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Пра два Шчучыныè4

Рэзьба па дрэве è9

— З’езд выпускнікоў Агульнаадукацый
нага ліцэя з беларускай мовай наву
чання ў Гайнаўцы, які з 1999 года назы
ваецца Агульнаадукацыйным ліцэем 
з дадатковым навучаннем беларускай 
мовы, запланаваны на 28 і 29 верасня. 
Якія выпускнікі могуць прыняць у ім 
удзел?

Яўген Янчук: — Прынята рашэнне, што 
ў з’ездзе будуць маглі прыняць удзел вы
пускнікі белліцэя, якія закончылі вучобу 
ў 2010 годзе і раней.

— Ці ў з’ездзе будуць маглі прыняць 
удзел асобы, якія вучыліся толькі ў Гай
наўскай белгімназіі?

Яўген Янчук: — Мы арганізуем з’езд выпуск
нікоў Гайнаўскага белліцэя, які адзначае 
70годдзе сваёй дзейнасці. Будуць маглі 
прыняць у ім удзел асобы, якія пасля вай
ны вучыліся ў пачатковай школе і гімназіі 
з беларускай мовай навучання ў Гайнаўцы, 
а пасля прадоўжылі вучобу ў белліцэі і асо
бы, якія з 1999 года вучыліся ў Гайнаўскай 
белгімназіі і прадоўжылі вучобу ў белліцэі.

— Раней з’езды выпускнікоў Гайнаўска
га белліцэя арганізаваліся рэдка.

Яўген Янчук: — Пяць гадоў таму назад у час 
трэцяга з’езда выпускнікоў мы прынялі 
рашэнне, што з’езды будзем арганізаваць 
кожныя пяць гадоў. Завязаўся ў нас аргка
мітэт і рыхтуемся ладзіць чацвёрты з’езд, 
які будзе прымеркаваны да 70годдзя шко
лы.

— 70годдзе Гайнаўскага белліцэя 
адзначалася яшчэ ў папярэднім школь
ным годзе.

Ігар Лукашук: — Юбілей 70годдзя белліцэя 
мы рашылі адзначаць на працягу ўсяго 
2019 года. Знаёмім мы нашу моладзь з гі
сторыяй школы, якая пачынаецца з 1949 го
да. Арганізавалі мы выставу на тэму гісто
рыі школы і экспазіцыю, прымеркаваную 
папярэднім з’ездам выпускнікоў. Наладзілі 
мы ўжо сустрэчы ліцэістаў з выпускнікамі 
і будзем іх прадаўжаць. Нашы ліцэісты 
спаткаліся з цяперашнім і былым настаўні
камі фізікі — Дарыюшам Мусюком і Аляк
сандрам Лаўрыновічам (які быў таксама 
намеснікам дырэктара), якія расказалі пра 
белліцэй і адукацыю цяпер і ў мінулым. 
Галоўнае святкаванне 70гадовага юбілею 
белліцэй арганізуе ў суботу, 28 верасня. 
Спалучанае яно са з’ездам выпускнікоў, які 
ладзіць аргкамітэт з’езда.

— Які парадак святкавання юбілею шко
лы і з’езда выпускнікоў?

Ігар Лукашук: — Святкаванне юбілею шко
лы будзе адбывацца ў спартыўнай зале 
з удзелам выпускнікоў, вучняў, настаўнікаў 
і гасцей. Маем намер паказаць фільм пра 
белліцэй і фільм з выказваннямі нашых 
выпускнікоў. Апошні фільм незавершаны 
і маем намер папоўніць яго ў час з’езда 
выказваннямі яго ўдзельнікаў. Запланава

ная цікавая мастацкая частка ў выкананні 
нашых вучняў. Адметнасцю юбілею будуць 
вакальнамузычныя выступленні выпуск
нікоў. Прадугледжана выступленне калек
тыву «Дубіны» ў даўнім складзе, які аднавіў 
актыўнасць у час патанцоўкі ў Беластоку. 
Прадбачваем выступленні выпускніц 
Ілоны Карпюк і Касі Дробат з гуртам «The 
Dvery».

Яўген Янчук: — Рэгістрацыя ўдзельнікаў 
з’езда будзе адбывацца яшчэ перад су
польным святкаваннем юбілею белліцэя. 
Пасля супольнай сустрэчы будзе пача

стунак і час для размоў выпускнікоў, якія 
ў некаторых выпадках даўно не бачылі 
адзін аднаго. Пазней для ўдзельнікаў з’ез
да прадбачаны сустрэчы ў класах у групах 
асоб, якія канчалі вучобу ў падобным часе. 
Тады таксама па чарзе будуць выконвацца 
супольныя фатаграфіі груп выпускнікоў. Су
стрэчы могуць прадоўжыцца, а ахвотныя 
будуць маглі пайсці на могілкі і ўскласці 
кветкі і запаліць знічы на магілах настаўні
каў і сяброў, якія адышлі ў лепшы свет. На 
вечар прадбачаны баль выпускнікоў, у час 
якога можна будзе танцаваць не толькі пад 
музыку, якую будзе пускаць вядучы, але 
таксама пад гукі калектыву «Дубіны». Фор
мула з’ездаў выпускнікоў выпрацоўвалася 
раней і мы рашыліся трымацца нашай тра
дыцыі. Ахвотныя ў нядзелю, 29 верасня, бу
дуць яшчэ маглі спаткацца і паразмаўляць 
ля вогнішча.

— Вы, спадар Яўген, былі вучнем і на
стаўнікам гісторыі белліцэя ў Гайнаў
цы. Як успамінаеце перыяды вучобы 
і працы?

Яўген Янчук: — Калі я вучыўся ў старым 
драўляным будынку Гайнаўскага беллі
цэя, была ў нашай школе цёплая сямей
ная атмасфера. Вельмі добра ўспамінаю 
гэты перыяд свайго жыцця. Хаця займа
лася ў нашай школе звыш 200 вучняў, 
калідораў было нямнога і мы пастаянна 
сустракаліся ў вучнёўскай грамадзе 
і прынамсі ў твар ведалі адзін аднаго. 
Настаўнікі былі часткай гэтай добрай 
школьнай атмасферы і адначасна стара
ліся перадаць нам як найбольш ведаў 
і навучыць многім умеласцям. Наш бел
ліцэй быў крыніцай ведаў пра жыццё 
і тагачасны свет. Я ў белліцэі знаёміўся 
з беларускай мовай, гісторыяй і куль

турай, што дало салідныя падставы 
пазней пашыраць веды ў гэтых галінах. 
Калі стаў я на працу настаўнікам гісто
рыі, прыйшлося працаваць у шыкарным 
і мадэрным як на той час будынку. Калі 
я быў вучнем, большасць школьнай мо
ладзі састаўлялі вяскоўцы. Падчас маёй 
працы пераважалі ўжо вучні з Гайнаўкі, 
паколькі вёскі сталі абязлюджвацца. 
Сямейная атмасфера са старой школы 
пераўтварылася ў сяброўскую атмасфе
ру паміж вучнямі і настаўнікамі — пры
намсі так я гэта адчуваў. Вучні ў вялікім 
школьным будынку маглі і не спаткацца 
праз некалькі дзён, але ліцэісты з падоб
нымі зацікаўленнямі сустракаліся на 
занятках у школьных гуртках. Я пераняў 
апеку над Клубам беларускіх спраў, які 
да мяне арганізаваў і вёў настаўнік гісто
рыі і старшыня Беларускага саюза ў РП 
Яўген Вапа, таксама выпускнік нашага 
белліцэя. У рамках гэтага клуба адбыва
лася знаёмства з беларускай культурай 
і нашым мінулым.

— У Гайнаўскага белліцэя доўгая і ціка
вая гісторыя, многа поспехаў у галіне 
адукацыі.

Ігар Лукашук: — У час святкавання юбілею 
школы выпускнікам пакажам мульты
медыйную прэзентацыю пра гісторыю 
белліцэя, цяперашнюю дзейнасць школы 
і поспехі нашых вучняў. У арганізацыю свят
кавання моцна заангажаваліся настаўнікі, 
вучні і бацькі. Хочам зацікавіць удзельнікаў 
мерапрыемства мастацкай часткай, ба
гаццем і разнароднасцю нашай культуры. 
Паколькі святкаванне юбілею 70годдзя 
Гайнаўскага белліцэя адбываецца ў час 
з’езда выпускнікоў школы, рыхтуемся да 
яго ў супрацоўніцтве з аргкамітэтам з’езда.

— Тады добра было б, каб у з’ездзе 
прыняло ўдзел як найбольш выпускні
коў белліцэя.

Яўген Янчук: — Удзел у з’ездзе з балем аб
межаваны колькасцю асоб, якія могуць 
памясціцца на балі. Аднак усе ахвотныя мо
гуць прыняць удзел у частцы з’езда, спалу
чанай з юбілеем школы, якая закончыцца 
пачастункам і сустрэчамі ў адукацыйных 
залах, хаця гэта таксама будзе адбывацца 
ў адпаведнасці з умовамі ўдзелу ў з’ездзе, 
на які сардэчна запрашаем усіх ахвотных.

— Дзе можна даведацца пра ўмовы 
ўдзелу ў з’ездзе выпускнікоў Гайнаў
скага белліцэя?

Яўген Янчук: — Пра ўмовы ўдзелу ў з’ездзе 
і яго ход можна даведацца патэлефанаваў
шы ў сакратарыят Гайнаўскага белліцэя, 
на сайце ліцэя і на фанстаронцы фейсбука 
«Jubileusz 70lecia szkoły. Zjazd absolwen
tów».

— Дзякую за размову і жадаю паспяхо
вага сарганізавання з’езда выпускнікоў 
і святкавання 70гадовага юбілею бел
ліцэя.

vГутарыў Аляксей МАРОЗ

ІV З’езд выпускнікоў і 70-годдзе Гайнаўскага белліцэя
Размова з дырэктарам Гайнаўскага белліцэя Ігарам Лукашуком і старшынёй Аргкамітэта з’езда 
выпускнікоў гэтай школы Яўгенам Янчуком — былым вучнем і настаўнікам гісторыі белліцэя.
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Сваімі вачыма

Сплін не ў Вэр сто ку

Ра бі це 
ва шы стаў кі...

У Бе ла ру сі 
поў ным хо дам 
ідуць пар ла
мен ц кія вы ба
ры...

Ну, як бы 
тыя вы ба ры ні на зы ва лі ся, пар ла мен ц кія 
ці ў Па ла ту прад стаў ні коў, ці яш чэ як, наз ва 
сут нас ці не мя няе. Га лоў нае на паў нен не. 
Ці як ка заў адзін ге не рал: „Хер ня вай на, га
лоў нае ма неў ры”. Так і тут, на вы ба рах, дзе 
спіс бу ду чых кан ды да таў мож на агу чыць 
за доў га да па чат ку вы бар чай кам па ніі, 
га лоў ным ста но віц ца пра цэс. Бо ін ша га 
сэн су ў ак ты ві за цыі та кой ма сы чы ноў ні
каў і на сель ні цтва, ка лі і так вя до мы кан
чат ко вы вы нік, знай с ці цяж ка ва та. Пра цэс, 
пра цэс, і толь кі пра цэс!

Пра цэс му сіць быць без да кор ным! Вось 
што па ві нен па мя таць кож ны дзяр жаў ны 
чы ноў нік! За без да кор ны вы нік ад каз ва
юць ін шыя ін стан цыі. Ну а ад каз насць 
за пра цэс ля жыць на стом ле ных пля чах 
мяс цо вых чы ноў ні ках усіх роў няў. Для не ча
га ж і яны па трэб ныя. Та му ча ты рох ме сяч
ная мі тус ня мяс цо вых чы ноў ні каў му сіць 
мець пры ха ва ны ўзро вень істэ рыі вель мі 
вы со ка га на па лу. Каб нап ры кан цы за вяр
шэн ня гэ та га тэ ат раль на га ак ту ха а тыч ная 
ак тыў насць хоць част ко ва пе ра да ла ся 
астат ня му на сель ні цтву, ды ак ты ві за ва ла 
яго прый с ці на вы бар чыя ўчаст кі. На ват ка
лі не ўсе ўця мяць, з якой мэ тай.

Для ак ты ві за цыі на сель ні цтва ёсць 
ста рыя пра ве ра ныя спо са бы. Та кія, як ла
ска вая прось ба да вы бар ш чы каў з бо ку на
чаль ства на пра цы ці па мес цы жы хар ства, 
каб тыя сха дзі лі і пра га ла са ва лі. Ад мо віць 
та кой шчы рай прось бе да во лі цяж ка. Ёсць 
і ін шы спо саб, та кі як уз бу джэн не ці ка вас ці 
да вы ба раў праз апа нен таў ад апа зі цыі. 
Праз тых апа нен таў, якія са мі да каз ва юць 
поў ную аб сур д насць пра цэ су, у якім са
мыя ж і ўдзель ні ча юць. Штось ці ў гэ тым 
удзе ле ёсць кан с пі ра ла гіч на га, не раз га да
на га, няз ве да на га, та ям ні ча га, не па ду лад
на га для ся рэд ня га ін тэ лек ту... Ну, што ж, 
у кож на га свая тай ная зброя, пра якую, ча
са мі, і яе ўла даль ні кі не зда гад ва юц ца.

Зрэш ты, чы ноў ні кі і без іх абыш лі ся б. 
Лёг ка! Што, што, а за бяс пе чыць пра цэс 
— у гэ тым яны май ст ры. Усё жыц цё толь кі 
тым і зай ма юц ца. І ка лі яны мо гуць вы
шэй ста я ча му на чаль ству га ла ву за ду рыць 
прад ста віў шы жа да нае за сап раў д нае, то 
звы чай на му абы ва це лю яў на мо гуць па

даць та кі ма лю нак, які за хо чуць. Бо ме на ві
та ўмен нем за бяс пе чыць пра цэс і вы зна ча
ец ца сту пень пра фе сі я на ліз му чы ноў ні ка.

І ўсё б бы ло доб ра, але зноў спа тык ну лі
ся аб мо ву. Ну, гэ та бе ла ру ская мо ва! Веч на 
аб яе спа ты ка юц ца. Спра ва ў тым, што 
ў па ста но ве Цэн т раль най вы бар чай ка мі сіі 
пат ра бу ец ца ін фар ма ваць гра ма дзян пра 
ход вы бар ча га пра цэ су ў тым лі ку і на ін тэр
нэтрэ сур сах мяс цо вых ад мі ніст ра цый у ад
мыс ло вай руб ры цы „Вы ба ры 2019”. Гэ тае 
пат ра ба ван не чы ноў ні кі ад ра зу сум лен на 
вы ка на лі, але ў гэ тай мі тус ні вы пад ко ва 
за бы лі ся, што ў Бе ла ру сі дзве дзяр жаў ныя 
мо вы, а не толь кі ад на ру ская. Ну, упус ці лі 
не як гэ ты факт! Ін фар ма цыю вы ста ві лі 
на ру ска моў ных ста рон ках, пару ску, а бе
ла ру ска моў ныя вы бар ш чы кі пра вы ба ры 
мо гуць і не ве даць. А на вош та ім ве даць?! 
Яны, хі ба што, і так няп ра віль на га ла су юць. 
На вош та іх ін фар ма ваць, што ў нас вы ба ры 
па ча лі ся?! Дзе тут ло гі ка?!

А як чы ноў ні кам на га да лі, што ў Бе ла ру
сі яш чэ не пас пе лі бе ла ру скую мо ву вык лю
чыць з лі ку дзяр жаў ных, і па ста но ва ЦВК 
хі ба што рас паў сюдж ва ец ца і на бе ла ру ска
моў на га вы бар ш чы ка, то тыя про ста ста лі 
раз мяш чаць на бе ла ру ска моў ных ста рон
ках ін фар ма цыю пару ску...

Ну а што яны мо гуць зра біць?! Дзе яны 
ў воб лас ці мо гуць знай с ці аж но сям нац
цаць ча ла век (аж но цэ ла га бе ла ру ска моў
на га ча ла ве ка на ра ён), якія змо гуць пе
рак лас ці ін фар ма цыю на мо ву ты туль най 
на цыі?! Бе ла ру скую мо ву аду сюль па вы ці
ска лі, а тут бе ла ру ска моў ных па да вай! Ну 
не да апа зі цыі ж звяр тац ца па да па мо гу?! 
Хоць маг лі б. Раз апа зі цыя, хо ча яна ці не, 
але сва ім удзе лам да па ма гае за бяс пе чыць 
яў ку вы бар ш чы каў і на даць вы бар ча му 
пра цэ су бач насць ло гі кі, то і тут хі ба не ад
мо ві ла б...

Ну ды не пра гэ та за раз. Паў стае пы
тан не, як бу дзе з той мо вай на на ступ ных, 
яш чэ больш важ ных для чы ноў ні каў вы
ба рах? На вы ба рах прэ зі дэн ц кіх! А там 
то пра цэс му сіць вы гля даць не про ста 
без да кор ным, а каб і пад мік ра ско пам хі бу 
не заў важ на бы ло! І тут ад но з двух: або 
ўсё ж трэ ба ней кім чы нам знай с ці хоць 
ад на го бе ла ру ска моў на га пе рак лад чы ка 
на ра ён, або бе ла ру скую мо ву зу сім ад мя
ніць? Ці ка ва, як зро бяць?! Ра бі це ва шы 
стаў кі, ды хут чэй! Бо прэ зі дэн ц кія вы ба ры 
ўжо неў за ба ве!

vВік тар СА ЗО НАЎ

У на шым пад ляш скарэ лі гій ным кру
газ ва ро це ма ем свае пры хад скія свя ты, 
якія пры на го дзе вы кон ва юць ро лю гра
мад скіх, ін тэг ра цый ных су стрэч вер ні каў 
не толь кі з да дзе най цар коў най ак ру гі. 
Для мя не з дзя цін ства са мым ра дас ным 
і доў га ча ка ным свя там бы ло свят ка ва
нае двац цаць вось ма га жніў ня Ус пен ня 
Бо жай Ма ці, зва нае ў нас Сплін нем. Пра 
ўсе пры ваб лі вас ці стра ча на га дзі ця ча га 
све ту ўяў лен няў, за хап лен няў, мар і та ям
ніц рэ лі гій напры род на га быц ця за ста
ец ца толь кі ўспа мі наць, раз гор т ва ю чы 
пе рад ва чы ма кар ці ны, што ме лі мес ца 
ў гэ ты дзень у на шай пры хад ской цар к ве 
ў Вэр сто ку. Для пуш чан скася лян скай 
пра сто ры ас вя чэн не ў гэ ты дзень кве так
бу ке таў са збож жа і кве так з ага род чы каў 
да ва ла ду хоў ную па дзя ку за пра цу лю
дзей і пла да ві тасць зям лі. Ме на ві та з Ус
пен нем Бо жай Ма ці па чы на ла пас ля жні
ва ад па чы ваць і дра маць кар мі цель ка 

— Ма ці Зям ля. За сы на ла яна па ма лень ку, 
каб ап ла дат ва рыц ца із ноў у на ступ ным 
го дзе. Уз не се ныя ўга ру для ас вя чэн ня 
ва дой квет кі жыц ця, пад рых та ва ныя 
спра ца ва ны мі жа но чы мі ру ка мі, бы лі 
і ёсць той та ям ні цай ве ры, што спа лу чае 
ня бач най по вяз зю свет зям ны са све там 
Гас под нім. Спрад веч ная, мат ры яр халь
ная ду хоў насць і эстэ ты ка аж над та вы
раз на вы яў ля юц ца ў спа лу чэн ні ма ця рэй
кар мі це лек: зям лі, жан чын — гас па дынь 
і жан чы ны — Ма ці Бо жай. Гэ та трай ная 
спе ласць і па ва га для на шай зям ной 
пра ца ві тас ці і ду хоў на га пе ра жы ван ня 
сак раль нас ці ў яе пры род нарэ лі гій ным 
вы мя рэн ні.

Ме на ві та па ба чыць і спе ла пе ра жыць 
усю ра дасць на ша га Сплін ня пры вя ло 
мя не ў мі ну лую се ра ду ра ні цай у род нае 
ста рон не на рэй са вым аў то бу се Бе ла
сток — Гай наў ка. Гэ тым ра зам не ўзі раў ся 
я да клад на за ра мон т ны мі спра ва мі на 
да ро зе, па коль кі на на шых ста рон ках усё 
да клад на апі саў ня стом ны ніў скі па да рож
нік Аляк сандр Вяр біц кі. Та му я спа кой на 

ўсю сваю ўва гу за ся ро дзіў на пры га жос ці 
зя мель кі на шай. Ужо за Нар вай, па вяр
нуў шы ў Хра бу стоў ку, да лей у Ла сін ку, 
Тры ве жу, Ку та вую, Ка тоў ку і Ду бі ны я рап
там апы нуў ся ў зу сім ін шай краявіднай 
пра сто ры, чым сь ці ў ча сы ма ёй ма ла дос ці 
і дзя цін ства. Плы лі мы на аў то бу се, быц
цам у аме ры кан скім кі но, праз сот ні, а мо 
і ты ся чы гек та раў ку ку руз ных план та цый. 
Нап ра ва — ку ку ру за, на ле ва — ку ку ру за, 
а зжа тых жыт ніх, пша ніч ных ці аў ся ных 
па лёў амаль зу сім не бач на. О да жы лі ся! 
Ку ку руз нік Мі кі та Хруш чоў — усеў лад ны 
пер шы сак ра тар ка му ні стыч най пар тыі 
Са вец ка га Са ю за — які ў па ло ве пя ці дзя ся
тых га доў мі ну ла га ста год дзя на ка заў се
яць ку ку ру зу ва ўсіх кра і нах са цы я лі стыч
на га ла ге ра, за раз мо жа ся бе ад чу ваць 
поў нас цю здзей с не ным у гэ тай спра ве. 
На шчас це дру гі вык лік гэ та га бяз бож ні ка 
— зак ры ваць і ўзры ваць хрыс ці ян скія хра
мы па ўсёй тэ ры то рыі Са вец ка га Са ю за 
— на шчас це не быў рэ а лі за ва ны да кан ца, 
ха ця да вёў да здзе каў над вер ні ка мі і пе
рас ле ду хрыс ці ян скіх каш тоў нас цей.

Ку ку руз нае жні во яш чэ пе рад на мі. 
«Дык з ча го ра біць квет кі для тра ды цый
на га ас вя чэн ня?» — па ду ма ла ся мне 
ў ку ку руз ным мо ры. Аказ ва ец ца, што не 
толь кі я за дум ваў ся над гэ тым. Пе рад 
цар к вою ў жар тоў най фор ме га ва ры лі 
пра тое даў но ня ба ча ныя зна ё мыя. Ка лі 
на шу неў ра джай ную пяс чу гу мы аб ля сі
лі, на леп шых грун тах ку ку ру за вы цес
ні ла збож жа выя куль ту ры, бо ж сві ней 
га да ваць нель га, а тут во сып ка ас но вай 
кор му. Дык што бу дзем ас вя чаць у бу ду
чы ні? «Гу чыць мо гэ та як чор ны гу мар, 
але ку ку ру за з мя сам як яда на ве лі код
ным ці ка ляд ным ста ле за мест буль бы 
ці збож жа ва га хле ба неў за ба ве мо жа 
стаць хле бам на шым на дзён ным», — апа
вяс ціў мой су раз моў ца.

На шчас це ўга ру ўзня лі ся неш мат лі
кія, пры го жыя квет кі з жыт ні мі ка ла са мі, 
ара бі най, вяр гі ня мі і ін шай кве цен ню. Ас
вя ча ю чы да ры ле та і зям лі, ба цюш ка не 
шка да ваў ас ве ча най гэ тым днём ва ды. 
Кра піў з на дзе яй, каб не за сох ла на ша 
тра ды цыя і па мяць пра ду хоў нажы
ват вор ную кры ні цу на шай бе ла ру скай, 
зям ной пры сут нас ці. Ра дас ны цар коў ны 
звон да ваў ад чу ваць нам, што мы, жы
выя, саб ра лі ся ра зам у ся бе. І так па він
на быць заў сё ды. А над на мі ў сі нім, со
неч ным не бе ў той мо мант спы ні ла свой 
па лёт пту шач ка, якая без тра пя тан ня 
кры ла мі ра зам з усі мі ўша ноў ва ла Сплін
не ў Вэр сто ку.

vЯў ген ВА ПА

У лю дзей фак тар ася род дзя моц на 
выз на чае са цы яль нае ста но віш ча. У пчол 
ён адзі ны, які вы ра шае да лей шае жыц цё 
на ся ко мых ужо на лі чын ка вай ста дыі. Ці
ка ва, што сас лоў ная пры на леж насць пчол 
за ле жыць не ад ка ра ле вы, а ад ра бо чых, 
якія — пры ад па вед ным кар м лен ні лі чы
нак — пас ля та го як ста нуць ля леч ка мі вы
ра ша юць аб іх іе рар хіі ў вул лі.

Кож нае ся мей ства бу дуе гняз до на ват 
да 50 000 асо бін. Пчо лы пе ра жы ва юць 
поў ную тран с фар ма цыю, то ёсць лі чын кі 
(рас п лод) вы луп лі ва юц ца з яек, і яны пе
рат ва ра юц ца ў не ру хо мыя ля леч кі. Толь кі 
з ля леч кі (якая па фор ме на гад вае да рос
лую пча лу), вык лёў ва ец ца да рос лая асо бі
на — іма га. Сам кі вы луп ля юц ца з дып ло ід
ных яек, якія ад к ла дае толь кі ма ці.

Ад куль бя рэц ца пча лі ная ма ці? Ка лі 
ў вул лі па чы нае быць за цес на, лі чы нак 
за над та шмат, за над та го ра ча аль бо ста
рая ка ра ле ва ста но віц ца не э фек тыў най, 
на ды хо дзіць рой ны на строй. Пчо лы па чы
на юць бу да ваць т.зв. ма тач нік з па вя лі ча
ны мі клет ка мі з во ску, у якіх бу дуць рас ці 
бу ду чыя мат кі. Шлюб ны па лёт ад бы ва ец
ца ў вяс но вы, цёп лы, бяз вет ра ны дзень, 
звы чай на па між 12 і 18 га дзі най на вы шы
ні да не каль кіх мет раў. Ма ці пры ваб лі вае 
трут няў ад мыс ло вым во да рам ад фе ра
мо наў, якія яна сак рэ туе (ад чу валь ны для 
трут няў з ад лег лас ці ка ля 100 м). Мат ка 
су куп ля ец ца ў па вет ры з 1030 трут ня мі. 
Трут ні гі нуць ад ра зу пас ля ак та зза та го, 
што пас ля спар ван ня вы ры ва ец ца ў іх ка
пу ля цый ны апа рат.

Ка лі ка ра ле ва гі не? Гэ та зда ра ец ца 
рэд ка, але рой га то вы да та кой па дзеі. Ра
бо чыя вы бі ра юць ма ла дых лі чы нак і кор
мяць іх толь кі мат ка вым ма лач ком. Над 
клет ка мі бу ду чых ма так да бу доў ва юць 
ма тач ні кіга да валь ні кі.

Пчо ла вы рас п лод. Пер шы дзень ка ра ле
вамат ка ад к ла дае ап лод не ныя яй кі ў ва
ско вую клет ку ў пла стыр. Ма ця рын скія 
клет кі (бу ду чых ма так буй ней шыя!) звы
чай на раз мяш ча юц ца вер ты каль на ад нос
на пла сты ру. Не ап д лод не нае толь кі яй ка, 
з яко га раз ві ва ец ца муж чын скі тру цень. 
Дру гі дзень. Лі чын кі раз ві ва юц ца. На ступ
ныя 3 дні іх кор мяць мат ка вым ма лач ком. 
Пас ля гэ та га пе ры я ду кор мяць ма лач ком 
толь кі бу ду чую ка ра ле ву. Бу ду чыя ра бот ні
цы і бу ду чы тру цень ат рым лі ва юць ін шую 
ежу. 915 дні. Лі чын кі ра стуць най больш 
хут ка. Да рос лыя ра бот ні цы гер ме ты зу
юць клет кі звон ку ва ско вы мі веч ка мі. 

Ста рая ка ра
ле ва за гэ ты 
час звы чай на 
па кі дае ву лей 
з не ка то ры мі 
пчо ла мі. Ка лі 
гэ та га не зро
біць, пам рэ. Дзень 16. Ма ла дая ка ра ле ва 
па чы нае выг ры заць сцен кі ма тач ні ка. Ка
лі яна не па кі не ву лей з на ступ най част кай 
рою, ад п раў ля ец ца шу каць ін шых ма ці і за
бі вае іх (у вул лі ёсць на ват больш за дзя ся
так ма тач ні каў). 2124 дні. Праз пяць дзён 
пас ля выг ры зен ня ка ра леў ская пе ра мож
ца ажыц цяў ляе шлюб ны па лёт, пад час 
яко га спар ва ец ца са шмат лі кі мі трут ня мі. 
У 21 дзень выг рыз ва ю ца ра бот ні цы, а ў 24 
— трут ні. І па чы на ец ца ўбор ка ў вул лі. Пер
шае за дан не для ма ла дых ра бот ніц (праз 
два дні пас ля выг ры зен ня) — прыб раць 
у вул лі. Пчол кі пры бі ра юць пла сты ра выя 
клет кі для на ступ ных па ка лен няў.

Ці пча ла па мі рае пас ля кож на га ўджа
лен ня? Не. Ка лі джа ліць бес х ры бет ных, 
гэ та мож на зра біць шмат ра зоў. Толь кі 
ўджа лен не паз ва ноч ных для пча лы кан ча
ец ца гі бел лю.

Пчо лы — май ст ры хі па ге а мет рыі. На ву
коў цы пад лі чы лі, што сцен кі со та вай клет
кі на хі ле ны ад на да ад ной пад вуг лом 72 
гра ду саў 32’. Гэ та ап ты маль ны на хіл, які 
даз ва ляе эка но міць бу даў ні чы ма тэ ры ял.

Ці ёсць у ка ра ле вымат кі джа ла? Пча
лі ныя ма ці так са ма ма юць джа лы, але 
вы ка ры стоў ва юць іх толь кі для ба раць бы 
за пер шын ство. Вель мі рэд ка джа ляць 
ча ла ве ка.

За бі вае пчол не толь кі хі мія. Var rea 
des tuc tor — па ву ка па доб нае на ся ко мае, 
ад яко га па ку ту юць пчо лы. Яго ля леч кі 
лі та раль на выс мок т ва юць вад кас ці з ар
га ніз маў на ся ко мых. Су стра ка ец ца ў ра ях 
амаль ва ўсім све це. Рас паў сюдж вае ві ру
сы. За біць пча лі ную сям’ю мож на за 23 
га ды.

Ці мо гуць ра бот ні кі мя няць свой за ня
так? Так, але гэ та бы вае ў вы пад ку не ад к
лад ных ра бот, на пры клад, пры ра та ван ні 
ро е вых рэ сур саў аль бо ра мон це паш ко
джа на га вул ля.

Ста лы ўзрост і ста расць у пча лі ных 
ра бот ніц вы гля дае інакш, чым у лю дзей, 
та му што ста рэнь кія пчол кіра бот ні цы 
па чы на юць та ды пра ца ваць най больш 
цяж ка — яны ста но вяц ца збі раль ні ца мі і лі
та раль на «за га роў ва юц ца» на смерць.

vМі ра ЛУК ША

А ў пчо лак...
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— Як я тут со рак во сем га доў за му
жам, то пер шы раз та кі фэ стын ба чу, 
— ка жа Ва ля Ні чы па рук. — Аж но не ве
рыц ца, што гэ та ў на шым Зу ба ве.

Ва ля і Іван Ні чы па ру кі сха ва лі ся ў ха
лад ку, па дру гім ба ку ву лі цы. Тут усё від
на — хто пры е хаў, хто ад’ е хаў. Пад сцэ ну 
страш на ва та іс ці. Там як на па тэль ні жа
рыць, ды хаць ня ма чым. А ў цянь ку мі ла 
па слу хаць як гра юць, спя ва юць. І мі ла, 
што да жы лі та ко га свя та.

Пы таю, ці ра зам з но вай свят лі цай 
ажы ве іх вё ска.

— У нас то та кая мо ло дзёж пас ля 
шас ці дзя сят кі, то вя до ма ча го спа дзя
вац ца...

Мае су бя сед ні кі ад сы ла юць па га ва
рыць з на ста яш чы мі зу баў ца мі.

Мо ва пра Яў ге на Аніш чу ка і Яна Хі
лі ма ню ка, якія ста яць тры кро кі да лей 
і неш та тал ку юць.

— А я то з Кна ра зоў пры е хаў, — спа чат
ку за пі ра ец ца спа дар Ян ка.

— А пра што раз маў ля е це?
— Ус па мі на ем, як тут ха дзі лі ў шко лу, 

як у фут бол гу ля лі, — смя юц ца му жы кі. — 
Ра ней, дзе за раз Куль тур нааду ка цый ны 
цэнтр, шко ла ста я ла. Ста ры, драў ля ны 
бу ды нак з ХІХ ста год дзя. Пас ля ў ім клуб 
зра бі лі. Апош нія га ды пад клю чом ста яў. 
Ба я лі ся за хо дзіць, каб столь на га ла ву 
не ляс ну ла. А ця пер то, бра це, куль ту ра! 
На шай да ро гай у Бе ла сток усё ез дзяць. 
Хто не едзе, гля дзіць і зай з д рос ціць! О зу-
бу ов ціэ як выст ро і лі ся! Бо пе ра важ на па 
вё сках бу дын кі па ра мон тах. А ў нас пра
сто ра, клі ма ты за цыя, ма дэр ная кух ня. 
Аж мі ла па гля дзець, як на шы гас па дынь
кі за ві ха юц ца. Са мі, без тых кат рын гаў 
(па на шых вё сках ка жуць kat ring), на ва
ры лі, на пяк лі...

Мае су бя сед ні кі, хоць на вы гляд му
жы кі пры сі ле, ужо пен сі я не ры. Спа дар 
Яў ген апі саў гас па дар ку на сы на, а той 
да ку піў яш чэ зям лі і ня дрэн на гас па да
рыць.

— Але яш чэ ён фер мер, — ро біць ага
вор ку су бя сед нік.

Спа дар Яў ген га на рыц ца не толь кі но
вай свят лі цай. Сён ня яго ўну чак ра зам 
з ба бай Ні най Сель вяст рук, най ста рэй
шай жы хар кай вё скі, пе ра рэ за лі сім ва
ліч ную стуж ку.

*  *  *
— Спа чат ку то зро бім доб ра га Сіль-

вест ра, — ка жа сол тыс Ян Зе нюк, — каб 
лю дзі не ду ма лі, што ў нас ад ны мяр лі
ны і гас ці ны па па кой ні ках. Па бу да ваць 
но вую свят лі цу пры му сі ла сі ту а цыя. Не
каль кі га доў та му, на Яна, у час вя ско вай 
за ба вы тра гіч на за гі нуў на ву лі цы ма ла
ды муж чы на з Зу ба ва. З той па ры лю дзі 
не ха це лі за хо дзіць у ся рэ дзі ну клу ба. 
Да дат ко ва па ло хаў стан бу дын ка, збу да
ва ны яш чэ пры ба цюш ку Ва сі лю Ка сты
цэ ві чу. Ра шы лі, што за да во ліць іх толь кі 
но вы бу ды нак. І тут уз нік ла праб ле ма. Іх 
пра ект не па ды хо дзіў пад еў ра са юз ныя 
да та цыі, якія іш лі толь кі на ра мон ты ста
рых свят ліц і клу баў.

— Спа чат ку нам ска за лі ў гмі не, што 
гэ та не маг чы ма, — ус па мі нае сол тыс, 
— але мы не зда лі ся, пі са лі пра шэн ні, 
абі ва лі па ро гі. Мно га нам да па мог Аляк
сандр Аніш чук, пра цаў нік гмі ны, па род не
ны з на шай вё скай. І ха чу ска заць, што 
ўсё па ча ло ся яш чэ пры ста рым сол ты се 
Ула дзі мі ры Паў лю чу ку. Я яго за сту піў, 
цяг нуў тое, што ўжо зра бі ла ся.

Ян Зе нюк з’я віў ся на ўра чы стас ці 
ў доб ра па шы тым кас цю ме і з бу ке там 
кве так для спа да ры ні войт. Су час нае 
Зу ба ва — гэ та ўжо спа лу чэн не вё скі і ку
рор та. Ле там сю ды пры яз джа юць лет ні
кі ад па чы ваць у ад ра ман та ва ных ха тах 
баць коў і дзя доў. У са мой вёс цы па ста ян
на пра жы вае больш за дзе вя но ста асоб, 
але ма ла дых як на ля кар ства і толь кі 
двое дзя цей. За хо джу на кух ню, дзе цар
ству юць жан чын ы.

— Я ду маю што свят лі ца нас аб’ яд нае, 
— мяр куе энер гіч ная Мі рас ла ва Які мюк. 
— Час ад ча су бу дзем з са бой суст ра кац
ца, мо жа за па нуе больш зго ды ў вёс цы.

Яна са ма не спа дзя ва ла ся, што ў пад
рых тоў ку свя та так моц на за ан га жу юц
ца мяс цо выя жан чы ны. І гэ та ўсё на гра
мад скіх па чат ках.

— На схо дзе мы да мо ві лі ся, што са мі 
пад рых ту ем не ка то рыя стра вы, спя чэм 

пі ра гі і пад рых ту ем дэ сер ты. Столь кі та
го на ва ры лі, на пяк лі, што ця пер гас цей 
трэ ба тры маць як най даў жэй, каб усё 
з’е лі...

У Зу ба ве ўгаш ча лі пі ра га мі, ядой 
і якас ным піт вом усіх, хто з’я віў ся на пля
цы і ву лі цы, як на тра ды цый ным пад ляш
скім вя сел лі. І ўсё гэ та пад бе ла ру скую 
му зы ку, якая ля це ла са сцэ ны.

— Я вель мі га на ру ся на шы мі дзяў ча та
мі, — ка жа пра вя ско вых сяб ро вак строй
ная па ні Мір ка.

*  *  *
У пас ля а бе дзен нае 1 ве рас ня, ка лі 

ў Зу ба ве ад к ры ва лі Куль тур нааду ка цый
ны цэнтр, войт Бель скай гмі ны Ра і са 

Ра ец кая свят ка ва ла пад вой на. У гэ ты 
дзень вы паў яе дзень на ро дзі наў. І ад на
ча со ва здзіў ля ла ся яна, што за 34 га ды 
пра цы ў са маў ра дах ёй, ура джэн цы 
су сед ніх Плё сак, ра ней не прый ш ло ся па
бы ваць на ме ра пры ем стве ў Зу ба ве.

Ін ве сты цыя, кошт якой да сяг нуў 
амаль мі льё на зло тых, поў нас цю фі нан
са ва ла ся з бю джэ ту гмі ны. На ад к рыц цё 
пры е ха лі ка лек ты вы з Бе ла ру сі, Бе ла сто
ка, Чы жоў, Ду бя жы на, Пар ца ва.

— У сва ёй пра мо ве вы наз ва лі свят
лі цу «До мам ра дас ці», быц цам ха це лі 
за быць пра на шы мяр лі ны і сты пы і ад
на ча со ва зак лі на лі рэ ча іс насць і нак лі ка
лі на дзею.

— Без на дзеі ні чо га ня ма, — ка жа 
Ра і са Ра ец кая. — А я ве ру ў леп шую бу ду
чы ню гэ тай вё скі. І ска жу вам у сак рэ це, 
што ні дзе та кіх ан га жа ва ных лю дзей як 
у Зу ба ве я ра ней не су стрэ ла. Яны са мі 
па рад ка ва лі на ва кол ле, ка сі лі тра ву, пад
лі ва лі туі, якія па да ры ла над ляс ні цтва. 
Я ве ру, што бу ды нак бу дзе слу жыць не 
толь кі для пра вя дзен ня ся мей ных ме ра
пры ем стваў. Мы па ду ма ем ра зам, як ук
лю чыць шко лы і пра во дзіць куль тур ныя 
ме ра пры ем ствы, якія бу дуць аб’ яд ноў
ваць па ка лен ні.

Зна ка мі тую ідэю пад кі нуў пры сут ны 
на свя це Ігар Лу ка шук, ды рэк тар Гай наў
ска га бе ллі цэя і кан ды дат у се на та ры ад 
Гра ма дзян скай ка а лі цыі.

— Бу ды нак гэ та не толь кі сце ны, — ска
заў ён. — Бу ды нак гэ та най перш лю дзі. 
Ка лі я быў на стаў ні кам у Ягуш то ве, я ву
чыў дзя цей з Зу ба ва. Яны вы лу ча лі ся 
не па кор лі вас цю і жу лі ка ва тас цю, ад нак 
усе раз маў ля лі пасвой му. І я жа даю, каб 
вы за ха ва лі сваю мо ву і каб цэнтр да па
ма гаў вам у гэ тым.

*  *  *
Зу баў скі цэнтр ас вя ці лі тры свя та ры, 

у тым лі ку но вы на ста я цель Па сын ска га 
пры хо да Ярас лаў Лой ка. На свя та пры е
хаў так са ма ксёндз Ра дас лаў з Бель ска, 
та му цы ры мо нія ас вя чэн ня ме ла эку ме
ніч ны ха рак тар. Праў да, адзі ны зу баў скі 
ка то лік на свя та не з’я віў ся. За тое пры е
ха лі мно гія пра цаў ні кі гмі ны са стар шы
нёй Ра ды Ста ніс ла вам Аль шэў скім і на
мес ні кам вой та Ана то лем Фі лі пю ком. 
Бе ла ру скае ася род дзе прад стаў ля лі Ян 
Сы чэў скі і Ва сіль Се гень з БГКТ. Ся род 
гас цей спа ты каю ўра джэн ца Зу ба ва 
Аляк сея Кар пю ка, бы ло га ды рэк та ра 
Бель ска га бел лі цэя.

— Я за кон чыў тут сем кла саў, — ка жа 
спа дар Кар пюк, — і як амаль усе пай шоў 
ву чыц ца да лей.

Ці шко ла ў яго ча сы бы ла так са ма 
куль тур ным цэн т рам?

— У Зу ба ве быў на стаў нік Не стар Пе ра
вой, які ап ра ча бе ла ру скай мо вы па пу ля
ры за ваў но выя спо са бы вы рош ч ван ня 
аг рар ных куль тур. Пры шко ле вя лі ся 
па лет кі з рас лі на мі. І бы ла ў нас так са ма 
на стаў ні ца, якая ці ка ві ла ся эт наг ра фі яй. 
Яна ства ры ла бе ла ру скару скі ва каль ны 
муж чын скі гур ток. І тыя хлоп цы па е ха лі 
з ёй у Бе ла сток на ней кі кон курс і за ня лі 
пер шае мес ца. Яны спя ва лі тэ на ра мі, ба
са мі, ба ры то на мі...

Апош ні ўспа мін грэе ду шу. Ці ўдас ца 
збе раг чы, ад на віць гэ ты му зыч ны фе но
мен, якім ад заў сё ды сла ві ла ся Зу ба ва?

З Зу ба ва вый ш ла мно га вя до мых лю
дзей, — пра даў жае мой су бя сед нік. — Ад
сюль ро дам Вя зоў скі, які пас ля вай ны 
пра ца ваў ін жы не рам на вар шаў скіх фаб
ры ках трак та роў. Так са ма ад сюль ро дам 
бы лы рэк тар Вы шэй шай ме не джар скай 
шко лы Мі хал Лі соў скі і пра фе сар Яў ген 
Зе нюк, бе ла ру скія па э ты Ула дзі мір Да ні
люк і Жэ ня Мар ты нюк.

На та кі фер мент не сум нен на зап ра ца
ва ла аду ка цыя і куль ту ра, якая вя ла ся 
пры ста рой шко ле. Ці ёсць шанс на пра
даў жэн не?

— Су час ныя лю дзі ўжо не тыя, яны 
ін шыя, — ка жа Аляк сей Кар пюк. — Мне 
не па да ба ла ся як сён ня лю дзі за мест 
слу хаць пе сень між са бой га ва ры лі. Аж 
ха цеў па дыс ці да мік ра фо на і су ці шыць.

У пос пех куль тур наас вет ніц кай пра
цы сум ня ва ец ца так са ма Пат ры цыя 
Іг на цюк, сту дэн т ка Вар шаў ска га ўні вер
сі тэ та:

— На пэў на ці ка вей зра біць ім п рэ зу 
тут, чым ез дзіць па ін шых вё сках, — ка
жа. — Каб неш та ар га ні за ваць, трэ ба 
склі каць лю дзей з ін шых вё сак. У Зу ба ве 
ня ма ма ла дых, але ка лі неш та ра зум нае 
пры ду ма еш, хут ка з’е дуц ца. Ка лі тут ар
га ні за ваць кан цэрт «Бар даў скай во се ні», 
дык ста рэй шыя на пэў на аста нуц ца ў ха
тах, не прый дуць. Мно гія з іх не прый шлі 
на ват сён ня, ха ця та ко га ча гось ці ў нас 
яш чэ не бы ло. Але мя не вель мі це шыць 
гэ ты пра стор ны, но вы дом. Я ха чу сю ды 
пры яз джаць, тут маё мес ца і ра дзі ма.

— Для мяне Зу ба ва, як пі саў Якуб Ко
лас, «мой род ны кут», — да дае Аляк сей 
Кар пюк, — я не ма гу пра яго за быць.

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Дом ра дас ці ў Зу ба ве

n Солтыс Ян Зенюк, Ніна Сельвяструк, Раіса Раецкая
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Ку заў скі ўспа мін
Пра Ку за ву ў «Ні ве» дру ка ва ла ся 

шмат ма іх до пі саў, але з хо дам га доў 
у па мя ці ры су юц ца па дзеі даў ней ша га 
жыц ця, аб якіх вар та ўспом ніць. Ся ло не-
ма лое, доў жыц ца больш за кі ла метр, як 
ку заў цы ка за лі — «ад Бла жы ен кі да Каз-
лен кі». Пер шай за бу до вай з бо ку Ча ром-
хі-Стан цыі бы ла ха та Ры го ра Ра ман чу ка 
сы на Бла жэя, апош няй у кан цы вё скі, 
пе рад чы гу нач ным ві я ду кам бы ла ка зар-
ма Яна Сма ля ру ка, які ажа ніў ся з Ма ры-
яй Каз лю ко вай з-за Кляш чэль. Та му і та-
кую мя нуш ку прыш пі лі лі вёс цы. Пе рад 
вай ной Ку за ва на ліч ва ла больш за шэс-
ць дзя сят гас па да рак, за раз — сто дзе-
вяць (шмат апус це лых). У ся ле не бы ло 
свят лі цы. За ба вы мо ладзь ар га ні за ва ла 
ў пры ват ных (са мых боль шых) ха тах, 
у якіх бы лі па нен кі. У Ку за ве са май пры-
дат най бы ла ха та Бар т ла мея Рэп кі. Там 
пра жы ва ла па нен ка, якую баць кі клі ка лі 
Ню рай. Па-су сед ску праз ву лі цу жы лі 
сяст рыч кі Ве ра з На дзяй — доч кі Мі ка-
лая Ка ліст ра та ва га. На за ба ве па ды гры-
ваў му зы кант Хве дар Лі пін скі з Рэп чыч. 
Та му і неў за ба ве рэп чыц кія ка ва ле ры 
па жа ні лі ся з ку заў скі мі дзяў ча та мі: 
Хвя дось Лі пін скі з Ве рай Мі ка лая Ка ліст-
ра та ва га, Сця пан Яну шык з Ню рай Рэп-
кай. Ку за ва лі чы ла ся іні цы я тыў най вё-
скай. Пад ка нец 1949 го да ўзнік ла ідэя 
па бу до вы вя ско вай свят лі цы. Як ся ля не 
ра шы лі, так і зра бі лі. Ра бо ты па чы на лі-
ся на гра мад скіх па чат ках. На сель скім 
схо дзе бы ло пры ня та ра шэн не, што ад 
кож на га ка мі на трэ ба ўнес ці склад чы ну 
(не пры па мі наю якую), або ад ра біць сем 
дзён. Мна га дзет ным сем’ ям мен шы быў 
кло пат з раз лі кам, та му што вы ка ры-
стоў ва лі пад лет каў з фур ман ка мі ў якас-
ці ра бо чай сі лы. Горш пры хо дзі ла ся 
рас п лач вац ца «бес п ра цоў ным» (якія не 
пра ца ва лі на чы гун цы) ся ля нам, але з гэ-
тым ме лі кло пат неш мат лі кія, па коль кі 
ку заў цы лі чы лі ся «за рад ны мі» гас па да-
ра мі і грош за леж ваў ся ў ка шаль ку. Бу-
даў ні чыя ма тэ ры я лы, ды лёў кі ку заў цы 
зда бы ва лі з г.зв. вя ско вай су поль нас ці. 
Зрэз ва лі са мыя строй ныя ды тоў стыя 
сос ны, якія пас ля пі ла ва лі на бру сы.
Трач ку рэ за лі ка ва ле ры са мі, уруч ную, 
адзін звер ху «вя ду чы» і двух зні зу, або 
паз мен на адзін на адзін. Тар так быў пры-
ват ны ў Кляш чэ лях у Ра дзі коў ска га, але 
здзел ка да ра га ва та каш та ва ла. Та му ся-
ля не ра шы лі эка но міць і пі ла ва лі са мі. 
Гра вій на фун да мент пад во зі лі ўлас ны мі 
фур ман ка мі. Цэ мент куп ля лі за гро шы 
са склад чы ны. Цес ля ром пры свят лі цы 
пра ца ваў Ра ман Яві мюк з чы гу нач най 
Ча ром хі, ура джэ нец Дол біз на. Па бу до ва 
доў жы ла ся ка ля двух га доў. І бы ла ўвен-
ча на «бу даў ні чай квет кай» на шчы та вой 
сця не пры кан цы 1952 го да. Ку заў скую 
су поль насць у той пе ры яд прад стаў ляў 
сол тыс Ры гор Ра ман чук сын Бла жэя 
— тал ко вы му жык. Быў ён да пыт лі вы 
і стро гі ў па ды ман ні ра шэн няў. У 1952 
го дзе па чы на ла ся элек т ры фі ка цыя сёл. 
Перш-на перш элек т ры фі ка ва лі тыя 
вё скі, у якіх пра ца ва лі сель ска гас па дар-
чыя ка а пе ра ты вы. Але ў Ку за ве яго не 
бы ло. Та ды сол тыс у па ве це грук нуў 
ку ла ком у стол і ска заў: «Кал га са ня ма, 
але свят ло му сіць быць». Як ска заў, так 
і зра бі лі. Сол тыс не пад вёў ся лян, але аб 
гэ тым у на ступ ным до пі се.

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

АДНА НАЗ ВА — СУ ПОЛЬ НЫЯ МЭ ТЫ

Адзін Шчу чын — на мя жы Пад ляш ска га 
і Вар мін ска-Мазур ска га ва я вод стваў, дру гі 
— пяць дзя сят кі ла мет раў ад Га род ні. Ад-
най мен ныя га ра ды спа лу чае больш, чым 
наз ва. Аб гэ тым «Ні ва» раз маў ляе з бур-
га міст рам поль ска га Шчу чы на Ар ту рам 
Ку чын скім.

— За раз ва шы гміны спа лу чае тран с г ра-
ніч ны пра ект «Поль ш ча-Бе ла русь-Ук ра і на 
2014-2020», яко га з’яў ля е це ся лі да рам 
і які ат ры маў звыш за двух мі льён ны 
грант. А што да гэ туль ап ра ча наз вы спа лу-
ча ла бе ла ру скі і поль скі Шчу чын?

— На са мой спра ве на шы гмі ны суп ра цоў
ні ча юць з са бою ўжо больш за двац цаць 
га доў. Та ды ўпер шы ню на ве даў нас ка лек
тыў «Пра мень», які та ды дзей ні чаў пры 
Поль скім до ме. Ён пры яз джаў да нас шмат 
га доў, але з 2002 го да не як так на ту раль на 
су пра цоў ні цтва пе ра пы ні ла ся. Ад нак ужо 
з 2011 го да мы на на ва па ча лі ла дзіць кан
так ты з бе ла ру скім Шчу чы нам. Вы гля да ла 
гэ та так, што я са сва і мі суп ра цоў ні ка мі 
на нес лі ві зіт мэ ру Шчу чы на і та ды аб мер ка
ва лі пла ны, якія вар та бы ло б ра зам рэ а лі
за ваць. Ка лі з’яві ла ся маг чы масць фі нан са
ван ня, у тым лі ку і на шых пра ек таў, з’я ві ла
ся яш чэ больш ра бо ты. Та ды да лу чыў ся да 
нас так са ма го рад Ко вель на Ук ра і не.

— Мена ві та 14 чэр ве ня ва ўкра ін скім Ко ве-
лі прай ш ла інаў гу ра цый ная кан фе рэн цыя, 
пры све ча ная рэ а лі за цыі тран с г ра ніч на га 
пра ек та. На коль кі з бе ла ру скім Шчу чы нам 
вы ра ней суп ра цоў ні ча лі, Ко вель, зда ец ца, 
зу сім но вы пар т нёр.

— Так, але па коль кі нас, Шчу чы ны, спа лу
ча ла куль тур нае су пра цоў ні цтва і ка лі мы 
па шы ры лі наш пра ект на го рад Ко вель, так
са ма і тут улі чы лі перш за ўсё куль тур ны аб
мен. У кож ным з га ра доў хо чам ства рыць 
цэн т ры тран с г ра ніч на га ды я ло гу куль тур 
— та кія мес цы, у якіх бу дуць маг лі раз ві вац
ца роз на га ты пу ві ды ак тыў нас ці: ад спар
тыў най па куль тур ную — вы сту пы, па ка зы, 
вы стаў кі...

— Пра ект кла дзе на ціск на куль тур ную ад-
мет насць, ці на ад ва рот, бліз касць?

— Так пап раў дзе то ўжо мож на знай с ці між 
на мі шмат су поль на га. Папер шае, гэ та сар
дэч насць! Са праў ды, з са ма га па чат ку мы 
ў бе ла ру скім Шчу чы не ад чу ва ем ся бе як до
ма. Нас вель мі цёп ла пры ма юць і спа дзя
ю ся, што на шы сяб ры з Бе ла ру сі так са ма 
доб ра ся бе ад чу ва юць у нас. Ма гу ска заць, 
што гэ та не бы лі толь кі ві зі ты вет лі вас ці. 
Са праў ды, мы ся бе на вед ва ем пры шмат
лі кіх на го дах. Вось лі та раль на за раз еду 
ў Шчу чын, каб удзель ні чаць у свят ка ван ні 
80га до ва га юбі лею шчу чын ска га аэ рад ро
ма. Едзем па зап ра шэн ні мэ ра Шчу чы на, 
каб па ка заць, што не ці ка віць нас толь кі 
сам пра ект, але са праў ды за ле жыць нам 
на кан так тах з бе ла ру скім бо кам і ў су вя зі 
з гэ тым са праў ды шмат ча го ро бім. Два ме
ся цы та му ча тыр нац цаць ма та цык лі стаў 
на ве да ла Шчу чын у рам ках рэй ду «Поль
скаБе ла русьУк ра іна». Я так са ма ма та
цык ліст, пры маў удзел у рэй дзе, але я ўжо 
бы ваў у Бе ла ру сі. Бы лі са мной асо бы, якія 
ўпер шы ню на ве да лі гэ тую кра і ну. Па е ха лі 
па ба чыць, як яна вы гля дае. Мя не вель мі 
це шыць, што апош нім ча сам па шы ры ла ся 
бяз ві за вая зо на. На маю дум ку ме жы, як 
па ля кам, так і бе ла ру сам, пе раш ка джа юць.

— Ва ша гмі на з’яў ля ец ца лі да рам тран с г-
ра ніч на га пра ек та. Вы моц на пад к рэс лі ва-
е це, што яго мэ тай з’яў ля ец ца не толь кі 
па бу до ва або аб наў лен не аб’ек таў, але 
перш за ўсё на ладж ван не су пра цоў ні цтва, 
сво е а саб лі вы «ды я лог куль тур», на кі ра ва-
ны на раз віц цё тран с г ра ніч на га ту рыз му, 
куль тур ны аб мен, сяб роў ства і вып ра цоў-
ка су мес най кан цэп цыі да лей ша га су пра-
цоў ні цтва.

— У рам ках пра ек та бу дзем не толь кі бу да
ваць цэн т ры куль ту ры, але так са ма ма ем 
зап ла на ва ны вель мі шы ро кі куль тур ны 
тран с г ра ніч ны аб мен. Папер шае, уз нік
нуць бу дын кі. Кож ны з га ра доў хо ча ад ра
ман та ваць зніш ча ныя ста ды ё ны. Так са ма 
пі шам стра тэ гію раз віц ця. Ду ма ем, што 
яш чэ мо жам ра зам зра біць, як вы ка ры
стаць па тэн цы ял гэ тых ася род каў і на шых 
кан так таў, як тыя кан так ты па шы рыць на 
но выя. Яш чэ на эта пе ра мон ту, бу до вы цэн
т раў, ма ем сар га ні за ваць вы ез ды груп не 
мен шых чым па пяць дзя сят ча ла век. Пяць
дзя сят асоб едзе з Ко ве ля да нас, ад нас 
у Ко вель, са Шчу чы на ў Поль ш чу і г.д. Ха чу 
пад к рэс ліць, што гэ та не бу дуць вы пад ко
выя асо бы, але та кія, якіх пры сут насць 
паў п лы вае на но выя ідэі і пла ны. Спа дзя ю
ся, што за раз па е дуць у тыя га ра ды на шы 
фут боль ныя ка ман ды, фаль к лор ныя гур ты. 
Перш за ўсё хо чам прэ зен та ваць на шу куль
ту ру. Нас з бе ла ру скім Шчу чы нам яш чэ 
спа лу чае і гэ та, што так са ма ма ем кляш тар 
ор дэ на пі я раў. У нас ён за раз улас насць 
па ра фіі. Не так даў но на шай гмі не ўда ло ся 
за вер шыць ра монт і ў ве рас ні пла ну ем ура
чы стае ад к рыц цё кляш тар на га ан сам б ля, 
на якім, раз ліч ва ем, пры сут ная бу дзе і дэ ле
га цыя са Шчу чы на.

— Ха чу яш чэ вяр нуц ца да па чат ку на шай 
раз мо вы. Вы ска за лі, што шчу чын ска-
шчу чын скае сяб роў ства па ча ло ся з ві зі таў 
прад стаў ні коў бе ла ру скай па ло ніі. Ці пра-
ект так са ма прад бач вае пад трым ку па ля-
каў у бе ла ру скім Шчу чы не?

— Я свя до мы праб лем, з які мі су ты ка юц ца 
ар га ні за цыі, якія па він ны куль ты ва ваць 
поль скую куль ту ру ў Бе ла ру сі. Тыя ар га ні за
цыі за раз з на мі не кан так ту юць, а шка да. 
Ка лі іс на ваў Дом поль скі ў Шчу чы не, та ды 
яш чэ іс на ваў між на шы мі гмі на мі аб мен. 
Ча ста су стра ка ем лю дзей, якія га во раць, 
што яны ад чу ва юць ся бе па ля ка мі, раз маў
ля юць з на мі паполь ску і нам за ле жыць, 
каб тую поль скасць так са ма па ка заць 
у нас. Усёта кі, гэ та не са мы важ ны на пра

мак дзей нас ці. Пра ект ро біць стаў ку на 
бе ла ру скасць і су іс ну ю чую поль скую куль
ту ру. І так са ма не ідзе толь кі пра гэ та, каб 
па ля кі паз на лі Бе ла русь, а бе ла ру сы Поль ш
чу. Гэ та мож на бы ло б зра біць і без вя лі ка га 
пра ек та і па бу до вы цэн т раў. Хо чам больш, 
хо чам па ста ян ных кан так таў між на мі. Мы, 
як гмі на, суп ра цоў ні ча ем з роз ны мі га ра
да мі са шмат лі кіх кра ін. Трэ ба пры знац ца, 
што су пра цоў ні цтва з бе ла ру скім Шчу чы
нам са праў ды скла да ец ца най лепш.

— Мне, асо бе з Пад ляш ша, зда ец ца, што 
Ваш го рад да лё ка ад поль ска-бе ла ру скай 
мя жы і та го куль тур на га кан тэк сту. Тым 
ча сам больш за двухмі льён ны грант на 
су пра цоў ні цтва і, як Вы ска за лі, шмат га до-
вае су пра цоў ні цтва з Бе ла рус сю.

— Не ве даю, нам у Бе ла русь бліз ка (смех). 
Коль кі ў Шчу чын? Ад нас ка ля ста кі ла
мет раў. Вось, за хві лі ну ся даю ў ма шы ну 
і ў Шчу чы не бу ду пад ве чар. Гэ та ні я кая ад
лег ласць! На маю дум ку, ма лыя су поль нас
ці, а наш Шчу чын не та кі ўжо вя лі кі, ма юць 
ней кую аў тэн тыч насць і не пас рэд насць, 
та му вар та тры мац ца ра зам.

— Мо жа Вы ці ка ві лі ся эты ма ло гі яй наз ваў 
абод вух га ра доў?

— Так, мы гэ та дас ле да ва лі. Поль скі Шчу
чын узяў сваю наз ву ад зас на валь ні ка го
ра да — Шчу кі. Ка лі га ва рыць пра бе ла ру скі 
Шчу чын, мы чу лі два ва ры ян ты. Пер шы 
га во рыць, што го рад узяў сваю наз ву ад 
сло ва «шчаўе», але так са ма іс нуе ва ры янт, 
што ад сло ва «шчу пак». Ну, мы яш чэ не дай
шлі, які ва ры янт са праўд ны (смех).

— Праз які па меж ны пе ра ход бу дзе це за-
раз пе ра ся каць мя жу?

— Мы заў сё ды ез дзім на Куз ні цу.

— Та ды жа даю не вя лі кіх чэр гаў на мя жы 
і пры ем най па быў кі. Дзя кую за раз мо ву.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Шчу чын з-пад Гра е ва 
і Шчу чын з-пад Га род ні

Рэ дак цыя «Ні вы» він шуе 
ўсіх на стаў ні каў і вуч няў 

з но вым 2019/2020 
на ву чаль ным го дам.

Жа да ем Вам на стаў ніц кай 
ра дас ці ад сва ёй пра цы і вуч-

нёў ска га за да валь нен ня 
ад ат ры ма ных ве даў.

Спа дзя ем ся, што ця гам го-
ду «Ні ва» з «Зор кай» бу дуць 

так са ма Ва шы мі сяб ра мі 
ў шко ле і до ма.

Рэ дак цыя
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Пры го жыя ла вач кі
За раз мно гія жы ха ры Гай наў кі а перш-на перш 

у пен сі ён ным уз рос це хо дзяць з ма лы мі дзяць мі, 
а не ка то рыя то і з са бач ка мі на шпа цыр у га рад скі 
парк, на ла вач кі на скве ры ках. У Гай наў цы ла ва чак 
шмат. Пра гэ та пак ла па ці лі ся га рад скія ўла ды. Не ка-
то рыя ла вач кі зна хо дзяц ца пад даш ка мі-на ве са мі. 
Та ды і ў пра ліў ны дождж ёсць дзе сха вац ца ад яго.

Пры го жыя драў ля ныя (гэ та важ на, яны пры яз ныя 
ча ла ве ку) ка рыч не ва га ко ле ру ла вач кі ста яць на ву-

лі цах 3 Мая, Піл суд ска га, Ба то рыя, кс. Ве ра бея, Лі па-
вай, Ра ка вец ка га і на ін шых. На іх мож на па ся дзець 
у ця ні стым пар ку, на скве ры ках пры ву лі цы 3 Мая, 
ды ля скры жа ван ня з кру га вой раз вяз кай ву ліц 3 
Мая, Вар шаў скай, Пар ка ва ай і кс. Ве ра бея.

Ла вач ка мі ча ста ка ры ста юц ца ста рэй шыя лю дзі. 
Іду чы хут ка па жы лыя лю дзі стам ля юц ца ды пры ся-
дуць, каб ха ця кры ху ад па чыць. Ла вач кі на ву лі цах 
па трэб ныя. На іх ах вот ныя па ся дзець і ма лыя дзе ці. 
На воль най ла вач цы, а не на тра ту а ры, мож на па ста-
віць цяж кія сум кі і па ке ты з па куп ка мі. (яц)

На вуліцы Заменгофа
Ідзе бамбіза пасярод Заменгофа вуліцы.
Насупраць пешаходка да слізкага тратуару туліцца.
На доўгім павадку бамбіза аўчарку трымае.
Бамбіза з сабакам ушыр тратуар цалюткі займае.
Побач гурбы салёнага снегу на газоне высяцца.
Нават сабаку на іх нявыгадна высцацца.
Дайшла пешаходка да парачкі і нідзе не аступіцца,
Не ўзлезе на гурбы, а перад ёю псіная морда слініцца.
Правым бокам цётка ідзе, па ўсіх правілах.
А пара насустрач на яе свае пысы наставіла.
– Ты куды, к-ва, лезеш, не бачыш, што ідзе тут сабака?! –
Зароў сабакар і канцом шнурка махнуў на небараку.
Паперлі. Кабета хацела вярнуцца за ім ды добра аблаяць.
Але магла б і ў морду дастаць ды яшчэ і пакаяцца.

Міра ЛУКША

Ар лоў, Ар ты мо віч, Мар ты-
се віч: аб веш ча ны шорт-ліст 
прэ міі Ар сен не вай

Жу ры прэ міі На тал лі Ар сен не вай выз на чы ла ся 
з ка рот кім спі сам прэ тэн дэн таў на ўзна га ро ду. У яго 
ўвай ш лі 3 кні гі.

Ула дзі мер Ар лоў „Па руч нік Пят ро віч і пра пар ш чык 
Здань”. Вы да ве цтва „Кні газ бор”, Мінск.

На дзея Ар ты мо віч „Кра я від з не ві доч най па мыл-
кай”. Вы да ве цтва „Праг рам ная ра да тыд нё ві ка «Ні ва»”, 
Бе ла сток.

Ма рыя Мар ты се віч „Сар ма тыя”. Вы да ве цтва „Януш-
ке віч”, Мінск.

Цы ры мо нія ўзна га ро джан ня, на якой бу дзе наз ва-
ны пе ра мож ца прэ міі, ад бу дзец ца 10 ве рас ня а 19.00 
у ка фэ „Грай” (вул. Ін тэр на цы я наль ная, 33). Прыз за 
най леп шую па э тыч ную кні гу сё ле та скла дае 4000 бе ла-
ру скіх руб лёў.

У склад жу ры прэ міі сё ле та ўвай ш лі па эт і за гад-
чык лі та ра тур на га му зея Мак сі ма Баг да но ві ча Мі ха іл 
Ба ра ноў скі, па эт ка, пе рак лад чы ца і лі та ра ту раз наў ца 
Ма ры я на Кі я ноў ская, лі та ра ту раз наў ца і док тар фі ла-
ла гіч ных на вук Ан жэ ла Мель ні ка ва, па эт ка і бард Ле ра 
Сом, па эт і ар га ні за тар лі та ра тур ных ме ра пры ем стваў 
Дзміт рый Стро цаў.

Ар га ні за та ры прэ міі — Бе ла ру скі ПЭН-цэнтр, ГА „Са-
юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў” і Згур та ван не бе ла ру саў 
све ту „Баць каў ш чы на”. Уз на га ро да ўру ча ец ца пры 
пад т рым цы Фон да куль ту ры і аду ка цыі Ор са-Ра ма на 
і Ха ры та тыў на га фон да Згур та ван ня бе ла ру саў Вя лі-
кай Бры та ніі.

Прэ мія зас на ва ная ў го нар бе ла ру скай па эт кі На тал-
лі Ар сен не вай (1903—1997) у 2017 го дзе і ўру ча ец ца 
за най леп шую па э тыч ную кні гу на бе ла ру скай мо ве. 
Пер шым лаў рэ а там прэ міі стаў Ула дзі мір Няк ля еў за 
збор нік па э зіі „Толь кі вер шы”, дру гім — Алесь Ра за наў 
з кні гай „Пе ра выб ра нае”.                            www.lit-bel.org

Аб веш ча ны шорт-ліст 
Прэ міі Гед рой ца
Сяб ры жу ры Прэ міі Гед рой ца вы зна чы лі ка рот кі 

спіс прэ тэн дэн таў на сё лет нюю прэ мію. У яго ўвай ш-
лі 6 кніг:

Мі хал Ан д ра сюк. Поў ня. — Бе ла сток: Праг рам ная 
ра да тыд нё ві ка „Ні ва”.
Але на Бра ва. Са дом ская яб лы ня. — Мінск: Га лі я-
фы.
Сяр гей Ка лен да. Ча сам пан кі па мі ра юць. — Віль-
ня: Лог ві наў.
Іл ля Сін. Li bi do. — Мінск: Кні газ бор.
Юлія Ша ро ва. Вяр тан не Лі літ. — Мінск: Януш ке-
віч.
Сяр гей Шу па. Па да рож жа ў БНР. — Ра дыё Сва бод-
ная Эў ро па / Ра дыё Сва бо да.

Склад жу ры Прэ міі Гед рой ца: Мак сім Жбан коў, куль-
ту ро лаг, кры тык, эсэ іст; Жа на Ка пу ста, лі та ра тур ны кры-
тык, лі та ра ту раз наў ца; Ма рыя Мар ты се віч, па эт ка, пе рак-
лад чы ца, ар га ні за тар ка куль тур ніц кіх пра ек таў; Ан жэ ла 
Мель ні ка ва, лі та ра ту раз наў ца; Алесь Паш ке віч, пра за ік, 
лі та ра ту раз наў ца, пер шы на мес нік стар шы ні Са ю за бе-
ла ру скіх пісь ме ні каў; Ган на Се вя ры нец, пра за ік, ар хі віст, 
лі та ра ту раз наў ца, на стаў ні ца.

Прэ мія імя Ежы Гед рой ца зас на ва ная Бе ла ру скім 
ПЭН-Цэн т рам, Са ю зам бе ла ру скіх пісь мен ні каў і Поль-
скім Ін сты ту там у Мiн ску і ўру ча ец ца за най леп шую кні гу 
ў жан ры ма стац кай i да ку мен таль най про зы. Уз на га ро да 
мае ста тус га лоў най не за леж най лі та ра тур най прэ міі Бе-
ла ру сі. Па пя рэд нія пе ра мож цы: Па вал Кас цю ке віч, „Збор-
ная РБ па не га лоў ных ві дах спор ту” (2012), Ула дзі мір Няк-
ля еў, „Аў та мат з га зі роў кай з сі ро пам і без” (2013), Ігар 
Баб коў, „Хві лін ка: Тры гі сто рыі” (2014), Вік тар Казь ко, „Час 
збі раць кос ці” (2015), Макс Шчур, „За вяр шыць геш тальт” 
(2016), Змі цер Бар то сік, „Быў у па на ве ра бей ка га ва руш-
чы” (2017), Ула дзі мір Ар лоў, „Тан цы над го ра дам” (2018).

Сё ле та ўра чы стая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня ад-
бу дзец ца 25 ве рас ня ў пра сто ры ZAL#2, што ў мен скім 
Па ла цы ма ста цтваў. Па ча так цы ры мо ніі — а 19:00.
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Ня даў на мой сын на ве даў рэ дак цыю «Ні вы» і га лоў
ны рэ дак тар на шай па чэс най га зе ты сп. Яў ген Ва па па
да ра ваў яму дзве кніж кі: «Поў ню» Мі ха ла Ан д ра сю ка 
і «Кра я від з не ві доч най па мыл кай» На дзеі Ар ты мо віч. 
Гэ тыя дзве кніж кі пра чы таў я за ня цэ лы ты дзень і ха
чу па дзя ліц ца сва і мі ўра жан ня мі, «ацэн кай» і рэф лек сі
я мі на конт пра чы та ных тво раў.

Ха чу ад ра зу ска заць, што чы тан не і фор ма ды стыль 
гэ тых кні жак да во лі скла да ныя і ня лёг кія, але да во лі 
ці ка выя і па ву чаль ныя і ча мусь ці ву чыць — як мы па
він ны жыць і не тва рыць ра ка вых па мы лак. Вер шы Н. 
Ар ты мо віч па доб ныя ў не чым да вер шаў слын най Шым
бор скай (лаў рэ ат кі Но бе леў скай прэ міі). Тут мы за хо
дзім у глы бі ню, шы ры ню вы шы ню на ша га жыц цё ва га 
ма е ста тавя лі кас ці і звед ва ем, што зна чыць сло ва: ча
ла век — Бо жае тва рэн не. У вер шах Ар ты мо віч ня ма ні 
ад на го ліш ня га сло ва і яно — сло ва — наш па ву чаль ны 
і жыц цё вы за па вет. І ў гэ тай не вя лі кай кніж цы на ле вай 
ста рон цы — пе ра клад кож на га вер ша на поль скую мо
ву, які зра біў пе рак лад чык Мар цін Рэм бач. І яш чэ раз 
паў та раю: у вер шах Н. Ар ты мо віч ба гац це ду мак, на ша 
ўскос ная і род ная гі сто рыя, род ная мо ва і лю боў да яе. 
І гэ та свай го ро ду але го рыя, як твор Мі ха ла Ан д ра сю ка.

І та кой апо вес ці як «Поў ня» я яш чэ да гэ туль не чы
таў. Яна ў не чым па доб на да тво раў Фё да ра Да ста еў ска
га, ха ця ў ін шым ды я па зо не, сты лю, гі сто рыі і ча се. Тут 
мы зна хо дзім ко ліш няе прош лае і ня даў няе прош лае, 
і сён няш няе, і на ват свай го ро ду бу ду чы ню. І тут аў тар
ма стак (бо так мож на яго і наз ваць) ад важ на і сме ла 
дае сап раў д ныя наз вы сва іх мяс цін і ўро чышч. Тут мы 
зной дзем, і то не раз, наз ву яго род най вё скі Вой наў кі, 
а так са ма су сед ніх вё сак: Ста ры ны, Доў га га Бро ду, Ві
лю коў, Ма лых Па сеч ні каў, а на ват Па ліч най ды ін шых 
мяс цін. І на дум ку пры хо дзіць, што ме на ві та тут, ка ля 
Бе ла веж скай пуш чы, ад бы лі ся апі са ныя ім гэ тыя ці ка
выя гі сто рыі і па дзеі. Так, гэ та але го рыя, а на ват свай го 
ро ду прыт ча. І тут так са ма кож нае сло ва мае за ла тую 
ва гу і цэн насць. І тут чу ваць най больш вод гу ку ме та
фа ры, якую трэ ба ней кім спо са бам і зра зу мець, і над 
та кой кніж кай вар та пры свя ціць ня ма ла ча су, ува гі і зра
зу мен ня. У аў та ра мно га пер са на жаў, а так са ма іх лё саў 
і па дзей з іх жыц ця. І яны ад бы ва юц ца най час цей на 
ра дзі ме пісь мен ні ка. Ха ця не ўсе, бо ўзяць пад ува гу 
ха ця б Юлію не дзе з Мар д вы. Мо гэ та воб раз ней кай 
бе ла ру скі, якая за бы ла род ную бе ла ру ску мо ву і ста ла 
чы ры каць пару ску? Хто ве дае? А ёсць і ін шая Юлія 
з цы ган ска га та ба ру, якая не мо жа аў та руге рою ча гось

ці ад га даць пра пры чы не сва ёй ма ла дос ці. І ў са праўд
нас ці бы лі та кія пер са на жы. І сам цы ган скі та барабоз, 
які што год на вед ваў пры пуш чан скія вё скі, а яго кі раў ні
ком быў Пэт ро. Дык я сам пом ню, што ка лісь ці цы га ны 
са праў ды да нас пры яз джа лі, цы ган кі ва ра жы лі па кар
тах і хіт ра маг лі ўкрас ці не каль кі ку рак. Бо гэ та быў іх 
абы чай і «куль ту ра». Сён ня гэ та га ўжо ня ма, мо і шка да. 
Аль бо вось баб нік Ні ка нор у час се на ко су на мо віў мяс
цо вую Пэ лю да «ра мя ства», вя до ма га ад ты ся чы га доў 
і ста са ва на га на прак ты цы. І ў час гэ та га ка хан ня Пэ ля 
ад за хап лен ня ен чы ла, пас ля моц на за стаг на ла. Бо 
Ні ка нор чы ха зас пе ла іх на га ра чым учын ку ды, ві даць, 
трэс ну ла па га ла ве Пэ лі чым сь ці цяж кім, і да ла ім чо
су коль кі ўле зе. А аў тархлап чук усё гэ та на зі раў зпад 
хмыз ня коў. Але яго пры кме ці лі і стро га пры ка за лі: ані 
сло ва пра гэ та ні ко му. Бо ж гэ та гань ба і со рам для 
сям’і. І ён сло ва стры маў. Ёсць і гі сто рыя, што ў ней кай 
пры пуш чан скай вёс цы ка лісь ці гро мам за бі ла ма ла дую 
жан чы ну. За ста лі ся сі рот ка мі ма ла лет нія дзе ці і ад ну 
з іх, На дзю, пры ю ці ла ў нас род ная цёт ка Ве ра з му жам 
Мі ка ла ем Та ма шу ком. На дзя ста ла для іх як род ная дач
ка і на зы ва лі яе ў вёс цы га да ван кай. Ця пер На дзя ўжо 
ўда ва, яе дзе ці ў Бе ла сто ку не цу ра юц ца род най бе ла ру
скай мо вы... У апош нім раз дзе ле «Поў ні» чы та ем пра 
матч і яго ўдзель ні каў — уна чы аў тар су стра кае сва іх 
даў но па мер лых сяб ру коў. І гэ та ме та фа ра і праў да, што 
мы не па він ны за бы ваць мі ну лае і сва іх вер ных сяб роў.

v Мі ка лай ПАН ФІ ЛЮК 

Мае но выя кні гі 
— „Поў ня» Мі ха ла Ан д ра сю ка 

і  па э з ія На дзеі  Ар ты мо віч
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 36-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 23 верасня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

На даху сядзіць 
і люльку дыміць..

(К....)
Адказ на загадку № 32:падушка.

Узнагароды, наклейкі, выйгралі Магда 
Якубюк і Дам’ян Карнілюк з Бельска-

Падляшскага. Віншуем!

У пе ры яд з 7 па 13 лі пе ня 2019 
го да ў Суп рас лі ад быў ся шах мат-
на-спар тыў ны лет нік. Пад час лет-
ні ка мы ка ры ста лі ся па мяш кан ня-
мі Суп рас ль скай ака дэ міі. Кож ны 
дзень план лет ні ка па чы наў ся са 
Свя той Лі тур гіі ў га лоў най цар к ве 
ма на сты ра Даб ра веш чан ня Прас-
вя той Ба га ро дзі цы ў Суп рас лі. 
Пад час служ бы мы маг лі зва ніць 
на зва ні цы, хлоп цы прыс лу гоў-
ваць у ал та ры, а дзяў ча ты — спя-
ваць на клі ра се.

Дзе ці бы лі вель мі за да во ле-
ныя. У нас бы лі шах мат ныя і спар-
тыў ныя за нят кі ў дзвюх гру пах. 
Ад на гру па ме ла спар тыў ныя за-
нят кі, дру гая ў той са мы час бы ла 
на шах мат ных за нят ках, а пас ля 
ка рот ка га пе ра пын ку бы ла зме-

Ува га! Па чы на ем но вы 
на ву чаль ны год! Пас ля доў-
га га пе ра пын ку і цёп лых 
дзён мы зноў суст рэ лі ся на 
школь ных ка лі до рах. На-
пе ра дзе дзе сяць ме ся цаў 
на ву кі, але Вы, чы та чы 
«Зор кі», ду май це пра гэ ты 
час як пра пе ры яд цёп лых 
сяб роў скіх су стрэч, ам біт-
ных вык лі каў, но вых ве даў, 
эк скур сій і гуль няў. За раз 
ат ры ма е це но выя пад руч ні-
кі поў ныя ці ка вых здым каў 
і ка рыс най ін фар ма цыі. 
Ва шы на стаў ні кі — пра мя-
ні стыя пас ля ад па чын ку, 
а над вор’е на да лей лет няе. 
Ча го ха цець больш!? Ка лі 
з та кім наст ро ем увой дзе це 
ў но вы на ву чаль ны год, па-
вер це, не бу дзе це ўжо з та-
кім не цяр пен нем ча каць 
яго за вяр шэн ня.

А ў Не пуб ліч най па чат ко-
вай шко ле ў За лу ках спа да-
ры ні Ва ля Пап лаў ская і Ма-
рыя Мой сак су мес на з дзець-
мі і мо лад дзю ад к ры лі но вы 
2019/2020 на ву чаль ны год. 
Ме на ві та ў гэ тым го дзе мі-
нае вась мі дзя ся тая га да ві на 
па чат ку Дру гой су свет най 
вай ны. У шко ле ў За лу ках 
прай ш ла ак цыя «Спы не ны 
марш...», у якой пры ня лі 
ўдзел пен сі я не ры, якім вай-
на спы ні ла аду ка цыю ў ве-
рас ні 1939 го да. Спа да ры ні 
Ва ля і Ма рыя ат ры ма лі квет-
кі, а так са ма па-бе ла ру ску 
ра сказ ва лі пра сваё мі ну лае. 
Іх няй цеп лы ні і шчы рас ці 
не пе ра дасць най муд рэй 
скла дзе ны пад руч нік. Та му 
мо жа ча сам вар та ў рам ках 
да маш няй ра бо ты про ста па-
раз маў ляць з ба бу ля мі?

Тэкст і фота Улі Шубзды

Па чы на ем но вы год!

на. Спар тыў ныя за нят кі ад бы ва-
лі ся ў спар тыў най за ле аль бо на 
ву лі цы. Шах мат ныя за нят кі ад бы-
ва лі ся ў біб лі я тэ цы і бы лі вель мі 
ці ка вы мі. Дзе ці так са ма са мі ра бі-
лі па куп кі ў ма на стыр скай і ў су-

сед няй кра мах. Вель мі ці ка вай 
бы ла на ша су стрэ ча з ма на хам 
Пан це ляй мо нам, бы лі мы так са-
ма і ў Му зеі ікон. У дру гой па ло ве 
лет ні ка ў се ра ду мы ез дзі лі на эк-
скур сію ў Бе ла сток на трам п лі ны 
ў „Зо не вы со кіх па лё таў”. Кож ны 
дзень мы за кан ч ва лі су мес ны мі 
вя чэр ні мі ма літ ва мі. Нам бы ло 
вель мі пры ем на ад па чы ваць по-
бач з ма на сты ром і Кны шын скай 
пуш чай ся род пра ва слаў ных дзя-
цей.

Ар га ні за та рам лет ні ка быў 
Фонд „Ай ка но мас” з Бе ла сто ка, 
уз на ча ле ны ай цом Дар’ ю шам Юз-
ві кам і вы ха ва цель ка мі па ні Аняй 
і па ні Эляй, якім мы вель мі дзя ку-
ем за пра ве дзе ны ра зам час.

Ян i Ка ця ры на КА НА ХО ВІЧ, Люблін
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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 № 32-2019: 
Пес ня, пуп, му ка, Об, мя та, аса, воз, жарт, 

ру та, ту нец, абы, га рох. Пах, мо ра, зуб, ты, ру-
та, кар та, СПА, тут, но, пос пех, ба ец.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Дам’ ян Кар ні люк і Маг да Яку бюк з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Айчына
Мая айчына гэта вёсачка,
Хмаркі і сонца на небе,
Лес, што шуміць,
Збожжа, якое ў полі стаіць.
Айчына гэта мая хата і школа,
І ўсё навокал,
Дарога за домам, 

і сцяжынка да хаты. 
Айчына жыве ў кожным дрэве,
У маленькай раслінцы і кусціку,
У лісточку, якім вецер гуляе,
Нават у кветках, якія спаткаем. 
Айчына гэта мова, 
Якую мы з дзіцячых гадоў 

вывучаем,
І цэлым сэрцам яе любім, кахаем!

Сільвія Грыка, Міхалова.

1. Су стрэ чы «Зор кі» для Вас 
гэ та:

— Но выя чы та чы.

2. Лю бі мае сло ва на бе ла ру-
скай мо ве:

— „Ма ма”

3. Най п ры га жэй шае мес ца на 
све це:

— Па ка не ва, дзе ез джу на ры-
бал ку.

4. Га лоў нае пра ві ла на род на-
га па э та:

— Трап на па даб раць тэ му.

5. Што Вас стам ляе?

— Ча кан не, ка лі зноў вы ра-
стуць гры бы.

6. Што Вас нат х няе:

— Лес, рэч ка, вер шы вуч няў 
з На раў кі і Мі ха ло ва ў «Зор-
цы».

Ка стусь Це лу шэц кі — пен сі я нер, на род ны па эт з Но ва га Ляў ко ва.

Суст ра чан скі апы таль нік

У пе ры яд з 13 па 20 лі пе ня 
2019 го да ў Сту дзі во дах ад-
быў ся лет нік пад наз ваю 

„Эт на гра фіч ныя май стэр ні — 
Бе ла ру скае ле та з тра ды цы яй”. 
У ад па чын ку ўдзель ні ча ла 40 
дзя цей з Бель ска-Пад ляш ска га 
і на ва кол ля ды з Вар ша вы, Люб-
лі на, Оль ш ты на і Гдань ска. Мы 
ўдзель ні ча лі ў шмат лі кіх май-
стар-кла сах, та кіх як ткан не на 
крос нах, ма лю нак на шкле і на 
тка ні не, ган чар ская спра ва, шы-
лі тор бач кі, пля лі ко шы кі, а так-
са ма ра бі лі ляль кі з са ло мы. Усе 
рэ чы, якія мы зра бі лі сва і мі ру-

ка мі, мож на бы ло ўзяць з са бою 
на па мяць. Кож ны дзень зран ку 
ў нас бы лі за нят кі. Абе да лі мы 
ў асе ці. А ў ня дзе лю пас ля абе-
ду мы суст рэ лі ся з баць ка мі на 
су мес ным вог ніш чы і тан цах 
у асе ці.

Пад час лет ні ка заў ж ды пас ля 
абе ду дзе ці спя ва лі па-свой му, 
аль бо маг лі граць на ін ст ру мен-
тах на шы пес ні. Я быў вель мі 
за да во ле ны, ка лі ра зам з па нам 
Да ра фе ем мы маг лі граць на 
акар дэ о нах, а мая ся стра Ка-
ся гра ла на скрып цы з па няй 
Аняй. Дзе ці заў сё ды ад да ва лі 

«Ле та з тра ды цы яй» у Студзіво дах
ма біль ныя тэ ле фо ны і ад чу ва лі 
ся бе вель мі бяс печ ны мі. Яны 
ву чы лі ся аль бо раз маў ля лі па-
свой му. Удзель ні кі бы лі вель мі 
за да во ле ны і ме лі час так са ма 
на су мес ныя гуль ні.

У се ра ду 10 лі пе ня ад бы ла ся 
эк скур сія ў Па сын кі, дзе мы 
на ве да лі цар к ву свя то га Іа а на 
Хрыс ці це ля. По тым мы па е ха лі 
да свя тых кры ні чак у Мя кі шах, 
дзе дзе ці на бі ра лі свян цо ную 
ва ду. Паз ней мы па е ха лі на вог-
ніш ча ў Мя кі шах, пас ля яко га 
дзе ці ха дзі лі па вёс цы, спя ва лі 
і тан чы лі.

Лет нік за кон чыў ся ў су бо ту 20 
лі пе ня вы ста вай зроб ле ных на 
май стар-кла сах прад ме таў, раз-
да чай уз на га род і кан цэр там роз-
ных гур тоў. За вяр шэн нем уся го 
быў пе ра ход на по ле, дзе ад быў-
ся ўра чы сты па кос збож жа.

Ар га ні за та рам „Эт наг ра фіч-
ных май стэр няў” быў Му зей 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах, 
які ўзна чаль ва юць пан Да ра фей 
і па ні Аня Фі ё нік, якім мы вель-
мі дзя ку ем за пра ве дзе ны ра зам 
час.

Ян Ка на хо віч
Люб лін
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Асо бы:
1) Я. — Ян ка
2) Н. — Нас ця, на ра чо ная Ян кі
3) М. — ма ці Нас ці, уда ва
4) Р. — рай чы ня — сва яч ка Ян кі, цёт ка 

Ню ра
5) С. — ма ці Ян кі, ня дош лая свань ка 

ма ці Нас ці
6) Б. — баць ка Ян кі
7) Гар ма ніст

 Сцэ на І (До пы ты)

М.: — Доб ры дзень, цёт ка Ню ра. А вы 
што так бо сыя ідзя це, ног вам не шка да? 
Ча му ба са нож ідзя це?

Р.: — Доб ры дзень. Не люб лю абу таю 
ха дзіць.

М.: — А бо ты на вош та пад ру кою?
Р.: — Няў жо не зна е це — каб лю дзі 

не ска за лі, што я бяд няч ка... Да рэ чы, 
доб ра, што ця бе спат ка ла. Ха чу та бе, уда
ві цы, наст ро іць доб ра га зя ця: ба га та га, 
слаў на га — на ша га сва я ка з Ка ры ціск.

М.: — А ад куль то вы ў рай ка за баў ля
е це ся? Ды на шай Нас ці толь кі шас нац
цаць га доў! Не за ра на?

Р.: — Не рай ком, а най леп шай пад сон
цам рай чы няй ха чу та бе быць. Зна еш, 
які го нар ад даць дач ку за муж у шас нац
цаць га доў? Усе та бе бу дуць за ві да ваць 
та ко га шчас ця... А як не дай Бо жа па ста
рэе дзеў кай — та ды ска жаш: ад да ла б 
і за ва ла, каб толь кі дзеў кай не бы ла!..

М.: — Ну так не ка то рыя ка жуць...
Р.: — То што, мо жа Сцё па ве чар ком 

у су бо ту пры ехаць да Нас ці ў сва ты? 
Лепш, каб ніх то не ба чыў, бо ўся ляк по
тым бы вае.

М.: — Ба чу, што гэ та пра фе сій ныя до
пы ты.

Р.: — Ужо хут ка Дзміт ра, а толь кі да 
Дзміт ра дзеў ка хіт ра, бо па Дзміт ры дзеў
каю на ча ты ры лі та ры выт ры.

М.: — Ня хай вам ужо бу дзе. Ідзем да
ха ты, ра ска жа це дэ та лё ва пра хлоп ца, 
яго сям’ю, гас па дар ку. Зап ра шаю! Ка лі 
ла ска.

Р.: — Дзя кую.

Сцэ на ІІ 
(Спат кан не на ра чо ных)

Я.: — Я ба чу, ка ха ная, што ў ця бе тур бо
та. Я чуў, што ў ця бе бы лі сва ты.

Н.: — А каб яны пра ва лі лі ся, бы лі! Пры
е хаў ве чар ком Сця пан з Ка ры ціск з мар
шал кам і пы та юц ца, ці ў нас ця луш ка 
пра да ец ца, бо яны як раз хо чуць ку піць.

Я.: — Так са праў ды бы ло?
Н.: — Бы ло! Ды я гэ та га не сцяр пе ла 

і ка жу ім, што я не ка ро ва і не ха чу слу
хаць та кіх дур нот, ды ма ці так на мя не 
гля ну ла, што я за моў к ла і пай ш ла пры бі
раць па кой.

Я.: — А яны на пэў на, вы піў шы лі тар 
га рэл кі, хва лі лі ця бе, якая ты пры го жая, 
зда ро вая, чыр во ная і бу дзе ка му ра біць 
у по лі і ка ля жы вё лы.

Н.: — Так са праў ды га ва ры лі! (хі стае 
га ла вой)

Я.: — А што з тва і мі па чуц ця мі?

С.: — Не злуй це, свань ка. Са ску ры 
вас не аб дзя рэм.

Б.: — Дай це ў па саг толь кі ад ну ка ро ву 
і дзве ты ся чы гро шай пад вя сел ле...

С.: — По ля мы не хо чам — свай го ха
пае.

М.: — Знаю — аб ла гом ля жыць. Ка
ро вы вам не да мо, бо за мно га бы ло б 
Нас ці да іць з ва шы мі тры ма ка ро ва мі 
па зы ча ны мі ад су се дзяў пад роз г ля ды, 
а гро шай так са ма не да мо, бо вя сел ля 
ні я ка га не бу дзе!

С.: — Як гэ та? Раст ра са е це на ла дах 
вя сел ле?

М.: — Вель мі про ста. Раст ра саю! 
Ня хай ваш Сцё па шу кае та кой ба га тай 
і ма ла дой як сам. Я неш та чу ла пра вас, 
по тым спраў дзі ла — усё зга джа ец ца. 
Ваш сын у сва ты пры е хаў у па зы ча ным 
кас цю ме і па зы ча ным жа раб цом. На роз
г ля ды пры вёў тры па зы ча ныя ка ро вы. 
Хо піць, ці га ва рыць да лей?

С.: — Як хо ча це...
М.: — На ша Нас ця не пры вык шы да 

та кіх брыд кіх хіт рас цей і не ха чу каб пры
вы ка ла.

Н.: — (ува хо дзіць з дру го га па коя) Да
рэм на га па раб ка ўба чы лі ўва мне, пра ца
ві тай дзяў чы не, і на ват за пла ці лі цёт цы 
Ню ры, а по тым так ёй за лез лі за ску ру, 
што са ма прый ш ла вас ганіць!

С.: — Тфу! — з та кой ня вест кай!
Б.: — І так ска жам, што Сцё па раз ду

маў ся жа ніц ца з ба бі наю дач кою, а не 
вы раст рэс лі вя сел ле...

М.: — Ка жы це што хо ча це. Праў да заў
сё ды ап раў да ец ца, а ва шы хлус ні бо кам 
вам вы ле зуць!

Б.: — Едзем, жон ка, мо дзе бяд ней шую 
і менш гар ла стую ня вест ку зной дзем.

М.: — Жа да ем пос пе хаў. За бі рай це, мо 
там ча ры якія! (кі дае за ады хо дзя чы мі 
ня дош лы мі сва та мі гас ці нец за вя за ны 
ў бе лую хуст ку).

Сцэ на V 
(Пла ны Ян кі і Нас ці 
на бу ду чы ню)

(Ян ка і Нас ця ідуць це раз сцэ ну тры ма-
ю чы ся за ру кі і спя ва юць пес ню «Толь кі 
з та бою», па ды хо дзяць да ма ці Нас ці, 
якая вы шы вае ма кат ку)

Н.: — (Аб ды мае ма ці і га во рыць) Як 
цу доў на! Дзя кую, ма ма, за та кі аба рот 
спраў. У нас ёсць пла ны.

Я.: — Слу хай це! Мне вель мі ха це ла ся б 
па е хаць на Пру сы — за ра біць гро шай 
пад вя сел ле, там, ка жуць, шмат доб ра 
плат най ра бо ты, а ў мя не дзве зда ро выя 
ру кі, га ла ва так са ма доб ра ва рыць.

М.: — Ці ка ва га во рыш, слу хаю да лей...
Я.: — А до ма ча ты ры бра ты і баць ка, 

да дуць са бе ра ды без мя не. Вяр ну ся, як 
дасць Бог, ажа ню ся з Нас цяй, да ку пім 
зя мель кі, па стаў лю ха ту. Мо жа, да ча ка
ем ся дзе так і бу дзем шчас лі ва з Нас цяй 
жыць і аб раб ляць сваю зя мель ку ў род
най вёс цы. З Нас цяй і толь кі з ка ха най 
Нас цяй. Ка лі бла гас ла ві це нас, ма ма.

М.: — А ча му ж не?!
Н.: — А я ха це ла б, ма ма, па е хаць, Ян

ку да па маг чы. Даз во лі це?
М.: — А ёсць вы бар? Нез дар ма ка

жуць — мож на па жыць і ў ша ла шы, каб 
толь кі мі лы па ду шы.

(Ма ла дыя тан цу юць пры пес ні якую 
іг рае Гар ма ніст «Толь кі з та бою» і ха ва юц-
ца за сцэ най). (пе рад кож най сцэ най Гар-
ма ніст іг рае бе ла ру скія ме ло дыі)

(пе рад IV i V сцэ намі пе рад гле да чамі 
ходзіць жаб рач ка з мяш ком на спі не).

Н.: — Аб гэ тым ніх то не га ва рыў. Ма ці 
ка жа, што я ма ла дая і дур ная, а яна знае, 
што для мя не най леп шае.

Я.: — Пэў на, ка жа, што бу дзеш гас па
ды няй на ўчаст ку по ля. На ро дзіш дзе так 
і пра дур ное ка хан не за бу дзеш. Не так?

Н.: — Да клад на так. Да га ва ры лі ся 
з ма май на роз г ля ды...

Я.: — А што бу дзе з на мі? Я па ві нен 
штось ці зра біць, му шу! І я зраб лю до пы
ты пра Сця па на.

Сцэ на ІІІ 
(Да ма ці Нас ці пры хо дзіць 
Ян ка, по тым цёт ка Ню ра)

М.: — Нас ці ня ма до ма, ча го ты прый
шоў?

Я.: — Доб ры дзень вам. Доб ра, што яе 
ня ма. Я да вас, пра бач це, бу ду чая цеш ча.

М.: — Да мя не? А што ты хо чаш ад ста
рой ба бы.

Я.: — Якія вы там ста рыя. Пра шу вас, 
ма лю: не ад да вай це Нас ці за муж за гэ та
га Ка рыт ля ні цу.

М.: — А то ча му?
Я.: — Яму ж ка ля са ра коў кі! Вы хут чэй 

уз ро стам па са ва лі б яму на жон ку, чым 
ва ша дач ка!

М.: — Бу дзе ша на ваць ма ла дую.
Я.: — Хут чэй не бу дзе, як бу дзе. Ён, як 

мне ка за лі — так як і яго баць ка — ля ні
вы дар ма ед. Толь кі чу жы мі ру ка мі заг
ра баў бы по пел. А я так Нас цю ка хаю, 
ду маю, што з уза ем нас цю. Па слу хай це 
мя не, пра шу!

Р.: — Доб ры дзень. Доб ра, што вас 
абое ба чу. Ха чу пра сіць у вас пра ба чэн
ня. Ха чу ра ска заць вам тым ра зам праў
ду пра Ка рыт ля ні цу Сця па на і яго баць
коў. Да лі мне яны кру чок га рэл кі і дзве 
праг ні лыя груш кі, каб я пад ка за ла ім на 
ня вест ку доб рую, пра ца ві тую дзяў чы ну 
з чу жой вё скі.

Я.: — У сва ёй усе іх доб ра зна юць.
Р.: — А як! А я, дур ная, вы піў шы чар ку 

са ма гон кі, па ла ко мі ла ся на ніш то і ледзь 
вас у про пасць не зап х ну ла. Яны ж ля ну
юц ца кур ку на яй ках па са дзіць, на ват на 
роз г ля дах яеч ня бы ла з яек па зы ча ных 
у су сед кі.

Я.: — Лю дзі га ва ры лі, што Сцё па ў сва
ты пры яз джаў па зы ча ным жа раб цом, 
а па зы ча ныя пад роз г ля ды ка ро вы ні як 
не хо ча ад даць су се дзям, ка жа, што ад
дасць пас ля вя сел ля, каб вы ра ней не 
ра заб ра лі ся, у чым спра ва.

Р.: — Са праў ды, так лю дзі га во раць. 
Каб я з гэ та га мес ца не па ва ру шы ла ся, 
ка лі няп раў ду ка жу!

М.: — Та ды, цёт ка Ню ра, вы хва лі лі, 
ця пер гані це. Я ж бы ла ў роз г ля дах і на 
заў т ра за пра сі ла баць коў Сцё пы да мя не 
ў ла ды. Ду ма ла — зраб лю гас ці ну. Зап ра
шу сва я коў — а ця пер са ма не знаю што 
і ду маць...

Р.: — Ха дзі це на па на дво рак, больш ра
ска жу, з хва ля ван ня за ды ха ю ся.

Сцэ на IV (Ла ды)

С. і Б.: — Доб ры ве чар!
С.: — Вазь мі це, свань ка, ад нас гас ці

нец. Ні ко га вы не за пра сі лі на ла ды? Не 
ма е це чым пры няць...

М.: — Ка му доб ры, та му доб ры — мне 
дрэн ны. Я, ха ця ўда ві ца, ка го ха чу маю 
чым угас ціць і без ва ша га гас цін ца. За бі
рай це яго.

Ве ра МА САЙ ЛА
Гай наў ка

Каб не тыя 
лю дзі...

С.: — 
вас не аб дзя рэм.

Ве ра РА ДЗІ ВА НЮК
Міх наў ка, На раў чан ская гмі на

Спат кан не
Хло пец ехаў на ма шы не
Спраў ны, ма ла ды.
Іш ла да ро гаю дзяў чы на,
Нес ла ў ко шы ку гры бы.
Хло пец стаў і за пы таў ся:
— Дзе ж тых іх наб ра ла?
А дзяў чы на зас мя я лась:
— У ле се ж наз бі ра ла!
За пы таў ся, ці да лё ка
Дзеў чы не іс ці,
Ко шык цяж кі із гры ба мі
Да до му няс ці.
А дзяў чы на ад ка за ла:
— Я пры вык шая ха дзіць.
Яш чэ боль шыя ця жа ры
Мне пры хо дзіц ца на сіць.
За пы таў ся, ці паз на ла:
— Мы ж даў но зна ё мы!
А дзяў чы на зас мя я лась:
— Паз на ла, вя до ма!
— Ся дай ця пер у ма шы ну,
Ад вя зу да до му!
Ці ж ад ка жа ж пры га жу ня
Хлоп цу ма ла до му!

Ус па мі ны
Га ды так хут ка бя гуць —
Як у рэч цы ва да...
Ніх то іх ужо
Не да го ніць ні ко лі.
Ус па мі ны ад ны
За ста лі ся аб тым,
Што і я бы ла
Ка лісь ма ла дою.
Но гі нес лі мя не ма ла дыя,
Ве цер у ко сах іг раў,
А я лю ба ва лась вяс ною,
Зе лен ню све жай, дух мя най.
Ку ка ва ла зя зюль ка
На бе лай бя ро зе.
А я пы та ла ся, ці знае,
Коль кі год пе ра жы ву...
Пра нес лі ся го ды-га доч кі,
Якіх не маг чы ма за быць,
Ча ста мне сніц ца па но чах,
Што зноў бя гу я ку дысь
Па зя лё най тра ве.
Але ж то толь кі сон
І ўспа мі ны твае,
Што пры хо дзяць ся гон ня.

Ча кан не
У са доч ку пад лі пай
Ла вач ка ста я ла.
Там дзяў чы на ма ла дая
Лю ба га ча ка ла.
Зый ш ла зор ка і дру гая
І ме ся чык схо дзіць.
Ча му лю бы мой, пры го жы,
Сён ня не пры хо дзіць?
Мо жа, па мы ліў да ро гу?
Мо жа, заб лу дзіў ся?
Ці ў дру гую ма ла дую
Дзеў чы ну ўлю біў ся?
Як да ро гу па мы ліў,
То яе ён зной дзе,
Як дру гую па ка хаў,
Да мя не не зой дзе!..
Так дзяў чы на ма ла дая
У са доч ку ста я ла,
З са ла вей кам, што спя ваў
Ці ха раз маў ля ла...
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Два га ды та му ад на віў ся ў Гай наў
цы Між на род ны пле нэр разь бы 
па дрэ ве. Ра ней та кія пле нэ ры 

ла дзі лі ся ў пуш чан скім го ра дзе ў шас ці
дзя ся тых і ся мі дзя ся тых га дах мі ну ла га 
ста год дзя. З 5 па 24 жніў ня за бу дын кам 
Гай наў ска га до ма куль ту ры, пад ве лі зар
ным ду бам і ста ры мі дрэ ва мі па спя хо ва 
прай шоў ХVІІ Між на род ны пле нэр разь
бы па дрэ ве, яко га вя ду чай тэ май бы ла 
«Та ям ні чая Бе ла веж ская пуш ча — су
поль ная спад чы на сла вян ш чы ны». У час 
пле нэ ру ці ка выя скуль п ту ры з ду бу 
вы ка на лі ай чын ныя рэз чы кі з Гай наў кі, 
Бе ла сто ка, Люб лі на і за меж ныя з Рэс
пуб лі кі Бе ла русь — Аляк сандр Ла зер ка 
з Брэст чы ны і Мі ко ла Скляр з Грод на. 
Аляк сандр Ла зер ка два га ды та му так
са ма вы ка наў дзве вя лі кія скуль п ту ры 
з ду бу. За вяр шыў ся пле нэр 24 жніў ня 
ад к рыц цём пле нэр най вы ста вы скуль п
тур на пля цоў цы ка ля бу дын ка ГДК. Леп
шыя скуль п ту ры ма юць быць паз ней 
рас стаў ле ны на ту ры стыч ных шля хах 
у Бе ла веж скай пуш чы, а астат нія бу дуць 
эк с па на вац ца на тэ ры то рыі га рад ско га 
пар ку ў Гай наў цы. Скуль п ту ры з па пя рэд
ніх пле нэ раў мож на па ба чыць у роз ных 
мес цах су меж на га з пуш чай го ра да.

Пад вя дзен не вы ні каў ХVІІ Між на род
на га пле нэ ру разь бы па дрэ ве ад бы ло ся 
ў Гай наў скім до ме куль ту ры. Скуль п
та раў і прад стаў ні коў су ар га ні за та раў 
і спон са раў пле нэ ру пры ві таў ды рэк тар 
ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч, які ко рат ка на
пом ніў пра ход пле нэ ру. Стар шы ня Ра ды 
го ра да Гай наў ка Ва лян ці на Пят ро чук 
па дзя ка ва ла скуль п та рам за твор чую 
пра цу і ад зна чы ла важ насць ідэі ад наў
лен ня між на род ных пле нэ раў разь бы па 
дрэ ве, якія рас с лаў ля юць го рад у кра і не 
і за меж жы. Стар шы ня Ра ды го ра да і ды
рэк тар ГДК уру чы лі па да рун кі аў та рам уз
на га ро джа ных скуль п тур — Аляк сан д ру 
Ла зер ку з Ві стыч, Мі ко лу Скля ру з Грод
на, Ста ніс ла ву Аста шэў ска му з Бе ла сто
ка і Вік та ру Ка ба цу з Гай наў кі (апош ня му 
па да ру нак бу дзе пе ра да дзе ны паз ней, 
бо ў да дзе ны мо мант удзель ні чаў ён 
ужо ў чар го вым пле нэ ры ў Віль ні). Юры 
Іва цік з Гай наў кі і Да нель Лі пі янКа нюк 
з Люб лі на ат ры ма лі вы лу чэн ні. Аг неш ка 
Ля скоў скаГіншт з Гай наў ска га над ляс
ні цтва па ін фар ма ва ла, што на гай наў скі 
пле нэр ма ста кі з Рэс пуб лі кі Бе ла русь бы
лі за про ша ны не вы пад ко ва, па коль кі на 
яе тэ ры то рыі зна хо дзіц ца боль шая част
ка Бе ла веж скай пуш чы, якая за не се на 
ў спіс Су свет най куль тур най спад чы ны 
ЮНЕ СКА. Удак лад ні ла яна, што част ка 
пле нэр ных прац бу дзе зна хо дзіц ца на ту
ры стыч ных шля хах трох над ляс ні цтваў. 
Сё лет ні і мі ну ла год ні ка мі сар пле нэ ру 
і за ад но стар шы ня бе ла стоц ка га ад дзя
лен ня Са ю за поль скіх ма ста коў «Поль
скае вы яў лен чае ма ста цтва» Ста ніс лаў 
Аста шэў скі ко рат ка рас па вёў пра ход 
і плён пле нэ ру. Пас ля су стрэ чы ў па мяш
кан ні ГДК саб ра ныя пе рай ш лі на па на
дво рак до ма куль ту ры, дзе мож на бы ло 
па ба чыць скуль п ту ры і па раз маў ляць 
пра ма ста цтва за ка вай, гар ба тай і са лод
кім па ча стун кам. На ад к рыц цё пле нэр
най вы ста вы пры бы ло мно га гай на вян, 
ся род якіх бы лі, між ін шым, ды рэк тар 
Гай наў ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк, 
гай наў скія жы ва піс цы і скуль п та ры.

Удзель ні каў амаль трох тыд нё ва га 
пле нэ ру, ар га ні за ва на га бур га міст рам 
Гай наў кі, Гай наў скім до мам куль ту ры 
і Гай наў скім, Бе ла веж скім і Броў скім 
над ляс ні цтва мі, су стрэў я на не каль кі 
дзён да яго за кан чэн ня. По бач ста рых 
дрэў ста я лі і ля жа лі вы ка на ныя з ду бу 
скуль п ту ры. Разь ба па ду бе, ха ця больш 
скла да ная, вель мі тры ва лая і шы кар на 
прэ зен ту ец ца, асаб лі ва на сон цы.

— Я вель мі люб лю разь бя рыць па ду
бе, па коль кі ап ра ца ва ны дуб даз ва ляе 
па ка заць нам но га больш, чым скуль п ту
ра вы ка на ная па лі пе або ін шай мяк кай 
драў ні не. Я кан чаю вы рэз ваць з ду бу 

тры пра цы — «Зя ляр ку», «Уразь бу» і цю
ле ня. Сё лет нія скуль п ту ры перш за ўсё 
ты чац ца мі ну ла га і пры ро ды. З 5 жніў ня 
на пле нэ ры зай ма ла ся во сем скуль п
та раў. Сё ле та пра ца іш ла нам доб ра, 
па коль кі па спры я ла над вор’е. Разь ба 
па ду бе па тра буе пра цы з пі лой у ру ках 
і боль ша га ўкла ду пра цы, але рэ зуль тат 
дае ма ста ку вя лі кае за да валь нен не. 
А і пуб лі цы скуль п ту ры з ду бу так са ма 
вель мі па да ба юц ца. Мы ра ды, што дзя
ку ю чы на ма ган ням ма ста коў і мяс цо вых 
улад уда ло ся ад на віць пле нэр, — ска заў 
ка мі сар пле нэ ру Ста ніс лаў Аста шэў скі.

Два га ды та му між на род ны пле нэр 
разь бы па дрэ ве, які ар га ні за ваў ся ў Гай
наў цы ў шас ці дзя ся тых і ся мі дзя ся тых 
га дах мі ну ла га ста год дзя, ад на ві лі мяс
цо выя бе ла ру сы, гай наў скія ма ста кі Ула
дзі мір Мусь ко і Вік тар Ка бац. Ка мі са рам 
пер ша га ад ноў ле на га пле нэ ру быў Ула
дзі мір Мусь ко — бы лы на стаў нік і ды рэк
тар Па чат ко вай шко лы № 2 у Гай наў цы, 
ура джэ нец Мок ра га, аў тар скуль п тур 
і кні жак пра мяс цо вую гі сто рыю. Вік тар 
Ка бац, ня гле дзя чы на свой уз рост, што
год вы кон вае ары гі наль ныя скуль п ту ры 
і та кія прэ зен та ваў сё ле та. Яны вель мі 
рас паз на валь ныя. Спа дар Вік тар на га
даў, што да спы нен ня пле нэ раў разь бы 
па дрэ ве ў Гай наў цы спры чы ні ла ся ўвя

дзен не ва ен на га ста но віш ча ў снеж ні 
1981 го да ў Поль ш чы.

— Пле нэр разь бы па дрэ ве ла дзіў ся 
ў Гай наў цы дзя ку ю чы пры хіль нас ці ўлад 
Гай наў кі і пад т рым цы Гай наў ска га дрэ ва
ап ра цоў ча га прад пры ем ства. Апе ку над 
пле нэ рам тры маў Са юз поль скіх ма ста
коў, дзей насць яко га бы ла спы не на за
раз пас ля ўвя дзен ня ва ен на га ста но віш
ча. Па іні цы я ты ве ўлад На род най Поль
ш чы быў ар га ні за ва ны но вы ма стац кі 
са юз, яко га не ха це лі пад трым лі ваць ма
ста кі. Без ма ста коў не бы ло маг чы мас ці 
ар га ні за ваць у Гай наў цы пле нэр разь бы 
па дрэ ве. Ме на ві та зза яго Гай наў ка ста
ла слаў най на ўсю Поль ш чу і бы ла вя до
май ся род ма ста коў Ня меч чы ны і ін шых 
еў ра пей скіх кра ін. Я так са ма ўдзель ні чаў 
у ар га ні за цыі пле нэ раў, — ска заў Вік тар 
Ка бац, які ўдак лад ніў, што ў Гай наў цы бы
лі ар га ні за ва ныя 14 пле нэ раў разь бы па 
дрэ ве, у якіх пры ня лі ўдзел скуль п та ры 
з Поль ш чы, Гер ма ніі, Літ вы, Чэ хіі, ЗША 
і Аў ст ра ліі.

Сё ле та Вік тар Ка бац вы ка наў дзве 
ары гі наль ныя скуль п ту ры з ду бу з вы я
ва мі сла вян скіх па ган скіх іда лаў. Пер ша
па чат ко ва ма стак ка ры стаў ся ме ха ніч
най пі лой, пас ля ап ра цоў ваў скуль п ту ры 
ўруч ную, за тым част ку прац вы паль ваў 

ХVІІ Між на род ны пле нэр разь бы па дрэ ве

і да баў ляў ка мен не. Пе рад гай наў скім 
пле нэ рам Вік тар Ка бац пры маў удзел 
у жы ва піс наразь бяр скім пле нэ ры ў На
раў чан скай гмі не, у жы ва піс ным пле нэ
ры ў Нар ве, а пад ка нец пле нэ ру ў Гай наў
цы па ехаў на пле нэр у Віль ню.

Скуль п ту ры «Ме ло дыя пуш чы» і «Гас
па дар пуш чы» вы ка наў у ду бе бе ла ру скі 
ма стак Аляк сандр Ла зер ка.

— На скуль п ту ры «Гас па дар пуш чы» 
бач ны — зубр, а так са ма пуш чан скія 
птуш кі. Усе вы я вы са стаў ля юць цэ
ласць. На разь бе «Ме ло дыя пуш чы» 
ві даць ві я лан чэль — ду шу пуш чы, якая 
іг рае пуш чан скую ме ло дыю, — пат лу ма
чыў Аляк сандр Ла зер ка.

Ма стак удак лад ніў, што ў сва ёй май
стэр ні вы кон вае ў га лоў ным разь бу 
ў сты лі ма дэрн. У час гай наў ска га пле нэ
ру ха цеў ён па ка заць пуш чан скія асаб лі
вас ці вя лі ка га ляс но га ком п лек су, рас па
ло жа на га па а ба пал дзяр жаў най мя жы.

Юры Іва цік з Гай наў кі вы ка наў пра цу 
«Раз гор т ва ю ся і за гор т ва ю ся» і вы я ву 
ры бы.

— У мі ну лым го дзе вы ра заў я кра ка дзі
ла, у гэ тым го дзе вы ка наў вы я ву ры бы, 
якую на зваў «Я та кая ёсць». Дру гая мая 
разь ба на па мі нае па па рацьквет ку, якую 
на зваў я «Раз гор т ва ю ся і за гор т ва ю ся». 
Я дру гі раз на гай наў скім пле нэ ры і ра ды 
ат мас фе ры, якая тут па нуе. Доб ра пра ца
ваць, ка лі ёсць мно га тэм для су поль ных 
раз моў. Пад час пра цы з удзель ні ка мі 
пле нэ ру мы зда бы ва ем во пыт і ву чым ся 
пра ца ваць у гру пе, — рас па вёў гай наў скі 
скуль п тар Юры Іва цік.

Гай наў скія ма ста кі Марк Са пёл ка 
і Ста ніс лаў Жы ва леў скі вы ка на лі по ста ці 
па ган скіх іда лаў сла вян. Скуль п тар Да
нель Лі пі янКа нюк з Люб лі на вы ка наў 
пра цы, «На ту ра», «Ду эт» і «Ба гі ня пры ро
ды», а Мі ко ла Скляр — «Тры да ло ні», «Лё
ля» і «Дух пуш чы».

Ма ста кі з Рэс пуб лі ку Бе ла русь ця пер 
па ста ян на за пра ша юц ца і пры ма юць 
удзел у гай наў скіх пле нэ рах.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

n Скуль п ту ра «Гас па дар пуш чы» і яе аў тар Аляк сандр Ла зер ка з Ві стыч ка ля Брэ ста

n На пер шым пла не дзве скуль п ту ры Вік та ра Ка ба ца
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Цяж ка ўя віць су час нае ды і не толь кі су
час нае гра мад ства без му зей най спра вы. 
Му зеі — гэ та за ха валь ні кі ім г нен няў мі нуў ш
чы ны, якія час ця ком вы па да юць з ча ла ве
чай па мя ці, але якія мож на вяр нуць у якас ці 
пры лад, да ку мен таў, фо таз дым каў. Ча ла ве
цтва ўжо даў но зра зу ме ла, што про ста ства
рыць му зей гэ та за ма ла, трэ ба яш чэ зра
біць так, каб му зеі ўме ла раск ры ва лі пе рад 
на вед валь ні ка мі тыя эк с па на ты, якія яны 
за хоў ва юць. Гэ та му да па ма гае аб мен дос
ве дам, на пры клад, па між му зе я мі ад ной 
кра і ны. І сайт, які аку му люе та кія ве ды ў да
дзе ным вы пад ку бу дзе зу сім не за ліш нім.

У бе ла ру скай кра і не ёсць як дзяр жаў ныя, 
так і пры ват ныя му зеі. Пер шыя фі нан су юц
ца з дзяр ж бю джэ ту і ма юць агуль ны сайт, 
які рас па вя дае пра не ка то рыя з іх. Та кі сайт 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://mu se-
um.by і мае наз ву „Му зеі Бе ла ру сі”.

З ін фар ма цыі на га лоў най ста рон цы мы 
мо жам да ве дац ца, што сё ле та „Му зе ям Бе
ла ру сі” споў ні ла ся аку рат дзе сяць га доў. 
„Дзе сяць год на зад, у 2009 го дзе, быў за пуш
ча ны пар тал «Му зеі Бе ла ру сі» (www.mu se
um.by). Мы рас п ра ца ва лі гэ ты пра ект, каб 
даць кож на му му зею, не за леж на ад яго про
фі лю, пад на ча лен ня ці раз мяш чэн ня, маг чы
масць прад ста віць сваю дзей насць у ін тэр
нэ це. Мы ім к ну лі ся аб’ яд наць пра фе сій ную 
му зей ную су поль насць кра і ны ў ра бо це над 
прэ зен та цы яй раз на стай нас ці куль тур най 
спад чы ны Бе ла ру сі. За гэ тыя га ды пар тал 
стаў зруч най пля цоў кай для зно сін му зей ш
чы каў і на вед валь ні каў, му зе яў і ту рыс ц кіх 
ар га ні за цый, для по шу ку ад на дум цаў”, — ад
зна ча ец ца ў тэк с це, прыс ве ча ным юбі лею.

Па вод ле там тэй шых зве стак, за прай
шоў шыя га ды на сай це з’я ві лі ся но выя 
раз дзе лы, мо ду лі і сэр ві сы. Сён ня «Му зеі 
Бе ла ру сі» аб’ яд ноў ва юць 154 дзяр жаў ныя 
му зеі, пры чым 87 з іх вя дуць свае сай ты на 

да дзе ным пар та ле. У го нар дзе ся ці год дзя 
сайт цал кам аб на віў ін тэр фейс. І ка лі па раў
наць з па пя рэд нім, то са праў ды мож на па
ба чыць як па леп ша ны вы гляд, так і больш 
ці ка вую на ві га цыю і фун к цы я нал.

Сайт „Му зеі Бе ла ру сі” мае тры моў ныя 
вер сіі — ру скую, бе ла ру скую і ан г лій скую. 
Праў да, ін фар ма цыі на апош няй знач на 
менш, чым на дзвюх па пя рэд ніх. У бе ла ру
скай вер сіі шмат ін фар ма цыі па да ец ца па
ру ску. З гэ та га мож на зра біць выс но ву, што 
пе рак лад чыц кай пра цай для сай та асаб лі
ва зай мац ца ня ма ка му.

Ка лі за зір нуць у руб ры ку „На ві ны”, то 
з пры ем нас цю мож на ад зна чыць — па ве
дам лен ні аб наў ля юц ца рэ гу ляр на, і апош нія 
з іх бы лі апуб лі ка ва ны ўжо ў жніў ні. Ак ту аль
ная ін фар ма цыя мес ціц ца і ў руб ры цы „Афі
ша”, дзе мож на па ба чыць анон сы блі жэй
шых ім п рэз, якія бу дуць пра хо дзіць у тым ці 
ін шым му зеі.

Ся род ін шых вар тых ува гі руб рык, да рэ
чы, не шмат лі кіх, мож на ад зна чыць „Сайт 
му зея на mu se um.by”. Вый с це на яго зна
хо дзіц ца ў пра вым вер х нім вуг ле цэ ла га 
вы яў лен ня на чор най па лос цы. „Пар тал 
«Му зеі Бе ла ру сі» (mu se um.by) зап ра шае му
зеі Бе ла ру сі да су пра цоў ні цтва! Мы пра па
ну ем вам маг чы масць ства рэн ня ўлас на га 
сай та ва ша га му зея на пар та ле Mu se um.
by, дзе вы змо жа це раз мяш чаць ак ту аль
ную ін фар ма цыю, пад трым лі ваць зно сі
ны з па ста ян ны мі і пры ваб лі ваць но вых 
на вед валь ні каў”, — рас па вя да ец ца там. 
Гэ тае су пра цоў ні цтва, па вод ле па да дзе най 
ін фар ма цыі, зу сім бяс п лат нае для му зе яў. 
„Га лоў ная ўмо ва су пра цоў ні цтва з на мі 
— ад каз на ста віц ца да на паў нен ня сай та 
зме стам і пад трым лі ваць ін фар ма цыю 
ў ак ту аль ным ста не”, — ад зна ча юць „Му зеі 
Бе ла ру сі”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

8 ве рас ня 1514 го да прай ш ла гуч ная 
біт ва пад Ор шай на ра цэ Кра піў на. Ад быў
ся раз г ром вой ска мі Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га на ча ле з Кан стан ці нам Аст
рож скім ма скоў ска га вой ска. Ад на з най
буй ней шых біт ваў у гі сто рыі Еў ро пы XVI 
ста год дзя. Нез дар ма гэ тая да та лі чыц ца 
Днём бе ла ру скай вай ско вай сла вы.

7 ве рас ня на шы вой скі па дыш лі да 
Дняп ра паб лі зу Ор шы. Ад нак па чы наць пе
рап ра ву на ві да во ку, пад луч ным бо ем, не 
вы па да ла. Бы лі б вя лі кія стра ты. Каб заб
лы таць пра ціў ні ка, гет ман пус ціў бро дам 
толь кі не вя лі кую част ку кон ні цы. Дру гая 
пе рап лы ла ра ку пад прык рыц цём Ар шан
ска га зам ка. Ка лі ж сцям не ла, ас ноў ныя сі
лы пай ш лі ўверх па Дняп ры і па ча лі пе рап
раў ляц ца праз ра ку па нап лыў ным мос це 
ка ля вё скі Па шы на. На сві тан ку рух пал коў 
ВКЛ быў заў ва жа ны, але ра сей скі пал ка во
дзец Іван Ча ляд нін не па чы наў ата кі. Ён са
ма на дзей на ча каў, ка лі на ша вой ска пе рап
ра віц ца цал ком, каб зніш чыць яго. А тым 
ча сам Аст рож скі рых та ваў ся да біт вы. На
пе ра дзе ён па ста віў два кон ныя пал кі і пя
хо ту з аг ня вой збро яй. Вер ш ні кі раз мяш ча
лі ся і ў дру гой лі ніі. Флан гі тры ма лі пал кі 
кон ні цы з ляг чэй шым уз б ра ен нем. На пра
вым краі на ўзле ску гет ман пры ха ваў пад 
ас ло най пя хо ты ар ты ле рыю.

Біт ва па ча ла ся ра ні цай 8 ве рас ня 1514 
го да. Аст рож скі воль на ру шыў шых ты вер
ш ні каў, быц цам пра ва ку ю чы пра ціў ні ка. 
Гэ та па дзей ні ча ла на ма скоў цаў і яны пай
ш лі ўпе рад. Раз га рэ ла ся се ча. Кры тыч нае 
ста но віш ча скла ла ся на ле вым краі. Але 
на шы ва я ры выт ры ма лі, а за тым і пе ра ла
ма лі ход зма ган ня на гэ тым участ ку. Асаб
лі ва выз на чы ла ся пя хо та з руш ні ца мі ды 
цяж каў з б ро е ная кон ні ца. Муж ны гет ман 
на ба я вым ка ні і з не пак ры тай га ла вой 
з пер шай хві лі ны быў у са мых важ ных 
мес цах. Кі ра ваў біт вай, нат х ня ю чы ва я роў 
пры кла дам і сло вам. Вы дат на вы я ві лі ся

бе і ін шыя ка ман дзі ры — Юрый Ра дзі віл, 
Іван Са пе га, Януш Свяр чоў скі.

Іван Ча ляд нін, ду ма ю чы, што на шы ас
ноў ныя сі лы ска ва ныя ра ней шай се чай 
ка ля Шу гай ла ва, уз мац ніў дзе ян ні свай
го дру го га кры ла. Вой ска Аст рож ска га, 
ні бы та не выт ры маў шы на ці ску ве лі зар
най ма сы ба яр скай кон ні цы, па ча ло ад
сту паць да ле су. Ма скоў цы ўжо ду ма лі, 
што пе ра ма га юць. Але не ча ка на «ўце ка
чы» рас сту пі лі ся і на пад ні кі апы ну лі ся 
пе рад ар ты ле ры яй і пя хо тай з руш ні ца
мі. Зал пы ва ўпор ра бі лі ў іх шчыль ных 
шэ ра гах жах лі выя спу ста шэн ні, быц цам 
ві хор клаў лес. I ма скоў скае вой ска па
ка за ла спі ны, ра ту ю чы ся рос пач ны мі 
ўцё ка мі. А за ўце ка ча мі, се ку чы, ко лю чы, 
дра ту ю чы, ру шы ла ім к лі вая кон ні ца Вя лі
ка га Кня ства. Асаб лі ва лю тая се ча бы ла 
на Кра піў не. Як сцвяр джа лі та га час ні кі, 
скры ваў ле ная рэч ка за па во лі ла свой бег 
ад мно ства цел чу жын цаў.

Больш як у шас ці дзе ся ці біт вах пе ра
ма гаў Кан стан цін Аст рож скі, але Ор ша 
бы ла най с лаў ней шай. Тут най больш вы
я віў ся яго пал ка вод чы ге ній. Тут на поў ні
цу бы ло ска ры ста нае ўмен не ад па вед на 
сі лам пра ціў ні ка па ста віць улас ныя шых
ты, на нес ці ўда ры ў па трэб ным кі рун ку, 
на вя заць во ра гу сваю так ты ку. Гет ман 
ужыў фак тар не ча ка нас ці, мак сі маль на 
вы ка ры стаў моц аг няст рэль най зброі 
ў вы ра шаль ны мо мант і аса бі стай муж
нас цю нат х няў ва я роў на ге ра іч ны чын.

Вест ка пра Ар шан скую пе ра мо гу раз
нес ла ся па ўсёй Еў ро пе. Яна тра пі ла на 
ста рон кі мно гіх хро нік і ле та пі саў. Зна
чэн не вы ні каў гэ тай біт вы ў тым, што іні
цы я ты ва ў шмат га до вай вай не тры ва ла 
пе рай ш ла да ВКЛ. Усе за хоп ле ныя Маск
вой га ра ды, ап ра ча Сма лен ска, бы лі выз
ва ле ны. Па чаў раз валь вац ца скі ра ва ны 
су праць на шай кра і ны та ем ны альянс 
Ма ско віі і еў ра пей скіх дзяр жаў.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

505 га доў з дня бітвы 

пад ОРШАЙ

1 ве рас ня ў Сло ні ме ад бы ло ся вя лі
кае на цы я наль нае свя та — Дзень 
бе ла ру ска га пісь мен ства і дру ку. 
Га лоў най па дзе яй свя та ста ла ад

к рыц цё пом ні ка Льву Са пе гу. Скуль п тар 
Іван Мі ско пад час вы ступ лен ня пе рад 
пом ні кам пра па на ваў пе рай ме на ваць 

Дзень бе ла ру ска га пісь мен ства і дру ку ў Сло ні ме

плош чу Ле ні на ў плош чу Льва Са пе гі. 
Ха ця сло нім цы не каль кі ме ся цаў та му 
са бра лі под пі сы і пра па на ва лі пе рай ме
на ваць плош чу Ле ні на ў Тэ ат раль ную 
плош чу, бо плош ча Льва Са пе гі ў Сло ні ме 
ўжо ёсць. Мяс цо выя вер ты каль ш чы кі не 
пад т ры ма лі пра па но ву жы ха роў Сло ні ма. 

Пас ля ад к рыц ця пом ні ка ўсе ўдзель ні кі 
свя та ру шы лі да цэн т раль най плош чы 
го ра да, дзе на га лоў най сцэ не ад бы ло ся 
ўра чы стае ад к рыц цё свя та. Стар шы ня 
Га ра дзен ска га аб л вы кан ка ма Ула дзі
мір Краў цоў за пэў ніў, што і на да лей на 
Га ра дзен ш чы не бу дзе пад т рым лі вац ца 

твор чая ін тэ лі ген цыя, асаб лі ва лі та ра та
ры. На га лоў най сцэ не свя та ад бы ло ся 
ўша на ван не пе ра мож цаў кон кур су «На цы
я наль ная лі та ра тур ная прэ мія». Ся род пе
ра мож цаў і сло ні мец Ула дзі мір Ягоў дзік.

vАль ж бе та РУ НІЦ КАЯ, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, Сло нім
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08.09 — 14.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 8-14.09. суст рэ неш за хап ля-
ю чыя асо бы і пе ра жы веш цу доў ную пры го ду. 
Але 9-15.09. бу дзеш схіль ны да не аб ду ма ных 
дзе ян няў і гэ та мо жа та бе заш ко дзіць. Ка лі ты на-
ро джа ны ў І дэ ка дзе, 6-12.09. змо жаш ра шыць 
клю ча вую спра ву для ва шай су поль най бу ду чы-
ні. Га ра чы час на пра цы; мно га ар га ні за цый ных 
спраў і пас ля ра бо ты; за ха вай спа кой. Піль нуй 
ды е ту.
(21.04. — 21.05.) 8-9.09. прыз нан не і па ва га 
ў пра фе сіі. 11-15.09. з пос пе хам вы ка ры ста еш 
кож ную на го ду. Да ста рых праб лем па ды дзеш 
з но ва га бо ку. Вы ву чай но выя аб ша ры ве даў 
пры нам сі 8-10.09., 12-14.09. па ста вяць ця бе 
за ўзор, мо жаш зда быць ней кую прэ стыж ную 
ўзна га ро ду. Бу дзеш прад стаў ляць фір му ў важ-
ных пе ра мо вах. У фі нан сах зор кі ад к ру цяць 
кран з гра шы ма.
(22.05. — 22.06.) Не ім п ра ві зуй, тры май ся пла-
на. У па ры ад моў ся ад «ці хіх хві лін». 12-14.09. 
ку піш ці ка вую і важ ную кні гу. Ка лі пла ну еш 
па да рож жа, 8.09. пад рых туй ся на не ча ка ныя 
скла да нас ці. На пра цы не ўсклад няй са бе і ін-
шым ра бо ты. А ка лі вя дзеш улас ную дзей насць, 
8-10.09. мо жа дар вац ца да тва ёй фір мы цяж кі 
кан т роль.Тры май па ра дак у да ку мен тах. Ак тыў-
на ад па чы вай.
(23.06. — 23.07.) Жыц цё бу дзе ка ціц ца хут ка, 
але не зас пее ця бе ні я кае нес па дзя ва нае зда-
рэн не. За бу дзеш ся на тур бу ю чыя ця бе сум-
нен ні і апа скі. 12-14.09. нес па дзя ва ныя гос ці. 
8-9.09. хтось ці вер не та бе доўг, ад да дуць та бе 
пе рап ла ту ці кам пен са цыю. 13-15.09. пе ра ка на-
еш ся, як сям’і і бліз кім за ле жыць на тва ёй асо бе. 
За ці ка віш ся но вы мі ды е та мі, змо жаш кі нуць ку-
рэн не. Час цей ха дзі пеш шу.
(24.07. — 23.08.) Доб рая фі нан са вая па ла са. 
Рэ а лі зуй ам бі цый ныя пла ны. На кан цы да рог 
ча ка юць ця бе пос пе хі. 8-12.09. піль нуй ся ад 
пад лі заў і скры тых во ра гаў. 9-15.09. маг чы мая 
спрэч ка з пар т нё рам за гро шы. Ма ла хто та бе 
да го дзіць! 12-14.09. не вык лю чай тэ ле фо на 
і пош ты, каб не аб мі ну ла ця бе вель мі важ ная 
вест ка. Вый дзеш з даў гоў. 11-15.09. твой ар га-
нізм ста не ак тыў ным да са ма ля чэн ня, асаб лі ва 
ў Львоў з ІІІ дэ ка ды.
(24.08. — 23.09.) Не пла нуй, бя ры ся за дзе ян ні. 
Зда бу дзеш усё, што хо чаш. 9-15.09. маг чы мыя 
нап ру жан ні ў па ры, асаб лі ва ка лі твой пар т нёр/
ка не анё лак. 12-14.09. зна ка мі ты час на ла дзіць 
су пол ку, пад пі саць да мо ву на пра цу; ска ры-
стаць на гэ тым па він ны перш за ўсё Дзе вы з ІІ дэ-
ка ды. Ка лі дзей насць твая ў ма ста цтве, асаб лі вае 
нат х нен не і пос пе хі 13-15.09; рэ цэпт на пос пех 
— хут кае, на ват ім пуль сіў нае дзе ян не — не каль ку-
люй, пад дай ся эмо цы ям; толь кі ста рай ся не пе-
ра бор ш чыць 9-15.09. і не на га ва ры ча го шэ фу. 
Зды мі на гу з га зу.
(24.09. — 23.10.) 8-9.09 мо жаш ака заць на кім-
сь ці па валь нае ўра жан не! Па да ба еш ся дру го му 
по лу! 12-14.09. доб рыя дні на служ бо вую па-
ез д ку ці па ча так ву чо бы. Трэ ба бу дзе за ся ро-
дзіц ца, прык лас ці ся да ра бо ты. Так са ма ка лі ты 
шэф, не рас с лаб ляй ся сам і тры май дыс цып лі ну. 
Трэ ба бу дзе кры ху па аш ча джаць. Па куль яш чэ 
толь кі ча ка юць леп шыя за роб кі.
(24.10. — 22.11.) Пач нуц ца доб рыя зме ны. Слу-
хай вы ключ на свай го сэр ца. 8-9.09. зна ка мі ты 
час па мя няц ца пяр с цён ка мі. Мо жаш знай с ці ці-
ка вую пра цу, па пра віць фі нан са вую сі ту а цыю. 
12-14.09. мо жаш на мо віць сваю па ла він ку да 
вы ез ду. 13-15.09. не за ка хай ся ў бе стур бот-
ным сін г ле. Мно га ра дас ці ад су стрэч і раз моў. 
Шу ка ю чы но вую пра цу, па ве да мі пра гэ та ў ін-
тэр нэ це. Скар пі ё ны з І дэ ка ды не за ва га юц ца 
пе рад кро кам у не вя до мае. Пад ма цоў вай ся 
час на ком.
(23.11. — 22.12.) Стаў на кар’ е ру, зой дзеш вы-
со ка. 8-9.09. Доб ра за ін ве сту еш гро шы, час 
і энер гію. 13-15.09. твой ма стац кі та лент ака-
жа вя лі кае ўра жан не. 8.09. ні чо га не абя цай. 
9-15.09. не дай ся бе на мо віць на ры зы коў ныя 
ме ра пры ем ствы. 8-10.09. тэст для ста рых пар. 
8-12.09. на ват не па ды ходзь да азар ту. Ацэнь-
вай ры зы ку.
(23.12. — 20.01.) Па чуц цё вая ста бі лі за цыя. Пап-
ра віц ца пас пя хо васць тва іх дзе ян няў. Для шу ка-
ю чых дру гой па ла він кі важ ная бу дзе са лід насць 
і ад каз насць. Ка лі суст рэ неш ін шую асо бу, твая 
цяр п лі васць мо жа вы чар пац ца 9-15.09. 8-9.09. 
шы куй бя се ду для ду ху і це ла. 8-12.09. мо жаш 
апы нуц ца ў пад ва рот най сі ту а цыі, але вы ка жаш-
ся ха лад нак роў ем і зас лу жыш прыз нан ня. 12-
14.09. вель мі ка рыс ная для ця бе пра па но ва. 
Ня кеп ская фор ма ўвесь ме сяц.
(21.01. — 19.02.) 8-9.09. без ліш ніх раз ваг да сяг-
неш сва ёй мэ ты. Ха ця 9-15.09. маг чы мыя нер во-
выя хві лі ны. Змен лі вае шчас це. Пас ля 14.09. усё 
па ко ціц ца па тва ёй дум цы. Пад трым ка сяб роў. 
8-10.09. ра шай аб за ме не ці ра мон це жыл ля. 
На пра цы ты па куль на дру гім пла не. І па куль не 
ду май аб яе зме не. Вель мі піль нуй ся еў шы і пры-
ма ю чы ля кар ствы.
(20.02. — 21.03.) Рэ а лі зуй ад важ ныя пла ны. 8-
9.09. збу ду еш з пар т нё рам штось ці тры ва лае 
і важ нае. Але 8-10.09. не па ды май за вы со ка 
пе рак ла дзі ны. 8-12.09. не ўлезь у ней кую ін т ры-
гу. Па шы рыш га ры зон ты і схо піш пра фе сій ную 
на го ду. 13-15.09. мо жа па я віц ца хтось бліз кі 
да твай го ідэ а лу. Пра вер, ці са праў ды. Але не 
будзь у ад но сі нах да тае асо бы ліш не пра ва ка-
цый ным, бо ўця чэ. У па ры больш эма цый на. 8-
9.09. мо жаш да вес ці да зго ды ў сям’і. На пра цы 
ты крэ а тыў ны і сяб роў скі. 11-15.09. мо жаш па-
чаць рэ а лі за цыю за дум аб улас ным біз не се.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. па ле скі го рад між Пін скам 
і Жыт ка ві ча мі, 2. мэб ля для ежы 
або пі сан ня, 3. по бач проз віш ча, 
4. ме сяц з Но вым го дам, 5. па ле
скі го рад між Лу нін цом і Дра гі чы
нам, 6. кры ла ты конь па э таў, 7. 
ма гут насць, 8. лат вій ская ста лі
ца, 9. мес ца пра цы прэ сты ды жы
та та ра, 10. сяб роў ка бан к но та, 
11. аду ка цый ная ўста но ва.

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

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

Ад каз на ад га дан ку 
з 32 ну ма ра

Маск ва, ноч, аст рог, Інд, Ба
ся, Лон дан, бе ла рус, не ба, Вар
ша ва, ру да, ацёк, Грэ цыя.

Ра шэн не: Уся кі чорт на сваё 
ко ла ва ду цяг не.

Зноў уха бі ны
Што як што, але пра ва я вод скую да-

ро гу з Юш ка ва га Гру да ў На ва са ды ка ля 
Ду бін трэ ба дбаць. Пад ляш скае праў лен-
не ва я вод скіх да рог (ППВД) у Бе ла сто ку 
на гэ тым ад рэз ку неш та ро біць, пак ры се 
ра ман туе ма ста вую і зноў ні чо га не дзе ец-
ца. Не аб ход на ра біць за ха ды, да ма гац ца, 
каб быў та кі-ся кі зрух у гэ тай спра ве. Я, 
гмін ны рад ны, гэ та раб лю не адзін год. 
Ка лі ба чу, што трэ ба, еду да ды рэк та ра 
ППВД у бе ла стоц кай мет ра по ліі па ву лі-
цы Эле ва тар скай. За раз на да ро зе, якая 
пе ра бя гае, між ін шым, це раз са лэ цтва Но-
вае Ляў ко ва ў На раў чан скай гмі не Гай наў-
ска га па ве та ўжо ня ма ўха бін у ма ста вой.

Але да лей у на прам ку На раў кі на тэ-
ры то рыі Плян таў ска га са лэ цтва ас фаль-
та вая ма ста вая ад Но ва га Ляў ко ва да 
чы гу нач на га пе ра ез да ў Плян це ўха бі стая 
і, так мо віць, дзі ра вая. На гэ ты дрэн ны 
паў кі ла мет ро вы ка ва лак вель мі пры да-
ла ся б г. зв. нак лад ка, та кая як за раз на 
ма ста вой у Но вым Ляў ко ве. Ка лі ра монт 
то са лід ны ра монт, не толь кі «cząs t ko wy», 
як пі шуць у ад каз на маю ін тэр пе ля цыю 
адзін або дру гі ды рэк тар ППВД.

Сё ле та вяс ною на вы шэй з га да ным ад-
рэз ку ша шы ла та лі вы бо і ны ка ва лач ка мі 
бі ту міч най ма сы, вы ма ю чы іх з фоль га-
вых па ке ці каў. Дык за раз зноў гэ так са ма 
як і бы ло пе рад ра мон там. Па ва я вод-
скай да ро зе № 685 што дзень ез дзяць рэй-
са выя аў то бу сы, су час ныя вя лі кія трак та-
ры ды вя лі кія і цяж кія гру за ві кі і ко ла мі 
раст руш ч ва юць ста ры ды нет ры ва лы ас-
фальт. А як по тым па ўха бі стай ма ста вой 
ехаць на ро ва ры або мо та ве ла сі пе дзе? 
Вя до ма ж, тут не бяс печ на.

Мо жа ды рэк та ры ППВД у Бе ла сто ку 
возь муць гэ та пад ува гу? Па шу кай це гро-
шай і зра бі це 500-600-мет ро вую нак лад-
ку. Усе ка ры сталь ні кі да рог бу дуць вам 
удзяч ны. Ва дзі це лі лег ка вых аў та ма шын 
не вы да дуць гро шай на но выя ры со ры.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Дрэ вы па мі ра юць 

Су ха сто і ны ў ле се ка ля вё скі Плян та На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та.

Фо та Ян кі Це лу шэц ка га
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Не каль кі ра зоў уда ва ла ся мне 
заб лы тац ца ў пад са коль скіх 
жві роў ках, ча ста да во лі „ка мер
ных”, без да рож ных па ка заль ні

каў. Та му нас пе ла па трэ ба кры ху дак лад
ней шай іх раз вед кі.

Злез я з по ез да на стан цыі Ге ні ю шы. 
У эпо ху бу да ван ня „Дру гой Поль ш

чы” бы ла там ма гут ная пе раг ру зач ная 
стан цыя. Мі ну лі га ды, па мя ня лі ся не 
толь кі па лі тыч ныя век та ры, але і эка на
міч ныя, да та го ж лю дзі, якіх праш чу ры 
пас ма ка ва лі пла ды з Дрэ ва паз нан ня, 
пры ду ма лі кан тэй не ры і кра ны для іх пе
ра мяш чэн ня, та му тра ды цый ная пе раг
руз ка та ва раў са сту пі ла мес ца ма дэр най 
і пе раг ру зач ныя рам пы ста лі ліш ні мі, 
асаб лі ва, ка лі і та ва раў для пе раг руз кі 
ста ла на шмат менш. У Ге ні ю шах за раз 
след па даў няй ве лі чы стан цыі пра стыў, 
а пе раг ру зач ныя рам пы, аб рос лыя па 
бе ра гах са до вы мі і не са до вы мі дрэ ва мі, 
за раз на гад ва юць пар ка выя алей кі.

Не дзе паў го да та му вы браў ся я ў тое 
ста рон не, мяр ку ю чы даб рац ца з Ге

ні ю шаў у бок Бо гу шаў, але пра ва ро ніў 
ад ну важ ную, але сла ба заў важ ную жві
роў ку ў Кун дзі чах і пай шоў у зу сім ін шым 
на прам ку, у бок Ра зад ран кі. За раз жа, 
піль на ўгля да ю чы ся, уда ло ся мне тую 
да рож ку прык ме ціць і па ёй вый с ці на 
ас фаль та вы гас ці нец, які на кар тах наз
ва ны Шля хам даў ня га па гра ніч ча. Па ім 
па даў ся я ў бок Са кол кі, а неў за ба ве па
вяр нуў у на прам ку Бо гу шаў.

Жві роў ка з Кун дзі чаў у Бо гу шы не 
над та раз ма шы стая. На ёй ста я

ла са лід ная аў та фу ра, якая зай ма ла 
амаль усю шы ры ню да ро гі. Па ды шоў шы 
блі жэй, па ба чыў я за ёй і дрэ ва мол ку, 
з якой струж кі сы па лі ся ў чэ ра ва аў та
фу ры. Ра бот ні кі пад кі да лі гол ле з пры да
рож ных дрэў у дрэ ва мол ку. А зза ду гэ та
га дрэ ва жэр на га мон ст ра па ка за ла ся не 
над та сім па тыч ная кар ці на: да ро га і яе 
або чы ны бы лі ўсы па ны гру ша мідзіч ка
мі ды яб лы ка мі ад ссе ча ных з або чын 
да ро гі гол ляў груш і яб лынь. Ну, або чы
ны да рог па він ны быць ачыш ча ны ад 
над та на по ры стай драў ні ны, але тое дрэ
ва па бо іш ча вы гля да ла над та вар вар ска.

У Бо гу шах зда ры ла ся мне бы ваць толь
кі на вон кі вё скі, на ша шы ў Са кол ку. 

А ця пер зда ры ла ся на го да заг ля нуць і глы
бей... Со рак адзін год та му Мі ко ла Гай дук 
так быў раз ма шы ста пі саў пра вё ску: „Сён
ня ва кол Бо гу шаў, што гу ста за бу да ва най, 
у вяр сту даў жы нёй, вё скайву лі цоў кай пе
ра скок ва юць з па гор ка на па го рак у якіх 
трохча ты рох кі ла мет рах на паў ноч ны 
за хад ад Са кол кі, на ват і на ля кар ства 
праў дзі ва га ле су не зной дзеш, а ка лісь ці... 
Тое „ка лісь ці” бы ло ка ля пя ці сот год та му 
і та ды імен на тут яш чэ шу ме ла ве ка вая 
пуш ча. Бы ла яна ўлас нас цю „гас па дар
скай”, гэ та зна чыць на ле жа ла да вя лі кіх 
кня зёў лі тоў скіх. Праў да, „гас па да ры” да во
лі шчод рай ру кою ад рэз ва лі ды ад ры ва лі 
ад яе лад ныя ка вал кі, каб аб да роў ваць 
сва іх прыб лі жа ных вяль мо жаў або ад да
ваць пад зак лад за роз ныя па зы кі. І так 
над аг ра мад ным ляс ным ма сі вам, што 
прас ці раў ся ад вяр хоў яў ра кі Нар вы аж да 
ся рэд ня га ця чэн ня Нё ма на, па віс ла па гро
за быць цал кам раз г ра ба ста ным Ра дзі ві
ла мі, Гаш тол та мі, Хад ке ві ча мі, Ма саль скі
мі, Ва ло ві ча мі і ін шы мі маг на та мі. Урэш це, 
ра ман тыч ны і ўлюб чы вы, як усе Яге ло ны, 
ка роль поль скі і вя лі кі князь лі тоў скі Зыг
мунт Ста ры да ра валь най гра ма тай ад 21 
лю та га 1524 го да ах вя роў вае сва ёй ка ха
най жо нач цы ка ра ле ве Бо не „рэш т ку” гэ та
га ма сі ва, якая цяг ну ла ся шы ро кім па сам 
ад ра кі Суп рас лі аж да Коў на. І но вая ка ра
на ва ная „гас па ды ня” ўзя ла ся за спра ву як 
на ле жыц ца, пагас па дар ску. Яна не толь кі 
бо лей не ўсту пі ла ні ко му на ват і пя дзі пуш
чы, але вы ку пі ла зпад зак ла даў знач ныя 
яе аб ша ры, адаб ра ла так са ма і тое, што 
бы ло прыс во е на не ка то ры мі маг на та мі 
роз ны мі хіт ры ка мі, са ма ах вот на пры ма ла 
ад усіх са мыя ма лень кія ляс ныя ці зя мель
ныя ах вя ра ван ні. У „гас па дар скіх” ма ё мас
цях па ча ла ўво дзіць са мыя но выя як на 
тыя ча сы гас па дар чыя рэ фор мы, дзя ку ю
чы якім у пу сты да гэ туль ка ра леў скі скарб 

па лі лі ся аг ра мад ныя да хо ды. „Ну, доб ра, 
— заў ва жыць чы тач, — але якое да чы нен
не да ўся го гэ та га мае вё ска Бо гу шы?” 
— Са мае, што ні ёсць, не пас рэд нае! Упаў на
ва жа ныя ка ра ле вай Бо най спе цы яль ныя 
зем ля ме ры ўсе ся дзі бы ба я раў, асоч ні каў 
і звы чай ных ся лян, што бы лі рас сы па ны 
бяс п ла на ва па ўсёй пуш чы, за га да лі сцяг
нуць на вы дзе ле ныя ім зя мель ныя ўжыт кі 
на яе ўскра і не ў да клад на зап ла на ва ныя 
вё сківу лі цоў кі. І та кім чы нам, по бач з сот
ня мі ін шых, паў ста ла і вё ска Бо гу шы. Па
чат ко ва на ся ля лі яе асоч ні кі, якія за ка ры
стан не зям лёю аба вя за ны бы лі сце раг чы 
та дыш нюю Ма ля віц кую пуш чу і слу жыць 
„гас па да ру” вя лі ка му кня зю лі тоў ска му 
і яго кня гі ні ў ча се іх ніх тут па ля ван няў. (...) 
І да во дзі ла ся та ды асоч ні кам з Бо гу шаў 
дбаць пра тое, каб пад га каў ні цы ка ра на
ва ных асоб на тоў пам ах вот на бег лі ту ры, 
зуб ры, ла сі, дзі кі ды ін шы звер. Што ся род 
іх бы лі лю дзі з проз віш чам Бо гуш, не мо
жа быць і сум нен ня, бо ад яго зай ме ла 
сваю наз ву вё ска. Але да на шых дзён гэ
тае проз віш ча тут не за ха ва ла ся, не бы ло 
яго і сто га доў та му на зад ся род ту тэй шых 
ся лян. (...) [Жы ха ры Бо гу шаў] спа кон ве ку 
бы лі воль ны мі, на пан ш чы ну не ха дзі лі. 
Ме лі на гэ та спе цы яль ную гра ма ту ка ра
леў скую. Зай з д рос ці лі ім усе на ва коль ныя 
сё лы. Ка лі ж у Бо гу шах стар шы нёю стаў 
ней кі Бан да рык, што ад квар ты з га рэл кай 
ні я кай сі лаю не адар веш, су сед няя вё ска 
Па ня то ві чы кі ну ла ся ў хіт ры кі. За ма ні ла 
Бан да ры ка ў кар ч му і па і ла да той па ры, 
па куль той ад даў ёй ка ра леў скую гра ма ту. 
І ад та го ча су да вя ло ся Бо гу шам ха дзіць 
на пан ш чы ну. Та кім над та ж пе сі мі стыч

ным акор дам за кон чы ла ся ў Бо гу шах слаў
ная іх асоч ніц кая тра ды цыя”.

Так бы ло ка лісь ці. А ў Гай ду коў час: 
„Апош нія трыц цаць год упі са лі ся 

ў гі сто рыю Бо гу шаў вель мі пры ем ны мі 
фак та мі: элек т рыч ным свят лом, кра май, 
біб лі я тэ кай, апош нім ча сам на ват во
дап ра во дам!” З та го даб ра дзей ства па 
сён няш ні дзень за ха ва ла ся ў ад лег лай 
тры кі ла мет ры ад Са кол кі ве лі ка ва тай 
вёс цы сім па тыч ная кра ма, а гэ та і свед
чан не тры ва лас ці там на сель ні цтва...

З Бо гу шаў па даў ся я да лей, у бок Жу
коў. Але збо чыў і ў на прам ку па се ліш

ча Сер баў цы. У са му вё сач ку, дзе ву лі ца 
з пя соч на га нас ці лу, не за хо дзіў, ад нак 
ві даць, што там яш чэ тры ма юц ца гас па
да ры — у край няй за га ра дзе ві даць бы
ло ста так аве чак. У Жу ках но вы мост на 
ра чул цы, якую на зы ва юць спа чат ку Кла
дзе вам, пас ля Са кол дай. Гля нуў я і на 
школь ны бу ды нак, не над та даў но па бу
да ва ны, а ўжо па над вор ка яго даў но не 
кра на лі дзі ця чыя но гі; у Бо гу шах шко ла 
яш чэ рых та ва ла ся да пры ё му вуч няў.

З Жу коў не да лё ка ў Са ка ля ны. Пе рад 
вё скай, з бо ку Яна ва, на він ка: но вая 

кру га вая раз вяз ка з да ро га мі ў но вых 
нап рам ках. Але па куль рух ад бы ва ец ца 
па ста рых нас ці лах. У Са ка ля нах за хап ляў 
мя не кас цёл, асаб лі ва ж сход кі, быц цам 
біб лей ская лес ві ца ў Цар ства ня бес нае. 
Ра ней не бы ло ў мя не ча су зай с ці на тыя 
сход кі, а ця пер аста ва ла ся мне амаль 
га дзі на да ад’ ез ду аў то бу са ў Са кол ку. Ну, 

По бач Са кол кі

і па даў ся я на тыя сход кі. Але спяр ша пра 
сам са ка лян скі кас цёл; Ві кі пе дыя: „Naz wa 
po cho dzi od pta ka so ko ła. Wieś chło pów 
kró lew skich z eko no mii gro dzień skiej pow s
ta ła w cza sie po mia ry włócz nej w XVI w. na 
30 włó kach. Pier w sza wzmian ka po cho dzi 
z 1601 r. (...) Pier w szy drew nia ny koś ciół zos
tał zbu do wa ny w 1617 r. przez Hie ro ni ma Woł
ło wi cza. Świą ty nia zos ta ła stra wio na przez 
po żar w 1827 r. i wów czas zbu do wa no no wą, 
mu ro wa ną, któ rą poś wię cił 5 lis to pa da 1833 
r. ar chi dia kon bia łos toc ki ks. Fran ci szek Piot
row ski. W la tach 19081911, dzię ki sta ra niom 
księ ży Ta de u sza Ma ka re wi cza i An to nie go 
Wa len ty no wi cza, koś ciół roz bu do wa no do da
jąc prez bi te rium, dwie zak rys tie i wie żę. 23 
czer w ca 1941 r. koś ciół zos tał usz ko dzo ny 
przez po cisk ar ty le ryj ski, a 24 lip ca 1944 r. 
co fa ją cy się Niem cy wy sa dzi li wie żę i zbu rzy li 
część na wo wą. W 1945 r., po us ta niu dzia
łań wo jen nych, zos tał wy bu do wa ny koś ciół 
drew nia ny. W 1996 r. pa ra fi a nie z ks. Wła dys
ła wem Ku li kow skim na cze le przys tą pi li do bu
do wy no we go koś cio ła mu ro wa ne go. Pro jekt 
świą ty ni spo rzą dził inż. arch. Je rzy Zgli czyń
ski. Bu dow lę usy tu o wa no w miej s cu daw ne
go koś cio ła mu ro wa ne go, a 1 lip ca 2001 r. 
poś wię cił ją bp Ed ward Ozo row ski”.

Па даў ся я на пры ваб лі выя сход кі, 
аку рат ныя, шы ро кія, з па рэн ча мі. І па

ба чыў, што па іх за раз ба дай ніх то і не хо
дзіць у храм — не ві даць там сля доў ха ды. 
На вер се, ва кол кас цё ла — Эдэм, пры го жы 
мі ніпарк, а ў ім ад мыс ло выя фі гу ры роз
най фаў ны са штуч ных кве так. Быц цам 
Но еў каў чэг. І ле бе дзі там, і гу сі, і ней кая 
жы вё ла, якая на гад вае ці то ва ра на, ці ды
на заў ра. У Пі сан ні да клад на не згад ва ец
ца, якія жы вё лы за браў з са бою Ной для 
вы ра та ван ня; маг чы ма, што не за браў ён 
з са бою ды на заў раў, та му ма быць яны за
ха ва лі ся да сён ня толь кі ў ра скоп ках да гі
ста рыч нас ці. А за кас цель най ага ро джай, 
з бо ку Са кол кі, шы кар ная аў та ста ян ка 
— вось і рас сак рэ чан не за пуш ча нас ці сход
каў з дру го га бо ку кас цё ла. Лю дзі, якіх 
праш чу ры пас ма ка ва лі пла ды з Дрэ ва паз
нан ня, пры ду ма лі са ма хо ды; і сход кі — як 
пом нік даў ні ны...

Пай шоў я на аў то бус ны пры пы нак. 
Аў то бус з Дуб ро вы ча мусь ці не пры

е хаў і мне да вя ло ся па ша гаць у Са кол ку 
пе ха цін цам. З ша шы па ба чыў я ў трох
сотча ты рох сот мет рах ад да сю леш няй 
да ро гі но вую роў нень кую па ла су. Па
даў ся я ту ды, на глад кую як стол но вую 
ас фаль тоў ку па між Са кол кай і Дуб ро
вай. Мі нае яна і Са ка ля ны, і Ва ра ня ны, 
і Крас ня ны. Не каль кі га доў не заг ля неш 
у на шы лан д шаф ты, а яны па каз ва юц ца 
ў зу сім но вым выг ля дзе...

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

n Сход кі ў са ка лян скі кас цёл

n У са ка лян скім „каў чэ гу”


