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У гміне Сухаволя іх каля ста двац
цаці. Прыдарожныя каплічкі 
прайшлі інвентарызацыю, а най
цікавейшыя з іх можна паба

чыць на фотавыстаўцы. У сухавольскім 
Цэнтры трох культур падвялі вынікі пра
екта „Шляхам прыдарожных каплічак”. 
У час мерапрыемства можна было так
сама паглядзець фільм, які неўзабаве 
з’явіцца на сайце Цэнтра. «Праект перш 
за ўсё паказвае тоеснасць таго месца», 
— падкрэсліў бургамістр Сухаволі Міхал 
Матыскель.

— Гэты праект мае важныя мэты: па
першае, дакументацыя таго, што знахо
дзіцца на тэрыторыі гміны, але таксама 
паказанне кім мы ёсць, скуль мы, якая 
была наша гісторыя і як важнай у на
шым жыцці была рэлігія, малітва — толь
кі на гэта мы маглі разлічваць, — сказаў 
бургамістр у час падвядзення праекта.

Праект „Шляхам прыдарожных каплі
чак” быў фінансаваны Нацыянальным 
цэнтрам культуры ў рамках праграмы 
«EtnoPolska 2019», але таксама самі жы
хары гміны дапамагалі пры дакумента
цыі каплічак.

— Перш за ўсё праект дазволіў на 
інвентарызацыю ўсіх каплічак. На тэры
торыі гміны Сухаволя іх 120, але напэўна 
гэта яшчэ далёка не ўсе каплічкі, — ска
заў каардынатар праекта Давід Гудэль. 
— З гэтых ста дваццаці мы супольна з Ар
турам Гаўлам з Падляшскага музея на
роднай культуры выбралі дзесяць, якія 
ў найбольшай ступені адлюстроўвалі раз
настайнасць усіх каплічак нашай гміны.

Дзесяць сфатаграфаваных каплічак 
стварылі вандроўную галерэю. Фотавы
стаўка вісела на плоце ў кожнай вёсцы, 
у якой знаходзілася сфатаграфаваная 
каплічка. Былі гэта вёскі Хмялёўка, Кяр
сноўка, Паламін, Альшанка, Карповічы, 
Моргі, Яцьвезь, Новая Хадароўка, Дуба
сеўшчына і Сухаволя. Першая з выбра
ных каплічак стаіць у Хмялёўцы. Па сло
вах жыхароў, яна была пастаўлена перад 

крыжам, які стаіць побач, гэта значыць 
у 1873 годзе. Крыж быў прывезены жы
харамі з былой металургічнай фабрыкі 
ў Штабіне ў час эпідэміі. Унутры драўля
най капліцы знаходзіцца выява Панны 
Марыі і святога Антонія Падуанскага.

— Стандартныя — зашклёныя, некато
рыя з асвятленнем, іншыя без святла. 
Тут таксама шмат каменных каплічак, 
але і мураваных, — падкрэслівае Давід 
Гудэль. — Гэта вельмі цікава, бо, параў
ноўваючы тое, што было два месяцы 
таму, з пункту гледжання ведаў пра кап
ліцы Сухаволі мы зрабілі велізарны крок 
наперад. Вельмі важным эфектам пра
екта з’яўляецца дакументальны фільм, 
які будзе даступны для ўсіх на нашым 
сайце.

У час падвядзення вынікаў праекта 
можна было паглядзець мультымедый
ную прэзентацыю, дзе былі паказаны не 
толькі каплічкі, але і тры святыя дубы, 
на якіх вісяць невялікія крыжы. Паводле 
жыхароў гміны, крыжы не толькі былі до
казам веры, але таксама ахоўвалі дрэва 
перад высечкай. Таксама на некаторых 
каплічках па сёння можна сустрэць ста
рыя кавальскія ўніяцкія крыжы. Нібыта 

яшчэ ў час Першага перапісу насель
ніцтва 1921 года ў Старой Хадароўцы 
ўніятамі запісалася некалькі дзясяткаў 
чалавек.

— Мы працавалі ў 43 вёсках і знайшлі 
120 каплічак, — кажа Давід Гудэль. — 
Праект быў рэалізаваны на працягу трох 
месяцаў і хаця сёння маем падвядзенне 
яго вынікаў, я ўпэўнены, што мы надалей 
будзем працягваць працу па дакумен
тацыі каплічак. Так як я ўжо сказаў, на
пэўна яшчэ не ўсё ўдалося нам знайсці. 
Напэўна будуць да нас прыходзіць інфар
мацыі пра каплічкі, якіх мы не спісалі.

Дзякуючы праекту ўзнікла дзесяць 
мініяцюр каплічак з Сухавольскай гмі
ны, якія зараз можна аглядаць у Цэнтры 
трох культур. Іх аўтарам з’яўляецца Марк 
Шышко з Хвашчэва. Ён таксама аўтар 
скульптур постацей святых, напрыклад, 
фігуркі Яна Непамуцкага.

— Я не чакаў такой прапановы, 
— прызнаецца скульптар, Марк Шышко. 
— Давід Гудэль запрапанаваў, каб мена
віта я ўзяўся зрабіць мініяцюры дзесяці 
каплічак з гміны Сухаволя. Прызнаюся, 
што гэта быў для мяне выклік. Дагэтуль 

Шляхам прыдарожных 

я працаваў толькі з дрэвам, і сапраўды 
люблю гэтую працу. А тут мне трэба 
было крыху заняцца металапластыкай, 
з якой я ніколі не меў дачынення. Перша
пачаткова мініяцюры мелі быць яшчэ 
меншыя, чым зараз можам пабачыць, 
але думаю, што мне ўдалося захаваць іх 
прыгажосць.

Падвядзенне вынікаў праекта „Шля
хам прыдарожных каплічак” прайшло 20 
кастрычніка, а напярэдадні, 19 кастрыч
ніка, Касцёл ушаноўвае бласлаўлёнага 
мучаніка ксяндза Ежы Папялушку, які 
быў забіты камуністычнымі агентамі 
за тое, што вучыў людзей хрысціянскім 
паводзінам не толькі ў асабістым, але 
і ў грамадскім жыцці. Сёлета споўнілася 
35 гадоў з дня смерці выдатнага ўра
джэнца гміны Сухаволя.

— Якраз 19 кастрычніка прайшла круг
лая гадавіна пакутніцкай смерці ксяндза 
Ежы Папялушкі, — сказаў бургамістр 
Сухаволі Міхал Матыскель. — Тут, у Цэнт
ры трох культур, знаходзіцца мэбля з яго 
памяшкання. Ксёндз Ежы спыняўся пры 
гэтых каплічках. Сярод дзесяці каплі
чак ёсць і тыя, якія памятаюць кс. Ежы. 
Вось, яго брат успамінаў, што Юрак, іду
чы ў школу, выходзіў раней з хаты, бо па 
дарозе маліўся пры каплічках і заходзіў 
у касцёл.

Бургамістр Сухаволі неафіцыйна ска
заў „Ніве”, што ўжо плануецца шлях па 
слядах кс. Ежы Папялушкі.

— Хочам, каб сляды ксяндза Ежы заха
валіся. Гэта каплічкі, але і камень, на якім 
сядзеў і мяняў боты на лепшыя, каб даў
жэй служылі. Ягоная родная вёска Акопы 
ў будучыні напэўна будзе мэтай шматлікіх 
паломніцтваў. Фонд імя кс. Ежы Папя
лушкі хоча там пабудаваць музей, а мы 
хочам паказваць паломнікам асабліва 
блізкія месцы для ксяндза Ежы, бо гэта 
месцы, у якіх можна задумацца, памаліц
ца і адчуць блізкасць блаславёнага.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

каплічак у гміне Сухаволя
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Трыц цаць 
га доў у чар зе

Карысці ад 
чытання 
Іозефа Рота

Сваімі вачыма

Выбарчыя гонкі (2)

Кім быў Іо зеф Рот (Jo seph Roth)? Мог 
бы я сум лен на на пі саць, што п’я ні ца, жур
на ліст і пісь мен нік. Мо жа, усе ге ні яль ныя 
пісь мен ні кі і жур на лі сты бы лі п’я ні ца мі, 
што не дзіў на для мя не, бо быць ге ні ем 
— гэ та няп ро стае аба вя за цель ства пе рад 
гра мад ствам. Ад нак ня хай ніх то не ду мае, 
што кож ны жур на ліст ці пісь мен нік та му 
п’я ні ца, што і ге ній. Я неш та пра гэ та ве даю. 
Але што там! Па куль што пра Ро та... Ён быў 
п’я ні цай з са мым цвя ро зым ду ман нем ся
род су час ні каў. Мо жа, не адзі ны, але адзін 
з ням но гіх. Ён быў най больш вя до мы сва ім 
ра ма нам «Марш Ра дэц ка га». Аса бі ста я да
гэ туль ура жа ны, а пра чы таў яго амаль 40 
га доў та му. Блін, як ба ліць час! Але, ві даць, 
ка лі неш та ба ліць, ча ла век жы ве. Іо зе фу 
Ро ту ба ле ла ўсё, з дзя цін ства, што вы ні кае 
з яго тво раў. Ён жыў, як Па ні ска, геге... 
Асаб лі ва як пісь мен нік. У «Мар шы Ра дэц
ка га» ві да воч на ба леў яму жах лі вы ка нец 
эпо хі, у якую ён урос і з якой ён зрос ся ар
га ніч на і на заў сё ды. Мы га во рым тут пра 
ча сы ім пе ра та ра Фран ца Іо сі фа, Пер шую 
су свет ную вай ну і па дзен не габ с бур г ска га 
па рад ку. Рот быў яго вя лі кім пры хіль ні кам. 
У лю бым вы пад ку, ён чэр паў з яго са ста рэ
лых каш тоў нас цей жыц цё ва важ ныя со кі 
і ў той жа час пра ро чае пе ра ка нан не пра ка
нец на ступ ных ста год дзяў, аб ста ля ва ных 
ін ст рук цы яй апа ка ліп тыч на га Ха ла ко сту 
і Ад ра джэн ня. Сён ня, у эпо ху пры мі тыў на га 
па пу ліз му, зда ец ца, што яго ін ту і цыя сяг ну
ла глы бей. Я ду маю, што гэ та не эпо хі, не 
све ты, па яго сло вах, адз на ча ныя Ха ла ко
стам і Ад ра джэн нем кан ца і па чат ку, але 
ча ла ве чыя па ка лен ні, якія пры хо дзяць і сы
хо дзяць і якія кож ны раз у Вя лі кіх Сло вах 
улас най эпо хі ба чаць у кан цы сва ёй пры сут
нас ці толь кі раз мы тыя лі та ры.

У той час, ка лі з юнац кім за хап лен нем 
я праг лы наў вя лі кі мі ку са мі ка нон су свет
най лі та ра ту ры, я ад даў пе ра ва гу Ро ту над 
фаў стаў ска га Гё тэ, ча ра дзей на га Ма на 
і Фран ца Каф ку, які прад каз ваў су час ную 
цы ві лі за цыю ін тэр нэ ту і гей ту; а на ват, 
ня гле дзя чы на маю схіль насць да сла вян
скіх сма каў, вы шэй Да ста еў ска га і лю бі ма
га Бу ні на. Ска жу больш — на ват ка лі мае 
лі та ра тур ныя вы ба ры бы лі больш ін тэ
лек ту аль на спе лыя, чым эма цы я наль на 
шка ляр скія, я ўпар та па ды маў яго, — але, 

пры зна юся, 
да во лі ко рат
ка — так са ма вы шэй Пру ста ці Джой са. 
На рэш це род ны поль скі Гам б ро віч увай
шоў у маё жыц цё. Ён за ха піў мя не сва і м 
«ТрансАтлантыкам». Адзін дзіў ны па сус 
у ім, які, на мой по гляд, з’яў ля ец ца го ла
сам апа зі цыі да ідэ а ла гі за ва на га пат ры я
тыз му. Гам б ро віч, вып лю ну ты поль скім 
ася род дзем на эміг ра цыю ў Ар ген ці ну, 
уба чыў шы ка ра бель, які па кі даў на бя рэж
ныя Бу э насАй рэ са, поў ны за хоп ле ных 
поль скіх доб ра ах вот ні каў, якія жа да юць 
зма гац ца за не за леж насць сва ёй Ра дзі мы 
ў 1939 г., так апі саў свае дум кі: «А плы ві це 
ж, плы ві це, Зем ля кі, да На ро да ва ша га свя
то га хі ба Прак ля та га! Плы ві це да Пач ва ры 
тае св. Цем ры ва, што ад вя коў зды хае, 
і здох нуць не мо жа!.. Плы ві це, плы ві це, 
каб яна вам ані Жыць, ані здох нуць не 
да ла, і на заў ж ды па між Бы там і Ня бы там 
тры ма ла. Плы ві це да раз маз ні ва шай свя
той, каб яна вас да лей рас поў з ва ла». Я за
бы тую гэ тую цы та ту пры га даў праз га ды, 
ка лі па чаў чы таць ка лон кі Іо зе фа Ро та, на
пі са ныя ім у 19241928 га дах — «Лі сты з Ра
сіі» і «Лі сты з Поль ш чы». Рот быў габ рэ ем, 
паг лы ну тым ва ўсім ня мец кай куль ту рай. 
Ці про ста ад чу валь ным ча ла ве кам. Ге ні
ем. І, бе зу моў на, уваж лі вым на зі раль ні кам 
за ўзні ка ю чым у Еў ро пе на цы я наль ным 
ідэ а ліз мам, на ро джа ным у 1919 г. пас ля 
Вер саль ска га да га во ра — так рас паў сюдж
ва ю чым на дзею на са ма выз на чэн не 
на цый, як вык рыш та лі зоў ва ю чым ідэ а ла
гіч ныя яды ў кра і нах для іх ство ра ных. Ня
гле дзя чы на тое, што ў Ра сіі, ад ро джа най 
баль ша віз мам, фа шы зу ю чай ся Гер ма ніі 
аль бо ў Поль ш чы, заб ру джа най ме сі ян
скім ра ман тыз мам пры ўла дзе Піл суд ска
га, Рот быў усю ды ка рэс пан дэн там ня мец
ка моў ных га зет. Ён дак ра нуў ся да ўся го 
і каш та ваў уся го. Не ве даю, коль кі ра зоў 
ён там на піў ся ўшчэнт, гле дзя чы ра ней на 
Ха ла кост эпо хі, якая ад ра джа ла ся пе рад 
яго ва чы ма ў но вым па ка лен ні ра сей цаў 
ці па ля каў. Я не сум ня ва ю ся, што ка лі б 
ён пры е хаў у су час ную Поль ш чу, на піў ся б 
да неп ры том нас ці. Ён уба чыў бы тое, што 
ба чыў ра ней. Як гэ та ста ла, што гі сто рыя 
зак ру ну ла ся ў шы бе ніч ную пят лю?

vМі ра слаў ГРЫ КА

Сён ня ў на шай руб ры цы прыг ле дзім ся 
не ка то рым вы бар чым ці ка він кам і нес па
дзя ван кам, якія ме лі мес ца ў хо дзе пар ла
мен ц кіх зма ган няў 13 каст рыч ні ка 2019 
го да. У сва ім па пя рэд нім фе лье то не пі саў 
я пра вя лі кую коль касць за ці каў ле ных ад
даць свае га ла сы паза ме жа мі Поль ш чы. 
У су ме ў за меж ных вы бар чых участ ках пра
га ла са ва ла 292 709 асоб. Тут пе ра мож цам 
ста ла Гра ма дзян ская ка а лі цыя (39,05%) 
пе рад Пра вам і спра вяд лі вас цю (25,29%), 
Ле ві цай (20,43%), Кан фе дэ ра цы яй (11,14%) 
і ПСЛ (4,10%). Пра ва і спра вяд лі васць вый г
ра ла ў Злу ча ных Шта тах Аме ры кі і Ка на дзе, 
але пра йгра ла ў еў ра пей скіх ак ру гах, дзе га
ла са ва ла знач на больш вы бар ш чы каў. Для 
прык ла ду ў Вя лі каб ры та ніі 37,38% вы бар ш
чы каў пра га ла са ва ла за ГК і 20,04% за ПіС. 
У Ня меч чы не ад па вед на 42,93% і 25,72%, 
у Ір лан дыі — 39,07% і 20,70%, у Фран цыі 
— 42,91% і 26,85%. У Бе ла ру сі на трох вы бар
чых, кон суль скіх участ ках у Мін ску, Грод не 

і Брэс це пра га ла са ва ла 320 поль скіх гра
ма дзян. Вый г ра ла ГК — 137 га ла соў, пе рад 
ПіС — 119.

Ся род тых, хто раз ліч ваў на га ла сы вар
шаў скіх пра ва слаў ных і поль скіх пра ва слаў
ных гра ма дзян, пра жы ва ю чых па ўсім све
це, быў стар ту ю чы з трыц цаць трэ ця га мес
ца з вар шаў ска га спі ска Гра ма дзян скай 
ка а лі цыі (га ла сы з за меж жа пры пі са ны да 
вар шаў скай ак ру гі) вя до мы цар коў ны ак ты
віст Аляк сандр Ва сы люк. Ат ры маў ён 1016 
га ла соў, з ча го ў Вар ша ве 757, а ў за меж жы 
— 259, у тым лі ку два ў Мін ску. Яго ны вы нік 
па каз вае, што ані пра ва слаў ныя Вар ша вы, 
ані ад на кан фе сій ныя пра цоў ныя міг ран ты 
не да лі пад трым кі свай му бра ту па ве ры.

З шы ро ка га све ту вяр та ем ся на род
нае Пад ляш ша. Дзе ля ста ты сты кі і гі
ста рыч най па мя ці да вай це пе ра лі чым 
пе ра мож цаў і коль касць га ла соў, якія яны 
ат ры ма лі. Ня гле дзя чы на па боль ша ную 
на звыш два мі льё ны коль касць га ла соў 
для Пра ва і спра вяд лі вас ці, то ў маш та бе 
і Поль ш чы, і Пад ляш ска га ва я вод ства 
коль касць дэ пу та таў не па вя лі чы ла ся. 
У Сей ме ма ем 235 пі саў скіх аб ран ні каў, 
у тым лі ку 8 з Пад ляш ша. Усё гэ так ат

ры ма ла ся дзя ку ю чы вы бар ча му ме та ду 
пе ра лі ку га ла соў. Са май важ най ін т ры гай 
гэ тых вы ба раў бы ло тое, што ўсе пяць 
агуль на поль скія вы бар чыя ка мі тэ ты пе
ра сяк лі пя ці ад сот ка вы бар’ ер ат ры ма ных 
га ла соў. Та му не бы ло змар на ва ных га ла
соў, што спрэ са ва ла роз ні цу ў вы бар чых 
вы ні ках. За ці каў ле ным хо піць па раў наць 
вы бар чыя вы ні кі ча ты рох га до вай даў нас
ці, каб зра зу мець хоць кры ху сі стэ му пад
лі ку вы ні каў. Вось пе ра мож цы з на ша га 
ва я вод ства ад кі ру ю чай пар тыі: Да ры юш 
Пі ян т коў скі — 63 878 га ла соў (у Бе ла сто ку 
звыш 25 ты сяч), Ярас лаў Зя лінь скі — 40 
092 (Бе ла сток 3144), Адам Ан д руш ке віч 
— 29 829 (Бе ла сток 9946), Лех Ка ла коў скі 
— 16 138, Ка зі меж Гвяз доў скі — 14 101, 
Аляк сан д ра Шчуд ла — 12 222 (Бе ла сток 
1775), Яцэк Жа лек — 12 141 (Бе ла сток 
4804), Ме чыс лаў Баш ко — 11 060. Апа зі
цый ная Гра ма дзян ская ка а лі цыя мае трох 
пас лоў з на ступ ны мі вы ні ка мі: Кшыш таф 
Тру ска ля скі — 37 273 (Бе ла сток 22 089), 
Ро берт Тыш ке віч 17 185 (Бе ла сток 7436), 
Яў ген Чык він 14 083 (Бе ла сток 5297). Тут 
ба чым як адзін ка на спі ску Ро берт Тыш
к евіч прай г ра вае ў больш чым два ра зы 

з Кшыш та фам Тру ска ля скім і апя рэдж вае 
Яў ге на Чык ві на. Вель мі сла бы вы нік ат ры
маў Ро берт Тыш ке віч у са мім Бе ла сто ку, 
што на прак ты цы абаз на чаць бу дзе чар го
вую, унут рыпар тый ную вай ну ў Гра ма дзян
скай ка а лі цыі ў маш та бе кра і ны і ва я вод
ства. Поль ская ся лян ская пар тыя — ПСЛ 
мае ад на го пас ла, лі да ра пар тыі ў рэ гі ё не 
Стэ фа на Кра еў ска га, які ат ры маў 13 439 
га ла соў, з ча го 2119 у са мім Бе ла сто ку. Са 
спі ска гэ тай пар тыі га да мі ў Сейм па куль 
бес пас пя хо ва ба ла ту ец ца вя до мы бе ла
ру скі са маў ра да вец Мі ко ла Яноў скі, які гэ
тым ра зам наб раў 2045 га ла соў для сва ёй 
пар тыі. Са юз ле вых дэ ма кра таў ат ры маў 
адзін ман дат у асо бе лі да ра спі ска Паў ла 
Кру ту ля з вы ні кам 13 455 вы бар чых бю ле
тэ няў (Бе ла сток 4902). З ці ка ві нак ад нос
на гэ та га спі ска ёсць факт, што па пу ляр ны 
бе ла стоц кі рад ны Вой цех Ка ран ке віч узяў 
у Бе ла сто ку 5297 га ла соў з усіх 7641 ад да
дзе ных на яго ную асо бу. З гэ та га спі ска 
ба ла та ваў ся бе ла ру скі ак ты віст пар тыі 
«Ра зам» Се вя рын Пра ка пюк, які з чац вёр
та га мес ца ат ры маў 1189 га ла соў, а бы лы 
бе ла стоц кі рад ны Мі ка лай Мі ра но віч 
ат ры маў уся го 909 га ла соў. Апош няй пар
ты яй, якая ат ры ма ла ман дат, гэ та ра ды
каль нана цы я на лі стыч напра ра сей ская 
Кан фе дэ ра цыя. З на шай ак ру гі стар та ваў 
вар шаў скі па ра шу тыст гэ тай гру поў кі Ро
берт Він ніц кі з пас пя хо вым вы ні кам 22 
639 га ла соў, з ча го пра га ла са ва ла на яго 
7788 жы ха роў Бе ла сто ка.

vЯў ген ВА ПА

Еду чы з Грод на ў Бе ла сток, быў у мя не 
час па ду маць пра тлен насць і мар насць на
ша га жыц ця на гэ тым све це. Ча су звы чай
на ні ко лі ня ма. Але вось у чым па ра докс, 
як ска заў бы адзін мой даў ні сту дэн ц кі 
пры я цель — на мя жы ён, гэ ты час, ні бы бя
рэц ца ні ад куль. Бо ка лі едзеш няш час ныя 
80 кі ла мет раў мар ш рут ным рэй сам і ма еш 
на гэ та аж но 4 га дзі ны, то час не ве ра год
ным чы нам рас цяг ва ец ца. Мя жа — гэ та 
як пар тал у ней кае ін шае вы мя рэн не, дзе 
па ну юць свае за ко ны і зу сім ад роз ны ад лік 
ча су. Мя жа — гэ та як ла та рэя, дзе мож на 
толь кі прай г раць час, на ват пе ра е хаў шы 
большменш па вод ле раск ла ду ру ху.

Так па ду ма ла ся, што за тры дзе ся ці год
дзі, як ад к ры ла ся гэ тая мя жа, коль кі ча ла
ве кага дзін ча кан ня пры яе пе ра ез дзе пат
ра ча на людзь мі. Шка да, што ня ма та кой 
ста ты сты кі. Га дзі ны, сут кі, тыд ні, ме ся цы 
склад ва юц ца ў га ды і агу лам на пэў на ў ты
ся чы га доў. Агуль ная ліч ба гэ та га ста ян ня
ча кан ня про ста гі ган ц кая. Час, які лю дзі 
маг лі пат ра ціць на сям’ю, на ства раль ную 
пра цу, на куль тур ны ад па чы нак, паг лы нае 
не на жэр ны бог Янус, які, па вод ле ста ра
жыт на рым скай мі фа ло гіі, выз на чае лёс 
ча ла ве ка.

За прыб ліз на трыц цаць га доў, ка лі для 
на сель ні каў Бе ла ру сі ад к ры ла ся мя жа на 
За хад, мы ні коль кі не наб лі зі лі ся да Еў ро
пы. Хут чэй на ад ва рот. Бру сель ская бю
рак ра тыя ўсё больш ства рае зас лон для 
бе ла ру саў. Абя цан кі тан ней шых віз так 
і за ста юц ца пу сты мі абя цан ня мі. І вось 
ужо на ад ва рот, кошт гэ тых віз хут чэй уся
го ўзрас це, хоць яны і так да стат ко ва да ра
гія. Про ста пад лі чыць, што ка лі сям’я скла
да ец ца, пры кла дам, з ча ты рох ча ла век, то 
зап ла ціць за 4 ві зы трэ ба аж но 240 еў ра 
— су ма вель мі вя лі кая па мер ках за роб каў 
у Бе ла ру сі. Дык гэ та толь кі за ві зы, а яш чэ 
за ўся ля кія фо та, за стра хоў кі, за афар м
лен не да ку мен таў у ві за вым цэн т ры. Так 
што для мно гіх жы ха роў Бе ла ру сі на ве
даць на ват бліж нюю Поль ш чу ста но віц ца 
праб лем ным, не ка жу чы ўжо пра кра і ны 
За ход няй Еў ро пы.

Стаў лен не Еў ра са ю за да бе ла ру саў 
так са ма ўсё па гар ша ец ца. Узяць хоць бы 

тыя ж ад біт кі паль цаў. Мож на зра зу мець, 
што іх трэ ба зда ваць, каб бы лі ў ад па
вед най ба зе. Але ж гэ тую зня важ лі вую 
пра цэ ду ру ча ла век па ві нен пра хо дзіць 
за кож ным ра зам, пры кож най па ез д цы. 
На ту раль на, што ка лі ў па меж ні каў уз ні ка
юць ней кія па даз рэн ні, то мож на і спраў
дзіць гэ тыя ад біт кі. Але ча му гэ та трэ ба 
ра біць за кож ным ра зам? А апа ра ту ра па
меж ні каў ча ста не спра цоў вае. Пры ма ёй 
апош няй па ез д цы ся род па са жы раў бы ла 
ад на ста рэнь кая ба буль ка, ад біт кі паль цаў 
якой ні як не ад люст роў ва лі ся. У вы ні ку 
рэйс зат ры маў ся на паў га дзі ны. Паз ней 
вы свет лі ла ся, што на пя рэ дад ні ба бу ля ўве
ча ры доў га цер ла мор к ву на тар цы, вось 
паль цы кры ху і дэ фар ма ва лі ся. Але ж паш
парт ёсць, ві за ў па рад ку, на ха ле ры яш чэ 
тыя ад біт кі? І гэ та ў той час, ка лі ў Еў ро пу 
хлы ну лі дзя сят кі ты сяч бе жан цаў з Аф ры
кі і Азіі без віз і на ват паш пар тоў. А вось 
да за ко на пас лух мя ных бе ла ру саў мож на 
пры мя няць усё но выя бю рак ра тыч ныя 
пры чэп кі.

Толь кі пе ра е ха лі мя жу, мар ш рут ны 
бу сік спы ні ла тран с пар т ная да рож ная па
лі цыя. Апош нім ча сам та кія пра вер кі ўсё 
час цей. Зра зу ме ла, што трэ ба зма гац ца 
з кан т ра бан ды ста мі, але пры чым тут рэй
са выя аў то бу сы — у іх звы чай на ез дзяць 
лю дзі зу сім з ін шы мі мэ та мі, якія ні чо га 
не па ру ша юць, мно гія едуць на бе ла стоц кі 
вак зал, каб на кі ра вац ца да лей. Усё больш 
лю дзей едуць апош нім ча сам на ле галь
ную пра цу ў Поль ш чы. Ды і ў кі роў цаў з да
ку мен та мі ўсё ў па рад ку. Але ж яш чэ ад на 
не а ба вяз ко вая пра вер ка і яш чэ мі нус 
двац цаць хві лін.

Мае ра цыю ўсё ж мой сяб ра, які ка жа, 
што ка лі б Еў ро па ха це ла да па маг чы бе
ла ру сам, то зра бі ла б ад но з двух — аль бо 
зу сім зак ры ла б мя жу для гра ма дзян 
на шай кра і ны, аль бо ад кры ла яе для ўсіх 
ах вот ных, без уся ля кіх віз. У пер шым ра зе 
та ды б жы ха ры Бе ла ру сі хут ка па мя ня лі 
па лі тыч ны рэ жым у сва ёй дзяр жа ве, у дру
гім — ад чу лі б ся бе паў на цэн ны мі еў ра пей
ца мі і зноў жа хут чэй здзей с ні лі б пе ра ме
ны ў Бе ла ру сі.

Але па куль мы пара ней ша му ў чар зе. 
Пе рад на мі — ні ко га, за на мі — ні ко га, але 
чар га ні бы за сты ла.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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На ват на стаў ні кі між са бой раз маў ля юць па-свой му
Настаўнікі роднай мовы

Ва лян ці на АН Д РА СЮК на ра дзі ла ся ў Бель ску-Пад ляш скім, але яе баць кі Ве ра і Ва сіль Юр чу кі ро дам з пад бель скіх Ага род нік. 
За кон чы ла Вар шаў скі ўні вер сі тэт са спе цы яль нас цю бе ла ру ская і ру ская фі ла ло гія, а так са ма біб лі я тэ каз наў ства ў Бе ла сто ку. 
У шко ле ў Чы жах пра цуе ўжо 23 га ды (да дат ко ва 14 га доў пра ца ва ла ў школь най біб лі я тэ цы і на стаў ні цай па чат ко ва га на ву чан-
ня). Ра ней пра ца ва ла на стаў ні цай у Са ба ле ве, Ба ры саў цы, Но вым Кор ні не і Гра баў цы. Ма ці трох сы ноў. Жы ве ў Гай наў цы.

— Ча му Вы ста лі на стаў ні цай бе ла ру-
скай мо вы?

— Я заў сё ды лю бі ла дзя цей і ха це ла іх 
на ву чаць. Па мя таю, ужо ў чац вёр тым 
кла се на стаў ні ца да ру чы ла мне пра вес
ці дык тоў ку для май го сяб ры. Спра ві ла
ся я сум лен на. Важ ны так са ма ся мей ны 
пры клад — мая цё ця бы ла на стаў ні цай.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Мой ідэ ал — спа да ры ня Ве ра Руш чук, 
сім па тыч ная, доб ра зыч лі вая на стаў
ні ца. Па мя таю, яна па е ха ла з на мі на 
ўступ ныя эк за ме ны ў Вар ша ву. З Бель
ска га бел лі цэя та ды па сту па ла 17 асоб.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка-
лі так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Вя до ма, без суп ра цы ні чо га бы не 
ат ры ма ла ся тол кам. Мы ўсе па він ны 
аказ ваць са бе пад трым ку, да па ма гаць 
адзін ад на му. Мя не пад т рым лі ва юць Ан
на Ла еў ская, Люд мі ла Гры га рук, Іа лан та 
Гры га рук, Ні на Куп тэль, Ма рыя Ле меш, 
Ан на Кан д ра цюк, Іры на Ге ра сі мюк.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— АББА, БГКТ, Біб лі я тэ ка ў Чы жах, Гмін
ны ася ро дак куль ту ры ў Чы жах.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра-
ек ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за-
ві це іх.

— Я пры ма ла ўдзел у пра ек тах «З тра
ды цы яй у бу ду чае», «Раз дзя лі ла нас 
гра ніц ца, хай спа лу чыць тра ды цыя», 
«Ве лі код ныя аб ра ды Гмі ны Чы жы і Гмі
ны Ля то ві чы».

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Кон курс «Род нае сло ва», які вя ду 
ў сва ёй шко ле. Пас ля вель мі пры ем на 
нам удзель ні чаць у ра ён ным і ў цэн т
раль ным эта пах.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя? 

— Так, на шы баць кі ах вот на пры ма юць 
удзел у ме ра пры ем ствах, якія ла дзяць 
на стаў ні кі бе ла ру скай мо вы і шко ла.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для Вас скла да насць ці, мо-
жа, ко зыр?

— У нас у Чы жах амаль усе дзе ці вы ву
ча юць бе ла ру скую мо ву. Баць кі пі шуць 
пра шэн ні. Усе ра зу ме юць, што так трэ
ба. І гэ та для мне вя лі кі ко зыр.

— Ці мо жа це зра біць усё за 3 га дзі ны 
ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі? 

— Хут чэй за ўсё так, зма гу.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— У мя не сем лаў рэ а таў і адзін фі на ліст.

— Ці, па вод ле Вас, пад руч ні кі па бе ла ру-
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— Не заў сё ды пад руч ні кі да па са ва ныя 
да су час нас ці. Ча ста ра зы хо дзяц ца 
з пы тан ня мі і праб ле ма мі, які мі жы вуць 
на шы вуч ні. Та му ка ры стаю з ін шых 
кры ніц, шу каю ма тэ ры я лы ў ін тэр нэ це.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— «Кру га год», «Вяс нян ка».

— Чы таю як раз том Вік та ра Шве да 
«З Мо ра ў го рад».

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру-
скай прэ сы?

— Чы таю «Ні ву», ка ры ста ю ся так са ма 
ма тэ ры я ла мі з «Зор кі», дзе дру ку юц ца 
рэ пар та жы і до пі сы з на шых школ, твор
часць вуч няў і ці ка выя здым кі.

— Якое, па вод ле Вас, са мае ці ка вае бе-
ла ру скае ме ра пры ем ства?

— Для мяне са мыя ці ка выя ме ра пры ем
ствы гэ та «Ку пал ле» ў Бе ла ве жы, «Пе ра
то ча», «Сяб роў ская бя се да».

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Раз маў ляю. У Чы жах ня ма з гэ тым 
праб ле мы, на ват на стаў ні кі між са бой 
га во раць пасвой му.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— Не, та ко га не бы ло. Я доб ра ад чу ваю 
ся бе ў пра фе сіі на стаў ні ка.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Па ло хае мя не пры від ста рас ці, гэ та га 
я най больш ба ю ся.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до-
мыя вы пуск ні кі?

— Маг чы ма яны ёсць, але сён ня не ма гу 
наз ваць проз віш чаў.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— Ат ры ма ла ўзна га ро ду ды рэк та ра за 
ды дак тыч навы ха ва цель скую пра цу.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не?

— Мае вуч ні, іх эн ту зі язм і пра га спаз
нан ня ве даў.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе-
ла ру скай мо вы?

— З та кі мі сар дэч ны мі па чуц ця мі ўспа мі
наю на шы школь ныя ві гі ліі, якія ар га ні
за ва ла спа да ры ня Ве ра Фляр чук, а мы 
з ды рэк цы яй ёй да па ма га лі. З сан ты мен
там вяр та ю ся да ча соў, ка лі дзей ні чаў 
наш школь ны тэ атр «Уся го пат ро ху» і мы 
ез дзі лі з вуч ня мі на Тэ ат раль ны аг ляд.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож-
вае Ваш клас?

— У нас ня ма на цы я наль най сім во лі кі. 
Ёсць рэ гі я наль ная із ба, дзе па ка за ны 
руч ні кі, пры ла ды пра цы, адзен не і ма
кат кі. Прад ме ты пры нес лі на шы вуч ні.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Я і мае сы ны раз маў ля ем пасвой му. 
Мае баць кі заў сё ды мне паў та ра лі, што нас 
ніх то сю ды не пры вёз, мы жы вем тут ад вя
коў, мы ў ся бе. Я гэ тыя сло вы паў та раю сва
ім сы нам. Ка лі мой най ста рэй шы сын, якія 
жы ве ў Ве не, тэ ле фа нуе ба бу лі, заў сё ды раз
маў ляе з ёй пасвой му. А яна це шыц ца і ка
жа: «Як ты пры го жа га во рыш!» Ду маю, што 
ў нас ёсць бу ду чы ня, мы за ха ва ем сваё.

vАпытальнік апрацавала 
Ганна КАНДРАЦЮК

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар? 

— Вік тар Швед, Мі хась Ан д ра сюк.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль-
на чы та е це?

 Ва лян ці на Ан д ра сюк з сынам
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Кон курс на най лепш за ха ва ны 
пом нік вя ско ва га драў ля на га дой
лід ства ў Пад ляш скім ва я вод стве 
сё ле та ад зна чае свой юбі лей. 

Ужо ў пят нац ца ты раз Му зей сель скай 
гас па дар кі імя ксян дза Кшыш та фа Клю ка 
ў Це ха ноў цы су поль на з Мар шал коў скай 
уп ра вай Пад ляш ска га ва я вод ства і пад 
пат ра на жам Ге не раль на га за ха валь ні ка 
пом ні каў ды мар шал ка Пад ляш ска га ва я
вод ства па ды ма юць іні цы я ты ву, каб за ах
во ціць жы ха роў і са маў ра ды да дбай нас ці 
аб драў ля ную ар хі тэк ту ру на ша га рэ гі ё на. 
Яе май стэр ства і эстэ ты ка з’яў ля юц ца не
ад луч ным эле мен там пад ляш ска га кра я
ві ду, спад чы най на шых прод каў, ба гац цем 
па ка лен няў. Аба вяз вае нас да бес пе ра
пын ных дзе ян няў. Ар га ні за та ры пад к рэс лі
ва юць, што гэ та асаб лі ва важ нае ў све це, 
дзе пе ра ва жа юць бе тон, шкло і сталь.

Ужо 15 га доў гру па ама та раў драў ля най 
ар хі тэк ту ры і кра яз наў цаў ван д руе па ўсім 
ва я вод стве, каб да ку мен та ваць і ацэнь
ваць ста рыя драў ля ныя бу дын кі, якія з’яў
ля юц ца за бы тым воб ра зам ар хі тэк тур най 
спад чы ны на ша га краю. Мэ та зак лю ча ец
ца ў тым, каб уз на га ро дзіць лю дзей, якія 
кла по цяц ца пра тра ды цый ныя бу дын кі.

— Драў ля ныя бу дын кі зас лу гоў ва юць 
дог ля ду. Дзя ку ю чы на шым дзе ян ням уз ра
стае ўсве дам лен не та го, што ста рое мо жа 
быць каш тоў ным. Кон курс і ве ды, які мі 
дзе ляц ца на шы эк с пер ты, не ад на ра зо ва 
са дзей ні ча лі за ха ван ню драў ля ных аб’ ек
таў і за ха ван ню ха рак тэр ных асаб лі вас цей 
гі ста рыч ных бу дын каў, — рас па вя дае Ан на 
Вісь неў ска з Му зея сель скай гас па дар кі 
ў Це ха ноў цы, член жу ры кон кур су. Да дае, 
што ў па пя рэд ніх вы дан нях ар га ні за та ры 
па да рож ні ча лі па рэ гі ё не і шу ка лі ар хі тэк
тур ныя жам чу жы ны. Пад каз ва юць са мі 
ўлас ні кі і ані ма та ры куль ту ры з рэ гі ё на, дзе 
мож на знай с ці даг ле джа ныя шэ дэў ры. 
Сён ня ўла даль ні кі ах вот на па ве дам ля юць 
пра свае бу дын кі і з го ду ў год з’яў ля ец ца 
ўсё больш ах вот ных, каб па ка заць свае 
скар бы, пе ра да дзе ныя ім прод ка мі, пе ра
не се ныя і кар пат лі ва скла дзе ныя на но ва, 
па вод ле ста рых пра ек таў, або на бы тыя 
ў ста рых гас па да роў.

У 15м вы пу ску кон кур су бы лі ацэ не ны 
42 бу дын кі, па да дзе ныя 37 ула даль ні ка мі. 
Больш за ўсё за я вак па сту пі ла ад Гай
наў ска га (10), Бель ска га і Ся мя тыц ка га 
па ве таў — па 7 за я вак, 3 за яў кі бы лі ад 
Са коль ска га па ве та, па 2 ад Гра еў ска га 
і Высокама за вец ка га і па 1 ад Аў гу стоў ска
га, Бе ла стоц ка га, Лом жын ска га, Сей нен ска
га, Су валь ска га і Зам б роў ска га па ве таў.

Ся род за яў ле ных да кон кур су най больш 
бы ло жы лых да моў — 31, дзве клу ні, два 
шпі хе ры і тры жы вё ла га доў чыя бу дын кі. 
Апош нія аб’ ек ты гэ та дзве куз ні, вет ра ны 
млын, шко ла і лес ні чоў ка. На прэ мію быў 
так са ма вы лу ча ны кас цёл, які не раз г ля даў
ся да ацэн кі па рэг ла мен це.

Жу ры кон кур су, пра а на лі за ваў шы ўсе 
ма тэ ры я лы, па да дзе ныя ра зам з за яў ка мі 
і саб ра ны мі пад час па ез дакдас ле да ван
няў у глы бін ку, вы ра шы ла пры су дзіць 9 уз
на га род і 9 вы лу чэн няў. Вы лу ча ныя бу дын
кі і ком п лек сы бу дын каў мо гуць паў тор на 
пры маць удзел у кон кур се.

Куз ня ў Асо лі не, якая на ле жыць Ан то нію 
Пы ка лу, бы ла адз на ча на са май вы со кай 
уз на га ро дай. За пер шае мес ца ён ат ры маў 
дып лом, спе цы яль ную дош ку, якая па ве
дам ляе пра вый г рыш і дае бу дын ку знак 
пом ні ка даў ні ны, і чэк на 6000 зло тых. 
Дру гое мес ца ат ры ма ла ста до ла ў Рай г ро-
дзе, улас нік — Кшыш таф Мро зеў скі, і ха та 
ў На ві нах, 16, Нар ваў скай гмі ны — улас нік 
Ян Ялін нік ды ха та на ка лё ні Аль шан ка, 44, 
у гмі не Су ха во ля, улас ні кі — Бар ба ра і Здзіс
лаў Глэм боц кія. Знак пом ні ка з ІІІ мес цам 
ат ры ма ла ха та з Са цоў, 174, Нар ваў скай 
гмі ны, улас нік — Кан стан цін Мар чук, ха та 
ў Коз лі ках, 8, Нар ваў скай гмі ны, улас ні ца 
— Ка ця ры на Мяч коў ская, ха та ў Мут най, 

53, Мель ніц кай гмі ны — улас ні кі Ме чыс лаў 
і Ула дзі мір Аніш чу кі, куз ня ў Шу мо ве, ха та 
ў Ліз дэй ках, 6, гмі на Тар такРут ка, улас нік 
— Ярас лаў Ан д рэй Га ліц кі. Вы лу ча ны бу
дын кі: вят рак з Мар хе лёў кі, Яноў ская гмі
на, улас ні ца — Тэ рэ са Пя сэц кая, ха та ў Бял-
ках, 44, Нар ваў ская гмі на, улас ні кі — Рэ гі на 
і Ба рыс Пра хо ра вы, ха та ў Бо жы мах, 18, 
гмі на Пэр ле е ва, улас нік — Ка раль Ма чуль
скі, ха та ў Хра ла ві цах, 26, гмі на Дра гіч ны 
— улас ні ца Кры сты на Вай т коў ская, ха та 
ў Яцэ ві чах, 12, Бель ская гмі на — улас нік Вік
тар Ту роў скі, ха та ў Плю ты чах, 71, Бель ская 
гмі на, улас нік — Сла ва мір Гры га рук, лес ні
чоў ка ў Сві на ро ях, 27, На раў чан ская гмі на, 
улас ні ца — Ка ця ры на Ляш чын ская, ха та 
ў Трас цян цы, 58, Нар ваў ская гмі на, улас нік 
— Ан д рэй Ці ха нюк, ха та ў Се мя ноў цы, вул. 
Лі па вая 90 А, улас ні ца — Ан на За сім. Га рой 
Нар ваў ская гмі на, дзе най больш за я вак 
пад рых та ва ла і на мо ві ла да ўдзе лу ўлас ні
каў даг ле джа ных драў ля ных скар баў сол
тыс Са цоў Та ма ра Ляш чын ская.

Бу ды нак у На ві нах, 16, бу да ва ны быў 
у 1946 го дзе баць ка мі ця пе раш ня га ўлас ні
ка Яна Ялін ні ка (бра та вя до май на стаў ні цы 
Ні ны Аб ра мюк). Дом не пад да ваў ся боль
шым ра мон там, толь кі ў 1974 го дзе бы лі 
да бу да ва ны се ні. Сце ны до ма па стаў ле ны 
ў кан ст рук цыі на зруб. Вок ны аз доб ле ны 
на да кон ні ка мі і плы ці на вы мі, па ма ля ва ны
мі ў кан т рас ны ко лер, ака ні ца мі. Дэ та лё
выя аз до бы ўма ца ва ны так са ма на ра гах 
до ма. Нут ро бу дын ка па дзе ле на на шэсць 
па мяш кан няў, у тым лі ку ка мо ру, кух ню 
і се ні. Каф лё вая ку хон ная печ мае кап тур, 
з бо ку да бу да ва на ля жай ка З каф ляў так са
ма вы ка на на аг ра ва ю чая печ — сця ноў ка. 
У ін тэр’ е ры за ха ва на мэб ля, якой па ру 
дзя сят каў га доў, ся род якой вы лу ча юц ца 
стол з крэс ла мі, ло жак і квет ні кіэта жэр кі. 
У ін тэр’ е ры ха ты вель мі важ ную ро лю вы
кон ва юць тка ні ны — ма кат кі, пак ры ва лы 
на лож ках і тка ныя ды ва ны. Зго да з мяс цо
вай тра ды цы яй у ра гу «вя лі кай ха ты» ві сіць 
іко на, аз доб ле ныя гаф та ва ным руч ні ком. 
У гэ тым па коі сце ны аз доб ле ны рас лін ны
мі і ге а мет рыч ны мі ма ты ва мі, зроб ле ныя 
вал ка мі. Асаб лі вае ўра жан не вык лі кае ка
мо ра, у якой на драў ля ных друч ках ві сяць 
ка жу хі ды льня ное па лат но. Тка ні ны за хоў
ва юц ца так са ма ў скры ні і трох куф рах. 
Дом ця пер вы кон вае ро лю лет няй да чы.

Ан на За сім (з Ка лі ноў скіх) з Се мя ноў кі: 
— Мы за пра па на ва лі да кон кур су драў ля
ную ха ту з 1946 го да, па ву лі цы Лі па вай, 
90, у Се мя ноў цы. Жы ло там тры па ка лен ні 
— дзя ды, свёк ры (баць кі май го му жа То лі
ка), мы ды на шы дзе ці. Ста ві лі ха ту Юзаф 
і Аляк сандр За сі мы. Ця пер усе па раз’ яз джа
лі ся і гэ ту ха ту ле там тры маю для аг ра ту ры
стыч ных мэт. За ста ла ся там ста рая мэб ля, 
як ка лісь бы ла, і мас ла бой кі, і та ры... Да 
мя не ту ры сты па тры ра зы ў год вяр та юц
ца. Ка жуць, што там вы ці ша юц ца, што для 
іх гэ та цу доў нае мес ца. Жы вем мы по бач, 
са бе ха ту па ста ві лі ў 1986 го дзе. Я тут з му

жам і ўнуч каю, Ма яй За сім. Гэ та ўсё бу дзе 
для ўнуч кі. Унуч ка ву чыц ца ў Бе ла сто ку, 
жы ве ў Ры ба лах. Мой сын па ста віў ха ту 
ў Ры ба лах, так яму спа да ба лі ся, а на пра цу 
да яз джае ў На раў ку, у «Про нар». А да свае 
ста рое ха ты заў ж ды вяр та ем ся.

— Мы ў сваю ха ту толь кі да яз джа ем, 
— ка жа Януш Мар чук, сын Кан стан ці на, 
баць ка Ан то на (Са цы, 174). — Іко на за ста
ла ся піль на ваць дом, на шу баць коў ш чы ну, 
дзя доў ш чы ну. Хат ку ста ві лі баць кі Ка сту ся 
Ян і Воль га.

— Усё за ста ло ся, як бы ло, — ка жа Кан
стан цін. — Ака ні цы. Мэб ля. Ды ван кі. Пад
стаў кі для кве так, та кія фай ныя. Пры яз джа
ем да ха ты, у гос ці.

— Наш дом мае сваю гі сто рыю, — ка жа 
Рэ гі на Пра хо ра ва. — Ку пі лі яго спа чат ку 
су се дзі з Бя лок. Пра да ва лі яго, бо дач ка 
бу да ва ла ся ў Заб лу да ве. Хат ка бы ла ў пла
чэў ным ста не. Жы лі ў ёй дры ва се кі. Ста я ла 
каф ля ная печ. Трэ ба бы ло ўсё ад на віць, 
па ма ля ваць. Па кі ну лі мы ўсе дзве ры, ува
ход ныя ачыс ці лі, за бяс пе чы лі. Па мя ня лі 
толь кі дах, бо за па даў ся. З бэ лек стай ні па
ста ві лі аль та ну. З до му за ста лі ся кар ні зы, 
дык да ку пі лі мы па доб ныя. За ста лі ся бы лі 
шаф кі, боч кі, ноч вы для збож жа, ка лаў ро
так... Муж Ба рыс гэ та ўсё па чыс ціў, ад на віў. 
До мам апя ку ем ся ўжо 20 га доў. І да яго 
даз бі ра лі роз ныя ко ліш нія рэ чы. Ні чо га не 
змар на ва лі, не пе ра бор ш чы лі з рэ кан ст рук
цы яй. Да ха ты да яз джа ем, больш яна як 
да ча на ле та.

— А на ша хат ка ў Коз лі ках, — ка жа баць
ка Ка ця ры ны Мяч коў скай, Ва сіль Іва нюк, 
пап раў дзе са праўд ны гас па дар ха ты. 
— Дом быў пры ве зе ны з вё скі Ба ры саў ка, 
у вё ску Ля не ва. І ў 1965 го дзе тра піў ён да 
нас, у Коз лі кі, да ма іх баць коў Яна і Воль гі. 
Мне бы ло та ды 15 га доў. Я апе ка ваў ся 
гэ тым до мам, пе ра пі саў на сваю дач ку, ан
г ліст ку. Кры ху змя ні лі — там, дзе бы лі се ні, 
мы зра бі лі пры хо жую. А ка мо ра за ста ла ся. 
Ха ты мы не пап са ва лі. За ха ва лі ся вок ны 
і ака ні цы з тых га доў, ка лі ха та пры е ха ла 
ў Коз лі кі. Ве даю, што ра ней ха та бы ла кры
та гон тай. Гас па дар з Ля не ва сам ра біў 
да хоў ку. Дык мы пак ры лі ха ту да хоў кай. Со
рак га доў дом быў пад да хоў кай, ця пер мы 
пак ры лі яго бля хай. Драў ні на на да лей доб
рая, вя до ма, з Бе ла веж скай пуш чы. І я за да
во ле на, што ўсё за ха ва ла ся, на ша ста ран не 
ўзна га ро джа на, а хат ка тры мае га на ро вы 
знак пом ні ка гі ста рыч най даў ні ны...

Кон курс на най леп шы за ха ва ны пом нік 
сель ска га драў ля на га бу даў ні цтва ў Пад
ляш скім ва я вод стве бу дзе пра цяг ну ты 
ў блі жэй шыя га ды. Ар га ні за та ры зак лі ка
юць ад п раў ляць за яў кі сва іх бу дын каў на 
ад рас сель ска гас па дар ча га му зея ў Це ха
ноў цы.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ

На шы драў ля ныя пом ні кі

Па леп шыц ца 
тран с парт
Мо жам спа дзя вац ца леп ша га тран с пар-

ту та ва раў праз ус ход нюю мя жу. Поль ская 
дзяр жаў ная чы гун ка (PKP PLK) пад пі са ла 
кан т ракт на ак ты ві за цыю чы гу нач най лі-
ніі на ўчаст ку па між дзяр жаў най мя жой 
і Хры за но вам у На раў чан скай гмі не і аб-
наў лен не пу цей на па меж ным пе ра хо дзе 
Се мя ноў ка — Свіс лач. Ін ве сты цыя на су му 
138 млн. зло тых зак лю ча ец ца ў па ляп шэн-
ні пе ра воз кі гру заў праз ус ход нюю мя жу.

У рам ках пра ек та бу дзе за ме не на 20 км 
рэ ек. Гэ та да зво ліць пу скаць даў жэй шыя 
(да 1050 м) і цяж кія (з мі ні маль ным ці-
скам 245 кН / на вось) скла ды цяг ні коў 
з хут кас цю да 60 км/г. У сваю чар гу су-
час ныя пры бо ры кі ра ван ня чы гу нач ным 
ру хам і бу даў ні цтва паў аў та ма тыч на га 
бло ка лі ніі па він ны за бяс пе чыць боль шую 
ма гут насць і бяс пе ку лі ніі. Пра цы так са ма 
бу дуць ук лю чаць дыс пет чар скі пункт на 
стан цыі Се мя ноў ка, які бу дзе ад ноў ле ны 
і аб ста ля ва ны су час най кам п’ ю тар най 
тэх ні кай. На стан цыі Заб лот чы на бу дзе па-
бу да ва на цал кам но вая дыс пет чар ская. 
Бу дуць ад ра ман та ва ны 13 ін жы нер ных 
збу да ван няў (у тым лі ку шэсць ма стоў), на 
12 аў та ма біль ных і да рож ных пе ра ез дах 
бу дзе зме не на па вер х ня, з’я вяц ца но выя 
пе ра мы ка чы.

Пе раг ру зач ны пункт у Се мя ноў цы так-
са ма зме ніц ца. За ме на 11 км „шы ро кіх” 
пу цей і 5 км стан дар т ных да зво ліць па-
леп шыць аб с лу гу гру за вых цяг ні коў. Праз 
стан цыі Мік ла шэ ва і Заб лот чы на змо жа 
прай с ці больш скла доў з та ва ра мі з-за 
ўсход няй мя жы. Гэ та ста не маг чы мым 
дзя ку ю чы рэ кан ст рук цыі абедз вюх стан-
цый і ба ка вой пу ці „Плян та”.

Пра цы бу дуць пра во дзіц ца ў фор му ле 
„пра ек туй і бу дуй”. Вы ка наў цам абедз вюх 
за дач з’яў ля ец ца кан сор цы ум фірм су по-
лак „In top”, „Tor kol” і Пас лу го ва-ган д лё ва га 
прад пры ем ства-су пол кі „Raj bud”. Ра бо ты 
па ак ты ві за цыі чы гу нач най лі ніі № 59 зап-
ла на ва ны на 2019-2021 га ды. Пра цы на па-
меж ным пе ра хо дзе бу дуць пра цяг вац ца 
на год даў жэй. (лук)

Гар бу зы-гі ган ты
Ва сям нац ца ці га до вы Іры ней Бі рыц-

кі жы ве ў Гай наў цы. Ву чыц ца ў трэ цім 
кла се Сель ска гас па дар ча га тэх ні ку ма 
ў Бель ску-Пад ляш скім. У шко лу да яз джае 
з Гай наў кі. Доб ра ву чыц ца. Не хо ча жыць 
у ін тэр на це. Цяг не яго ў вё ску. Шмат ча су 
пра во дзіць у дзя ду лі і ба бу лі Юрыя і Аляк-
сан д ры Ляш чын скіх у Но вым Ляў ко ве На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Ён 
зай ма ец ца вы рош ч ван нем вя лі кай ага род-
ні ны — перш-на перш вя лі кіх гар бу зоў, па мі-
до раў і сла неч ні каў. Да гэ та га мае вя лі кую 
схіль насць, за хап лен не. А ка лі так, то мае 
ў гэ тай га лі не не абы-якія пос пе хі. Це шыць 
гэ та яго ных баць коў і дзя доў. Ага род ні ну 
вы рош ч вае на па лет ку ў Но вым Ляў ко ве.

У мі ну лым го дзе вы рас ціў ад на го га-
бу за-ве лі ка на ва гою больш за паў то ны 
(520 кі ла гра маў) ды дру го га 150-кі лаг ра-
мо ва га. Сё ле та адзін гар буз ва жыў 404 кг 
і дру гі — 285 кг. З ага род чы ка за браў іх 6 
каст рыч ні ка. Сё ле та ва ўсмаж лі вае і су хое 
ле та вы пі лі яны, як тыя смо кі, шмат ва ды. 
Ад пя ку ча га сон ца іх сха ва лі ў фоль га вы 
ту нэль. На сен не ві ду гар буз At lan tic Gi gant 
рас лі на вод ат рым лі вае з Ка на ды. Юнак 
па чаў вы рош ч ваць так са ма чыр во ныя па-
мі до ры. Адзін яго па мі дор-пя стун ва жыў 
1,20 кг. Сё ле та сла неч ні кі-гі ган ты ме лі аж-
но 420 см вы шы ні.

Іры ней Бі рыц кі з’яў ля ец ца чле нам Поль-
ска га та ва ры ства га доў цаў вя лі кай ага род-
ні ны. Ён лі дзі руе ў на шай кра і не ў рас лін-
най пра дук цыі.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Вё скі На раў ш чы ны 
вы мі ра юць
З кож ным го дам пус це юць вё скі на 

г.зв. Ус ход няй сця не Бе ла сточ чы ны. Най-
хут чэй гэ ты пра цэс ад бы ва ец ца ў Гай наў-
скім, Бель скім і Ся мя тыц кім па ве тах. У іх 
пра жы вае шмат са ста рэ лых асоб. Гэ та 
пе ра важ на пен сі я не ры ды ін ва лі ды. Тут 
на ра джа ец ца ма ла дзя цей. Мо ладзь вы-
еха ла шу каць са бе пра цу перш-на перш 
у блі жэй шыя за меж ныя кра і ны ў за ход-
няй і паў ноч най част ках Еў ро пы. Ма ла-
дыя муж чы ны і жан чы ны там па ча лі 
пра ца ваць і за ста юц ца на па ста ян нае жы-
хар ства. Яны па кі ну лі род ныя вё скі. За раз 
у Пад ляш скім ва я вод стве яны не ба чаць 
пер с пек тыў дзе ля леп ша га жыц ця.

У за меж ных кра і нах пра ца ві тыя бе-
ла ру сы з Бе ла сточ чы ны на пра ця гу 4-6 
га доў па быў кі ку пі лі са бе ква тэ ры, а не-
ка то рыя па бу да ва лі са бе ўлас ныя да мы. 
Я прыт рым лі ва ю ся фак таў. Гэ так зра бі лі 
за муж няя дач ка і двух сы ноў мае род най 
ся стры з Ляў ко ва На раў чан скай гмі ны. За-
раз яны пра жы ва юць у Шве цыі і Фін лян-
дыі. Ма лод шы сяст рын сын жы ве ў Шве-
цыі. Ці яны вер нуц ца ў па кі ну тую вя лі кую 
баць коў c кую ха ту (ра ней жы лі ў ёй дзве 
сям’і) ды гас па дар ку (ка ля ха ты на г.зв. 
ка лё ніі Ляў ко ва ма юць по ле, се на жаць 
і шмат вя лі ка га ле су)? Ле там мі ну ла га 
го да ста рэй шы сын пры яз джаў з Фін лян-
дыі ў свой дом ды яго на на ва пе рак рыў, 
а сё ле та па ма ля ваў сце ны ў ся рэ дзі не 
ха ты і па ста віў но выя вок ны. Ён дбае пра 
свой род ны ку ток. На вед вае яго на Раж-
джа ство Хры сто ва і Вя лік дзень. Ця пер за 
ме жа мі на шай кра і ны ў Бель гіі, Фін лян дыі 
і Шве цыі пра цуе пяць асоб з Ляў ко ва: ча-
ты рох муж чын і ад на жан чы на.

Мне вя до ма як апус це ла вё ска Аль хоў-
ка (яна ў пя ці кі ла мет рах ад На раў кі). За-
раз там мно га пу стых хат. Ады хо дзяць ад 
нас перш-на перш са мыя па жы лыя жы ха-
ры. Яны тут пе ра ва жа юць ся род ін шых уз-
ро ста вых груп на сель ні цтва па коль кас ці. 
На пра ця гу ад на го-двух га доў най больш 
па ха ван няў бы ло ў вёс цы Плян та. Смерць 
збі ра ла сваё жні во, між ін шым, у Но вым 
Ляў ко ве, Ста рым Ляў ко ве, Ах ры мах, Пад-
ляў ко ве, Ка пі тан ш чы не, На раў цы, Заб лот-
чы не, Мік ла шэ ве і Се мя ноў цы. (яц)

Па трэб ны тры 
мі ні-па ча каль ні
Пры ва я вод скай да ро зе № 687 у На раў-

чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та за раз 
па трэб ны на аў то бус ных пры пын ках ПКС 
тры драў ля ныя мі ні-па ча каль ні з ла вач-
кай (на ве сы): па ад ной у вёс цы Но вае Ляў-
ко ва, на ка лё ніі гэ та га ся ла і на пры пын ку 
Ла зо вае. Усе гэ тыя пры пын кі на тэ ры то-
рыі но ва ляў коў ска га са лэ цтва.

За раз на два ры поз няя во сень і ўжо 
неў за ба ве прый дзе да нас зі ма. На 
„свой” аў то бус па са жы рам прый дзец ца 
ча каць, як ка жуць, „пад хмар кай” або 
„го лым не бам”. Дзе та ды ім сха вац ца 
ад ха лод на га вет ру, та ко га ж даж джу 
або снеж най мя це лі цы? Тут пры да рож-
ныя г.зв. на ве сы па трэб ны.

Мо жа ра бот ні кам Гмін най уп ра вы ў На-
раў цы ўдас ца неш та зра біць у гэ тай спра-
ве яш чэ да кан ца гэ та га го да. Тут жа вя лі-
кіх „трох с це нак” не трэ ба ста віць. (яц)

Нез вы чай ная 
па сыл ка 
Цяг ні ком JT 42 пе ра воз чы ка DB Car-

go быў па да дзе ны тран с парт кан тэй-
не раў з аў та ма бі ля мі на пе раг ру зач ны 
пункт Хры за наў. Быў гэ та дру гі са стаў 
та го ж апе ра та ра. Дзень паз ней праз 
Гай наў ку на Хры за наў па даў ся чар го вы 
тран с парт. Мож на спа дзя вац ца, што 
неў за ба ве та кія цяг ні кі бу дуць па ста ян-
на ўве дзе ны ў мар ш рут чы гу нач на га 
тран с пар ту на Хры за наў. Вар та ад зна-
чыць, што аў та ма бі лі вя до ма га ня мец-
ка га прад п ры маль ні ка пры зна ча ны на 
кі тай скі ры нак.

(ус)

Пад та кім ло зун гам 25 і 26 ве рас ня ад быў-
ся ў Бе ла сто ку шо сты Ус ход ні эка на міч-
ны кан г рэс. Адзін з па нэ ляў кан г рэ са быў 
пры све ча ны рын ку пра цы.

Па вел ВАЙ ЦЯ ХОЎ СКІ, га лоў ны эка на міст 
ЗУС (Уста но вы са цы яль на га стра ха ван
ня), бы лы мі ністр фі нан саў РП, бы лы ві
цэмі ністр за меж ных спраў: — З рын кам 
пра цы быц цам ма ем доб ра, не бу дзе дрэн
на, але так са бе. У чым спра ва? Поль ская 
гас па дар ка і са цы яль нае за бес пя чэн не 
за ле жаць ад пра цы. Уліч ва ю чы дэ маг ра
фіч ныя зме ны, па ві нен быць доб ры ры нак 
пра цы: ка ля 62% дзяр жаў на га бю джэ ту 
сіл ку ец ца склад чы на мі з са цы яль на га 
стра ха ван ня, з пра цы. Та кім чы нам ад кан
ды цыі рын ку пра цы за ле жыць даб ро поль
скай гас па дар кі. Ма ем ад ну праб ле му: 
га во рыц ца, тэ а рэ тыч на, што ма ем ніз кі 
ўзро вень бес п ра цоўя, ба дай мы на дру гім
трэ цім мес цы ў ЕС, але цяг нем ся ў хвас це 
ЕС, ка лі га ва рыць пра па каз чык за ня тас ці, 
ма ем пра фе сій ную па сіў насць, якая кра
нае га лоў ным чы нам ма ла дых лю дзей, 
ім яш чэ не вель мі хо чац ца пра ца ваць; ды 
ста рэй шыя асо бы — 50+. Гэ та та кая праб
ле ма, якую эка на мі сты на зы ва юць струк
тур ным бес п ра цоў ем ці не ах во тай пра ца
ваць. Ма ем пра ца даў цаў, якія на ра ка юць 
на не да хоп пра цаў ні коў, гэ ты не да хоп 
бу дзе рас ці ў вы ні ку ста рэн ня гра мад ства. 
Чар го вая праб ле ма, гэ та струк ту ра на шай 
гас па дар кі: за раз мно га лю дзей пра цуе 
ў сель скай гас па дар цы, пры кла дам на 
Пад ляш шы, ка ля 10% — гэ та не вель мі 
пас пя хо выя пра цаў ні кі. Гэ тая струк ту ра 
бу дзе змя няц ца ў вы ні ку ме ха ні за цыі ў на
прам ку ад на го ці на ват па ло вы ад сот ка 
ця гам не каль кіх дзя сят каў га доў. У вы ні ку 
на сту піць пры ток унут ра най ра бо чай сі
лы ў пра мыс ло васць. Але маг чы ма, што 
ў вы ні ку гла ба лі за цыі тая пра ца не бу дзе 
так пра дук тыў ная і кры ху ўстраг нем у пра
грэ се ін дуст ры я лі за цыі, ка лі вы твор часць 
скан цэн т ру ец ца, на пры клад, у Кі таі. Не 
над та мо жам раз ліч ваць на дэ маг ра фію, 
бо гэ та спра ва сты лю жыц ця, а не са цы
яль най па лі ты кі. Рост аду ка цыі гэ та наш 
шанс і Поль ш ча бу дзе праг рэ са ваць, за паў
ня ю чы пра бел пра цы ро стам пра дук тыў
нас ці. Чар го вая спра ва гэ та міг ра цый ная 
па лі ты ка, ка лі яна бу дзе скі ра ва на на па ся

лен часць. Та кая міг ра цыя вя дзе да ро сту 
пра дук тыў нас ці міг ран таў, якія за хо чуць 
па ся ліц ца па вы ша ю чы свае ква лі фі ка цыі. 
Чар го вая спра ва, гэ та та кія рэ фор мы, каб 
у іх вы ні ку ха це ла ся пра ца ваць, каб усе па
ра мет ры са цы яль най да па мо гі, склад чын
ныя і па дат ко выя рэ гу ля та ры за ах воч ва лі 
лю дзей да ле галь на га пра цаў лад ка ван ня. 
Бо кры ні цай даб ра бы ту з’яў ля ец ца пра ца.

Ста ніс лаў ДЭ РЭ ГАЙ ЛА, ві цэмар ша лак 
Пад ляш ска га ва я вод ства: — Та кая праб ле
ма, ады хо ду лю дзей з сель скай гас па дар
кі, бы ла б ак ту аль ная, але мо жа пят нац
цаць га доў та му, ка лі іс на ва ла пры ха ва нае 
бес п ра цоўе, дзе ма лыя гас па дар кі чах лі. 
У вы ні ку эва лю цыі ця гам гэ тых пят нац ца
ці га доў са ма сель ская гас па дар ка па тра
буе па ста ян ных ра бо чых рук, уні вер саль на 
аду ка ва ных. Ся мей ныя гас па дар кі, дзе ля 
фун к цы я на ван ня, пат ра бу юць на ём ных 
ра бот ні каў. Скла да ны гэ та ры нак пра цы, 
бо тут ма ем мен таль ную спад чы ну: „Не 
бу ду пра ца ваць у су се да, бо гэ та зні жае 
мой са цы яль ны ста тус”. У вы ні ку ўвя дзен
ня са цы яль ных рэнт мен шыя гас па дар кі 
бы лі пе ра ня ты боль шы мі, якія за раз пат
ра бу юць ра бо чай сі лы. Най лепш, каб гэ та 
быў вы со ка а ду ка ва ны ра бот нік, які зі мою, 
ап ра ча кан сер ва цыі ма шын, па шы раў бы 
свае ква лі фі ка цыі на кур сах; та ко му ра бот
ні ку сён ня ня ма ца ны.

Ра ман КА ЛЕ ТА, стар шы ня праў лен ня фір
мы «Ma low», якая зай ма ец ца вы твор час
цю ме та ліч най мэб лі: — Зай ма ем лю дзей 
усіх га лін, 650 асоб. Гэ та ўсё кош ты: пра цаў
ні ка трэ ба аб с ле да ваць за срод кі фір мы, 
трэ ба яго ап ра нуць, абу чыць, а ён пас ля 
ней ка га ча су ады хо дзіць. Бо та кі сён ня 
ры нак пра цы — мо жа яму зда вац ца, што 
ў ін шым мес цы бу дзе яму вы гад ней. На 
пра цу ў бю ро ах вот ных мно га — ка лі да ем 
аб’ я ву, то за яў ля ец ца ка ля трыц ца ці асоб, 
бо ву чэль ні аду ку юць у та кіх нап рам ках, 
як на пры клад, еў ра пей скае за ка на даў ства 
— то ку ды та кія лю дзі ма юць улад коў вац
ца? Не ха пае нам пра цаў ні коў на ра бо чых 
мес цах, там увесь час не да хоп па рад ку 
15%. Каб гэ та му за ра дзіць, му сім уво дзіць 
аў та ма ты за цыю і ро ба ты за цыю.

Баг дан ЛУ КА СІК, за гад чык гру пы «Mo dern 
Ex po Gro up», якая зай ма ец ца вы твор час
цю аб ста ля ван ня для вя лі кіх ган д лё вых 

се так: — На ша фір ма мае два прад пры ем
ствы на Ук ра і не і ад но ў Бе ла ру сі, зак ла
да ем ад но і ў Поль ш чы. У Поль ш чы з пра
дук цый ны мі пра цаў ні ка мі па куль не ма ем 
праб лем, але і тут паў стае выт вор чае 
прад пры ем ства. Пра цаў ні кі ад к ры тыя на 
но выя пра па но вы, маг чы ма, гэ та пры ме та 
но ва га па ка лен ня. За раз ма ла дыя лю дзі 
ма біль ныя, бо гэ тае па ка лен не аду ка ва
нае і ах вот на да лей ву чыц ца. Най больш 
скла да ная праб ле ма кад раў з тэх ніч най 
аду ка цы яй. Ву чэль ні ні ў Поль ш чы, ні на 
Ус хо дзе не рых ту юць та кіх кад раў і мы 
му сім шмат ін ве ста ваць, каб пры ву чыць 
та ко га пра цаў ні ка да пра цы на на шых 
ма шы нах. Лю дзі міг ры ру юць у боль шыя 
цэн т ры, бо там боль шыя зар пла ты і боль
шыя маг чы мас ці. Праб ле май так са ма 
з’яў ля ец ца на бор та кіх асоб, у якіх во пыт 
эк с пар т най про да жы, бо на шы та ва ры рас
паў сюдж ва ем па 27 кра і нах ЕС, асоб, якія 
ве да юць не каль кі моў і ўтры ман не та кіх 
лю дзей вель мі скла да нае.

Эва РОЛЬ НІК-СА ДОЎ СКА з Бе ла стоц ка га 
по лі тэх ніч на га ін сты ту та: — Рын кі пра цы 
ў роз ных рэ гі ё нах роз ныя. Ма ла дыя лю
дзі, якія зда бы ва юць аду ка цыю ў рэ гі ё не, 
вель мі ча ста міг ры ру юць у ін шыя, не заў
сё ды ў ме жах кра і ны. Ма ла дым лю дзям 
вель мі істот ныя эка на міч ныя ўмо вы, та му 
вы бі ра юць та кія мес цы, якія эка на міч на 
най больш пры ця галь ныя. І рэ гі ё ны ўсход
няй Поль ш чы вель мі ча ста не вы бі ра юц ца 
як мэ та выя для па ся лен ня і зас на ван ня 
сям’і. Скла да на ра шыць, як та кія асо бы 
за тры маць. Су пра цоў ні цтва з мяс цо вым 
біз не сам пад за вяр шэн не на ву чан ня ча
сам даз ва ляе за тры маць пра цаў ні коў. Та
кое су пра цоў ні цтва біз не су і на ву кі вель мі 
істот нае. Каб ук лю чыць жан чын у пра цу 
так са ма пат рэб ная ро ля прад п ры маль ні
каў ці мяс цо вых улад. Шмат лі кія прад п ры
маль ні кі па ўлас най іні цы я ты ве ла дзяць 
апе ку над дзяць мі ў мес цы пра цы. Гэ та 
адзін са спо са баў, каб зма ты ва ваць або 
ўспа маг чы тых баць коў, каб не бра лі вы ха
ваў чых вод пу скаў. Ад нос на пра цаў ні коў 
50+: важ на за няц ца імі не та ды, ка лі па
кі нуць ры нак пра цы, але ра ней, у фір ме, 
ла дзіць ім сі стэ му кур саў і пе рак ва лі фі ка
ван ня.

Ра ман КА ЛЕ ТА: — Да 2008 го да ў вы твор
час ці не пра ца ва ла ў нас ні вод ная жан чы
на, а з 2008 го да ста лі мы іх пры маць на 
пра дук цыю і за раз ма ем там ка ля 20% 
жан чын. У Ком п лек се тэх ніч ных школ у Су
вал ках ма ем два пат ра нац кія кла сы. У Вы
шэй шай тэх ніч най шко ле 18 сту дэн таў 
ма юць у нас прак тыч ныя за нят кі. У на шай 
фір ме пад тры ста асоб мае вы шэй шую 
або тэх ніч ную аду ка цыю. Я з’яў ля ю ся 
чле нам ра ды прад п ры маль ні каў пры 
Бе ла стоц кай па лі тэх ні цы, якой сту дэн ты 
ста жы ру юць у нас. Хо чам пры цяг ваць тых 
абі ту ры ен таў. Не ўсе ў нас за ста нуц ца, але 
пры вык нуць, па ба чаць, якія тут пер с пек ты
вы раз віц ця і част ка іх тут за ста нец ца. На
пры клад, 95% на шых ста жо раў за ста ец ца 
ў на шай фір ме.

Па вел ВАЙ ЦЯ ХОЎ СКІ: — Ка ня мож на 
пры вес ці да ва да пою, але нель га яго пры
му сіць на піц ца. „Фай наншл Таймс” па даў 
у 2017 го дзе, што Поль ш ча з’яў ля ец ца 
ра ем для за ра бот ка вых міг ран таў — бы ло 
іх та ды ў нас 1,2 мі льё на; на дру гім мес цы 
ЗША — па ло ва та го што ў Поль ш чы. На 
трэ цім мес цы, ут рая менш чым у Поль
ш чы — Гер ма нія. І ма ем па ра докс: у нас 
ма ем за ра бот ка вых міг ран таў, а на шы 
едуць у Вя лі каб ры та нію і там за раб ля юць. 
Іх нель га пры му сіць тут пра ца ваць, бо там 
лепш пла цяць, там ста біль ней шыя ўмо вы 
пра цы, там ап лач ва ец ца пра ца ваць.

Баг дан ЛУ КА СІК: — Поль ш ча наз ва на за ра
бот ка вым ра ем, ма ем тут на ват ка ля двух 
мі льё наў чу жа зем цаў, але трэ ба пом ніць, 
што ў бу ду чым го дзе ад к ры ва ец ца ры нак 
пра цы ў Гер ма ніі і тыя асо бы, ка лі не ма
юць маг чы мас ці ўтры маць тут сем’яў, най
ве ра год ней вы е дуць з Поль ш чы і я, праў ду 

Тут спа ты ка юц ца За хад з Ус хо дам
vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

У ча се Ус ход ня га гас па дар ча га кан г рэ са бы лі вы лу ча ны асо бы, якія вы-
дат на прас ла ві лі Пад ляш ша. У іх лі ку і ар га ні за та ры на шых фе сты ва ляў 
цар коў най му зы кі Мі ко ла Буш ко і Ірэ на Пар фя нюк.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 43-19

Раз га дай це за гад ку-пы тан не з жар там. Ад каз мо жа быць роз ны, ад нак 
дас ціп ны і на тэ му. Ра шэн ні даш лі це ў „Зор ку” да 10 лі ста па да 2019 г., 
най лепш па элек т рон най пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Укінь ка мень у ва ду. 
Які ён бу дзе?
М....

Ад каз на за гад ку № 39: за мок.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі 

Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш-
ска га. Він шу ем!

    

Алесь — ча го ты 
прый шоў!
Алесь пры бег да баб кі,
Па ка заць свае но вы за нят кі.
Па чаў цэ ліць у ва ро ты,
А на ра біў ба бу лі псо ты.

Ба бу ля ні чо га з тым не зра бі ла,
Та лер кі пас ля абе ду па мы ла,
Яна ўну ка вель мі ка ха ла,
І пра яго фо ку сы не рас па вя да ла.

На ста ла ці шы ня...
Па сы па ла ся шкло з ак на.
Алесь па дар ваў ся з лож ка,
Аж па ла ма ла ся драў ля ная нож ка.

Ба бу ля тым ча сам зва ры ла ме лі су,
Улі ла ў вя лі кую мі су,
Вы пі ла на пой на спа кой
І за бы ла ся пра Але се вы пад бой.

Але наш хлоп чык — рэд кі вы па дак,
Ха цеў ён зра біць на пад вор ку па ра дак.
Ко ці ка да гу сей уса дзіў
Ды злос на га са ба ку квет ка мі нак рыў.

Ця пер ба бу ля сва рыц ца на яго:
«Алесь, ча го ты сю ды прый шоў!»

Габ ры ся Віль до віч, 
ПШ у Га рад ку.

Гэ ты клас за па мя таў ся як 
ніх то ін шы. І ка лі жмень ка 
дзе так гуч на пры ві та ла мя не 
сло ва мі «Доб ры дзень», я яш-
чэ не прык ме ці ла га лоў на га. 
А га лоў ная тут спа га да і сяб роў-
ства.

Клас ІV „б» — ін тэг ра цый-
ны. Част ка дзя цей з аб ме жа ва-
ны мі здоль нас ця мі. Але яны 
не за мі на юць ні сяб рам, ні на-
стаў ні кам. На ад ва рот, яны ма-
ты ву юць дзя цей да пры го жых, 
люд скіх жэ стаў.

— Гэ тыя дзе ці апя ку юц ца 
хво ры мі сяб ра мі, — ка жа на-
стаў ні ца Ва лян ці на Ба бу ле віч. 
— Яны со чаць за імі на пе ра-
пын ках, да па ма га юць спра віц-
ца з за да ча мі. Сло вам — пе-
ра жы ва юць за іх. Ка лі нех та 
з сяб роў-ін ва лі даў ідзе на ка лі-
дор, яго сле дам сту пае Габ рысь 
Ге ра сі мюк. Ён ба іц ца, што яго 
сяб ру не зра зу ме юць, ста нуць 
з яго смя яц ца, аб ра жаць. Дзе-
ці ж не ве да юць, што ён ін шы. 
Та му заў сё ды трэ ба быць чут-
кім, на па га то ве!

У ад роз нен ні ад ін шых кла-
саў, тут ад ра зу ўме лі і ха це лі 
слу хаць. А пра тое, што слу ха лі 
са зра зу мен нем, свед чы лі пы-
тан ні, які мі дзет кі сы па лі як 
з мяш ка. Пы та лі пра тое, коль-
кі ча су трэ ба ад вес ці на адзін 
ну мар га зе ты, пы та лі пра роз-
ні цу між тэк стам на пі са ным 
уруч ную на кар т цы і тэк стам 
на кам п’ ю та ры, ці ка ві лі іх 
дум кі жур на лі ста, ка лі ён едзе 
ў шко лу су стрэц ца з вуч ня мі. 
Та кіх пы тан няў не ста вяць 
зас па ныя, па збаў ле ныя ўва гі 
дзе ці. На шы сяб ры ха це лі ве-
даць усё! І яш чэ са мі шмат мне 
ра ска за лі. Дзяў чын кі і хлап чу кі 
пас ля шко лы да па ма га юць сва-
ім баць кам. На во дзяць па ра дак 
у ха це і на па на двор ку, да па ма-
га юць га та ваць стра вы, вы во-
дзяць са бак на пра гул ку, даг-
ля да юць на садж ван не кве так 
у ага ро дзе. Дзяў чат кі, вя до ма, 
лю бяць сва ім ма ту лям па ма-
ля ваць у роз ныя ўзо ры ног ці 
ці ўкла даць ім мод ны фрыз на 
га ла ве. У шко ле ім най лепш са 
сва ёй вы ха ва цель кай Ва лян-
ці най Ба бу ле віч. На стаў ні ца 

ве дае як рас су дзіць іх пы тан ні, 
як аб’ яд наць клас, як ці ка ва 
па вес ці ўрок. І ве ра год на та му 
ўсе тут лю бяць бе ла ру скую мо-
ву. Ка лі мы чы та лі ле ген ду пра 
пту шы ны «рай», дзет кі аж но 
за мер лі ад за хап лен ня. У іх ва-
чах бліш чэ лі іск рын кі-ці ка він-
кі.

— А мы з дзед кам ро бім для 
пту шак кар муш кі, — адаз ваў-
ся Шы мак Сі да рук, — каб пад-
кар міць іх, ка лі ма роз і за веі. 
Я раз ма лёў ваю іх хат кі ў яр кія 
ко ле ры, каб усім бы ло цяп лей.

Са праў ды, ка лі гля дзіш на 
спа га ду і пры го жыя жэ сты, 
на яр кія ко ле ры во се ні ці на 
вя сё лыя кар муш кі, — усім на 
сэр цы цяп лей. І ўсё па чы на ец-
ца са спа га ды, з ува гі да сяб роў 
і іх праб лем.

Зор ка

Ха це лі ве даць усё!
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Л я  с у н
У ста рым ле се ўсё зда ец ца ін шым чым ба чым і ра зу ме-

ем. Да мі фіч на га ду ман ня схі ляе нас по шум лі сто ты і га лі-
нак, ра скош на ра ска лы ха ных вет ры кам. Ча ста ў аб ры сах 
ма ла дых дрэў і ку стоў ба чым по ста ці, які на па мі на юць ка-
зач ных пер са на жаў.

Ля сун — по стаць са ста ра даў ніх па вер’ яў бе ла ру саў.

Ён — гас па дар ле су і звя роў. Жы ве ў ляс ных нет рах 
і толь кі зрэд ку вы хо дзіць на ляс ную па ля ну. Лю дзі ўяў ля лі 
яго як ста ро га ча ла ве ка з бе лым тва рам, з вя лі кі мі ва чы-
ма, у звя ры най шку ры. Ля сун ве даў ха рак та ры лю дзей. 
Для доб рых лю дзей ён па каз ваў грыб ныя і ягад ныя мес-
цы, на га няў па ляў ні чым у сет ку звя ры ну і пту шак, да па-
ма гаў бор т ні кам уста на віць мес цы для пча лі ных ка лод. 
А тых, ка го не лю біў, мог доў га ва дзіць кру га лём па ляс-
ных сцеж ках ды астаў ляў блу дзіць аж да ран ня.

Каб вяр нуць та го, хто заб лу каў у ле се, лю дзі за доб ры ва-
лі ле су на. Яны кла лі на скры жа ван ні ляс ных сце жак хлеб 
з сол лю і са ла. Та кая яда, ду ма лі на шы прод кі, дас па до бы 
гас па да ру ле су.

(гак)

Мак сім Баг да но віч, 1910 

Чу еш гул?
Чу еш гул? — Гэ та сум ны, мар кот ны ля сун
Па чы нае ня го лас на граць:
Пад ру ка мі яго, на вя ва ю чы сум,
Быц цам ты ся чы, крэп ка на цяг ну тых, струн,
Тон ка стволь ныя сос ны зві няць.

Ці ка заць, ад ча го па цям не ла ра ка,
За шам рэ лі мац ней ка ла сы
І аб чым шэп ча ім га ла сок ве цяр ка,
Што зі яе-дры жыць на ліс цёх лаз ня ка:
Кроп лі слёз ці ха лод най ра сы?

Äçå öåíü ñÿ ãàå
 

Не ка лі пры да ро зе з Вой ш каў у Зай чы кі ста я ла ста рая жа ра лі стая 
лі па. Хоць яе сар ца ві на даў но абяр ну ла ся ў па рах ню, а вер ша-
лі на цал кам струх ле ла і аб ва лі ла ся, але ніж нія голь кі кож ную 

вяс ну ку ча ра ві лі ся гу стою лі сто тай...
Бі лі ся тут, ка жуць, які ясь ці вой скі. Бі лі ся не на жыц цё, а на смерць. 

І ба чыць адзін ка ман дзір, што яго вой ска па хіс ну ла ся і па бег ла пад на-
ці скам во ра га. Сха піў ён та ды ака ва ны жа ле зам сун дук з гра шы ма на 
зап ла ту сва ім жаў не рам і за ка паў яго паб лі зу гэ та га дрэ ва. Част ка сал-
дат та го ка ман дзі ра за гі ну ла ў біт ве і кос ці іх ля жаць по бач з кас ця мі 
іх ніх неп ры я це ляў на тых ста рых мо гіл ках, што ка ля ўро чыш ча Пры-
стань пры са мой ра цэ Нар ве. Дру гая ж част ка ра зам са сва ім ка ман дзі-
рам тра пі ла ў па лон і пай ш ла ў ня во лю.

Мі ну лі га ды, ха дзі лі і ез дзі лі сю дой лю дзі, і рас ла са бе ўвысь і ўшыр 
лі па на па гор ку. Ніх то так і не зда га даў ся б пра за ка па ны тут скарб, 
але ж той ка ман дзір, да жыў шы да глы бо кай ста рас ці ў чу жы не, пе рад 
смер цю на пі саў та ста мент. Зга даў у ім пра сун дук зо ла та і да даў, што 
за ка паў яго тут у та кім мес цы, ку ды да ся гае цень лі пы.

Спад ка ем цы мі гам прым ча лі ся шу каць скарб. Бы ла як раз ра ні ца 
і цень раз га лі ста га дрэ ва ся гаў на паў вяр сты ці бо лей. Кі ну лі ся яны 
ка паць. Ка па юць ямы ў рост ча ла ве ка, а там ні чо га ня ма. Тым ча сам 
со ней ка пад ня ло ся і цень стаў ін шае мес ца па каз ваць. Да вай яны там 
ямы ка паць. Не пас пе лі і да по я са вы ка паць, як цень да лей пе ра бег. 
Ка па лі яны так, ка па лі ра ні цай, у поў дзень і пад ве чар, а цень вёў іх 
усё ў но вае мес ца. Ка па лі яны ты дзень, ка па лі ме сяц, на ва кол ле пе ра-
ры лі, і ані як не маг лі на скарб нат ра піць. І толь кі та ды, як са сто мы 
не да лі ра ды ўжо ног ва ла чыць, зра зу ме лі, што скар бу не зной дуць, 
бо ў та ста мен це не бы ло ска за на, у якую па ру го да і дня той ка ман дзір 
сун дук з зо ла там за ка паў.

Ця пер цень сва ім аб ся гам ужо не спа ку шае лю дзей шу каць той скарб. 
А ад ста рас ці лі па зу сім за сох ла і зва лі ла ся. На ват не вя до ма, дзе яна 
і рас ла.

(Ле ген ду для на шай ста рон кі 
«Зор ка», як паз на ча на ў кні зе «Ле-

ген ды і па дан ні» за пі саў ніў скі жур-
на ліст Мі ко ла Гай дук у 1980 го дзе. 

Ле ген ду дру ку ем у ска ро ча ным ва-
ры ян це.)

(БЕ ЛА РУ СКАЯ НА РОД НАЯ ЛЕ ГЕН ДА)
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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 № 39-2019: 
Глуш, сказ, мат, Ас, сак рэт, Ян, мо да, сэр ца, 

тон, льві ца, які, на, яна, за рас нік. Граб, мо лат, 
сад, вяз, ма ка ві на, факт, цар, трус, эсэ, Ас, 
кут, Яцак, зме на, ікс.

Уз на га ро ды, знач кі з бе ла ру скай сім во лі-
кай, вый г ра лі Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-
Пад ляш ска га і Мая Ляў чук з Бе ла сто ка. Він-
шу ем!

Pas
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Раз вед чык ад кі нуў ся на спін ку крэс ла 
і па ста раў ся па ду маць пра штось вя сё лае. 
І за ра га таў. Ус пом ніў анек дот, які па чуў 
ад сва іх ка лег зу сім ня даў на, як вы кон ваў 
чар го вае, як заў сё ды, сак рэт нае за дан не 
на ней кім схо дзе кі раў ні коў кра ін Бліз ка га 
Ус хо ду. Анек дот яму так спа да баў ся, што 
ён яш чэ раз пра га ва рыў яго ўслых:

— Пас ля пра цоў на га са мі ту на Бліз кім 
Ус хо дзе не ка то рыя сул та ны — ама та ры 
аб ме ну жон ка мі — на ноч па мя ня лі ся га рэ
ма мі.

І зноў за ра га таў:

— Вось гэ та ноч ка бы ла! — вы гук нуў 
ён з за хап лен нем і зай з д рас цю. — Не тое, 
што тут: кіс неш, як пра тэр мі на ва нае пі ва, 
і на кож нае спаз нен не з ра бо ты да ха ты 
пры дум ля еш для сва ёй ка ха най на столь кі 
не рэ аль ныя вер сіі, што іх хіт рас п ля цен
ням на ват у Крам лі па зай з д рос ці лі б. 
А паін ша му нель га. У неш та пры мі тыў нае 
або праў дзі вае яна не па ве рыць. Асаб лі
ва ў праў дзі вае. Маг ла б слу жыць у ма ім 
ад дзе ле, каб не бы ла ма ёй жон кай. Та кія 
га дзю кі ўсім па трэб ныя. І нам, і са ве там. 
Але са ве ты да яе не да бя руц ца. Бо нас 
з імі раз дзя ляе акі ян і дэ ма кра тыя.

Спец с луж бо вец на хві лін ку сці шыў ся, 
за да во ле ны сва і мі выс но ва мі пра жон ку 
і са ве таў, а пас ля схі ліў ся над па лі тыч най 
ма пай све ту, ра скі ну тай на шы ро кім свет
ла ду бо вым пра цоў ным ста ле не вя лі кай 
глад кай прас ці ной. Спяр ша яго по зірк блу
каў, як у га лод на га ваў ка, па ўсёй тэ ры то
рыі, па мен ша най за рэ аль ную ў не каль кі 
сот няў ра зоў. А пас ля, як яст раб пе рад ата
кай, скан цэн т ра ваў ся на ад ной кроп цы.

— Я да ка жу ім, гэ тым па лі тыч ным пу
ста ме лям і агід ным бра ху нам, што толь кі 
я ма гу змя ніць свет да леп ша га, — пра шап
таў ён. — І гэ та не ам бі цыі. Гэ та ў гні лых 
па лі ты ка наў іх ам бі цыі та кія ж гні лыя, як 
і яны са мі. Яны заў сё ды па чы на юць неш
та ра біць за поз на і за кан ч ва юць за ра на. 
Ад іх тол ку як ад кі тай скіх па ла чак у цу кар
ні цы. А я вы кон ваю свой аба вя зак пе рад 
на ро дам ЗША. Па лі ты кі ўсе ста лі пра даж
ны мі і пе рап ра даж ны мі су ка мі. Яны ро
бяць усё, каб згань біць Аме ры ку. Яны не 
ве раць, што Са вец кі Са юз раз ва ліц ца, як 
ста ры воз на дзі ра вай да ро зе. І не фі нан
су юць гэ тай ідэі. Ну што ж! Я гэ та зраб лю 
сам. І вы цяг ну ў іх на гэ та гро шы ні бы та 
пад ін шы пра ект. Я не пап лы ву па плы ні, 
як ін шыя, а зраб лю гэ та на су пе рак усім 
аб ста ві нам. Як сцвяр джае ста рая ін дзей
ская пры маў ка, па ця чэн ні мо жа плыць на
ват мёр т вая ры ба. А я жы вы і да ка жу гэ та. 
І гэ тыя дэ бі лы з па лі тыч ных ко лаў мне не 
пе раш ко дзяць.

Спец с луж бо вец ад вёў по зірк ад ма пы 
і гля нуў на ўраж валь ных па ме раў гло бус, 
які ста яў у кут ку ля шы ро кай ску ра ной 
ка на пы, лю бі ма га мес ца ад па чын ку шэ
фа.

— Боль шая част ка пла не ты пак ры та 
ва дой, а рэш та Зям лі пак ры та дэ бі ла мі, 
— зра біў ён яш чэ ад ну неў мі ру чую выс но
ву, якую пас ля доў гія га ды лю дзі роз ных 
на ро даў бу дуць ус п ры маць як да па топ ную 
муд расць.

Пас ля зноў ута пы рыў ся ў ма пу яш чэ 
больш уваж лі ва і пра стаг наў, як ка бан па
ра не ны ў аза дак:

— А я ж ані ра зу не быў у Мін ску сам, 
— у раз ва гах пра свой план рас ча ра ва на 
вы гук нуў ён, паг ля да ю чы, як „Джэк Дэ
ні элс”, што пры зям ліў ся ў шклян цы, як 
вядзь мар ка ў сту пе, пра ма на ма пу не да
лё ка ад Бе ла ру сі, пе ра лам ляе со неч ныя 
пром ні. — Якая не да пуш чаль ная для раз
вед чы ка па мыл ка! Я па ві нен быў прад
ба чыць, што мне прый дзец ца ўка ра няць 
свай го аген та ў ва ко лі цах Мін ска. Па ві
нен! Раз вед чык па ві нен ве даць усё. Вось 
жа на ват пра гэ тую спё ку, што і сі ноп ты кі 
не прад ка за лі, я ве даў ужо не каль кі га
доў та му. А пра Мінск упус ціў, як ду рань 
гро шы. А так не аб ход на са мо му ўсё пра
ма цаць, са мо му ўсё праг ле дзець... А то 
да ру чыш яко му паў дур ку, а ён за по ра та кі 

Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  2

ге ні яль ны план! Эх! Прак ля тая ра бо та! 
Прак ля тая ра бо та!! Прак ля тая ра бо та!!!

Бы ва ла га раз вед чы ка вель мі за не па
ко і ла тое, што ён не да кан ца вы ка ры стаў 
свой па тэн цы ял у бе ла ру скім кі рун ку. А гэ
та та кі пра кол на ват для са ма га дроб на га 
шпі ё на. А ён аж но кі раў нік звыш сак рэт на
га ад дзе ла звыш сак рэт най служ бы, у пад
па рад ка ван ні яко га тых шпі ё наў як сне гу 
зі мой. Бо, каб па тра піць у Бе ла ру скую Са
вец кую Са цы я лі стыч ную Рэс пуб лі ку і там 
ра ства рыц ца не заў ва жа ным у та маш нім 
гра мад стве, у яго бы ло ўсё. Там тэй шую 
мо ву ён зболь ша га ра зу меў, бо, хоць 
дзед на стой ваў на пра віль ным пшэ кан ні, 
ба бу лі ны пес ні і каз кі на ноч так са ма не 
пра па лі да рэм на. Та му ма лень кі Джэк 
на ву чыў ся і дзе каць, і джэ каць, і пшэ каць 
ад ноль ка ва па га на. І тым да га дзіў і дзе
ду, і баб цы. А ру скую мо ву вы ву чыў яш чэ 
ў раз вед ш ко ле.

Ён па ды шоў да ак на, ад крыў жа лю зі 
цал кам і ўзняў шклян ку да роў ня ва чэй 
так, каб яна раз мяс ці ла ся па між ім і сон
цам.

— Ну вось, і лёд ра стаў, — ус міх нуў ся 
раз вед чык і са ма за да во ле на па ка чаў га
ла вой. — І гэ та ж я прад бач ваў так са ма. 
А тут... Эх, Мінск, Мінск...

2. Цём ная ма скоў ская ноч

А ў гэ ты час у суп раць лег лым кут ку 
пла не ты, на дру гім кан ты нен це, у го ра дзе 
Маск ве (РСФСР, СССР), біў пя рун, лю та
ва ла на валь ні ца, дождж ліў, як пот з іл ба 
кі раў ні ка сак рэт най спец с луж бы ў Ва шын
г то не, і не збі раў ся спы няц ца. Як ні дзіў
на, у Маск ве ў гэ ты мо мант бы ла цём ная 
ноч. Ды што там цём ная! Цям нют кая, як 
у ка ме ры на Лу бян цы для па лі тыч ных 
зня во ле ных.

Кі раў ні ка ад на го сак рэт на га ад дзе ла 
ад ной сак рэт най спец с луж бы СССР (якой 
кан к рэт на так са ма не ўзгад ва ец ца з тае 
са май пры чы ны яе звыш сак рэт нас ці) 
вель мі бян тэ жыў гэ ты няз руч ны для пра
цы факт, што як у Ва шын г то не дзень, то 
ў Маск ве аба вяз ко ва ноч. Ён лі чыў гэ та 
вя лі кай пры род най нес п ра вяд лі вас цю, 
бо яго аме ры кан скі ка ле га ў гэ ты мо мант 
мог плес ці ін т ры гі су праць Са вец ка га 
Са ю за ў пра цоў ны дзён ны час, як і ўсе 
нар маль ныя лю дзі па той і па гэ ты бок ад 
жа лез най зас ло ны, а яму, ад на му з кі раў
ні коў са вец кай раз вед кі, пры хо дзі ла ся 
ра біць гэ та ноч чу, як бан ды ту, ка лі ўсе 
астат нія са вец кія лю дзі на поў ні цу вы ка
ры стоў ва юць сваё за кон нае пра ва на 
ад па чы нак і ці ха са пуць са бе ў дзве дзір
кі, як па ра сят кі ля сві на мат кі, ці як са ма 
свін ка. І па ра лель на яш чэ раз г ля да юць 
ка ля ро выя сны пра свет лую бу ду чы ню 
пра цоў на га лю ду.

„Ка лі я ўжо выс п лю ся? — сум на па ду
маў ён і прай шоў ся ўздоўж доў га га ста ла 
свай го яш чэ даў жэй ша га за сак рэт ны 
ту нэль пад Маск войра кой ка бі не та. — Па
ку тую вось тут, як нач ны вар таў нік пры 
пу стым кал гас ным скла дзе, дзе апош няе 
зяр нят ка мы шы з’е лі яш чэ да ўво зу Мі кі
там Хруш чо вым аме ры кан скай ку ку ру
зы”.

Стол ні чо га не ад ка заў. За хоў ва лі поў
нае маў чан не і ад ноль ка выя, як бліз ню кі, 
крэс лы, што ста я лі з абод вух ба коў ста ла. 
Маў ча ла і зя лё ная, як на кар ці не з Улья на
вымЛе ні ным, на столь ная лям па, і брон
за вы бюст та го Улья на ваЛе ні на маў чаў, 
і цём ны, як тру на вам пі ра, сак рэт ны 
сейф, і тэ ле фон з вы я вай гер ба Са вец ка
га Са ю за на ды ску, і на ма ля ва ны пар т рэт 
Фе лік са Эд мун да ві ча Дзяр жын ска га 
на сця не, і са мі сце ны так са ма маў ча лі. 
Та кія ха лод ныя і маў к лі выя, як за ма ро жа
ная ня на вісць, сце ны, хоць і аба бі тыя да 

па ло вы цёп лым дрэ вам шля хет най па ро
ды. Ойёй! Сце ны! Спец с луж бо вец доб ра 
ве даў, што яны, сце ны, уме юць не толь кі 
маў чаць, але і слу хаць, і на ват га ва рыць!

— Ды што я та кое ду маю? — спа ло хаў
ся спец с луж бо вец сва іх жа ду мак і азір
нуў ся па ба ках, ні бы та пра вя ра ю чы, ці 
не пад с лу хаў хто яго дум кі. — Ня ма нам 
спа кою, па куль не пе ра мо жа ка му нізм ва 
ўсім све це! — гуч на вык рык нуў ён і зноў 
азір нуў ся.

І пра віль на зра біў. А хто яго ве дае, ці 
прас лух ва юць у гэ ты мо мант твае дум кі 
ці не?! Ну не, смеш нае пы тан не! Смеш нае, 
як куль га вы трак тар на кал гас ным по лі. 
Што прас лух ва юць, то гэ та ад на знач на! 
Тут і да баб кі ха дзіць не трэ ба. Прас лух
ва юць як піць даць. Пы тан не ў тым, хто 
іх прас лух вае. Ка лі аме ры кан цы, во ра гі, 
то гэ та паў бя ды. Што яны мо гуць зра біць 
з ты мі дум ка мі і з кры ні цай іх уз нік нен ня? 
А вось ка лі пад с лу ха юць свае, род нень
кія, то даб ра не ча кай... Мо жа скон чыц ца 
ка таст ро фай гор шай за Ка рыб скі кры зіс.

А тут яш чэ гэ тая ана маль ная на валь
ні ца, якая збі ва ла з ду мак так, як рас сей
вае кан цэн т ра цыю ёгі ў по зе ло та су звы
чай ны ба наль ны ге ма рой. Адзі нае, што 
це шы ла сэр ца бы ва ла га са вец ка га раз
вед чы ка, які па чаў сваю дзей насць яш чэ 
юна ком у кан цы вай ны, вык ры ва ю чы 
„ан ты са вец кія эле мен ты” ся род мір на га 
на сель ні цтва За ход няй Бе ла ру сі, дык 
гэ та тое, што ў Ва шын г то не з над вор’ ем 
так са ма ней кая нез вы чай ная пры род
ная ана ма лія. Яго заў сё ды істэ рыч на 
і пя кель на ра да ва ла, ка лі ў Ва шын г то не 
штось не так. Бы ва ла на ват ду маў: „Ня
хай у нас тут па ло ва на сель ні цтва паз ды
хае, як ат ру ча ныя па цу кі, абы і ў іх так са
ма не менш за па ло ву здох ла”.

— Ду маю, што кі раў ні ку аме ры кан скай 
спец с луж бы ў га ла ву пры хо дзяць дум кі 
па гу ляць пад спё кай го лым, каб змя ніць 
ко лер ску ры і та кім чы нам заб лы таць 
нас кан чат ко ва, — за ду мен на пра мы каў 
кі раў нік спец с луж бы са вец кай і зра біў 
ней кую паз на ку ў сва ім на тат ні ку. — Ну 
што ж, гэ та бы ло б ра зум на з яго бо ку. 
Умець мя няць аб ліч ча вель мі важ на 
для раз вед чы ка. Не менш важ на, чым... 
— тут ён хіт ра ва та ўсміх нуў ся, але хут ка 
вып ра віў ся і зноў на кі нуў на твар зак ла по
ча напра цоў ны вы гляд, — змя ніць ко лер 
ску ры! Хм! Трэ ба ад даць на леж нае яго 
кем лі вас ці. І як гэ та сво е ча со ва, уліч ва ю
чы, што яго Аме ры ку хут ка, як ка на лі за
цый ным лю кам па га ла ве, нак рые хва ля 
па літ ка рэк т нас ці. Яны то яе су праць нас 
рых ту юць, каб выс ме яць на шу ка му ні
стыч ную тэр мі на ло гію. Ох і не бяс печ ную 
гуль ню за му ці лі. Гэ та ж пал ка з дву ма 
кан ца мі. Гля дзіш, ад ным і па сва ёй га ла
ве да ста неш. Так мож на са мо му ўва ліц ца 
ў тую яму, што ка па еш ін ша му.

Са вец кі спец с луж бо вец яш чэ кры ху 
па фі ла соф ства ваў у дум ках на тэ му тэр
мі на ло гіі ідэ а ла гіч най вай ны і ўплы ву 
лін г ві стыч ных тэр мі наў на мыс лен не ча
ла ве ка, а пас ля зноў ус лых пе рай шоў да 
раз ваг пра спра вы на дзён ныя.

— Але ж ён на гэ та ні ко лі не пой дзе 
— мя няць ску ру! Я ж ве даю гэ та га хіт
ра га аме ры кан ска га лі са! Ры зы ка ваць 
са бой у та кую ана маль ную спё ку пры 
яго дос ве дзе бу дзе не а бач лі ва. Мож на ж 
пе рат ва рыц ца ў куч ку по пе лу пад тым 
ва шын г тон скім сон цам. А га лоў нае — ён 
жа не ну дыст! І цяр пець не мо жа ну ды
стаў...

Яго раз ва гі не ча ка на, як ін фаркт мі я
кар да, пе рар ваў яр кі зіг заг блі ска ві цы. 
Ус лед грым нуў пя рун, ды так, што крам
лёў скія зор кі на ім г нен не па тух лі і ад кі
ну лі ней кія жу дас ныя це ні, па доб ныя на 

зна кі сек тан таў. Але кі раў нік са вец кай 
спец с луж бы на ват не здры га нуў ся. Ён 
не ба яў ся ні чо га. Ні на валь ні цы, ні спё кі, 
ні сек тан таў, ні шпі ё наў, ні свай го аме ры
кан ска га ка ле гінеп ры я це ля, ні на ват 
(страш на па ду маць) са мо га Ге не раль на
га сак ра та ра Са вец ка га Са ю за Ле а ні да 
Ільі ча Брэж не ва! Яго твар быў не ру хо мы, 
як у му міі Ту тан ха мо на. І на ват быў не
чым па доб ны з вы гля ду. (Гэ та моц на 
бян тэ жы ла са вец ка га спец с луж боў ца, бо 
па та ем на ён ма рыў быць па доб ным да 
ін шай му міі. Да за баль за ма ва най по ста ці 
Ула дзі мі ра Ільі ча Ле ні на. Але не чым не 
да цяг ваў. І не ве даў чым. І ба ра ду ад га
доў ваў, і кеп ку ста раў ся на сіць пале нін
ску. Усё ад но не ча га бра ка ва ла).

Але і ён быў не без стра ху. Ча го са праў
ды па бой ваў ся са вец кі раз вед чык, дык гэ
та не ча ка на га раз ва лу СССР. Пры гэ тым 
ён ба чыў, як у яго кра і не ўсё ста но віц ца 
хіст кім і не на дзей ным, як кал гас ны плот, 
ча со ва пад пёр ты кал гас ным жа ал ка го
лі кам.

— Мой бы ва шын г тон скі ка ле га ў та кой 
сі ту а цыі спас лаў ся б на чар го вую ін дзей
скую муд расць, якія ён страш на лю біць, 
— уз дых нуў спец с луж бо вец. — Пры кла
дам на та кую, што ка лі ты заў ва жыў, 
што едзеш на мёр т вым ка ні, то хут чэй 
злазь. Але ж я не ін дзе ец і на ват не аме
ры ка нец. Я — ка му ніст. А мы, ка му ні сты, 
не ма ем на цы я наль нас ці. За тое мы не 
ба ім ся цяж кас цей Мы на ват са мі са бе 
іх ства ра ем, а пас ля са мі ж муж на пе ра а
доль ва ем.

Раз вед чык за ду маў ся. У та кой сі ту а
цыі для яго важ на бы ло зраў няць шан цы 
з неп ры я це лем і гэ так жа па спра ба ваць 
раз ва ліць ЗША. Толь кі гэ тая за да ча вы
гля да ла на столь кі не рэ аль най, што ён, 
рас ча ра ваў шы ся ў ёй ад ной чы, па ра іў 
адзін ад со так срод каў, вы дзе ле ных для 
гэ та га раз бу раль на га пра ек та, скі ра ваць 
на ас ва ен не кос ма су.

— Дзя ку ю чы гэ та му, Юры Га га рын 
змог стаць пер шым ча ла ве кам, які 
афі цый на выр ваў ся з лап сва ёй са цы я
лі стыч най ай чы ны і па ля цеў у кос мас. 
Пра ля цеў ся ва кол Зям лі, як ля пуб ліч най 
пры бі раль ні, — ус пом ніў спец с луж бо вец 
і га на ро ва ўзняў га ла ву, як на бюс це Ле
нін.

За тым спах мур неў і пра доў жыў:

— А я не ве рыў, што ён вер нец ца 
на зад. Ча мусь ці ўсе, хто ад нас вы ры ва
юц ца, на зад не вяр та юц ца. Асаб лі ва як 
у Аме ры ку выр вуц ца. От, гэ тая Аме ры ка! 
Мне, бы вае, зда ец ца, што мы толь кі для 
та го і зра бі лі рэ ва лю цыю, каб ру скія 
яш чэ больш па лю бі лі Аме ры ку. А Юра 
Га га рын вяр нуў ся. Не ўцёк, хоць быў да
лё ка за ме жа мі СССР. Дзі вак ней кі наш 
Юрач ка. А мо жа, у бу ду чым на пар т фель 
ра бот ні ка Па літ бю ро ме ціў?! Мо жа, не та
кі ён і дзі вак быў?!

А яш чэ больш, чым раз ва лу СССР, спец
с луж бо вец ба яў ся па цяп лен ня ад но сін 
па між Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі і Са ю
зам Са вец кіх Са цы я лі стыч ных Рэс пуб лік.

vВіктар САЗОНАЎ
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У бу дын ку бы ло га чы гу нач на га вак
за ла ў Гай наў цы яш чэ ў ве рас ні 
ад к ры ла ся ба га тая вы ста ва вы
ра баў ру ка дзель ніц з Гай наў ска га 

і Бель ска га па ве таў «Гі сто рыі сат ка ныя 
з ні цей — ста рое ру ка дзел ле для бу ду чы
ні». Сто тка ных, вы шы ва ных і вя за ных 
круч ком прык ла даў ру ка дзел ля са ста ві лі 
ці ка вую, вя лі кую эк с па зі цыю, якую ар га ні
за ва ла Куль тур нае аб’ яд нан не «Паш тоў ка» 
з Па ліч най. Ма стац кае ру ка дзел ле вы ка на
лі на род ныя ма стач кі з на шых бе ла ру скіх 
вё сак на пра ця гу апош ніх ста га доў. Боль
шасць эк с па на таў мі нуў ш чы ны — пак ры
ва лы, па ла ві кі, сур вэ ты, руч ні кі, ма кат кі, аб
ру сы, ці на ват свя точ ная воп рат ка — бы ла 
па зы ча на ад іх улас ні каў, не ка то рыя з якіх 
пры бы лі на вы ста ву, каб ра ска заць пра 
ўнас ле да ва ныя на род ныя вы ра бы.

Двух па вяр хо вы бу ды нак чы гу нач на га 
вак за ла ў Гай наў цы быў збу да ва ны ў ся мі
дзя ся тых га дах мі ну ла га ста год дзя. Мне 
на пра ця гу пя ці 
га доў ву чо бы 
ў Вар шаў скім 
уні вер сі тэ це пры
хо дзі ла ся ў ім 
ча каць цяг ні ка 
ў ста лі цу. Ця пер, 
ка лі я зай шоў 
у даў но за чы
не ны бу ды нак 
вак за ла, ажы лі 
ўспа мі ны. Жы ха
ры Гай наў ш чы
ны ча ка юць, ка лі 
бу дзе зда дзе на 
ў ка ры стан не 
грун тоў на ма
дэр ні за ва ная 
чы гу нач ная 
лі нія з Гай наў кі 
ў БельскПад
ляш скі, на якой 
рух цяг ні коў быў 
спы не ны яш чэ 
ў дзе вя но стых 
га дах мі ну ла га ста год дзя. На ад к рыц ці 
вы ста вы на вед валь ні кі гля дзе лі не толь кі 
эк с па зі цыю, але і бу ды нак вак за ла, з яко
га ад п раў ля лі ся ў свет за аду ка цы яй і на 
пра цу. Част ку іх са стаў ля лі пен сі я не ры. 
Ма ю чы мно га воль на га ча су, не ка то рыя 
па ча лі вя заць круч ком і вы шы ваць, ка ры
ста ю чы ся даў ні мі ўзо ра мі, якія пе ра да ва лі
ся з па ка лен ня ў па ка лен не. Ся род на вед
валь ні каў бы лі ма ла дыя асо бы, а так са ма 
жы ха ры Гай наў ш чы ны ся рэд ня га ўзро сту, 
якія за хоў ва юць тка ныя, вы шы ва ныя і ка
рун ка выя ра бо ты, вы ка на ныя іх ба бу ля мі 
і пра ба бу ля мі.

На эк с па зі цыі бы лі раз меш ча ны ра бо ты, 
вы ка на ныя ў роз ных пе ры я дах мі ну ла га 
ста год дзя. Най ста рэй шае ру ка дзел ле бы
ло зроб ле нае ў пер шых яго дзе ся ці год дзях. 
Ра ней га лоў ны ар га ні за тар вы ста вы Ага та 
Рых цікСкі бін ская з Аб’ яд нан ня «Паш тоў
ка» з да па мо гай сяб роў за яз джа ла да 
вя ско вых жан чын, якія за ха ва лі сваё ру ка
дзел ле і ра бо ты сва іх прод каў, раз г ля да лі 
вы ра бы, фа таг ра фа ва лі і апіс ва лі.

— Рэ а лі зу ю чы пра ект «Гі сто рыі сат
ка ныя з ні цей — ста рое ру ка дзел ле для 
бу ду чы ні» мы на вед ва ем улас ні каў даў
ня га ру ка дзел ля, рэ гіст ру ем і апіс ва ем 
прык ла ды на род ных вы ра баў. За піс ва ем 
са мыя ці ка выя гі сто рыі спа лу ча ныя з ру
ка дзел лем. Ар га ні зу ем вы ста вы вы ра баў, 
на ма га ем ся за ха ваць ад за быц ця даў няе 
ма ста цтва, якое на да лей за ста ец ца ва ўла
дан ні наш чад каў. Пра па ну ем ка ры стац ца 
ўзо ра мі і рас п ра цоў ка мі на род на га ру ка
дзел ля, ства раць на іх ас но ве су час ныя 
кам па зі цыі, — па ін фар ма ва ла Ага та Рых
цікСкі бін ская з Аб’ яд нан ня «Паш тоў ка», 
ар га ні за тар вы ста вы і ка ар ды на тар пра ек
та, які рэ а лі зу ец ца дзя ку ю чы пад т рым цы 

Мі ні стэр ства куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны.

У рэ а лі за цыі пра ек та Ага це Рых цікСкі
бін скай да па ма гае спе цы я ліст па на род
ных тка ні нах і ўбо рах Пат рык Паў ля чык 
— за ха валь нік у Ад дзя лен ні эт на гра фіі 
Поль ш чы і Еў ро пы Дзяр жаў на га эт наг ра
фіч на га му зея ў Вар ша ве. Пас ля ад к рыц
ця вы ста вы ра сказ ваў ён пра асаб лі вас ці 
на род на га ру ка дзел ля саб ра на га ў Гай
наў скім і Бель скім па ве тах і ад каз ваў на 
пы тан ні саб ра ных. Пра ткац кія тра ды цыі 
рас па вя ла Бар ба ра Га раль чук з Мок ра га, 
якая зап рэ зен та ва ла вя лі кую хуст ку з воў
ны і воп рат ку сва ёй пра ба бу лі, у якой яна 
вян ча ла ся.

— Мая пра ба бу ля вян ча ла ся ў 1910 
го дзе. На мно гіх тут саб ра ных пра цах, руч
ні ках, пос ціл цы, ці сур вэ тах прык мет ная 
бе ла ру ская сім во лі ка, ха рак тэр ная для 
на ша га рэ гі ё на. На тка ным і вы шы ва ным 
ру ка дзел лі вель мі важ ны мі бы лі ко ле ры, 
на пры клад, чыр во ны ко лер быў сім ва лам 
ка хан ня, ак тыў нас ці, — ска за ла Бар ба ра 
Га раль чук.

Спе цы я ліст па на род ных тка ні нах і ўбо
рах Пат рык Паў ля чык асаб лі вую ўва гу 
звяр нуў на даў нія пак ры ва лы, вы ка на ныя 
ў пе ра бо ры, на якіх за ха ва лі ся ці ка выя 
ўзо ры і ма ты вы з птуш ка мі і рас лін нас цю, 
якіх ня ма ў ін шых рэ гі ё нах Поль ш чы. Пра 
ары гі наль насць та кіх ма ты ваў га ва ры лі 
так са ма жан чы ны з Гай наў кі, якія за хоў ва
юць даў няе ру ка дзел ле ў сва іх да мах.

— На прэ зен та ва ным тут ру ка дзел лі за
ха ва ныя бе ла ру скія ма ты вы і ўзо ры, якія 

пе ра да ва лі ся на на шай тэ ры то рыі з па ка
лен ня ў па ка лен не і якія вар та за хоў ваць, 
— за я віў ды рэк тар Гай наў ска га бел лі цэя, 
ва я вод скі рад ны Ігар Лу ка шук.

— Мая цеш ча На дзея Гэр цун, з до му 
Гу рын, вы ка на ла гэ тую пры го жа вы шы
ва ную ма кат ку з паў лі на мі і рас лін нас цю 
яш чэ ў Арэш ка ве, пе рад тым як вый ш ла 
за муж у Істок. Пас ля я ста ла яе ўлас ні
цай і па зы чы ла на вы ста ву. Я ра да, што 
тут па каз ва ец ца так мно га ру ка дзел ля, 
якое ча ста бы ло сха ва нае ў ша фах. Ра ней 
пак ры ва ла мі зас ці ла лі лож кі і тап ча ны, 
ма кат кі ўпры гож ва лі сце ны драў ля ных да
моў. Ця пер ма ла яны вы ка ры стоў ва юц ца 
ў якас ці аз до бы па ко яў і кух няў. Ад нак, так 
як па я ві ла ся мо да на руч ні кі, мо жа па я віц
ца мо да і на ма кат кі, — рас па вя ла Ле на 
Бо рак з Істо ка.

За раз тка нае, вы шы ва нае і гаф та ва нае 
ру ка дзел ле, вы ка на нае на шы мі ба бу ля мі, 
трап на на зы ва ец ца ма ста цтвам. На шы 
пра ба бу лі ве да лі як уме ла са стаў ляць 
ко ле ры і ўзо ры на вы шы ва ных руч ні ках, 
аб ру сах, ма кат ках, ці пак ры ва лах. Важ ныя 
бы лі тра ды цыі, але жан чы ны так са ма 
ка ры ста лі ся сва і мі аў тар скі мі рас п ра цоў
ка мі, ка лі тыя не вы хо дзі лі паза ме жы 
пэў ных ка но наў.

— У мя не ёсць даў няе тка нае, вы шы ва
нае і ка рун ка вае ру ка дзел ле, вы ка на нае 
ў мі ну лым. Я на да лей зай ма ю ся ткан нем, 
ву чу як ткаць і пры е ха ла сю ды, каб па гля
дзець вель мі ці ка выя вы ра бы ру ка дзел ля, 
вы ка на ныя на шы мі прод ка мі. Мо жа не ка
то рыя тут прэ зен та ва ныя ра бо ты ста нуць 
для мя не ін с пі ра цы яй для вы ка нан ня 

аў тар скіх пра ек таў для май го тка на га ру ка
дзел ля. Я тка ла і ў 4 ні ча ні цы, і ў 8 ні ча ніц, 
але най больш скла да на ткаць у пе ра бо ры, 
па коль кі для та кой пра цы па трэб ныя дзве 
асо бы, а я на о гул тку са ма стой на, — за я ві
ла Ірэ на Іг на цюк з Ляў ко ва.

— На вы ста ве ёсць не каль кі ма іх пак
ры ва лаў. Гэ тае пак ры ва ла з паў лі на мі і ін
шы мі ўзо ра мі, выт ка нае ў пе ра бо ры з воў
ны, вы ка на ла мая ма ма, Ма рыя Чык він 
з Ча хоў, якая ро дам з За ле шан. У мі ну лым 
усе тка лі, вы шы ва лі і круч ком вы кон ва лі 
ка рун кі. Ця пер ма ла хто зай ма ец ца ткан
нем, але за ха ва ла ся мно га ру ка дзел ля 
з мі ну ла га, якое толь кі част ко ва мы вы
ка ры стоў ва ем. Тут мож на па гля дзець 
вы ка на ныя роз ны мі тэх ні ка мі і з роз ны мі 
ўзо ра мі пак ры ва лы. Пры го жую вы шыў ку 
ві даць на руч ні ках, ма кат ках. Доб ра, што 
ар га ні зу юц ца вы ста вы ру ка дзел ля, што 
ма ла дыя прый шлі па гля дзець тое, што 
ў мі ну лым вы кон ва ла ся доў га, з вя лі кай 

цяр п лі вас цю і ме ла 
та кую вя лі кую вар
тасць, — ра ска за ла 
Ні на Хі лі ма нюк з Ду
бічЦар коў ных.

З жан чы на мі 
з Ду біц кай гмі ны 
пры е ха ла ды рэк тар 
Гмін на га ася род ка 
куль ту ры ў Ду бі чах
Цар коў ных Мі рас ла
ва Іва нюк.

— Ра ней мы збі
ра лі ру ка дзел ле 
ў Ду біц кай гмі не 
ў рам ках пра ек та 
«Гі сто рыі сат ка ныя 
з ні цей — ста рое 
ру ка дзел ле для 
бу ду чы ні». Пас ля 
апіс ва лі руч ні кі, 
пак ры ва лы, аб ру сы 
і сур вэ ты. Па каз ва

лі мы ру ка дзел ле, між ін шым, на вы ста вах 
у на шай гмі не. У Гай наў цы прэ зен ту ец ца 
ру ка дзел ле жан чын з Ду біц кай гмі ны — Ні
ны Хі лі ма нюк з Ду бічЦар коў ных і Ле ны 
Бо рак з Істо ка.

Ра ней быў пе ры яд, ка лі дзе ці і ўну кі пе
ра ста лі ці ка віц ца тка ны мі, вы шы ва ны мі 
і ка рун ка вы мі ра бо та мі сва іх мам і ба буль, 
і не ха це лі браць з са бой у го рад ру ка дзел
ля, якім так да ра жы лі ў мі ну лым іх прод кі. 
Апош нім ча сам наш чад кі вя ско вых жан
чын ста лі да ра жыць ра бо тай сва іх мам 
і ба буль, — ус па мі на ла ды рэк тар ГАК у Ду
бі чахЦар коў ных Мі рас ла ва Іва нюк.

— Ра ней на ша даў няе ру ка дзел ле 
мож на бы ло ку піць за не вя лі кія гро шы. 
Ця пер дзе ці і ўну кі вя ско вых май ст рых па
кі да юць са бе ста рыя руч ні кі, пак ры ва лы 
і аб ру сы, якія ста лі мод ны мі і з’яў ля юц ца 
па мят кай па прод ках, — за я ві ла жан чы на 
з Гай наў кі.

— Тут мож на ўба чыць ці ка выя руч ні кі, 
пак ры ва лы, ма кат кі і мно га ін шых вы ра
баў. Я так са ма саб ра ла ру ка дзел ле па 
сва іх прод ках, якое зна хо дзіц ца ў ма ёй 
род най ха це ў вёс цы, — ска за ла Та ма ра Яў
да сюк з Гай наў кі.

— У на шых да мах у вё сках ста я лі ка лаў
рот кі, крос ны і та кія пак ры ва лы, ці аб ру сы 
вы кон ва лі на шы ма мы і ба бу лі. Ма ла дыя 
дзяў ча ты мно га і цяж ка пра ца ва лі, каб на
за па сіць па саг, з якім ад п раў ля лі ся ў дом 
му жа. Дзяў ча ты, у якіх бы ло больш аб ру
саў, руч ні коў і ма ка так, лі чы лі ся больш 
пра ца ві ты мі, — га ва ры ла ста рэй шая на
вед валь ні ца вы ста вы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Гі сто рыі сат ка ныя з ні цей 
— ста рое ру ка дзел ле для бу ду чы ні

 У час ад к рыц ця эк с па зі цыі вы сту пі лі Ага та Рых цік-Скі бін ская з Куль тур на га аб’ яд нан ня «Паш тоў ка» (трэ цяя зле ва), спе-
цы я ліст па на род ных тка ні нах і ўбо рах Пат рык Паў ля чык (дру гі зле ва) і Бар ба ра Га раль чук з Мок ра га (па каз вае хуст ку) 
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90 га доў з дня на ра джэн ня

Івана Лепешава

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі мо ваз на вец, лі та ра ту раз на
вец Іван Ле пе шаў на ра дзіў ся 23 каст рыч
ні ка 1924 г. у вёс цы Іско зы (Дуб ро вен скі 
ра ён Ві цеб скай воб лас ці). У 1940 г. скон
чыў 8 кла саў, здаў эк стэр нам эк за ме ны за 
9 кла саў і па сту піў у Ар шан скі на стаў ніц кі 
ін сты тут, ву чо ба ў якім бы ла пе ра пы не на 
на ды хо дам ня мец каса вец кай вай ны. У 20 
га доў быў ма бі лі за ва ны ў вой ска і з 1944 г. 
ва я ваў на фрон це, быў па ра не ны пры выз
ва лен ні Кё ніг с бер га. Быў уз на га ро джа ны 
ор дэ нам і тры ма ме да ля мі.

Пас ля вай ны Іван Ле пе шаў у 1948 г. скон
чыў Ар шан скі на стаў ніц кі ін сты тут, быў раз
мер ка ва ны ў Свіс лац кую ся рэд нюю шко лу 
Гро дзен скай воб лас ці. Там пра ца ваў на стаў
ні кам бе ла ру скай мо вы. У час ста лін скіх 
рэ прэ сій бес пад стаў на за су джа ны да зня
во лен ня. Яго зві на ва ці лі ў тым, што ў час 
ня мец кай аку па цыі ні бы та слу жыў у па лі
цыі. У вы сыл цы ў 19491955 гг. пра ца ваў 
роз на ра бо чым у са вец кіх кан ц ла ге рах Пры
мор ска га краю. Нам но га паз ней — у 1963 г. 
— рэ а бі лі та ва ны за ад сут нас цю ві ны.

З 1956 г. Іван Ле пе шаў пра ца ваў на стаў
ні кам бе ла ру скай і ру скай моў і лі та ра тур 
у шко лах: спяр ша ў Маш та лер скай ся мі га
до вай шко ле Скі дзель ска га ра ё на, по тым 
у Бер ш таў скай ся рэд няй шко ле Шчу чын
ска га ра ё на. Пра цу ю чы ў шко ле, апуб лі ка
ваў у вы да ве цтве „На род ная ас ве та” дзве 
свае кні гі „Из го тов ле ние и ис поль зо ва ние 
таб лиц по рус ско му язы ку” (1966), „Ли те ра
тур нокра е вед че ский кру жок” (1969), якія 
бы лі вы со ка ацэ не ны та га час най ме та дыч
най на ву кай. У 1959 г. за воч на скон чыў на 
вы дат на фі ла ла гіч ны фа куль тэт Гро дзен
ска га пе да га гіч на га ін сты ту та, а ў 1971 г. 
— ас пі ран ту ру ў Мін скім пе да га гіч ным ін
сты ту це. У 1973 г. аба ра ніў кан ды дац кую 
ды сер та цыю па тэ ме „Проб ле мы фра зе
о ло ги че ской сти ли сти ки и фра зе о ло ги че
ской нор мы в сов ре мен ном бе ло рус ском 

ли те ра тур ном язы ке”. Уз на га ро джа ны зна
кам „Вы дат нік на род най ас ве ты”.

З 1971 г. Ле пе шаў пра ца ваў у Гро дзен
скім пе да га гіч ным ін сты ту це (пас ля ўні
вер сі тэ це) спа чат ку вык лад чы кам, за тым 
да цэн там (1973), пра фе са рам (1986). Быў 
вель мі зыч лі вым ін тэ лі ген т ным ча ла ве
кам, яко га лю бі лі і па ва жа лі сту дэн ты. Меў 
вы раз ную гра ма дзян скую па зі цыю, але 
пра сваё ла гер нае мі ну лае ўспа мі наць не 
ха цеў.

Ко ла на ву ко вых ін та рэ саў ву чо на гафі
ло ла га бы ло шмат г ран ным. Най перш гэ та 
дас ле да ван ні ў сфе ры фра зе а ло гіі, якой аў
тар прыс вя ціў больш за 10 кніг. Ад на з са
мых знач ных — ма наг ра фіяда па мож нік 
„Фра зе а ло гія су час най бе ла ру скай мо вы” 
(1998), якая з’яў ля ец ца вы ні кам шмат га до
вых тэ а рэ тыч ных нап ра цо вак дас лед чы
ка. Па глы бі ні вы ра шэн ня шмат лі кіх, ча ста 
спрэч ных пы тан няў, у сфе ры фра зе а ло гіі 
яна са мая грун тоў ная ў сла вян скай фра зе а
ла гіч най на ву цы. Шмат ува гі Іван Ле пе шаў 
на да ваў дас ле да ван ню ін шых моў ных з’яў, 
зай маў ся праб ле ма мі па рэ мі я ло гіі, лек сі ка
ло гіі, гра ма ты кі, куль ту ры мо вы, сты лі сты
кі, мо вы ма стац кай лі та ра ту ры і ін шым.

Іван Ле пе шаў — аў тар 520 на ву ко вых, на
ву ко ваме та дыч ных пуб лі ка цый, больш як 
40 кніг („Эты ма ла гіч ны слоў нік фра зе а ла
гіз маў”, „Лін г ві стыч ны ана ліз тэк сту”, „У по
шу ках іс ці ны”, „На дзён нае”, су аў тар „Прак
ты ку ма па бе ла ру скай мо ве” ды інш.). Для 
ства рэн ня „Фра зе а ла гіч на га слоў ні ка бе ла
ру скай мо вы” ў двух та мах аў тар пра чы таў 
амаль усю бе ла ру скую ма стац кую лі та ра
ту ру, каб ад шу каць і вы пі саць дзя сят кі ты
сяч фра зе а ла гіч ных цы тат.

Па мёр Іван Ле пе шаў 12 каст рыч ні ка 
2014 г., зу сім кры ху не да жыў шы да 90 
га доў. Па ха ва ны на гро дзен скіх мо гіл ках 
„Аульс”.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка ля 1015 га доў та му ў бе ла ру скай му
зыч най па літ ры гуч на ста ла чу ваць эт на
фаль к лор ныя гур ты. Звы чай на яны гра лі 
на ста ра даў ніх ін ст ру мен тах, якія ма ла 
ка му з су час ных му зы каў па трэб ныя. Але 
ўсё ця чэ і ўсё змя ня ец ца, і ця пер ста ла 
мод на граць ста ра даў нюю му зы ку пад су
час ныя ін ст ру мен ты. Так уз нік му зыч ны 
на пра мак элек т рафолк. Ад ным з яск ра
вых прык ла даў яго з’яў ля ец ца дзей насць 
гур та „Shu ma”, які ле тась на ват меў шанц 
з’я віц ца на Еў ра ба чан ні — гурт прай шоў 
у гру пу фі на лі стаў бе ла ру ска га на цы я наль
на га ад бо ру. Праў да, у вы ні ку на між на
род ны кон курс ад Бе ла ру сі па е ха ла ўкра
ін ская попзор ка Мі кі та Аляк се еў, вя до мы 
як Alek se ev.

Што ж ты чыц ца „Shu ma”, то ле таш няй 
спро бай тра піць на Еў ра ба чан не яе дзей
насць не скон чы ла ся. Каб у гэ тым упэў
ніц ца вар та зай с ці на сайт, што мес ціц ца 
ў ін тэр нэ це па ад ра се http://shu ma.by.

Пер шы по гляд на ста рон ку гур та ў Су
свет ным па ву цін ні не ўраж вае. На ім пе
ра ва жа юць шэ рыя, чор ныя і бе лыя фар
бы. У ле вым вер х нім вуг ле мес ціц ца ла га
тып „Shu ma” — сты лі за ва ная лі та ра S. По
бач з ёй — вый с ці да неш мат лі кіх руб рык, 
а ўніз па га лоў най ста рон цы — здым кі 
з клі паў гур та і не вя лі кія рас по ве ды пра 
гэ тыя тво ры.

У руб ры цы „Аб пра ек це” мес ціц ца не 
вель мі мно га ін фар ма цыі. „Shu ma” — гэ та 
жы вы элек т рон ны пра ект, у ме жах яко га 
су мяш ча юц ца ар ха іч ныя спе вы Бе ла ру
сі і роз ныя сты лі су час най элек т рон най 
му зы кі (Elec t ro nic, IDM, Acid jazz, Bass, 
Am bient, Tech no, Di gi tal Ar cha i ca, Fol k t ro ni
ca, Chil l s tep, Et h noElec t ro nic, Fu tu re Be ats 
і інш.)”, — рас па вя да ец ца там. Пры гэ тым 
шмат зве стак пра тых асоб, якія так ці 
інакш да тыч ныя да дзей нас ці „Shu ma”.

Больш ін фар ма цыі аб гур це мож на 
ат ры маць на ста рон ніх рэ сур сах. На пры
клад, на Sput nik.by. Там, у пры ват нас ці, 
рас па вя да ец ца, што гурт быў ство ра ны 
яш чэ ў 2011 го дзе і з тых ча соў яго склад 
не змя няў ся. Са ліст ка гур та Ру ся — (Ма ры
на) Шу кю ро ва. У 1980 го дзе яна на ра дзі
ла ся на Па лес сі, мае пра фе сію на стаў ні
цы бе ла ру скай і ан г лій ская моў, ву чы ла ся 
ў Еў ра пей скім гу ма ні тар ным уні вер сі тэ це 
ў Віль ні. За раз жан чы на не толь кі спя вае 
ў „Shu ma”, але і вык ла дае „ды зайн го ла
су”, зай ма ец ца агуч кай бе ла ру ска моў ных 
пра ек таў і пад трым кай дас ле да ван няў бе
ла ру скай куль ту ры.

Ак ра мя Ру сі, не ад’ ем най част кай „Shu
ma” з’яў ля ец ца Аляк сей Будзь ко — ды
джэй і кан т ра ба сіст. Так са ма ў гур це спя
вае вы пуск ні ца мін ска га Ін сты ту та куль
ту ры На дзея Чу гу но ва.

Што ж ты чыц ца плё ну апош ніх год дзей
нас ці элек т рафоль ка ва га ка лек ты ву, то 
пра яго мож на да ве дац ца, на ве даў шы ста
рон кі „Му зы ка”, „Ві дэа”, „Фо та”. Ана та цыя 
да клі паў раск ры вае іх сут насць. На пры
клад, да та ва ным най паз ней шым ча сам 
кліп „Ga loch ki” рас па вя дае пра стаў лен не 
дзвюх дзяў чат да ся бе, ад на да ад ной, да 
су мес ных во пы таў і на зі ран няў. Пра ўнут
ра ную сі лу, уза ем ную ця гу і ну ду, пра ве
цер у га ло вах і са ма да стат ко васць, якая 
не го ніць іх за муж у ад роз нен не ад ся мей
ных тра ды цый.

„Shu ma” кра нае та кія кан т ра вер сій ныя 
тэ мы, як, на пры клад, жыц цё та го, хто на
ра дзіў ся не та го по лу, якім гэ ты ча ла век 
ся бе ўсве дам ляе.

Так са ма на сай це гур та ёсць ста рон ка 
(http://or na ments.shu ma.by), дзе па зна ча
ны зна кі бе ла ру ска га ар на мен ту з ка рот
кай ін фар ма цы яй аб кож ным з іх.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://shuma.by

ка жу чы, не ба чу ні я кіх ура да вых праг рам, 
якія б за дум ва лі ся над гэ тай праб ле май. 
Мая фір ма ўлад коў вае на пра цу ка ля трох 
ты сяч асоб, га лоў ным чы нам у за меж жы, 
у мя не шы ро кі ды я па зон аду ка цый ных 
па трэб. Ка лі зап ра ша ем на стаж у фір му, то 
выс но вы, на жаль, сум ныя. Тыя пра цаў ні кі 
ма юць ад нос на вя лі кія тэ а рэ тыч ныя ве ды, 
якія ні як ма юц ца да на шых пат ра ба ван няў. 
Пас ля не каль кіх ме ся цаў ста жу тыя сту дэн
ты ча ста га во раць, што ў фір ме на ву чы лі ся 
больш чым ця гам двухтрох га доў на ву кі. 
Ма ла дым лю дзям ця пер істот ныя ўмо вы 
пра цы, гро шы важ ныя, але так са ма ін шыя 
фак та ры вы ра ша юць ці пра цаў нік за ста
нец ца ў фір ме ці не. Гэ та ат мас фе ра ў пра
цы, ар га ні за цый ная куль ту ра і т.п. Дзя ку ю
чы та кім дзе ян ням ра та цыя пра цаў ні коў 
у фір ме мен шае.

Эва РОЛЬ НІК-СА ДОЎ СКА: — Пы тан ні зар
пла ты і ар га ні за цый най куль ту ры важ ныя, 
але важ ныя так са ма кош ты жыц ця. Тут 
важ ная ро ля і ла каль ных улад, ства ра ю
чых умо вы для жыц ця: жыл лё выя ўмо вы, 
тран с парт, до ступ да куль ту ры і г.д. Па ра
дак саль на — той факт, што ма ем леп шую 
да ро гу ў Вар ша ву, сты му лі руе дрэ наж маз
гоў, бо за раз мож на жыць у Бе ла сто ку і да
яз джаць на пра цу ў Вар ша ву, бы вае, што 
100 ці 200 кі ла мет раў гэ та не бар’ ер.

Ан на ВОЛЬ СКА, Ін сты тут дас ле да ван ня 
аду ка цыі: — За раз най больш ву чым ся, 
у прын цы пе, не ў шко ле, але ў мес цы 

пра цы. І, кан ча ю чы шко лу, вы пуск ні кі не 
на рых та ва ны да кан к рэт най пра цы, тут 
кам пе тэн цый ны пра бел. Трэ ба ву чыц ца 
ця гам уся го жыц ця і хі ба па чы наць аду
ка цыю трэ ба як най ра ней, каб прыз вы
чай ваць лю дзей да па ста ян най на ву кі, да 
шмат ра зо вай зме ны ква лі фі ка цый.

Баг дан ЛУ КА СІК: — За раз ні я кая шко ла 
не ў змо зе пас пя ваць за тэх на ла гіч ным 
пра грэ сам. Кам пе тэн цый ны пра бел 
у Поль ш чы нам но га мен шы чым на Ус хо
дзе. Вы пуск ні кі та маш ніх школ, прык ра 
гэ та га ва рыць, усіх кам пе тэн цый ву чац ца 
ў фір ме. Гэ та каш туе, асаб лі ва мно га ча су. 
Жы вём у та кі час, што му сім па ста ян на па
вы шаць свае ўме лас ці; свет вель мі моц на 
па ско рыў. Ка лі ця пер прад пры ем ства не 
ў змо зе ву чыць сва іх пра цаў ні коў ці ма ты
ва ваць іх да на ву кі, то ў рын ка вым спа бор
ні цтве яно прай г рае.

Ра ман КА ЛЕ ТА: — Ма ем адап та цый ныя 
пра гра мы, па ста ян на абу ча ем. Ува хо дзім 
у эпо ху аў та ма ты за цыі, ро ба ты за цыі, то 
па трэб ныя нам но выя кам пе тэн цыі — праг
ра мі сты, праг ра мі сты ро ба таў; адзін та кі 
курс каш туе тры нац цаць ты сяч, а нам 
та кіх трэ ба пят нац цаць на ро ба ты роз ных 
фірм. З ні вод най ву чэль ні не прый дзе та кі 
вы пуск нік, які ўмеў бы зап раг ра ма ваць ро
ба та Ку ка, гэ та не маг чы ма, гэ та му му сіць 
на ву чыц ца ў нас, гэ та вя лі кія кош ты. Але та
кі ча ла век, які гэ та му на ву чыц ца, пад піс вае 
ла яль нас ную да мо ву. За раз ства ра ем та кія 
па то кі: ці для ней ка га пра дук ту, ці на ней кі 
ры нак — і там му сяць быць уні вер саль ныя 

лю дзі, гэ та праб ле ма по лі ва лен т нас ці, ка лі 
ча ла век му сіць ас во іць не каль кі ўме лас
цей, пра ца ваць на не каль кіх ма шы нах. 
Тут, у нас пра цуе тры нац цаць пра цаў ні коў 
з Ук ра і ны, якіх мы са мі пры цяг ну лі; не 
з аген цтва, бо ме лі мы та кое аген цтва, але 
там пра па на ва лі вы пад ко вых лю дзей, 
а ў нас па ста ян ныя ра бо чыя, якія пра цу
юць не каль кі га доў, на ват з сем’ я мі. Але 
праб ле май з’яў ля ец ца моў ны бар’ ер — яны 
не ўме юць чы таць на шых ін ст рук цый, ні 
тэх ніч ных чар ця жоў, дзе поль скія апі сан ні.

Па вел ВАЙ ЦЯ ХОЎ СКІ: — Тэх на ла гіч ны 
пра грэс мае для рын ку пра цы ад моў нае 
і ста ноў чае ўздзе ян ні. Мо жа на сту піць 
г.зв. тэх на ла гіч нае бес п ра цоўе, ка лі не ста
не пра цы, ка лі бу дуць пра ца ваць толь кі ма
шы ны. Гэ та пы тан не бу ду чы ні, ка лі струк
ту ра пра цы зме ніц ца, але не ка то рыя пра
фе сіі аста нуц ца. А ця пер, для прык ла ду: 
не ха пае ле ка раў у Поль ш чы і не ка то рыя 
га ва ры лі, што трэ ба іх пры му сіць за стац
ца, даць больш за ра біць. Але та кая спро ба 
бы ла ў Чэ хіі і яна не ап раў да ла ся. Ра зум
ным ра шэн нем бы ло б так зла дзіць пра цу 
ле ка раў, каб яны зай ма лі ся ля чэн нем, 
а не бю рак ра ты яй, каб даць ім асі стэн таў, 
якія іх аб с лу жаць. Бо ж і тут пер шае пы
тан не: коль кі ат ры маю на ру кі. Дру гое: 
якая бу ду чы ня. І му сіць быць ма ты ва цыя 
пра цаў ні коў пер с пек тыў ным пра цоў ным 
пра цэ сам. Праг но зы, што не бу дзе пра цы, 
не сап раў д ныя. Бу дзе ін шая, каг ні тыў ная, 
зна чыць з аду ка цый ным ці скам.

Ра ман КА ЛЕ ТА: — Пер шыя кро кі ро ба ты

за цыі заў сё ды пры но сяць доб рыя вы ні кі, 
за раз у нас лі нію, на якой пра цуе ро бат, 
аб слу гоў вае ча ты рох пра цаў ні коў, а ра ней 
бы ло 24 і яна вып ра цоў вае за раз больш 
чым ра ней. Ін шая спра ва гэ та эр га но мія. 
Звар ш чы каў за раз скла да на знай с ці, та му 
для згра ван ня ўво дзім ро ба ты. Але аў та
ма ты за цыя і ро ба ты за цыя не за ме няць 
уся го. Фаб ры ка мэб лі мае шмат ра бо чых 
мес цаў, дзе трэ ба склад ваць тыя ша фы, 
прык руч ваць зам кі, за ве сы. Ро ба ты гэ та га 
не зро бяць, асаб лі ва ка лі выт вор чая се
рыя ка рот кая ці спе цы яль ная, ка лі за каз
чык мае ін ды ві ду аль ныя пат ра ба ван ні і г.
д. Ро ба ты за цыя лю біць паў та раль насць 
і доў гія се рыі.

Баг дан ЛУ КА СІК: — Зні ка юць звы чай ныя 
ка сы, за каз ва ем та вар це раз ін тэр нэт, ліш
ні мі ста но вяц ца ган д лё выя па вер х ні. Але 
пра цаў ні кі су пер мар ке таў не а ба вяз ко ва 
стра цяць пра цу. Пат рэ бы клі ен таў за раз 
змя ня юц ца. У Скан ды на віі ад на з ган д лё
вых се так уста на ві ла спе цы яль ныя ка сы, 
па воль ныя ка сы, дзе ка сір ка аба вя за на 
па раз маў ляць са сва і мі клі ен та мі. Гра мад
ства ста рэе, сем’і, ча ста ад на а са бо выя, вы
хо дзяць у кра му ме на ві та дзе ля та го, каб 
мець маг чы масць па раз маў ляць. Так са ма 
ў пры лаў ках, на пры клад, у кан ды тар скім 
ці мяс ным, дзе па куп нік браў га то выя ўпа
ка ва ныя та ва ры, за раз з’яў ля юц ца пе кар 
ці мяс нік, якія на мес цы на рых ту юць тое, 
што па куп ні ку пат рэб на. Вы ра стае аб с лу го
вая сфе ра гра мад скай за ня тас ці.

(пра цяг бу дзе)

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

5працяг
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27.10 — 02.11

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 27-30.10. пры дас ца та бе 
пры том насць ро зу му — трэ ба бу дзе раз вя заць 
жыц цё вую праб ле му ў фір ме. Ка лі вя дзеш улас-
ную дзей насць, бу дзеш мець мно га клі ен таў. Ка-
ко саў не бу дзе, але не бу дзеш лі чыць кож на га 
гра ша ка. Але 2.11. мо жа та бе хтось ці пад к рас ці 
клю ча во га клі ен та! 27-31.10 мо жаш прых ва-
рэць, пра сту дзіц ца, асаб лі ва ка лі па мо чыш но гі. 
У лі ста па дзе не бу дзеш на ра каць на ну ду!
(21.04. — 21.05.) 27.10. мо жаш су стрэць ка-
гось ці, хто ця бе за хо піць. 29-30.10. урэш це 
ка гось ці пе ра ка на еш да ся бе! Але му сіш быць 
за баў ны, дас ціп ны, на ват ша лё ны. Ма ла дзік Ме-
ся ца 27-29.10. мо жа сха ваць пе рад та бою фак-
ты, аб якіх ты му сіш ве даць. Шмат пры ем нас ці 
і ра дас ці. Да сі ра ды ў фі нан сах і кі ра ван ні вя лі кі-
мі пра ек та мі. Мо жаш пад пі саць важ ную да мо ву. 
За тое кры ху ас лаб ле ны ар га нізм, та му прыс лу-
хоў вай ся да на ват ма лых ня мог лас цей.
(22.05. — 22.06.) 27-28.10. у ка шаль ку мо жаш 
уба чыць дно. У лі ста па дзе бу дзеш кры ху ха дзіць 
воб мац кам. За ся родзь ся на сва ім нут ры. На па-
чат ку лі ста па да здас ца та бе, што ў фір ме ні чо га 
не ад бы ва ец ца, але гэ та ілю зор на. Кан ку рэн цыя 
не спіць! Не ўпу скай дэ та ляў, бо мо гуць ака зац-
ца вель мі важ ны мі.
(23.06. — 23.07.) 29-31.10. шчы ра па раз маў-
ляй, раз ве еш сум нен ні. 27-30.10. мо жа аха піць 
ця бе цяж кая пра сту да. 27-29.10. не пра ва ронь 
на го ды да на ладж ван ня ці ка ва га зна ём ства; мо-
жаш нат ра піць на дум ку, як паз ба віц ца ад праб-
лем. Еж ві та мі ны ў на ту раль най фор ме. У лі ста-
па дзе пап ра віш па мыл кі. Ка лі на чым сь ці та бе 
за ле жыць, уз б рой ся ў цяр п лі васць. Не па ву чай 
сяб роў.
(24.07. — 23.08.) 27-30.10. мо жаш ад чуць ся бе 
па кі ну тым; але ка лі хо чаш змя ніць пра цу, шлі та-
ды Сі-Ві, у час раз моў не хлу сі, на ват дроб нень-
ка, бо стра ціш шанц на доб рую ра бо ту. Мо гуць 
па я віц ца праб ле мы ў ха це, якія мо гуць лег чы 
це нем на ста сун кі на пра цы. Вы ні кі на пра цы 
бу дуць най леп шыя, ка лі не бу дзеш са пер ні чаць 
і па каз вац ца. Фі нан са ва не пад гор ку, але пад-
вуч вай ся.
(24.08. — 23.09.) 29-31.10. бу дзеш аб’ ек там 
чы ё гась ці за хап лен ня; дай гэ тай асо бе шанц; 
мо жаш у гэ ты час пра вес ці ка рыс ную фі нан са-
вую апе ра цыю. У лі ста па дзе вый дзеш з це ню. 
Ат ры ма еш да па мо гу, якой не спа дзя еш ся. Пач ні 
трэ ні ра вац ца. У па чуц цях — як у каз цы! Тры май-
ся, усё ж, рэ а лі яў.
(24.09. — 23.10.) 29-31.10. пры ліў гро шай, ха-
ця дроб ных, але ўсё ж. Але ж 27-31.10. мо жаш 
ад чу ваць ся бе ду хо ва на ні зе. 27-30.10. твае 
пла ны мо гуць быць зня ве ча ныя; не ўклю чай ся 
ў за ку ліс ныя ін т ры гі. Ка лі хо чаш штось ці змя ніць, 
па чы най з па чат кам лі ста па да. Узі рай ся на сваю 
ску ру, ка лі штось ці ця бе за не па ко іць, ад ра зу 
сха дзі да ле ка ра.
(24.10. — 22.11.) 27.10. бу дзеш ма эст ра за ча-
роў ван ня! 27-29.10. ад чу еш ся бе да пеш ча ным 
бліз кі мі. Сха дзі да кас ме то ла га, цы руль ні ка. Ка ля 
2.11. не рэ а гуй нер во ва. У лі ста па дзе шы ку юц-
ца сар дэч ныя кам п лі ка цыі, цяж ка бу дзеш ра зу-
мець сіг на лы ад ін шых і на ват свае. На па чат ку 
лі ста па да бу дзеш стом ле ны, сла бы, сан лі вы; па-
ра бі ме даб с ле да ван ні.
(23.11. — 22.12.) 27.10. мо жаш на ла дзіць доб-
рую здзел ку. 27-28.10. па я віц ца фі нан са вая 
на го да, якой ты ра ней не вы ка ры стаў. Ка лі ад чу-
еш, што ты хво ры, ад ра зу кла дзі ся ў ло жак. 27-
30.10. мо жаш штось ці ня хо чу чы зніш чыць, пап-
са ваць. Па мыл кі, якія мо жаш зра біць 26-31.10., 
мо гуць та бе мно га каш та ваць. У лі ста па дзе трэ-
ба бу дзе пры тар ма зіць і змя ніць курс. Але ін шы 
пол аша лее на тва ім пун к це. Бу дзеш па да бац ца 
і зной дзеш но вых сяб роў, бу дзеш мець доб ры 
нос да ін та рэ саў.
(23.12. — 20.01.) 27.10. хтось ці мо жа зак ру-
нуць та бе ў га ла ве, але будзь піль ны, слу ха ю чы 
кам п лі мен таў. 29-31.10. няб ла га ба чыц ца бу ду-
чы ня но вых зна ём стваў та ды на ла джа ных. Да 
30.10. маг чы мыя праб ле мы са стра ва ван нем, 
дык вар та ачыс ціц ца, на пры клад, на па рам з кра-
пі вы. У лі ста па дзе зой меш ся тым, што цяж кае, 
але не аб ход нае. Але не пап раў ляй та го, што 
дзей ні чае доб ра!
(21.01. — 19.02.) 27-29.10. у сям’і бу дзе бу ра, 
пры тым з-за ця бе. 27-30.10. ад бу дзец ца штось-
ці, што бу дзе для ця бе як ха лод ны душ. На пра-
цы так са ма шмат за мя шан ня. Тва ім ам біт ным 
пла нам мо гуць пе раш ко дзіць ней кія ра ней шыя 
за ба вя зан ні або вы ле зуць ста рыя па мыл кі Шу ка-
ю чы но вую пра цу, спа дзя вай ся, што твой жыц-
ця піс пра ве раць да апош няй ніт кі; дбай так са ма, 
каб змест раз моў не тра піў у чу жыя ву шы. У лі-
ста па дзе бу дзеш не за леж ны і выс вет ліш цяж кія 
спра вы; ата чай ся ко ле ра мі.
(20.02. — 21.03.) 27-29.10. паз на еш фак ты, якія 
бы лі ад ця бе сха ва ныя. 29-31.10. спа дзя вай ся 
прыз нан няў. Бу дзеш наст ро е ны сан ты мен таль-
на, раз г ля неш ар хіў ныя ма тэ ры я лы. 27-31.10. 
маг чы мая ата ка алер гіі, нас мар ку, асаб лі ва 
ў Рыб з трэ цяй дэ ка ды. Не пе ра ца няй ін фар ма-
цый пра за ла тыя го ры, якія па чу еш 29-31.10. 
У лі ста па дзе прый дзец ца за ка саць ру ка вы, але 
бу дзеш за да во ле ны аба вяз ка мі; бу дзеш так са-
ма дбаць аб зда роўе сваё і бліз кіх.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы

мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — па га вор ку.
1. ка рэн ны жы хар Маў ры та ніі = 16 _ 17 _ 12 _ 13 _;
2. вад касць, якая „зда бы ва ец ца” цяж кай пра цай = 5 _ 14 _ 15 _;
3. мера вагі каля 16 кг = 1 _ 9 _ 10 _;
4. вы мя ра ец ца ў га дах, га дзі нах = 8 _ 6 _ 3 _;
5. ба га тае эст рад нае ві до віш ча = 7 _ 2 _ 20 _;
6. фран тон двух скат на га да ху, які да мі нуе ў... Дзен ця ло ве 

і На вад во рах = 18 _ 19 _ 11 _ 4 _.
(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 39 ну ма ра

Каш ка, ме му а ры, се ян ка, узор, яда.
Ра шэн не: Шка да кра сы, якая не мае ро зу му.

Як у Ча ром се 
га ла са ва лі?
13 каст рыч ні ка на ту ра не па ску пі ла-

ся на цеп лы ню і со неч ныя пра мен ні. 
Ад па вед ны час на шпа цыр і ад па чы нак 
на ўлон ні на ту ры. У гэ ты дзень у кра і не 
пра хо дзі ла ўсе а гуль нае га ла са ван не 
ў пар ла мент Рэ чы Пас па лі тай. У Ча ром-
хаў скай гмі не яў ка на вы ба рах скла ла 
45,96%. У Ча ром се пра ца ва лі дзве вы-
бар чыя ак ру гі: № 1 — у Гмін ным ася род-
ку куль ту ры для жы ха роў па сёл ка і № 2 
— для са лэ цтваў. У ак ру зе № 1 пра вам 
го ла су ка ры ста ла ся 1928 жы ха роў. Вы-
да дзе ных бы ло 768 карт для га ла са ван-
ня; у ак ру зе № 2 пра пі са ных бы ло 933 
жы ха ры з пра вам го ла су, вы да дзе на 
306 карт. У агуль ным пад лі ку ў Ча ром-
хаў скай гмі не ў га ла са ван ні ўдзель ні ча-
ла 1239 ча ла век, што скла дае 45,96% 
упаў на ва жа ных для га ла са ван ня. 
А вось як ма ец ца раз мер ка ван не га ла-
соў на па а соб ныя вы бар чыя ка мі тэ ты:

КАН ДЫ ДА ТЫ Ў СЕЙМ

Вы бар чы 
ка мі тэт

Ак ру га 
№ 1

Ак ру га 
№ 2

Агу лам 
га ла соў

ПСЛ 74 39 113

ПіС 354 92 446

СЛД 156 50 216

Кан фе дэ ра-
цыя 46 20 66

Гра ма дзян-
ская плат фор-
ма

259 83 341

Ак цыя рас ча-
ра ва ных пен-
сі я не раў

10 3 13

Ка а лі цыя бес-
пар тый ных 
і са маў ра даў-
цаў

6 4 10

Дзей с ныя 
Пят ра Лі роя-
Мар ца

6 3 10

КАН ДЫ ДА ТЫ Ў СЕ НАТ:

Яцэк Ба гуц кі 
— ПіС 351 103 454

Ігар Лу ка шук 
— Ка а лі цыя 
ГП

503 158 661

Сяр ге ла Аль-
до на-Ан на 
— Са ма а ба-
ро на

57 37 9

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Бе ла веж ская гмі на Гай наў ска га па-
ве та ўся ў Бе ла веж скай пуш чы — усе 
во сем яе на се ле ных пун к таў. У Бе ла-
ве жы за раз пра жы вае 1640 ча ла век, 
Груд ках — 165, Чар лён цы — 76, Тэ ра-
мі сках — 68, Бу дах — 67, Па га рэль цах 
— 53, Звя рын цы — 4 і Пад цэр к вах — 3.

У пе ры яд з 1 сту дзе ня 2016 го да да 
16 каст рыч ні ка 2019 го да ў Бе ла ве жы 
лік жы ха роў па мен шаў на 74 ча ла ве-
кі, Груд ках — на 11, Чар лён цы — на 8, 

Тэ ра мі сках на 7, Па га рэль цах — на 
5, Бу дах — на 4 і ў Звя рын цы — на 1, 
а ў Пад цэр к вах не па мен шаў і не па-
боль шаў, гэ та кі сам. За гэ ты час лік 
жы ха роў пуш чан скай гмі ны па мен шаў 
на 110 ча ла век.

Сё ле та ў Бе ла веж скай гмі не на-
ра дзі ла ся 17 дзя цей і па мер лі 35 
ча ла век, бы ло 19 вя сел ляў, а юбі лей 
50-год дзя шлюб на га жыц ця свят куе 9 
пар. (яц)

Бе ла веж ская дэ маг ра фія
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Лё сы Бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Усе ўлады не да ва лі спа кой на жыць

Жы хар ка Дзят ла ва Ра і са Аў цю
шэ ня ма ла што ве дае пра тое, 
што яе баць коў пас ля Дру гой 
су свет най вай ны выг на лі 

з род най Бе ла сточ чы ны. Ды і пра лёс 
сва я коў баць кі Мі ха і ла Аў цю шэ ні яна 
ні чо га не чу ла. Тро хі ве дае пра лёс ма ці 
— Кук лін скай Лі дзіі Іва наў ны. І тое, што 
не ка лі яе сва я кі жы лі ў Поль ш чы. Але 
Ра і са Аў цю шэ ня за хоў вае ў сва ім хат нім 
ар хі ве ста рыя да ку мен ты і фо таз дым кі 
род ных лю дзей з Бе ла сточ чы ны.

Ра і са Аў цю шэ ня па ка за ла мне па свед
чан не аб шлю бе № 2 яе ма ці Кук лін скай 
Лі дзіі і баць кі Аў цю шэ ні Мі ха і ла. Кук лін
ская і Аў цю шэ ня за рэ гіст ра ва лі свой 
шлюб 14 каст рыч ні ка 1940 го да ў Ра фа
лаў скім сель скім са ве це Заб лу даў ска га 
ра ё на. Як раз пе рад ня мец каса вец кай 
вай ной. А ў кан цы вай ны 16 жніў ня 1945 
го да ў іх на ра дзі ла ся дач ка Ра і са. Спа
да ры ня Ра і са за хоў вае і мет рыч нае па
свед чан не з пя чат ка мі і штам па мі. У ім 
па ве дам ля ец ца на ступ нае: „У ко пі я вай 
мет рыч най кні зе Бе ла стоц ка га Свя та
Мі ка ла еў ска га са бо ру за 1945 год у част
цы 1 — „Пра тую, якая на ра дзі ла ся пад 
№ 66, ма ец ца на ступ ны за піс: „1945 го да 
жніў ня 16 дня на ра дзі ла ся, а 16 ве рас ня 
хрыс ці ла ся Ра і са. Баць кі: жыў у Бе ла сто
ку з г. Баб руй ска Мі ха іл Ры го ра віч Аў цю
шэ ня, 35 га доў і па вян ча ная жон ка яго 
Лі дзія Іва наў на, на ро джа ная Кук лін ская, 
29 га доў, абое пра ва слаў ныя. Та ям ні цы 
свя то га хрыш чэн ня пра вёў свя тар Сця
пан Іван ке віч. На ста я цель са бо ра — про
та і е рэй Іо сіф Гуш ке віч”.

Ра і са Аў цю шэ ня па мя тае, як ма ці ёй 
рас па вя да ла пра мес ца жы хар ства, што 
жы лі яны на Бе ла сточ чы не ў вёс цы Лук’
я ны. Дзед Кук лін скі Іван — ма мін баць ка 
— быў вель мі аду ка ва ным ча ла ве кам. 
Шмат чы таў і мно га ве даў. У га ды вай ны 
яго арыш та ва лі нем цы і чуць не рас ст ра
ля лі. „Але ма ма з ба бу ляю наг на лі са ма
гон кі і за са ма гон ку вы ра та ва лі дзе да. 
Яны нем цам да лі са ма гон кі і тыя паш
ка да ва лі Іва на Кук лін ска га і вы пус ці лі”, 
— рас па вя да ла Ра і са Аў цю шэ ня.

З цяж кас цю Аў цю шэ ні пе ра жы лі вай ну. 
Але спа кою пас ля вай ны не да ва лі поль
скія бан ды. І ад ной чы Мі ха іл Аў цю шэ ня 
саб раў усіх у ха це і ска заў: „Хо піць цяр
пець здзе кі ад усіх аку пан таў і бан ды таў 
— ад са вец кіх, ня мец кіх, поль скіх — па
е дзем на ўсход”. Ён узяў ма пу і тыц нуў 
паль цам у яе. І па лец тра піў у Са ра таў
скую воб ласць. Ту ды і па е ха лі. Гэ та быў 
1948 год.

Ра і са Аў цю шэ ня да сён няш ніх дзён за
хоў вае і эва ку а цый ны ліст, вы пі са ны на 
імя Аў цю шэ ні Мі ха і ла Ры го ра ві ча. У эва
ку а цый ным ліс це па зна ча ны жон ка Лі да 
і дач ка Ра і са. Аў цю шэ ня быў на кі ра ва ны 
ў го рад Ар ка дан Са ра таў скай воб лас ці. 
З са бою Аў цю шэ ні хат няй жы вё лы не 
бра лі, а ўзя лі толь кі 15 цэн т не раў хар чо
вых пра дук таў, збож жа 5 цэн т не раў і 8 
цэн т не раў адзен ня і абут ку. Больш у да
лё кую да ро гу бе ла ру сы ні чо га не бра лі.

У Ар ка да не сям’я Мі ха і ла Аў цю шэ ні пра
жы ла не каль кі га доў. Там у іх у 1949 го
дзе на ра дзі ла ся яш чэ ад на дач ка — Іры
на. Яна ця пер жы ве ў го ра дзе Ба ла шы ха 
Ма скоў скай воб лас ці.

Да лё ка ад Баць каў ш чы ны бе ла ру сы 
ста лі су ма ваць па сва іх лю дзях і род най 
зям лі. А ў адзін з цу доў ных дзён яны 
вы ра шы лі вяр нуц ца да моў. На Дзят лаў ш
чы не ў той час жы ло ўжо шмат зна ё мых 
бе ла ру саў з Бе ла сточ чы ны, та му вяр ну
лі ся ў Дзят ла ва — блі жэй да ма лень кай 
ра дзі мы.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

 Кук лін скія, 1932 г.

 Па свед чан не аб шлю бе, 1940 г.

 Эва ку а цый ны ліст 
Аў цю шэ няў, 1948 г.

 Аў цю шэ ні Мі ха іл і Лі дзія з дач кой Іры най, 1952 г.

 Мі ха іл і Лі дзія Аў цю шэ ні Кук лін скі Іван з жон каю і доч ка мі, 1953 г.

 Кук лін ская Лі да


