і бе ла ру скія кніж кі. 
Сям’я Алех ні каў са ве та мі бы ла за пі са ная 
на вы ваз у Сі бір, які пла на ваў ся на ка нец 
чэр ве ня 1941 г. Але як раз прый ш ла вай
на. Пры нем цах Алесь ву чыў ся ў гім на зіі
дзе ся ці год цы, цяг нуў ся да бе ла ру скас ці.

Нап ры кан цы вай ны Алех нік апы нуў
ся ў Ня меч чы не, ку ды па ста на ві лі пе ра е
хаць баць кі. У 1948 г. яго, дзе вят нац ца ці
га до ва га хлоп ца з ла ге ра Мі хель с дорф, 
улу чы лі ў Бе ла ру скую рэп рэ зен та тыў ную 
служ бу на эміг ра цыі. У яго ныя аба вяз кі 
ўва хо дзі ла па шы рэн не праў ды пра Бе ла
русь ся род лю дзей роз най на цы я наль
нас ці, што во ляю лё су апы ну лі ся па між 
ме жаў і дзяр жаў, у ла ге рах для „пе ра меш
ча ных асоб”.

У Аў ст ра лію Алесь Алех нік пе ра е хаў 
у 1950 г. Быў сяб рам і шмат га до вым сак
ра та ром Бе ла ру ска га аб’ яд нан ня ў Аў ст
ра ліі, ад імя яко га прад стаў ляў бе ла ру саў 
на раз на стай ных між на цы я наль ных фо
ру мах у Аў ст ра ліі (удзель ні чаў у дзвюх Аў
ст ра лій скіх гра ма дзян скіх кан вен цы ях, 
быў на зі раль ні кам у пар ла мен це, удзель
ні чаў паза ме жа мі Аў ст ра ліі ў кан фе рэн
цы ях Ан ты ка му ні стыч най лі гі на ро даў 

Азіі і Су свет най ан ты ка му ні стыч най лі гі. 
Ме на ві та дзя ку ю чы яму ў рэ за лю цы ях 
гэ тых ар га ні за цый аба вяз ко ва гу ча ла 
пат ра ба ван не не за леж нас ці Бе ла ру сі. 
„З та го во пы ту, які я ўжо зда быў, удзель
ні ча ю чы ў роз ных між на цы я наль ных 
мі тын гахна ра дах, я знаў, што сла бо га, 
не ра шу ча га, заў сё ды на ра ка ю ча га ніх то 
не лю біў і лю біць не бу дзе”, — пі саў ён паз
ней у кні зе ўспа мі наў.

За га ды гра мад скай дып ла ма тыч най 
пра цы Алех нік меў ста лыя да чы нен ні 
з прэ зі дэн та мі і прэм’ ермі ніст ра мі Аў ст
ра ліі, Паў д нё ва га В’ет на ма, Ка рэі, Фі лі пін, 
Вя лі каб ры та ніі, Літ вы (Ка зі мі рай Прун
ске не), Хар ва тыі, стар шы нёй Сей ма са 
Літ вы Ві таў та сам Лан д с бер гі сам, бры
тан скай ка ра ле вай Элі за бет ІІ. Нап ры
кан цы 1950х га доў зай маў ся вы дан нем 
ін фар ма цый на га бю ле тэ ня Бе ла ру ска га 
аб’ яд нан ня ў Аў ст ра ліі „Но вае жыць цё”. 
У 19691982 гг. — кі раў нік Кра ё ва га шта
бу Бе ла ру ска га Выз воль на га Фрон ту ў Аў
ст ра ліі.

У кан цы 1980х га доў Алесь Алех нік 
ады шоў ад ак тыў най гра мад скай дзей
нас ці. У 1990 го дзе ён на кі роў ваў лі сты 
Вя час ла ву Ке бі чу і Ста ніс ла ву Шуш ке ві чу, 
та га час ным кі раў ні кам Бе ла ру сі, ха цеў 
на ве даць ра дзі му. Ад каз прый шоў толь
кі праз два га ды, ад кі раў ні ка МЗС Пят ра 
Краў чан кі: „Баць каў ш чы на бу дзе заў сё ды 
ўдзяч ная за тое, што Вы зра бі лі для яе”.

Алесь Алех нік — аў тар кні гі ўспа мі наў 
„Пад белчыр во набе лым”. Яна вый ш ла 
ў Віль ні ў 1999 г., прад мо ву да ме му а раў 
на пі саў Сяр жук Ві туш ка. Па мёр Алех нік 3 
снеж ня 2006 г., па ха ва ны на бе ла ру скай 
част цы сід ней скіх мо гі лак Рук вуд. Яго ар
хіў, у які ўвай ш лі да ку мен ты Бе ла ру ска га 
аб’ яд нан ня і шмат лі кае лі ста ван не, за хоў
ва ец ца ў Бе ла ру скім дзяр жаў ным ар хі ве
му зеі лі та ра ту ры і ма ста цтва.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Воўк спрад ве ку лі чыў ся і за ста ец ца лі
чыц ца стра шэн ным ляс ным дра пеж ні кам. 
Пра яго злы но раў лю дзі здаў на скла да лі 
роз ныя каз кі, па дан ні і на ват вер шы. Ад нак, 
ак ра мя стра ху, ваў кі вык лі ка лі ў лю дзей і па
ва гу, што, маг чы ма, вы ні ка ла ме на ві та з той 
жы вёль най бо я зі пе рад вост ры мі зу ба мі 
і блі ску чы мі ў цем ры ва чы ма.

Ка лі ж па ды хо дзіць да ваў коў з на ву ко
ва га пун к ту гле джан ня, то ра зу ме еш — гэ
тыя істо ты з’яў ля юц ца ад ным з важ ных 
звен няў у ляс ным све це, бо яны — са ні та
ры ле су, якія ра ту юць яго ад сла бых і хво
рых жы вёл. Та му вы ву чаць ваў коў гэ та 
да во лі ці ка вы за ня так, у чым лёг ка ўпэў
ніц ца, ка лі за зір нуць на сайт „Ваў кі”, што 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://24d.
by/no mi nan ty/vo uk-by.

З га лоў най ста рон кі сай та на нас гля дзіць 
воў чая пы са, кры ху пры сы па ная сне гам. „Ча
ты ры ваў кі ста лі пуб ліч ны мі пер со на мі і ра
сказ ва юць лю дзям пра сваё жыц цё ў бло
гу”, — рас па вя да ец ца ў над пі се з ле ва га бо
ку ад ваў чы на га здым ка. Да рэ чы, да дзе ны 
сайт з’яў ля ец ца ад мыс ло вым пра ек там па 
вы ву чэн ні па во дзін гэ тых дра пеж ні каў. „Не
каль кі ваў коў з Бе ла веж скай пуш чы ма юць 
спе цы яль ныя ашый ні кі з GPSпе ра дат чы ка
мі, якія пе ра сы ла юць ка ар ды на ты іх блу кан
ня па ле се дас лед чы кам. Кроп кі на но сяц ца 
на ін тэ рак тыў ную кар ту, а са мыя ці ка выя 
гі сто рыі з жыц ця дра пеж ні каў пуб лі ку юц ца 
ў «Воў чым бло гу», — ад зна ча ец ца на га лоў
най ста рон цы.

На ста рон цы „Аб пра ек це” да да ец ца, 
што па пу ля цый ная эка ло гія ваў ка вы ву ча
ец ца ў рам ках пя ці га до вай Між на род най 
пры ро да а хоў най пра гра мы ў пад трым ку 
за па вед нас ці, якую ў 2013 го дзе пад пі са лі 
на цы я наль ны парк „Бе ла веж ская пуш ча”, 
гра мад ская ар га ні за цыя „Ахо ва пту шак 

Баць каў ш чы ны” і Фран к фур ц кае за а ла гіч
нае та ва ры ства (Гер ма нія). На зі ран не за 
ваў ка мі з да па мо гай спе цы яль ных ашый ні
каў — толь кі адзін з ме та даў дас ле да ван ня.

Па вод ле па да дзе най там ін фар ма цыі, 
яш чэ ў 2014 го дзе ў Бе ла веж скай пуш чы бы
лі ўста ноў ле ны 14 фо та па стак, якія спра цоў
ва юць на цяп ло це ла і ро бяць фо таз дым кі 
і ві дэ а за пі сы звя роў.

Ас ноў ная за да ча да дзе на га пра ек та — ат
ры маць да ныя па эка ло гіі ваў коў на прык
ла дзе ча ты рох вы шэй з га да ных асо бін. „Як 
яны пе ра мяш ча юц ца, хар чу юц ца, да ве дац
ца пра зно сі ны ў зграі і па між згра я мі. Ус вя
до міць іх мес ца ў эка сі стэ ме Бе ла веж скай 
пуш чы і зра зу мець, як на іс на ван не ваў коў 
уп лы вае за па вед ны рэ жым і аб ме жа ван не 
гас па дар чай дзей нас ці. На час пра вя дзен
ня дас ле да ван ня ў пуш чы ўста ля ва ны ма
ра то рый на па ля ван не на ваў коў, каб зас це
раг чы па ме ча ных жы вё лін ад зніш чэн ня”, 
— пі шуць рас п ра цоў ш чы кі пра ек та. Дру гая 
за да ча — ра ска заць шы ро кай гра мад скас
ці пра знач насць гэ тых жы вёл у пры ро дзе 
і важ насць іх ахо вы.

З ле ва га бо ку гэ тай жа ста рон кі мес цяц
ца „пар т рэ ты” ваў коў з іх мя нуш ка мі. Праў
да, іх больш за ча ты ры. З ча го трэ ба ра зу
мець, што ў пра ект да лу ча юц ца но выя дра
пеж ні кі. Ад нак па куль мож на на зі раць за 
шля ха мі пе ра мяш чэн ня ме на ві та ча ты рох 
ваў коў. На ста рон цы „Воў чы блог” мож на 
па ба чыць, як адзін з іх, па мя нуш цы Ру ды, 
пе рай шоў шы бе ла ру скаполь скую мя жу, 
даб раў ся аж но да Бель скаПад ляш ска га.

Пра тых, хто ка ар ды нуе пра ект па вы ву
чэн ні ваў коў, мы мо жам да ве дац ца, ка лі 
вер нем ся на ста рон ку „Пра пра ект”, дзе 
змеш ча ны пар т рэ ты і па са ды яго ідэй ных 
нат х няль ні каў і вы ка наў цаў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 

рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
пту шы ныя „вус ны” = 5 _ 6 _ 2 _ 3 _ 20 _;
га рад скі па сё лак у Брас лаў скім ра ё не з кляш та рам = 12 _ 26 _ 27 _ 23 _;
Да ні ла, сер б скі пісь мен нік (19351989) = 11 _ 7 _ 28 _;
ура чы стая вя чэ ра на пя рэ дад ні Ка ляд = 17 _ 29 _ 21 _ 8 _ 9 _;
гру па спар тыў нях ка манд, што зма га юц ца за пер шын ство = 1 _ 4 _ 25 _ 18 _;
адзі ноч ны або множ ны = 19 _ 22 _ 24 _;
ар ген цін скі го рад на Вог нен най Зям лі = 13 _ 14 _ 15 _ 16 _ 10 _.

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

бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 27 ну ма ра
Дзед, ка за, Кім, лой, мех, рой, „Ціш”.
Ра шэн не: Ці хім кро кам да лей зой дзеш.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Міхалу Байко з Беластока.

(22.03. — 20.04.) Вы дат ны на строй і фор ма; па 
ня даў ніх праб ле мах і сле ду не бу дзе. Да 7.08. 
бу дзеш вель мі ім пуль сіў ны, не заш кодзь са бе. 
Мо жаш да сяг нуць пос пе ху і ра зум на вы ка ры-
стаць рас пі ра ю чую ця бе энер гію На пра цы 
бу дзеш хут кі, пас пя хо вы і кем лі вы.
(21.04. — 21.05.) Тэмп жыц ця хут кі, але шмат мо-
жаш зда быць. Зма бі лі зу еш ся — да сяг неш мэ ты. 
6-10.08. спраў на афор міш спра вы ва ўста но-
вах і зро біш ра скош ныя па куп кі. Жыц цё ці ка вей-
шае і больш эма цы я наль нае. Бур лі выя наст роі 
ў па ры. Да па ма жы бліз кім. На ра бо це дзя лі ся 
сва і мі ве да мі; бу дзеш вес ці абу чэн ні ма ла дзей-
шых ка лег. Ак тыў на пра водзь воль ны час.
(22.05. — 22.06.) 5-9.08. ат ры ма еш вы лу чэн-
не або ўзна га ро ду. Заз зя еш кем лі вас цю. Ад-
к ры еш жыл ку да ін та рэ саў і за ро біш мно ства 
(увесь жні вень вель мі доб ры ў гэ тым пла не). 
Мно ства ча су на флір ты, ран дэ ву і пры ем нас ці. 
На пра цы да клад на чы тай да мо вы. Сядзь на ляг-
чэй шую ды е ту.
(23.06. — 23.07.) Мо жаш шмат зра біць і знач-
на наб лі зіц ца да мэ ты. Але не абы дзец ца без 
дроб ных пе раш код. Ад ва га і пе рак роч ван не 
ўлас ных аб ме жа ван няў. Сям’я і сяб ры бу дуць 
з та бой больш лі чыц ца. У фір ме нес па дзеў кі. 
Але не бой ся кан ку рэн цыі — не кі не та бе ка лод 
пад но гі. Ха ця 6-10.08. упо пе рак тва ім пла нам 
мо гуць стаць фар маль ныя або тэх ніч ныя спра-
вы. Ас ця рож на з сон цам!
(24.07. — 23.08.) У жніў ні ты аб ран нік зо рак! 
Спа дзя вай ся ўсмеш кі Фар ту ны. Толь кі гля дзі, 
каб сам са бе не заш ко дзіць. 6-10.08. мо жаш 
штось ці «за ва ліць» на пра цы. Па ры без шлю-
бу 6-10.08. схо чуць фар ма лі за ваць ад но сі ны. 
У сям’і і ся род сяб роў поў ная зго да. У фір ме 
шан цы па ка заць свае та лен ты і ўме лас ці, але не 
ідзі да пос пе ху «па тру пах». 6-10.08. шанц за ра-
біць да дат ко выя гро шы на тым, што лю біш і ўме-
еш ра біць. Гля дзі пад но гі — у жніў ні паг ра жа юць 
кан ту зіі, асаб лі ва на ро джа ным у ІІІ дэ ка дзе.
(24.08. — 23.09.) Не га тыў ныя сцэ на рыі за мя ні 
доб ры мі. Не бя ры ся за за дан ні, пат ра бу ю чыя 
вы сіл ку і ба я ві тас ці. Мо жаш за тое сна ваць сме-
лыя пла ны, але на іх спы ні ся, пры нам сі да дня 
на ро дзі наў. Ка лі шэф ад кі не твой пра ект, не пе-
ра жы вай — кож на му мо жа прыт ра піц ца па мыл-
ка, і на ёй вар та ву чыц ца; шэ фа не кры ты куй. 
У ад па чын ку ні чо га са бе не ад маў ляй. План на 
І і ІІ дэ ка ды: вы сы пац ца, ад па чы ваць і паз бя гаць 
стрэ са вых сі ту а цый.
(24.09. — 23.10.) Вер нуц ца ве ра ў ся бе, доб-
ры на строй, і ляг чэй пой дзе та бе ва ўсіх сфе-
рах жыц ця. 6-10.08. ку піш са бе штось ці, аб 
чым здаў на ма рыў. Але з 9.08. хтось ці схо ча 
злоў жы ваць тва ім да ве рам і вы ка ры стаць тваю 
сла басць. З да ве рам глянь у бу ду чы ню. 6-
10.08. здзей с няц ца твае най больш скры тыя ма-
ры, асаб лі ва ка лі хо чаш стаць пе рад ал та ром. 
Да са мот ных Дзе ваў — чар га ама та раў! Се рыя 
ім п рэз, су стрэч, шмат зна ём стваў. На пра цы 
пос пех лю бым спо са бам не бу дзе ця бе ці ка-
віць у жніў ні. Шмат асоб пе ра цяг неш на свой 
бок. Па ху дзе еш і пап ры га жэ еш.
(24.10. — 22.11.) За будзь аб спа коі. Але за тое 
пар веш з ру ці най і бу дзеш ра шаць аб са бе. Ма-
са вы аб ст рэл зо рак, але бу дзеш тры ва лы і па ста-
віш на сва ім. Маг чы мыя скан да лы ся род бліз кіх, 
але не гро хай дзвя ры ма, ня хай апа дуць эмо цыі. 
4-8.08. мо жаш са праў ды вы бух нуць. На пра цы, 
ка лі ця бе не цэ няць, мо жаш яе кі нуць (маг чы ма 
асаб лі ва ў Скар пі ё наў з І дэ ка ды) — але лепш за-
ціс ні зу бы і па ці ху шу кай ін шай па са ды. Трэ ні руй 
тое, што пры но сіць доб рыя вы ні кі.
(23.11. — 22.12.) Выз на чыш но выя, ад лег лыя 
мэ ты, не толь кі на кар це. Фі нан са выя праб ле-
мы ады дуць у ня быт. 7-11.08. бу дзеш ма руд ны 
і злос ны без пры чы ны. Пры цяг неш фай ную кам-
па нію і нат х нен не но вы мі за ду ма мі. Мно га энер-
гіі, «лю зу», ус меш кі. 5-9.08. мо жаш сха цець ле га-
лі за ваць свае ад но сі ны. Па ка ры стай ся ці ка вы мі 
зап ро сі на мі, на ла дзіш мно га ін с пі ру ю чых зна-
ём стваў. Бу дзеш да цэ не ны ў пра фе сіі. Бу дзеш 
зда ро вы, не па ба іш ся ві ру саў. 6-10.08. вы дат на 
ў ля чэб ных і кас ме та ла гіч ных пра цэ ду рах.
(23.12. — 20.01.) Больш аба вяз каў, бу дзеш 
пра ца ваць за двух і доб ра на гэ тым вый дзеш. 
Ча ка юць ця бе па вы шэн не і не ма лая ка са. У па-
ры стаг на цыя. Не вель мі спа ку шаць ця бе бу-
дуць ім п рэ зы. На пра цы за будзь пра ка лек тыў-
ную дзей насць, зма гай ся сам за сваё.
(21.01. — 19.02.) У жніў ні пос пе хі на ўсіх па лях. 
Прыз нан не, сім па тыя. 6-10.08. вель мі паш час-
лі віц ца та бе ў фі нан сах; шчас це ў кон кур сах, 
вый г ры шах — асаб лі ва ў Ва да ле яў з пе ра ло му 
ІІ і ІІІ дэ ка ды. Ха пай на го ды і не бой ся ры зы ка-
ваць. 5-9.08. вый г ры шы ў су дзе, ка рыс на ва 
ўста но вах. Да ка жаш, што мо жаш шмат, па вы-
сіш ква лі фі ка цыі. 9-10.08. не ляп ні ча го ў кам па-
ніі. 6-10.08. — но вы зна ё мы мо жа ў тва ім жыц ці 
за стац ца на даў жэй.
(20.02. — 21.03.) Спа кай ней шы час. Зад бай аб 
свой вы гляд і агар ні роз ныя спра вы. Мо жаш 
быць раз губ ле ны і не ве даць ча го хо чаш. Ця-
жэй чуць го лас ін ту і цыі, але яна ця бе не па кі ну-
ла. Больш аба вяз каў до ма. На пра цы не пе рай-
май ся, па ча кай да апош няй дэ ка ды. Пух нуць но-
гі — заш мат ва ды ў ар га ніз ме, ды... пі яе больш. 
Больш ва ру шы ся, не ся дай на рэст рык цый ную 
ды е ту; еж больш све жай га род ні ны і са да ві ны.

 Ага та АР ЛЯН СКАЯ

* * *
«Ле та мае змест і смак, ка лі бе га еш увесь дзень
Па да ро зе поў най сон ца, якая ку дысь ці ідзе.
Ле та мае сэнс і змест, ка лі па ру дзён ідзеш,
Па да ро зе поў най сон ца шлях ку дысь вя дзеш».

А ле та бы ло пры го жае ў той год,
Мы іш лі па да ро зе ў Гры баў цы,
Да дзя ду лі Юза фа,
За рэ ча ны, чы гу нач ны пе ра езд, ша ша,
З пра ва га бо ку лу гу ля таў ма ха он,
Меў строй нае це ла, ма лую га лоў ку,
Жоў тыя кры лы з чор ны мі і сі ні мі ўзо ра мі,
З дзвю ма чыр во ны мі кроп ка мі на кан цы ўнут ра на га іх краю,
Ву се ні ма ха о на сіл ку юц ца ліс цем рас лін ся мей ства па ра со на вых,
Та кіх, як: са до вая і дзі кая мор к ва, кроп, бяд ры нец, кмен і пят руш ка,
Да рос лая ку зур ка есць ма ла,
Сіл ку ец ца не вя лі кай коль кас цю нек та ру і ра сы,
Ка лісь ці бы ло шмат та кіх ма ты лёў,
Але з-за су час най сель скай гас па дар кі і дзей нас ці ка лек цы я не раў
У не ка то рых мес цах яны амаль пра па лі,
Доб ра, што та ды мы іш лі,
Па да ро зе поў най сон ца,
Та му што сён ня гэ ты верш мае сэнс,
І мой ма ха он на да лей ля тае,
У тым жа са мым мес цы,
Ча сту ю чы ся кры шын кай нек та ру і ра сы.

Скар бы га рыш ча
На га рыш чы лап ці з лы ка
Ка лісь уг ле дзеў я ў дзя ду лі.
По бач ста я лі ча ра ві кі,
Якія ў шко лу мне абу лі.

Зва лі лі ся з ног дзед кі лап ці
І дзед ка зноў ку шу каў лы ка.
Вы рас лі мне но гі ў кап цях,
Не бы ло но вых ча ра ві каў.

Ды я лект і мо ва
Ды я лект я вё скі Мо ра
Вы піў з ма ла ком ма ту лі.
Чул лі вых ды я лек т ных тво раў
Слу хаў у люль цы — „Лю лі, лю лі...”.

Па чаў пі саць я свае вер шы
У мо ве род най, мо ве слаў най,
У мо ве заў сяг ды мне пер шай,
У мо ве дзяр жаў най!

Бе ла сток, 22 лі пе ня 2019 го да.

Вік тар ШВЕД

Ужо ў па чат ку 2019 го да бы ло зап
ла на ва на, што ў ня дзе лю, 21 лі пе ня, 
Га лоў нае праў лен не Бе ла ру ска га 
гра мад c какуль тур на га та ва ры ства 
ў Бе ла сто ку, войт На раў чан скай гмі ны 
і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На раў цы 
сар га ні зу юць бе ла ру скі на род ны фэст 
у ам фі тэ ат ры ў На раў цы. Ар га ні за та ры 
за пра сі лі сем ма стац кіх ва каль
ных і тан ца валь ных ка лек ты ваў: 
пяць з Бе ла сточ чы ны і два з Рэс
пуб лі кі Бе ла русь.

Ка лек ты вы пры е ха лі пас ля 
поў д ня і ўсе клас на вы сту пі лі пе
рад на раў чан скай пуб лі кай, якая 
не шка да ва ла ім га ра чых ап ла
дыс мен таў. Па ча лі кан цэрт „Ро
сы” з Ры ба лаў, за тым вы сту пі лі 
„Спад чы на” з Пру жан (тан цы), 
„Exit” з Кры нак, „Кры ні ца” і „Лай
ланд” з Бе ла сто ка, „Ула да ры” 
з Ваў ка вы ска і „Ва сі лёч кі” з Бель
скаПад ляш ска га. Пах ва ліць трэ
ба ўсіх. Вы дат на за рэ ка мен да ва лі ся бе 
ваў ка вы скія „Ула да ры”.

Шка да, што на лет нім фэс це зу сім не 
па ка за лі ся на шы гмін ныя ўла да ры. Не 
па я ві лі ся і не пры ві та лі гас цей ні войт, 
ні яго на мес нік, ні сак ра тар гмі ны. Як 
доб ра па мя таю, да гэ та га го да ні чо га 

та ко га ў На раў чан скай гмі не ні ко лі не бы
ло. Ну про ста для нас, ту тэй шых жы ха роў, 
со рам на. Але што ж но вы войт і но выя на
во дзіць па рад кі. Між ін шым, па чаў пе ра но
сіць пом нік, бо так за ха цеў. Я, рад ны, быў 
су праць. Прык ра мне, і не толь кі мне, за 
па во дзі ны вой та (я стар шы ня сель ска гас

па дар чай ка мі сіі і гас па дар ча га раз віц ця 
гмі ны Гмін най ра ды) і ін шым рад ным, між 
ін шым, Ана то лю Ра ман чу ку (ён стар шы ня 
Гмін най ра ды), Ірэ не Мак сі мюк (яна на мес
нік стар шы ні сель ска гас па дар чай ка мі сіі). 
На фэс це быў так са ма і ве дае пра ад сут
насць вой та рад ны Ста ніс лаў Са доў скі.

Як жа гэ та так зап ра сіць лю дзей на 
куль тур наза баў ляль нае ме ра пры ем
ства і іх не пры ві таць, не па дзя ка ваць за 
пры быц цё? Што гэ та ця пер па ра бі ла ся 
з чы ноў ні ка мі? Ужо ста лі та кія гор дыя 
і пых лі выя за дзе вяць ме ся цаў пас ля 
вы ба раў, між ін шым, на па са ду вой та. 

Су пра цоў ні каў ён ужо сам вы бі
рае. Ці ўжо но ва выб ра ныя за бы лі 
фор му лу пры ся гі (у ёй сло вы, між 
ін шым, „przy się gam su mien nie i rze
tel nie wy ko ny wać swo je obo wiąz ki”. 
Як так, то вель мі хут ка. Я шмат
га до вы ка рэс пан дэнт „Ні вы” 
(з 1958 го да) не ма гу не на пі саць, 
што за раз шмат лі кія жы ха ры 
На раў чан скай гмі ны ўжо ў не ка
то рых спра вах не зга джа юц ца 
з тым, што ро біць войт. А ён жа ім 
столь кі на а бя цаў. Час ка рот кі, ці 
мо па мяць ка рот кая? У гмі не ма
ем сваю га зе ту пад за га лоў кам 

„Над На раў кай”. У на вей шым ну ма ры 
змеш ча на ін тэр в’ю з вой там, што мы, 
рад ныя, да вер лі выя вой ту. Час па ка жа 
як доў га. Пра ца вой та цяж кая і ад каз
ная. Так ён ска заў.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
Фо та аў та ра

Дар’юш ЖУКОЎСКІ

Спе вы над ра кой На раў кай
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У днях 2428 лі пе ня ад быў ся на 
Бе ла сточ чы не ХІІ вы пуск Пад ляш
скай ак та вы куль тур. У ме ра пры
ем стве, якое за ві та ла ў больш 

чым трыц цаць мяс цо вас цей ва я вод ства, 
удзель ні ча лі дзя сят кі вы ка наў чых ка лек
ты ваў, сот кі ар ты стаў і ты ся чы гле да чоў. 
Ма ста коў пры ма лі мяс цо вас ці ра скі да
ныя па ўсім ва я вод стве, м.інш. Бе ла ве жа, 
Монь кі, Зам б раў, Гай наў ка, Ка лі ноў ка
Кас цель ная, Ор ля, Пян т ні ца, Заб лу даў, 
БельскПад ляш скі, Га ра док, Чы жаў, Чор
наяБе ла стоц кая, Крып на, Кляш чэ лі, На
раў ка, Но він ка, Са ко ле, Су ха во ля, Су вал кі, 
Ша пя то ва, Га нёндз, Гра е ва, Га ды шэ ва, 
За бел ле, Ка ры цін, Па га рэл кі, Пуньск, Рай г
рад, Ся мя ты чы, Сы чы, Шчу чын, Ва сіль каў 
і Бе ла сток. У ме ра пры ем стве ўдзель ні
ча лі вы ка наў цы з роз ных кра ін Еў ро пы 
і Із ра і ля. Ак та ва аба зна чае во сем суб’ ек
таў, а гэ ты мі суб’ ек та мі, па за ду ме ар га ні
за та ра ме ра пры ем ства — Ва я вод ска га 
ася род ка ані ма цыі куль ту ры, ме лі быць 
тыя куль ту ры, якія бы лі пры сут ны ця гам 
ста год дзяў на на шай тэ ры то рыі. У іх лі ку 
бы лі і прад стаў ні кі бе ла ру скай куль ту ры: 
дзі ця чы ва каль натан ца валь ны ка лек
тыў «Пад ляш скі вя нок» з Бе ла сто ка, 
ан самбль на род най му зы кі «Ку па лін ка» 
з Мін ска ды ар кестр на род ных ін ст ру мен
таў з Лі ды, што на Гро дзен ш чы не.

«Пад ляш скі вя нок» па ка заў м.інш. та
нец па дыс пан, ва каль натан ца валь ную 
кам па зі цыю «Слуц кія тка чы хі» ды стан
ца ваў «Ля во ні ху». Вы дат на вы сту пі лі 
на шы най ма лод шыя ар ты сты, з за до рам 
вы ка на лі яны ўсе пун к ты сва ёй пра гра
мы, за што і бы лі ўзна га ро джа ны пуб лі
кай ба га ты мі ап ла дыс мен та мі.

«Ку па лін ка» вя до мая на Бе ла сточ чы
не здаў на. У яе рэ пер ту а ры па пу ляр ная 
бе ла ру ская на род ная му зы ка. За хап ля
ла ды на мі ка і ўсе ба ко вая та ле на ві тасць 
мін скіх гас цей. Яны ўні вер саль ныя ма
ста кі: і ва ка лі сты, і ін ст ру мен та лі сты, 
і тан цо ры ад на час на. Вя до ма, што і яны 
за ха пі лі сэр цы бе ла стоц кай пуб лі кі.

Ар кестр на род ных ін ст ру мен таў з Лі
ды так са ма не ар ды нар ны. У прын цы пе 
ка лек тыў вы кон вае ін ст ру мен таль ную 
му зы ку, ук лю ча ю чы ў сваю пра гра му 
і ва каль ныя ну ма ры. У Бе ла сто ку Але на 
Цаль ко за спя ва ла «Жу раў лі на Па лес се 
ля цяць» на сло вы Але ся Ста ве ра.

Яш чэ да ад мыс ло вай тан ца валь най 
ве ча ры ны ў бе ла стоц кім клу бе «Зме на 
клі ма ту» па ды гры ва ла Ка пэ ла га ра дзен
скіх дво ры каў.

«Пад ляш скі вя нок» вы сту піў у Бе ла сто
ку і Ша пя то ве, «Ку па лін ка» ў Монь ках, Бе
ла сто ку, Ор лі, Га рад ку і Шчу чы не, а лід скі 
ар кестр у Бе ла сто ку, Чы жа ве і Га ды шэ ве.

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

ХІІ Пад ляш ская 
ак та ва куль тур

 Пад ляш скі ва я во да Баг дан Паш коў скі ад к ры вае сё лет нюю Ак та ву  На сцэ не «Пад ляш скі вя нок»

 Юлія Ба ра вік спя вае «Слуц кія тка чы хі»  На сцэ не «Ку па лін ка»


