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Ангеліна Масальская è3

Памяць пра «случакоў»è9

Больш за сто чалавек гулялі на дабрачын
ным балю для Ячанскага прыхода. Гэта 
ўжо чацвёртая такога кшталту акцыя, 
якая мае на мэце збор сродкаў для гэтага 
маленькага прыхода ў гміне ДуброваБе
ластоцкая. У Кузніцы, дзе прайшоў баль, 
сабраліся прадстаўнікі мясцовага самакі
равання, Брацтва праваслаўнай моладзі 
і самі прыхаджане.

Сябры і дабрачынцы прыхода ў Ячне суст
рэліся на запусным балю. Як заўсёды, 
мерапрыемства суправаджала белару
ская музыка. Кожны жадаючы таксама 
прыняў удзел у аўкцыёне, у якім можна бы
ло купіць, між іншым, майку, падпісаную 
ўсімі гульцамі клуба «Ягелонія» Беласток, 
іконы ці мяч падпісаны лідарам гурту 
«Lady Pаnk» Янушам Панасевічам і Янам 
Барысевічам. Ужо традыцыяй балю сталі 
аўкцыёны каштоўных прадметаў, з якіх 
грошы будуць перададзеныя Прыхадско
му фонду ў Ячне.

— Хачу шчыра сказаць, што я шчаслівы, 
што ў гэтай цудоўнай зале знаходзіцца 
так шмат людзей. Асноўная мэта нашай 
сустрэчы — інтэграцыя ўсіх жыхароў Са
кольскага павета, — сказаў у прывіталь
ным слове настаяцель прыхода ў Ячне, 
айцец Пятро Ганчарук. — Трэба памятаць 
аб тым, што мы павінны працаваць ра
зам для нашай, так бы мовіць, малой 
радзімы. Дзякую, што вы прыйшлі, бо 
без вас баль не мог бы адбыцца. Наша 
сустрэча, акрамя інтэграцыі, таксама на
кіравана на падтрымку нашай невялікай 
парафіі, якая зараз налічвае менш чым 
200 чалавек.

Таксама і ў гэтым годзе на агульны лік 
больш за ста ўдзельнікаўдабрадзеяў, 
супрацоўнікаў, прадстаўнікоў мясцовых 
органаў улады, якія сабраліся 15 лістапа
да ў рэстаране «Бона» ў Кузніцы, чакала 
шмат прызоў. Частка з іх гэта дары ад 
спонсараў, у тым ліку ад сакольскага ста
расты Пятра Рэцькі, а таксама ад мясцо
вых прадпрымальнікаў.

— Мяне вельмі цешыць, што тут аб’ядна
ныя праваслаўныя Сакольшчыны, але не 
толькі, — сказаў сакольскі стараста Пятро 
Рэцька. — Сустракаемся часцей чым раз 
у год — разам святкуем маланкі і іншыя 
мерапрыемствы, падчас якіх разам гуля
ем. Наш Сакольскі павет доўга памятае 
тыя цудоўныя падзеі. Я хачу падзякаваць 
айцу Пятру і матушцы Анне за арганіза
цыю так добрай урачыстасці. Яшчэ раз 
падкрэслю, што гэта вельмі важнае, каб 
мы, жыхары Сакольшчыны, аб’ядноўвалі
ся ў добрай справе, неслі дапамогу другім.

Першы дабрачынны баль, які прайшоў 
у ДубровеБеластоцкай, арганізаваны быў 
з мэтай збору сродкаў для адрамантаван
ня купалаў царквы, якія працякалі, заліва
ючы інтэр’ер храма. Як адзначыў айцец 
Пятро Ганчарук, настаяцель Ячанскага 
прыхода, сёлета грошы з дабрачыннага 
балю будуць прызначаны на адмаляванне 
царквы ў Ячне.

— За гэты баль мы хочам падзякаваць 
людзям, якія падтрымліваюць нас з са
мага пачатку, — сказаў айцец Ганчарук. 
— Звычайна мы бачым сябе ў сітуацыях, 
звязаных з функцыянаваннем прыхода, 
але раз у год мы хочам разам праводзіць 
час у святочных абставінах. Гэта магчы
масць для нас пагаварыць адзін з адным, 

паглядзець адзін аднаму ў вочы, абмяняц
ца поціскам рукі.

Дабрачынны баль быў таксама падтрыма
ны Фондам святога Спірыдона, які дзейні
чае ў Саколцы. Таму на мерапрыемстве 
прысутны быў таксама вікарый, айцец 
Юстыніян Ярашук. Айцец Юстыніян пад
крэсліваў, што Фонд святога Спірыдона 
гуртуе вакол сябе людзей і ўстановы, якія 
клапоцяцца не толькі пра матэрыяльныя 
патрэбы, але, перш за ўсё, з’яўляюцца «ста
ліцай чалавечых сэрцаў». Па словах айца, 
гэта стварае прыгожыя адносіны з другім, 
патрабуючым дапамогі чалавекам, якога 
не пакідаюць, а — наадварот — ставяць 
яго ў цэнтры ўвагі.

— Гэта самае прыгожае ў жыцці, калі ча
лавек не жыве толькі для сябе. Вось так 
нараджаецца самае прыгожае — любоў 
паміж людзьмі, — сказаў айцец Юстыніян. 
— Наш фонд дапамагае ўсім, хто патрабуе 
дапамогі. Тут няважная канфесія чалаве
ка, яго погляды ці ўчынкі. Калі звернецца, 
мы дапаможам. Таксама арганізуем даб

рачынныя мерапрыемствы і цешуся, што 
айцец Ганчарук пашырае прыгожую тра
дыцыю дабрачыннасці.

Айцец Юстыніян таксама звярнуў увагу на 
дэмаграфію Сакольшчыны. Вёскі пусце
юць, а невялікія прыходы, такі як Ячанскі, 
аб’ядноўваюць штораз менш прыхаджан.

— Дзесяць гадоў таму, калі я пачаў праца
ваць вікарыем у Саколцы, я вучыў дзевя
носта дзяцей. Сёння іх трыццаць, — кажа 
айцец Юстыніян. — Гэта добра адлюстроў
вае дэмаграфію Сакольшчыны. У вяско
вых прыходах, такіх як той у Ячне, справа 
выглядае яшчэ горш. Мы разумеем, што 
для людзей часам непатрэбны самыя гро
шы, але кантакт з другім чалавекам — про
ста размова.

Як штогод баль падтрымаў таксама намес
нік сакольскага старасты Юрка Беламы
зы, які падарыў для аўкцыёну сваю новую 
кніжку «Простая мова жыхароў гміны Дуб
роваБеластоцкая». Юрка Беламызы ча
ста падкрэслівае, што царква ў Ячне яму 

Дабрачынны 
баль для 
Ячанскага 
прыхода

асабліва блізкая, таму што менавіта там 
удзельнічаў у літургіях будучы дзіцём.

— Цешуся, што нешта цікавае ў нас адбы
ваецца, — сказаў намеснік сакольскага 
старасты Юрка Беламызы. — Мы ахвотна 
падтрымліваем усе ініцыятывы, якія нас, 
сакальшчан, інтэгруюць. Трэба цешыцца, 
што айцец Ганчарук умее аб’яднаць лю
дзей і зрабіць нешта добрае і вартаснае. 
З гэтага кожны бярэ радасць для сябе.

У 1985 годзе царква ў Ячне згарэла і толь
кі дзякуючы рашучасці і працы жыхароў 
вёскі ўдалося пабудаваць новую. Пра гэта 
дэталёва пісаў журналіст «Нівы» Аляк
сандр Вярбіцкі («Ніва» № 10 (3173), 5 сака
віка 2017 г.). Відаць, што пра гэта памятае 
таксама настаяцель айцец Ганчарук, які 
даказвае, што клопат яго прыхаджан не 
быў дарэмным і зараз мы, чарговае пака
ленне, павінна ўзяць адказнасць за храм, 
які паўстаў дзякуючы супольнай працы, 
і пра які мы павінны клапаціцца, аддаваць 
належную павагу і пашану.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

n Матушка Анна і айцец Пятро Ганчарукі

n Каталіцка-праваслаўны экуменічны абдымак. Злева: сакольскі стараста Пятро Рэцька 
і намеснік сакольскага старасты Юрка Беламызы
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Калі хопіць
часу

Сваімі вачыма

Выбары тут і там

Дэпутаты
Каліноўскага (4)

Вё ска Яку шоў
ка ўжо прыз
вы ча і ла ся, 
што ў апош нія 
вы ход ныя 
каст рыч ні ка 
сю ды пад бе

лачыр во набе лы мі сця га мі за ві та юць гос
ці з роз ных кут коў Бе ла ру сі, каб уша на ваць 
па мяць бе ла ру скіх ва я роў мі ну ла га. Каб 
уша на ваць па мяць тых ге ро яў, што ад да лі 
свае жыц ці дзе ля бе ла ру скай ма ры. Вы
со кі драў ля ны крыж Еў ф ра сін ні По лац кай 
аз доб ле ны ме та лам і па стаў ле ны ў го нар 
слаў ных ва я роў уз вы ша ец ца на ўскрай ку 
Яку шоў кі, не да лё ка ад пад мур каў ся дзі бы 
Ка лі ноў скіх. Пад мур кі мяс цо выя пат ры ё ты 
за кан сер ва ва лі як уме лі ад да лей ша га раз
бу рэн ня, каб да наш чад каў дай ш ло гэ тае 
ма тэ ры яль нае свед чан не, што тут жы лі 
ге роі...

Сён няш няя бе ла ру ская дзяр жа ва не 
па ру пі ла ся ха ця б да па маг чы ім. А вось 
мяс цо выя не а бы я ка выя руп ліў цы, без ад
па вед най аду ка цыі, без фі нан са ван ня, без 
ма тэ ры яль най за ці каў ле нас ці, без уся го, 
усё ж змаг лі зра біць тое, ча го не зра бі ла 
ўла да з іх ад па вед ны мі ін сты ту та мі і маж
лі вас ця мі, і з не ве ра год на вя лі кім шта там 
ідэ о ла гаў, што ся дзяць не на са мых кеп скіх 
за роб ках, а вось якую ідэ а ло гію спа вя да
юць, хі ба што і са мі не ве да юць... А гэ тыя 
хлоп цы ве да юць...

— Прый дзе та кі час, ка лі гэ тае свя та, 
дзень па мя ці паў стан цаў Ка сту ся Ка лі ноў
ска га і ўсіх па лег лых за Бе ла русь, тут, у Яку
шоў цы, і ў Свіс ла чы, і ў Мін ску, і па ўсёй 
Бе ла ру сі, бу дзе ад зна чаць на ша дзяр жа ва, 
— ска жа ледзь ве не кож ны з вы сту поў цаў.

Ужо мно га га доў тут гу чаць гэ тыя сло
вы, з на дзе яй, што та кі час на ды дзе хут ка. 
Тут скла да лі пры ся гу на вер насць Бе ла ру сі 
сяб ры пат ры я тыч ных ар га ні за цый, тут вы
сту па лі лі да ры па лі тыч ных пар тый і гра мад
скіх ар га ні за цый кра і ны, сю ды пры яз джа лі 
прэ тэн дэн ты на дэ пу тац кія мес цы ад апа зі
цыі, сю ды на вед ва лі ся і на вед ва юц ца дэ пу
та ты два нац ца та га склі кан ня, якія пры ма лі 
Дэк ла ра цыю Не за леж нас ці Бе ла ру сі...

Але для кож на га з тых, хто сю ды пры яз
джае, най вы шэй шым зван нем ёсць быць 
Дэ пу та там Ка лі ноў ска га.

Тут ста іць і па мят ны ка мень. Тут, ка лісь
ці, бы ла вы са джа на ду бо вая алея, і ад ным 
з удзель ні каў той па сад кі быў Ста ніс лаў 
Шуш ке віч, стар шы ня Вяр хоў на га Са ве та, 
пры якім бы ла аб веш ча на не за леж насць 

Бе ла ру сі і дзяр жаў насць Бе ла ру скай Мо вы, 
як пра цяг ма раў і зма ган ня тых па лег лых 
ге ро яў...

Алеі за раз ня ма. На мес цы па сад кі бы лі 
вы яў ле ныя сля ды са ляр кі, ад якой, хі ба, 
кво лыя па раст кі і за гі ну лі. Знай ш лі ся ж і та
кія, хто ліў тую са ляр ку на жы выя дрэў цы 
і люд скую па мяць. Але пры сут ныя ве да
юць, што тая ду бо вая алея ўзрас ла ўжо ў ду
шах бе ла ру скіх пат ры ё таў. Прый дзе час, 
і ў Яку шоў цы яна бу дзе ад ноў ле на...

Та кія тут раз мо вы гу чаць ля па мят на га 
кры жа. Гры міць чар го вае „Жы ве Бе ла
русь!!!”, і пры сут ныя тра ды цый на фа таг ра
фу юц ца на гі ста рыч ным мес цы. А пас ля 
тран с парт вя зе ўсіх у лес, на зак люч ную 
част ку. У лес, каб дых нуць поў ны мі гру дзя
мі паў стан ц ка га па вет ра і наб рац ца з тым 
па вет рам іх сі лы, ад ва гі і ве ры...

Знак з над пі сам „Бе ла веж ская пуш ча” 
вет лі ва паг ля дае на аў то бус, бу сы і лег ка
ві кі з удзель ні ка мі ме ра пры ем ства. А на 
ляс ной па ля не мяс цо выя ак ты ві сты ўжо 
па ста ві лі стол са стра ва мі...

Агень чык ві тае гас цей. Це шыц ца, мац
нее, па ды ма ец ца... Тут, у ляс ной воль ні цы, 
за гэ тыя доў гія га ды аз на чэн ня пат ры я
тыч най тра ды цыі гра лі вя до мыя і па чы на
ю чыя му зы кі, пра маў ля лі вя до мыя і па чы
на ю чыя па лі ты кі, ра бі лі вы ста вы вя до мыя 
і па чы на ю чыя твор цы... Ка го і ча го тут толь
кі не бы ло. Ад но бы ло няз мен ным — усе га
ва ры лі пра на шых сла ву тых прод каў і пра 
на шу бе ла ру скую бу ду чы ню...

А гэ тым го дам раз мо вы зво дзі лі ся яш чэ 
і да пра ця гу гэ тай ак цыі ўжо ў Віль ні, дзе 
ад бу дзец ца га на ро вае і ўра чы стае пе ра за
ха ван не па рэш т каў сла ву та га кі раў ні ка паў
стан ня Ка сту ся Ка лі ноў ска га.

— Мы му сім год на ад зна чыць гэ ту па
дзею, — сцвяр джа лі ўдзель ні кі свіс лац кай 
ак цыі. — Мы му сім быць вар ты мі па мя ці 
на шых сла ву тых прод каў!

Над Пуш чай па чаў апу скац ца змрок. Аў
тат ран с парт за па ліў фа ры. Раз ві таль ныя 
раз мо вы, па ці скан не рук, аб дым кі... Хтось
ці па е дзе на поў нач, хтось ці на ўсход... Але 
ўсе ве да юць, што хут ка суст рэ нуц ца зноў. 
Суст рэ нуц ца ў Віль ні, на пе ра за ха ван ні 
па рэш т каў Ка сту ся Ка лі ноў ска га. Суст рэ
нуц ца, каб наб рац ца мо цы, ад ва гі і праў ды 
сва іх сла ву тых прод каў, і пры вез ці ўсё гэ та 
з са бой на зад...

— Да су стрэ чы ў Віль ні, — так раз віт ва
юц ца тыя, хто ад’ яз джае пер шы мі.

— Да су стрэ чы ў Віль ні, — ад каз ва юць ім 
астат нія. vВік тар СА ЗО НАЎ

Мі нае чар го вы ты дзень сум нашэ ра га 
лі ста па да, а ў поль скай і бе ла ру скай па лі
ты цы тэм пе ра ту ра быц цам з лі пень скай 
жа ры. Так скла ла ся, што ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь ме на ві та 17 лі ста па да прай шоў 
ад бор стаў ле ні каў кі раў ні ка бе ла ру скай 
дзяр жа вы Аляк сан д ра Лу ка шэн кі ў яго «кі
шэн ны пар ла мент». Вя до ма бы ло за га дзя 
хто прой дзе, та му не ка то рыя жур на лі сты 
з не вя ліч кай до зай па мыл кі яш чэ пе рад 
да тэр мі но вым га ла са ван нем скла лі спі скі 
на мен к ла тур нана род ных наз на чэн цаў. 
За тое аў та ры тар нае «свя та дэ ма кра тыі» 
мае да лей на мэ це рас п ра віц ца з ты мі, хто 
лі чыць, што дэ мак ра тыч ныя пра цэ ду ры, 
ці то ў час вы ба раў, ці ў што дзён ным жыц
ці яш чэ па трэб ныя ў гэ тай кра і не. Пры 
на го дзе су поль нас ці поль скабе ла ру скіх 
па лі тыч ных тэр мі наў, у 2020 г., так са ма як 
і ў Поль ш чы, вы па дае тэр мін прэ зі дэн ц кіх 
вы ба раў у Бе ла ру сі. Тут у ад роз нен ні ад 

на шай дзяр жа вы ўжо ве да ем не толь кі 
тэр мін, але і вы нік. Та му, што ў мі ну лую, 
вы бар чую ня дзе лю Аляк сандр Ры го ра віч 
Лу ка шэн ка афі цый на пац вер дзіў, што пра
даў жае сваё дзяр жа ваў лад дзе на чар го вы 
тэр мін. Ка лі ўсё ўжо яс нае і зра зу ме лае, то 
лі чу, што ў та кім вы пад ку ўся ля кія гуль ні 
ў доў га тэр мі но выя і ка рот ка тэр мі но выя 
на зі ран ні ні ко му аб са лют на не пат рэб ныя. 
На зі ран ні за пат ра ба ва ныя, ка лі ма ем 
шанц на мі ні мум дэ ма кра тыч най кан ку
рэн цыі.

За раз на ад ва рот, яны про ста шко
дзяць.Так як у па пя рэд ніх га дах так са ма. 
Іх за да ча — нес ці ней кую ілю зію на конт іс
на ван ня вы бар ча га пра цэ су. Са мыя сфаль
шав аныя вы ба ры і іх вы нік гэ та не праб
ле ма для «за ход ніх па лі тыч ных элі таў». 
На га да ем, ха ця б ві зіт бы ло га мар шал ка 
Се на та Польшчы Ста ніс ла ва Кар чэў ска га 
ў Мінск і кам п лі мен ты ў ад рас кі раў ні ка 
дзяр жа вы — «цёп ла га і сар дэч на га ча ла
ве ка». Ця пе раш ні кі раў нік бе ла ру скай 
дзяр жа вы і так амаль чвэрць ста год дзя 
мае між на род ны, уні каль ны ста тус «прыз
на на га, бу ду чы неп рыз на ным». Уся ля кія 

на зі ран ні вы ба раў — дым ная зас ло на, 
пат рэб ная За ха ду для ган д лю з кі раў ні ком 
Бе ла ру сі, а не для дэ ма кра тыі.

Пер шае па ся джэн не поль ска га Сей ма 
і Се на та за вяр шы ла ся вы ба ра мі но вых 
улад пар ла мен та. Ка лі ў Сей ме ўсё бы ло 
яс ным з са ма га па чат ку, што тут ула да
рыць Пра ва і спра вяд лі васць, то ў Се на це 
вы ба ры но ва га мар шал ка за ся ро дзі лі 
ўва гу жур на лі стаў і са міх па лі ты каў. Вы
бар Та ма ша Гродз ка га з Гра ма дзян скай 
ка а лі цыі стар шы нёю вы шэй шай па ла ты 
пры ня се на пэў на не толь кі роз дум і рэф
лек сію се на та раў, але ўвя дзе эмо цыі 
і па лі тыч ныя ін т ры гі ў кан тэк с це ўсёй 
агуль на поль скай па лі ты кі. Тут, ап ра ча бя
гу чай па лі ты кі і за ка на даў чай пра цы, усе 
пры сту па юць да прэ зі дэн ц кай біт вы. Для 
ўсіх ужо зра зу ме лым ста ла, што гра мад
ства не вель мі лю біць і не пад т рым лі вае 
ва ен ных эмо цый сён няш ніх па лі ты каў. 
Та му пер шае па ся джэн не Сей ма бы ло 
амаль паз баў ле нае кан ф ран та цый ных 
эле мен таў. Вы сту пы прэ зі дэн та, мар шал
каў Сей ма і Се на та, лі да раў па лі тыч ных 
пар тый бы лі кам п ра міс ны мі і ка рэк т ны мі 

ў ад рас сва іх кан ку рэн таў. Толь кі край не 
пра вая «Кан фе дэ ра цыя» з са мо га па чат
ку рэз ка ад кі дае па лі тыч ныя да моў ле нас
ці Сей ма ІХ склі кан ня. Да моў ле нас ці най
боль шых па соль скіх клу баў бы лі бач ны 
па вы ба рах кі раў ні цтва і ўкам п лек та ван ні 
ка мі сій Сей ма. Тут у поў най зго дзе, амаль 
ад на га лос на пры ма лі ся ра шэн ні ў спра ве 
раз мер ка ван ня па сад. Апа зі цыя так са ма 
без праб лем ат ры ма ла кі ра ван не не каль
кі мі важ ны мі ка мі сі я мі, што вык лі ка ла 
не толь кі здзіў лен не, але і абу рэн не жур
на лі стаў пра вых ме ды яў. Прэм’ ермі ністр 
Поль ш чы Ма тэ вуш Ма ра вец кі, наз на ча
ны прэ зі дэн там Ан джэ ем Ду дай кі ра ваць 
чар го вым ура дам аб’ яд на най пра ві цы, 
на сваю інаў гу ра цыю зап ра шае ўсіх бы
лых прэм’ е раў пас ля 1989 го да. Ці гэ та 
па ча так но вай тра ды цыі пе ра ем нас ці 
ўла ды? Ці толь кі ад на ра зо вы па лі тыч ны 
ход пе рад прэ зі дэн ц кай кам па ні яй? А мо 
гэ та про ста стра тэ гія ўра да, які не хо ча 
мець прык ле е най лат кі пра вых яст ра баў 
і авантурнікаў? Як вя до ма здаў на, з ваў
коў не зро бім ве ге та ры ян цаў, але бра хан
не ўпу стую і за па лох ван не ідэ а ла гіч най 
ту пас цю з бо ку ўсіх удзель ні каў па лі тыч
на га про ці ста ян ня вя дзе іх да ад моў на га 
рэй тын гу ся род звы чай ных вы бар ш чы
каў. Та му па куль мы апы ну лі ся, мож на 
мо віць, у пэў ным раз да рож жы, без яр кіх 
прыз на каў вай ны і без ад наз нач на га пе
ра мір’я па між ва ра гу ю чы мі, па лі тыч ны мі 
пля мё на мі.

vЯў ген ВА ПА

Апош нія пар ла мен ц кія вы ба ры ў Поль
ш чы за ма ца ва лі па дзел гра мад ства на 
дзве су пя рэч лі выя па ло вы — кан сер ва тыў
ную і ад к ры тую, лі бе раль ную. Пры нам сі, 
пра гэ та ка жуць лю дзі. Ні ад на з іх не 
кеп ская са ма па са бе, ані доб рая. Спра ва 
не ў тым, што яны ад на стай ныя ў сва іх све
та поглядных, па лі тыч ных ці ідэ а ла гіч ных 
ас но вах. Пры ро да ча ла ве чых асоб больш 
скла да ная, чым даг ма тызм ка лек тыў нас ці, 
які звяз вае іх у дэк ла ра тыў ную су поль
насць. Адзін прад стаў нік ад на го бо ку мо жа 
быць та кім жа свет лым і ра зум ным, як 
і прад стаў нік дру го га — упар тым і дур ным. 
Ві да воч ная ра ды ка лі за цыя са цы яль ных 
по гля даў мо жа вык лі каць га лаў ны боль. 
Гэ та, зда ец ца, вы хо дзіць зпад кан т ро лю. 
«Той, хто не з на мі, су праць нас!» Гэ та му 
ле нін ска му зак лі ку па пя рэд ні чаў кры ва вы 
тэ рор у баль ша віц кай Ра сіі. Яго рэ ха сён ня 
чу ец ца ў Аме ры цы Трам па. Сце ны раз дзе
лаў ра стуць і там. Аме ры ка, ас лаб ле ная 
са цы яль ны мі кан ф лік та мі, хут ка стра ціць 
сваю рэ пу та цыю за ха валь ні ка сус вет на га 
па рад ку, а ге ге ма ніс ц кі Кі тай і та та лі тар ная 
Ра сія возь муць пад ся бе зям ны шар. Да 
ча го гэ та пры вя дзе? Не вя до ма, што най
больш пад ш тур хоў вае нас да ра ды каль ных 
по гля даў, пра ве ра ных дос ве дам мі ну ла га. 
Та кім чы нам, мы прыт рым лі ва ем ся су час
нас ці, та му што яна ад люст роў вае не зу сім 
даў няе мі ну лае. Ад нак бу ду чы ня са шмат
лі кі мі не вя до мы мі вык лі кае зра зу ме лы 
страх. Ці іду чы пра грэс са цы яль най ра ды
ка лі за цыі да вя дзе да вай ны — куль тур най? 
Ма раль най? Ідэ а ла гіч най? І гэ та ўсё больш 
рэ аль на, чым гі па тэ тыч на. Возь мем для 
прык ла ду гі ста рыч на вы пад ко вую па дзею, 
на пры клад, гай наў скі Марш вык ля тых 
жаў не раў, які прас лаў ляе м.інш. «Бу ра га», 
прас лаў ле на га па чы на мі ня год ны мі сал да
та АК. Ча му гэ ты спрэч ны марш, ар га ні за ва
ны поль скі мі на цы я на лі ста мі, ад бы ва ец ца 
ў Гай наў цы, а не пад кі на тэ ат рам «Тон» 
у Бе ла сто ку, дзе суд над «Бу рым» скон чыў
ся смя рот ным пры су дам? Ці не та му, што 
Гай наў ка не так на па ло ву «бе ла ру ская», 
та му са лі дар ная з бе ла ру ска моў ны мі ах
вя ра мі «Бу ра га», як бе ла ру сы з Гай наў кі, 
ін тэг ра ва ныя ў поль скую куль ту ру — так са
ма па ля кі? Хтось ці на стой ваў на раз ры ве 
іх бі куль тур най і двух на цы я наль най, але 
зла джа най ідэн тыч нас ці і да клад на па пра
ве ра най кар ці не (з раз бу раль най ма ды фі
ка цы яй: «Той, хто не з На мі — су праць Нас!) 

— за чы ніць за 
сце на мі ге та 
мен шас ці. Як 
лёг ка пад ня
во ліць «мен
шасць»! Ці не хут ка «мен шас цю» бу дуць 
аб’ яў ле ныя ка рэн ныя па ля кі, якія па ста ві лі 
агуль на гу ма ні стыч ныя каш тоў нас ці вы шэй 
псеў да на цы я наль най і псеў да ка та ліц кай 
дро бяз нас ці? І ці згод ныя яны на гэ та без 
пя рэ чан няў? Але спа кой на. Га вор ка ідзе не 
пра «на цы я наль насць» ці «кан фе сій насць», 
хоць гэ та праў да, што яны з’яў ля юц ца 
ма гут ным ін ст ру мен там са цы яль най ра
ды ка лі за цыі. Ме жы па дзе лаў знач на глы
бей шыя і пра хо дзяць ва ўсіх гра мад ствах. 
Вя до ма, гэ та не су па кой вае, што гэ та ад бы
ва ец ца не толь кі ў Поль ш чы. Сам факт, што 
пас ля дэ ман та жу 154кі ла мет ро вай «Бер
лін скай сця ны», якая ў сфе ры ча ла ве чай на
дзеі зда ва ла ся ўні вер саль ным ак там во лі, 
каб кан чат ко ва зак рыць сап са ва ную гі сто
рыю све ту, на пра ця гу на ступ ных 30 га доў 
уз во дзі лі не каль кі ты сяч кі ла мет раў сцен 
на зям ным ша ры па эт ніч ных, куль тур ных 
і рэ лі гій ных пры чы нах і па лі тыч ныя да ныя 
да каз ва юць, што пра цэс ра ды ка лі за цыі 
гра мад ства ідзе на раз віц цё. Зда ец ца, гэ та 
сім п та ма тыч ная з’я ва для па да ю ча га ду ху 
су час нас ці. На на шых ва чах ста ры, «ана ла
га вы» свет руй ну ец ца, гэ ты но вы «ліч ба вы» 
і, маг чы ма, на ват «кван та вы», яш чэ не 
цал кам сфар ма ва ны. Ня ма тут ні чо га з апа
ка ліп тыч на га пра ро цтва. Веч ныя стра хі 
і фо біі, сха ва ныя ў на шай нес вя до мас ці, усё 
яш чэ пра чы на юц ца. Бу ду чы ня ня пэў ная. 
Пад уз дзе ян нем неп рад ка заль ных знеш ніх 
фак та раў раз мы ва юць па вер х не выя пла
сты вя до май рэ ча іс нас ці. Не вя до мае вык
лі кае са мыя вя лі кія стра хі. Мы не ве да ем, 
як скла дзец ца на ша бу ду чы ня з мі льё на мі 
міг ры ру ю ча га на сель ні цтва, выг на на га го
ла дам і вой на мі. Мы не ве да ем, што ня суць 
нам но выя тэх на ло гіі, ці мы мен таль на га то
вы, каб ас во іць іх пры на шым ця пе раш нім 
ра зу мен ні рэ чаў. Мы не ве да ем усіх паг роз 
для на шай цы ві лі за цыі, вык лі ка ных ін тэр
нэ там, ро ба та тэх ні кай і, як гэ та ні па ра дак
саль на, мы ўсё менш і менш ве да ем, што 
ра біць з ліш кам воль на га ча су. Гэ та бу дзе 
са май вя лі кай праб ле май у бу ду чы ні. Як кі
ра ваць па то кам воль на га ча су, каб ча ла век 
усё яш чэ ад чу ваў сэнс свай го іс на ван ня 
і не мар на ваў яго ад рэ на лі на вы мі за мен ні
ка мі. vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ка лі быць на стаў ні цай, 
дык толь кі бе ла ру скай мо вы!

Настаўнікі роднай мовы

Ан ге лі на МА САЛЬ СКАЯ на ра-
дзі ла ся ў 1978 го дзе ў Гай-
наў цы. За кон чы ла Вар шаў скі 
ўні вер сі тэт па спе цы яль нас ці 
бе ла ру ская і поль ская фі ла ло-
гія.10 га доў пра ца ва ла ў Бе ла-
ру скім му зеі ў Гай наў цы біб лі я-
тэ ка рам. У шко ле ў Бе ла ве жы 
пра цуе з 2013 го да. За муж няя, 
мае двух сы ноў.

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

— На стаў ні кам я ха це ла стаць з са мых 
дзі ця чых га доў. Бе ла ру скую мо ву я па
ча ла вы ву чаць як род ную, ка лі не па мы
ля ю ся, у дру гім кла се па чат ко вай шко
лы ў Гай наў цы. У ста рэй шых кла сах 
я чы та ла шмат бе ла ру скіх кні жак. І та
ды ўжо ве да ла, ка лі быць мне на стаў ні
цай, дык толь кі бе ла ру скай мо вы.

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

— Вя лі кае ўра жан не не сум нен на па кі
ну лі дзве асо бы. У па чат ко вай шко ле 
ў свет род на га сло ва ўвя ла мя не спа да
ры ня Воль га Сян ке віч. У лі цэі ван д роў
ку па род ным суп ра ва джаў спа дар Ва
сіль Са коў скі. Гэ та лю дзі, якія ды ха юць 
род ным па вет рам і ўме ла пе ра да юць 
сва ім вуч ням.

— 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.

— Зра зу ме ла, суп ра цоў ні чаю з Ян кам 
Кар чэў скім, Эвай Люн дай, Бэ а тай Кен
дысь, Ан най Гжэсь.

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

— Бе ла веж скі ася ро дак куль ту ры, АБ
БА, рэ дак цыя «Ні вы».

— 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.

— Пра ек ты, які мі я зай ма ю ся су поль на 
з Бе ла веж скім ася род кам куль ту ры, 
гэ та «Су ніч кі» — дзі ця чама ла дзё вы 
ка лек тыў бе ла ру скай на цы я наль най 
мен шас ці, «Бе ла ру скія вя чор кі» ў Бе ла
ве жы.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Кон курс бе ла ру скай га вэн ды, «Род
нае сло ва», «Бе ла ру ская пес ня».

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

— Ка лі ёсць па трэ ба, баць кі заў сё ды да
па ма га юць.

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

— Па вод ле мя не гэ та скла да насць. Не
маг чы ма пе ра даць ве ды, ка лі ву чань 
адзін год пры сут ні чае на за нят ках, 
а дру гі ўжо не.

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

— Гэ та за ле жыць ад вуч няў. Ця пер 
штораз менш дзя цей і мо ла дзі ва ло дае 
бе ла ру скай мо вай ці га вор кай. І бы вае 
так, што за тры га дзі ны ў ты дзень на
стаў нік ча сам не ў змо зе ўсё зра біць.

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

— Не.

— 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?

— На жаль, не ўсе.

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

— «Кру га год».

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

— Вік тар Швед.

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

— Ак ту аль на мне не ха пае ча су на чы
тан не лю бі мых кні жак. А шка да!

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

— Чы таю «Ні ву» і «Ча со піс». Гэ тай прэ
сай ка ры ста ю ся на ўро ках.

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

— Ку пал ле.

— 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?

— Не заў сё ды, але ста ра ю ся.

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

— Не.

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

— Бе зу моў на, тэмп жыц ця.

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

— Па куль, яш чэ ня ма.

— 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 адзін раз. Гэ та бы ла ўзна
га ро да за ды дак тыч ную пра цу і да сяг
нен ні.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Перш за ўсё сям’я.

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

— Та кіх ус па мі наў у мя не шмат. Най
час цей ад нак згад ваю пер шыя га ды 
пра цы ў Бе ла ве жы і тых вуч няў, якія 
ах вот на ўдзель ні ча лі ва ўсіх бе ла ру скіх 
кон кур сах і ме ра пры ем ствах. Та ды ме
на ві та зас на ваў ся бе ла ру скі школь ны 
ка лек тыў «Су ніч кі».

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

— У ма ім кла се ня ма на цы я наль най 
сім во лі кі.

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

— Бу ду чы ня бе ла ру саў за ле жыць, між 
ін шым, ад та го, які па ды ход да род най 
мо вы і спад чы ны бу дуць мець ма ла
дыя лю дзі.

vАпы таль нік пра вя ла
 Ган на КАН Д РА ЦЮК

n Ан ге лі на Ма саль ская з малодшым сынам Тамашам
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Гай наў скія ву лі цы...
...я най лепш па мя таю ад ся мі дзя ся-

тых га доў мі ну ла га ста год дзя. Та ды 
ву чыў ся ў ад ным з та маш ніх лі цэ яў. На 
шмат лі кіх ву лі цах быў брук і ўха бі стыя 
тра ту а ры там, дзе яны бы лі. У шмат лі-
кіх мес цах мож на бы ло на гу скру ціць. 
Асаб лі ва ве ча рам і ноч чу пры дрэн-
ным ас вят лен ні ву ліц, элек т ра лям пач кі 
ледзь-ледзь бліш чэ лі. Тра ту ар ныя плі-
ты ме лі толь кі важ ней шыя га рад скія 
ар тэ рыі.

За раз мно гае змя ні ла ся на леп шае. 
Мно га ву ліц мае ас фаль та выя ма ста-
выя. Пры бы вае іх з кож ным го дам. Ма-
юць доб рыя роў ныя і глад кія ма ста выя 
на ват ка рот кія і вуз кія ву лач кі.

Шпа цы ра ваў я па го ра дзе 8 лі ста па-
да гэ та га го да, між ін шым, па ву лі цах 
Ба то рыя, Спар тыў най, Мо ста вай і Бель-
скай. Мо ста вая мае ас фаль та вую ды 
з чыр во най брус чат кі ма ста вую. Гэ тая 
ву лі ца не мае тра ту а ра. Но выя тра ту а-
ры з брус чат кі ма юць знач ныя част кі 
ву ліц Спар тыў най і Бель скай (на ад рэз-
ку ад Спар тыў най да Про стай). Ра ней 
тут быў уха бі сты тра ту ар з плі так.

Я па мя таю ко ліш нюю ву зень кую 
сця жын ку, якая вя ла ўздоўж пу ці і ка ля 
се ма фо ра ад ву лі цы Бель скай да Вар-
шаў скай (тут да са ма га чы гу нач на га 
пе ра ез да). Ця пер тут бя жыць шы ро кая 
ас фаль та вая ву лі ца Скар па вая (яна не 
мае тра ту а ра і пры хо дзіц ца іс ці па ма-
ста вой, а гэ та не бяс печ на). Да яе пры-
мы кае без вы лёт ная ву лач ка Ма зур-
ская і яна мае тра ту ар ды ву лач ка Кры-
вая з ма ста вой з чыр во най брус чат кі. 
Па куль дай с ці да ву лач кі Кры вой, то 
пры Скар па вай ста іць мно га га ра жоў 
і са ма хо даў.

Ча ста ха джу я па ву лі цах у цэн т ры 
го ра да, між ін шым, 3 Мая і Піл суд ска га 
ды кры ху ўзбоч ву лі цай Бе ла веж скай. 
Яны са мыя пры го жыя. Тут тра ту а ры 
амаль поў нас цю з ка ля ро вай брус чат-
кі. Тут і пры го жыя даш кі-на ве сы на аў-
то бус ных пры пын ках. Пры го жы шы ро-
кі тра ту ар і на ад ным ба ку ву лі цы Ар міі 
Кра ё вай, тым ад ам фі тэ ат ра. (яц)

Тут пе ра важ на 
драў ля ныя ха ты

На ве даў я вё ску Ка пі тан ш чы на (яна 
на ліч вае 30 жы ха роў) На раў чан скай гмі-
ны Гай наў ска га па ве та. У ёй — му ра ва-
ныя і драў ля ныя да мы з пе ра ва гай тых 
апош ніх. Як раз драў ля ныя ха ты (усіх іх 
адзі нац цаць) тут пры го жыя. Ёсць ад на 
хат ка вель мі ста рая, за пуш ча ная, як 
і той ага род чык ка ля яе, і зу сім за бы-
тая. Усе ін шыя, па ўсім ві даць, ма юць 
доб рых дбай ных гас па да роў.

У ся рэ дзі не вё скі быц цам час спы ніў-
ся. Тут на ад ным ба ку ву лі цы збег лі ся 
ў ча род ку драў ля ныя да мы ці ка выя па 
ар хі тэк ту ры і сва ёй пры га жос ці (не ка-
то рыя з га нач ка мі). Яны мя не за ча ра ва-
лі, між ін шым, дом бы ло га лес ні ка Ан д-
рэя Мядз ве дзя. Ці ка ва вы гля дае дом 
Мі ха ла Кар пю ка з да бу да ва най дру гой 
та кой жа част кай і па ма ля ва ны на зя-
лё ны ко лер ды ха та Ан д рэя і Ба жэ ны 
Су бо таў.

З Ка пі тан ш чы ны па ехаў я ў су сед-
нюю ма лую вё сач ку Ба чын скія (пры сё-
лак Ах ры моў, у ім уся го тры драў ля ныя 
ха ты) і ў Ах ры мы. У вёс цы Ах ры мы пра-
жы вае 97 ча ла век. Тут 23 драў ля ныя 
да мы, у лі ку якіх дзе сяць доб ра за ха ва-
ных, ад ноў ле ных, аша ля ва ных і па ма ля-
ва ных.

У драў ля ным бу дын ку ко ліш няй ча-
ты рох к лас най шко лы ця пер змяш ча-
ец ца пры го жая свят лі ца. Як след ад ра-
ман та ва лі свае ха ты, між ін шым, Ве ра 
Ра дзі ва нюк, Лі ля Кар даш, Ірэ на Бель-
ская, гмін ны рад ны і сол тыс Ах ры моў 
Па вел Нес ця рук, Воль га Ада мюк (яна 
ня даў на па мер ла і ха та пу стуе), Юрый 
і Ры гор Бель скія. Мой школь ны сяб ра 
Юрый Бель скі са ма стой на ад ра ман та-
ваў баць коў скую ха ту звон ку і ўся рэ дзі-
не. (яц)

— Спя вай, Га лін ка, у на шых га ла сах 
і твой бу дзе, — ка за лі жан чы ны з За лук ма
ла дой сяб роў цы.

Каб па він ша ваць за лу чан скіх спя ва чак 
і спе ва коў, пры е ха лі сяб роў скія ка лек ты вы 
не толь кі з па меж ных гмін, ула ды гмі ны, 
па ве та і і ва я вод ства, але перш за ўсё фа на
ты «Ка лі ны», якіх не на па ло хаў ран ні асен ні 
ха лод ны ве чар.

— Мы спя ва лі і ра ней як жан чы ны 
з гур т ка вя ско вых гас па дынь. А ка лек тыў 
паў стаў 1999 го дзе як «Ка лі на». Та ды ў нас 
бы лі пер шыя да жын кі. І з та го ча су я ў ка
лек ты ве, — ка жа Га ля Пар фе нюкДро бат. 
— Я ўчо ра бы ла ў шпі та лі на СО Ры, дык ду
маю, што сён ня я на сцэ не апош ні раз.

Ян ка Кар по віч, ані ма тар куль ту ры, лі
дар гур та «Ху тар»:

— Гэ ты ка лек тыў ад мет ны тым, што спе
ва кі звяр ну лі ся да па чат ку, да най ста рэй
шых пе сень, якія яш чэ спя ва лі іх нія баць кі, 
ба бу лі. «Ка лін кі» пад т рым лі ва юць бе ла
ру скасць тых слу ха чоў, якія іх слу ха юць. 
Трэ ба, каб гэ тая куль ту ра не знік ла. А як 
яна знік не, то не толь кі бе ла ру сы згу бяць 
яе, але я ду маю, што і ўвесь свет. Яны най
больш нас пя ва лі пе сень Сця па ну Ко пу да 
яго збор ні ка «Бе ла ру скія пес ні Га ра доц кай 
зям лі», з яко га і мы бя рэм, як «Ху тар».

Бы ло... Ідэя ства рэн ня спеў на га ка лек
ты ву ў За лу ках на ра дзі ла ся ў 1999 го дзе 
па іні цы я ты ве жы ха рак, на ча ле з Ва лян
ці най Пап лаў скай. Жан чы ны так са ма вы
ра шы лі ар га ні за ваць ме ра пры ем ствы на 
школь най плош чы — спа чат ку фе сты валь 
ура джаю, а праз не каль кі га доў «Ку паль
ноч ку». Зі мой 2000 го да гурт — яш чэ без 
імя і ін ст рук та ра — вы сту піў на Фе сты ва лі 
бе ла ру скай пес ні ў Бе ла сто ку, дзе за няў 
дру гое мес ца ў сва ёй на мі на цыі. Ба ча чы 
ак тыў ную дзей насць жы ха рак За лук, 
та га час ны войт Га ра доц кай гмі ны Яў ген 
Се мя нюк да ру чыў Вік та ру Ле ан ке ві чу, 
пра цаў ні ку Га ра доц ка га цэн т ра куль ту ры, 
стаць яго ін ст рук та рам, так са ма ах вя
ра ваў 1000 зло тых з бю джэ ту гмі ны на 
сцэ ніч ныя кас цю мы. Жан чы ны па шы лі 
іх са мі, а най больш за ан га жа ва ная бы ла 
ў гэ та ар га ні за цый ны кі раў нік ка ман ды 
Ва лян ці на Пап лаў ская. Наз ва «Ка лі на» 
бы ла ўра чы ста прыс во е на ім 20 каст рыч
ні ка 2001 г. пад час Дня се ні ё ра ў За лу ках. 
Гру па вы кон вае пес ні пе ра важ на пабе
ла ру ску, але так са ма спя вае поль скія, 
ук ра ін скія і ру скія пес ні. Кож ны год на 
сцэ не яны ма юць як мі ні мум двац цаць вы
ступ лен няў — на роз ных ме ра пры ем ствах, 
аг ля дах, фе сты ва лях, ар га ні за ва ных у За
лу ках, Га рад ку і ін шых мяс цо вас цях гмі ны, 
па ве та, ва я вод ства і кра і ны. Гурт да сяг нуў 
твор чых пос пе хаў. Што год ён удзель ні чае 
ў фе сты ва лі бе ла ру скай пес ні ў Бе ла сто ку, 
звы чай на зай ма ю чы трэ цяе ці дру гое мес
ца ў сва ёй на мі на цыі. За няў пер шае мес ца 
на аг ля дзе вя сель ных пе сень у Ялоў цы. 
«Ка лі на» не толь кі спя вае, але і прэ зен
туе фаль к лор ныя сцэн кі. Амаль кож ны 
год пры мае ўдзел у аг ля дзе ва каль ных 
ка лек ты ваў у Чор найБе ла стоц кай. Гурт 
так са ма вы сту пае за ме жа мі ва я вод ства. 
Ся род ін ша га, ён удзель ні чаў у схо дах на
цы я наль ных мен шас цей у Вен г ра ве, прэ
зен та цы ях гмін Пад ляш ска га ва я вод ства 
ў Вар ша ве і кра ё вых свя тах ура джаю, між 
ін шым у Соль цыЗдрою. «Ка лі на» пра цуе 
пад эгі дай Га ра доц ка га цэн т ра куль ту ры, 
ра зам з ін шы мі шмат лі кі мі ка лек ты ва мі 
роз на га ўзро сту. У 2011 го дзе, дзя ку ю чы 
на ма ган ням кі раў ніч кі ка лек ты ву, бы лі па
шы ты но выя сцэ ніч ныя кас цю мы, і ў той 
год вый шаў пер шы аль бом ка лек ты ву 
«Vi ta juć Za łu ki», на які суб сі дыю ат ры ма лі 
з бю джэ ту гмі ны...

Га лі на Па рфе нюкДро бат:
— Учо ра на СО Ры бы ла, умі ра ла. А па

заў чо ра на сцэ не. І сён ня. Мо жа, не ка то рыя 
ўжо не ха це лі і ба чыць, як я ка ра ска ю ся 
на сцэ ну. Мне ўжо паў го да на 81 год. То 
што, ужэ не да во лі? Го лас то я маю, але 
сі лы тра чу. Вось пры се ла я, і зго ма та ла 
са бе фар тух. А так свой строй пра са ва ла, 
вы ліз ва ла, каб аку рат на на сцэ ну вый с ці... 
Толь кі ў Га рад ку вы сту па ла 23 ра зы. Мы 
ўжо на сцэ не з 1996 го да, ка лі б да клад на 
лі чыць, зна чыць 23 га ды, па куль ат ры ма лі 
імя. Пом ніш, як крос ны я тка ла, а Валь ка 

прый ш ла, ты прый ш ла, Ален ка пры ля це ла, 
ка жа: Ар га ні зуй це ся! І па цэ лай Поль ш чы 
ез дзі лі. Дзе мы не бы лі? Два ра зы бы лі аж 
у Ба ра но ве. У Вар ша ве ў га тэ лі «Гра ма да». 
А гэ та — мая зал ві ца. Мы ра зам вы сту па лі, 
ужо не вы сту пае.

— Мы ра зам па чы на лі, — удак лад няе 
Ма рыя Мой сак, — да жын кі сар га ні за ва лі 
ў За лу ках, паск ла да лі ся, пес ні ка лісь ці 
да жын ка выя пры га да лі... Доў га да жын кі 
ў За лу ках бы лі, пас ля ў Га ра док за бра лі. 
Спя ваць ма гу. Люб лю. Але што — ня ду жа. 
Ка лісь то зап ро сяць на «вы стэм пы», схо ды 
па ста вяць, а па рэн чы ня ма. Ці мя не, каб за 
ру ку ва дзі лі, каб уз лез ці на сцэ ну?!. Брыд
ко. Ду маю: а як упа ду — лю дзі з вё скі вы жа
нуць, ска жуць: ча го, ста рое, ле зя? І ду маю: 
зра ку ся...

— І да жын ка выя, і вя сель ныя, і хрыс цін
ныя пес ні пры пом ні лі, — да дае Га ля. — Мы 
спяр ша бы лі ўшас цёх. Я, Ма рыя, Ва ля, Лі
да Фі ліп чук, Ган дзя, Мін чу кі. Ган дзю ўзя лі 
ў 1998 го дзе, ка лі мы ста ві лі «Сва тоў» — яе 
ўзя лі за дзеў ку. Пры е ха лі ін шыя ка лек ты
вы, ула ды. Трыц цаць ча ла век як мы суст
ра ка лі, увесь «Асен ні ліст» быў... Па мя таю, 
як тыя га луб цы на ім п рэ зу ва ры ла. Па мя
та еш, Ма рыя. Як я п радстаў ля ла дох та ра? 
Узя ла слу хаў кі. А Лі да за мед сяст ру бы
ла... Мы та ды зра бі лі баль, і ад та го ча су 
мы за рэ гіст ра ва ны як «Ка лі на». Спеў ны 
ка лек тыў з Га ра доц кай зям лі, са слаў най 
вё скі За лу кі, якая ад ва я ва ла сваю шко лу, 
зас на ва ла згур та ван не «Вё ска За лу кі над 
Суп рас ляй». Войт нам даў кры ху гро шай, 
а Валь ка ўцяг ну ла Мар’ ян ну Апа но віч ку.

— Войт даў уз на га ро ду пас ля та го, як 
мы ў Бе ла сто ку зас пя ва лі, да ста лі ўзна га
ро ду...

— Гэ та нам ужо даў дру гі раз, на спад ні
цы.

— Не, гэ та на зя лё ны строй, — упі ра ец ца 
Ма рыя.

У гэ тым пер шым строі на юбі леі вы сту
піць ця пе раш няя кі раў ніч ка Мар’ ян на. А ўсе 
ін шыя жан чы ны — у слаў ным, адзі ным 
та кім ад мыс ло вым, ад роз ным ад «мі ні стэр
скіх» стро яў ін шых пад ляш скіх ка лек ты ваў, 
у боль шас ці за ка за ных у Бе ла ру сі на фаб
ры цы — тут вы шы ты ту тэй шыя квет кі ды 
грон кі ка лі ны.

— У тым зя лё ным строі мы пер шы раз 
вы сту пі лі ў Ба ры ку ў 2001 го дзе, да во се ні 
па шы лі. О, маю тут яго ў тор бе, за раз пе ра
ап ра ну ся!.. Нас усіх бы ло, зда ец ца, тры нац
цаць ча ла век. Га ля Дро бат, Мой сак Ма рыя, 
Фі ліп чук Лі да, Мін чу кі Ве ра і Мі ка лай, Га лі на 
Гжэсь, Ва ля Пап лаў ская, Мар’ ян на ад 2002 
го да.

— Ка за лі Га лін цы Гжэсь: «Га лі на спя вай, 
у на шых га ла сах і твой бу дзе!» І на кру жэл
цы за стаў ся...

Пе рад юбі лей ным вы сту пам хві лі най 
маў чан ня па мя ну лі ады шоў шых сяб роў 
ка лек ты ву: Мі ка лая Мін чу ка, Ве ру Мін чук, 
Лі дзію Фі ліп чук і Га лі ну Гжэсь.

Войт Га ра доц кай гмі ны Вес лаў Ку ле ша:
— Мы вель мі га на рым ся тым, што ў на

шай гмі не ёсць та кая маг чы масць, каб 
ут рым лі ваць свае бе ла ру скія гур ты спе ва
коў і му зы каў роз на га ўзро сту і ка тэ го рый. 
І ў апош ні час па чар зе адз на ча ем юбі леі. 

Двац ца ці год дзе «Ка лі ны» гэ та і маё двац
ца ці год дзе фун к цы я на ван ня ў са маў ра
дзе. Так што як са маў ра да вец, не толь кі 
жы хар гмі ны, мог на зі раць за ма стац кім 
ро стам «Ка лі ны». І це шу ся, што за лу чан скі 
ка лек тыў вель мі ак тыў ны, як і ўся вё ска. 
Яны дыс па зі цый ныя — што б не бы ло, яны 
пад рых ту юц ца, збя руц ца, пры е дуць, вы
сту пяць, тры ва ла і плён на дзей ні ча юць. 
Іх дзей насць аказ вае вя лі кі ўплыў на раз
вой га ра доц кай куль ту ры. Саб ра лі ся мы 
тут, каб іх па він ша ваць, але і па дзя ка ваць 
за да сяг нен ні, пра мо цыю на шай гмі ны 
ў рэ гі ё не і паза рэ гі ё нам, за вя лі кі ўклад 
у на шу куль ту ру і пад т ры ман не тра ды цыі, 
на ша га вя лі ка га ба гац ця, пра якое трэ ба 
дбаць і яго пад трым лі ваць, каб яно да
лей раз ві ва ла ся. Я ду маю, што ка лек тыў 
«Ка лі на» тры ма ец ца і бу дзе тры мац ца, 
спа дзя ю ся што ў зго дзе і ў як най леп шым 
зда роўі, у пад т рым цы адзін ад на го сяб роў 
ка лек ты ву. Для нас яны па трэб ныя, і, як 
ула ды гмі ны, абя ца ем, што бу дзем іх пад
трым лі ваць, каб па леп шыць іх руп лі васць 
і твор часць. Мі ла бы ло б нам спа ты каць 
чар го выя юбі леі ра зам. Жа даю ка лек ты ву, 
каб дзей ні чаў як най даў жэй, з пос пе ха мі, 
у зго дзе. І каб зда роўе іх не пад во дзі ла. 
І каб уз ра ста ла іх су пра цоў ні цтва з ін шымі 
ка лек ты ва мі з су сед ніх гмін.

— Яны лю бяць спя ваць, і мы лю бім 
спя ваць, та му су стра ка ем ся, — ка жа Ві таль 
Со ха з Та пар коў. — Мы не ўсе пры е ха лі на 
юбі лей сяб роў. Вось, у боль шас ці і мы не ма
ла дыя, у нас адзін спя вак ня даў на па мёр... 
Шас цёх нас сён ня толь кі вы сту піць. Ды 
і ўсе хво рыя. Вый дзем. Зас пя ва ем. За пра сі
лі, мы не ад каз ва ем. Ба чым гурт і з Ва сіль
коў скай гмі ны, са Сту дзя нак, з Суп расл ь
скай — «Ара бі на» з Ка ра ку ляў. Ма юць яны 
ў рэ пер ту а ры мно га і бе ла ру скіх пе сень. 
І яны да нас пры яз джа юць.

— Па ні Ва ля ка жа, што яны спя ва лі 
нам но га даў жэй, чым тыя двац цаць га доў, 
— ка жа Мар’ ян на Апа но віч, са ма ро дам 
з Сі ле зіі, якая ў За лу кі пры е ха ла на пра цу, 
тут вый ш ла за муж і за ста ла ся. — За чы нам 
ка лек ты ву бы ла пя цёр ка сяб ро вак. А мы 
як «Ка лі на» ад пер шых за лу чан кіх да жы
нак. І я ад та го ча су ўвесь час у ка лек ты ве. 
У 1999 го дзе пер шы раз па ка за лі ся на 
боль шым фо ру ме, на фе сты ва лі бе ла ру
скай пес ні, за ня лі трэ цяе мес ца... Спя ва лі 
мы та ды а ка пэ ла. Не ме лі мы та ды яш чэ 
ін ст рук та ра, са мі ву чы лі ся. І так з го ду ў год 
мы збі ра ем ся, рых ту ем ся, це шым ся тым, 
што ву чым ся ра зам ды вы сту па ем. Шко да, 
што сён ня з на мі не вы сту піць Фран ці шак 
Апа но віч, які пе ра жыў учо ра не шча слі вы 
вы па дак, ля жыць у баль ні цы з ге ма то май 
у га ла ве (крвя кам), сам ён вы дат ны гар ма
ніст і па эт... Спя ва ем пабе ла ру ску, паполь
ску, паўкра ін ску, пару ску. Мая ўлю бё ная 
пес ня — «Спат кан не». Прай ш ло шмат ча су, 
шмат га доў, ка лі ця бе спат каю зноў. Ка го 
даў ней я так лю біў?.. Пра ка хан не, і пра 
та кіх, як мы, якія ма юць за са бой га ды жыц
ця, — се ні ё раў. Мы не збі ра ем ся кан чаць 
сён ня. Мо жа, Га ля, якая ка жа, што не дасць 
ужо ра ды, але я спа дзя ю ся, што і яна нас 
не па кі не.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

За лу чан ская моц ная на стой ка на «Ка лі не»
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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 са шмат лі кіх па нэ-
ляў быў пры све ча ны пы-
тан ню су хо га пор ту на еў-
ра зій скім тран с пар т ным 
шля ху, які мае на гад ваць 
ко ліш ні Шаў ко вы шлях, 
злу ча ю чы Еў ро пу з Кі та-
ем. У па пя рэд нім ну ма ры 
бы ло пра гэ та, ця пер за-
вяр шэн не гэ тай тэ мы.

Пат ры цыя ПЭН Д РА КОЎ СКА з Ін сты ту
та Бой ма: — Ад нос на гас па дар чых кан так
таў з Да лё кім Ус хо дам ёсць тры вык лі кі 
пе рад які мі ста і мо. Пер шае гэ та ве ды і свя
до масць та го, дзе зна хо дзім ся, што мо жам 
і якія ін шыя ін та рэ сы ў рэ гі ё не. Ха ця ляг
чэй бы ло б та ва ры з Ло дзі, для прык ла ду, 
тран с пар та ваць да лей, але тут спра ва не 
ў ге аг ра фіч ным па ла жэн ні, але ў спраў ным 
ата чэн ні для біз не су. У тым та мож ных 
пра цэ дур, якія па він ны быць хут кія і сэн соў
ныя; ёсць шмат біз нес ме наў, якія ім пар ту
юць вы ра бы це раз Гер ма нію, та му што гэ та 
больш ап лач ва ец ца, ка лі ідзе пра пэў насць 
і хут касць. Дру гое пы тан не — у мя не ўра
жан не, што ў нас ня ма стра тэ гіі, што мы хо
чам рэ а лі за ваць. Па вод ле мя не Поль ш ча 
не мае ідэі; бы ла за ду ма ра ней, што Поль ш
ча мо жа стаць лі да рам іні цы я ты вы „17+1” 
[у яе скла дзе дзяр жа вы Трох мор’я: Эсто нія, 
Лат вія, Літ ва, Поль ш ча, Чэ хія, Сла ва кія, 
Вен г рыя, Ру мы нія, Бал га рыя, Сла ве нія, 
Хар ва тыя, Бос нія і Гер ца га ві на, Сер бія, Чар
на го рыя, Паў ноч ная Ма ке до нія, Ал ба нія ды 
Грэ цыя; мэ тай эка на міч нае су пра цоў ні цтва 
з Кі та ем — А. В.], як най боль шая дзяр жа ва 
рэ гі ё на, але апош няе па гар шэн не ад но сін 
з Кі та ем па каз вае, што Поль ш ча не да кан
ца хо ча быць лі да рам та го фар ма ту. Сю ды 
ўва хо дзяць ня мец кія, ра сій скія ін та рэ сы, 
аме ры кан скія. Мы па він ны ра зам з на шы
мі пар т нё ра мі з ЕС да маў ляць су поль ную 
стра тэ гію, а гэ та га нам ча ста не ха пае. Я, 
як ма ла дое па ка лен не, з’яў ля ю ся бе не фі
цы ян там гэ та га ЕС, які даў нам ве лі зар ныя 
маг чы мас ці, якіх не да дуць нам кі тай цы ці 
аме ры кан цы. Так што вар та да маў ляц ца 
з кі тай ца мі ці ра сей ца мі, але ста ра ю чы ся 
бу да ваць кан сен сус у ЕС. І трэ ба пас ля
доў на тры мац ца стра тэ гіі, якую пры мем. 
Пункт цяж кас ці све ту пе ра мяш ча ец ца 
па між То кіо, Се ул і Пе кін. Ча му га во рым 
пра ве ды, стра тэ гію і пас ля доў насць? Та му, 
што па він ны мы па ста віць пы тан не: ці мы 
змо жам кан ку ра ваць з Ду іс бур гам? Ці, ка лі 
па бу ду ем тут су хі порт, то ці бу дзем мець 
што заг ру зіць у дру гі бок? Праб ле май Ло дзі 
з’яў ля ец ца тое, што пры яз джа юць поў ныя 
кан тэй не ры з Кі тая, а вы яз джа юць пу стыя. 
Та му трэ ба ве даў, каб за ду мац ца ці гэ та 
доб рая ідэя. Ма пы па каз ва юць раз ві ва ю
чы е ся паг ран пе ра хо ды па між Кі та ем і Ка
зах ста нам. Бы ла я там, і там — трэ ці свет. 
Су хі порт Хар гос — там мно га вык лі каў, 
звя за ных з роз ны мі эка на міч ны мі стро я мі. 
Хо чам суп ра цоў ні чаць з ЕА ЭС, але гэ та не 
сі стэ ма дзяр жаў з вяр шэн ствам за ко на. 
Трэ ба нам за ду мац ца, як суп ра цоў ні чаць са 
стро я мі, якія не су мяш чаль ныя з на мі, дзе 
ня ма дэ ма кра тыі, дзе шмат ра шэн няў за ле
жыць ад пэў ных кла наў, сем’ яў. Ці ма ем тут 
раз бу доў ваць су хі порт, а пас ля ака жац ца, 
што нех та зак рые кра нік на Ус хо дзе. Бо так 
ста ла ся з Ра сі яй, це раз якую не ка то рых 
та ва раў не мо жам вы сы лаць у Кі тай. Та му 
па трэб ныя ве ды, якія ў Поль ш чы не да ін ве
ста ва ныя, трэ ба яс най стра тэ гіі, якой, ка лі 
кра наць Кі тай, лі чу, што яе ня ма. І ка лі ўжо 
бу дзем мець тую стра тэ гію, то му сім быць 
пас ля доў ны мі.

Кшыш таф ІВА НЮК, войт Та рэс паль
скай гмі ны: — Сён няш няя ды ску сія пры гад
вае мне ды ску сіі па чат ку 1990х га доў: ка лі 
аб мяр коў ва лі бу до ву аў таст ра ды ў Бе ла сто
ку, то ме ла яна пра ля гаць це раз Бе ла сток, 
ка лі ў Люб лі не, то це раз Люб лін. Сён ня ка лі 
чую, што Шаў ко вы шлях мае быць не дзе 
на Пад ляш шы, то трэ ба па ста віць пы тан не: 
што та кое Ма ла шэ ві чы? Гэ та 200 км пу цей 
на 300 гек та рах. Пе раг ру зач ныя маг чы мас
ці Ма ла шэ віч у трыпяць ра зоў боль шыя 

Тут спа ты ка юц ца За хад з Ус хо дам

чым па ток та ва раў — 12 са ста ваў у сут кі 
мо жа пра е хаць, у ся рэд нім едзе 89. Але 
не ў тым праб ле ма, бо ма ры ад но, а рэ ча
іс насць дру гое: му сім па леп шыць усё тое, 
што ад бы ва ец ца на гра ні цы. Тут праб ле ма, 
бо на ша ўсход няя гра ні ца з’яў ля ец ца каш
ма рам. Гэ та тэх на ло гія паг ран кан т ро ляў 
вык лі кае, што толь кі 12 та вар ных скла даў 
у сут кі мож на ад п ра віць. Тут і кам пе тэн
цый ныя не па ра зу мен ні, хто важ ней шы 
— та мож ні кі ці па гра ніч ні кі. У Ма ла шэ ві чы 
пры яз джае 12 са ста ваў, з ча го толь кі па ло
ва едзе да лей чы гун кай, рэш та едзе да ро га
мі, та му што ў нас праб ле ма з ва го на мі, бо 
ня ма да стат ко вай коль кас ці плат форм для 
пе ра во зу кан тэй не раў. Сён ня трэ ба за ся ро
дзіц ца на па ляп шэн ні гра ніч ных кан т ро ляў. 
Да Брэ ста да хо дзіць вод ны шлях, а ў нас 
чую, што трэ ба ка паць ка нал ад Брэ ста да 
Віс лы. Бо чую, што Буг гэ та не суд на ход ная 
ра ка, адзі ная ў Еў ро пе — неў за ба ве яна вы
сах не. Ме на ві та ўрэ гу ля ван не ра кі Буг пап
ра ві ла б яе за ва ро ты і той эка тэ ра рызм, 
які кры чыць, што гэ та не на ша вы дум ка 
толь кі бе ла ру ская. Трэ ба за ся ро дзіц ца на 
вы ка ры стан ні іс ну ю чай ін ф раст рук ту ры, 
якая ма дэр ні зу ец ца, бо збу да ва на ў па ло ве 
мі ну ла га ста год дзя, і па тра буе да ста са ван
ня да вык лі каў ХХІ ста год дзя. Але сён ня 
клю ча вой спра вай не з’яў ля ец ца бу до ва 
но вай ін ф раст рук ту ры — іс ну ю чая мо жа 
ў не каль кі ра зоў за да во ліць пат рэ бы — яна 
больш пе раг ру жа ла, ка лі мы не бы лі ў ЕС 
— звыш 12 млн. тон; сён ня там ка ля пя ці. 
Трэ ба толь кі зра біць усё, каб тыя та ва ры 
ад’ яз джа лі плаў на. І каб бы ла ка ар ды на
цыя. За раз бу ду чую аў таст ра ду і між на
род ны чы гу нач ны порт злу чае мяс цо вая, 
гмін ная да ро га. Не ве ру, што з ро стам 
коль кас ці гру заў бу дзе ўзра стаць гру за аб
ла жэн не чы гун кі. Сён ня па чы гун цы цяг нік 
едзе па Поль ш чы столь кі што і ро вар: 2025 
км/гадз.; аў та фу ра два ра зы хут чэй, а ўсім 
за ле жыць на хут кас ці па стаў кі тых гру заў, 
якія тран зі ту юц ца га лоў ным чы нам у За ход
нюю Еў ро пу. Сён ня 60% та вар ных цяг ні коў 
едзе це раз БрэстМа ла шэ ві чы і трэ ба зра
біць ад но, а пас ля раз д раб няц ца на ін шыя 
паг ран пе ра хо ды, не сум нен на па трэб ныя.

Ярас лаў ЛЯХ, стар шы ня праў лен ня су
пол кі Аі да, апе ра та ра на пе раг ру зач ным 
тэр мі на ле Се мя ноў ка: — За раз ма ем тры 
чы гу нач ныя паг ран пе ра хо ды, дзе най
боль шыя па то кі ідуць це раз Ма ла шэ ві чы 
і Куз ні цу, а це раз Се мя ноў ку знач на менш. 
За тое маг чы мас ці тэ ры та ры яль на га раз віц
ця най боль шыя ў Се мя ноў цы. Се мя ноў ка 
дрэн на ска му ні ка ва ная з цэ лай чы гу нач
най сет кай у Поль ш чы. З Се мя ноў кі най б лі
жэй на стан цыі Бельск, Гай наў ка і На раў ка. 
Да ін шых стан цый блі жэй або з Ма ла шэ віч, 
або з Куз ні цы. Вар та па ду маць, як та кую 
сі ту а цыю змя ніць, на пры клад па бу да ваць 
пуць між Се мя ноў кай і Зуб ка мі, які вы дат на 
ска му ні ка ваў бы Се мя ноў ку з Бе ла сто кам 
і да лей. У Се мя ноў цы па бу да ва ны паг ран
пе ра ход, за раз ма дэр ні зу юц ца чы гу нач ныя 
пу ці, за тое да рож ны да езд у ка таст ра фіч
ным ста не. Гэ тыя ін ве сты цыі зу сім з са бою 
не ска ар ды на ва ныя.

Ра ман ЧЭ ПЭ, ста ра ста Бе ла стоц ка га 
па ве та: — У спра ве прак лад кі чы гу нач най 
лі ніі, якая б аб мі на ла Бе ла сток, чу ваць толь
кі пра тэ сты, за тое не чу ваць га ла соў мяс
цо вых па лі ты каў, якія б пад т ры ма лі та кую 
важ ную для мяс цо вай гас па дар кі іні цы я ты
ву. Але гэ та вы іх вы бі ра е це.

*   *   * 
Ін шая са шмат лі кіх па нэ ляў бы ла прыс

ве ча на пы тан ню вы ка ры стан ня мяс цо вых 
кры ніц энер гіі ў са маў ра да вым маш та бе.

Пад ляш скае ва я вод ства энер ге тыч на 
не да стат ко ва за бяс пе ча на, сла бая тут 
і ўста рэ лая сець энер га нось бі таў: элек т рыч
нас ці і га зу. У пуб ліч най пра сто ры ча ста па
яў ля ец ца праб ле ма энер ге тыч на га вык лю
чэн ня. У вы пад ку ін ды ві ду аль ных асоб ма
ем з гэ тым да чы нен не та ды, ка лі да дзе ная 
асо ба прыз на чае звыш 10% сва іх пры хо даў 
на элек т ра э нер гію. Адзін кі тэ ры та ры яль
на га са ма кі ра ван ня так са ма ста юць пе рад 
та кой праб ле май.

Пётр СІ НЯ КО ВІЧ, бур га містр Ся мя тыч: 
— Ка лі кошт энер гіі па вы сіц ца, то не ўяў
ляю, што маг лі б мы вык лю чыць ас вят
лен не ву ліц ці ад к лю чыць элек т ра ток для 
школ. Вы ка ры стоў ва ю чы но выя тэх на ло гіі 
трэ ба зні жаць кошт тае энер гіі. Ця пер на 
гэ та рас хо ду ем 80 млн. зл.

Кшыш таф ІВА НЮК, войт Та рэс паль
скай гмі ны, стар шы ня Звя зу ся лян скіх гмін: 
— Бу ду чы ня істот ная для са маў ра даў, ка лі 
кош ты ўсё ра стуць і пе ра да юц ца на ка му
наль ныя пас лу гі, бо ж ца на ва ды, вы ва зу 
смец ця, пе рат ва ран ня тых ад кі даў — то ўсё 
гэ та бу дзе вес ці да не за леж на га ад са маў
ра даў ро сту кош таў. Ма ла хто ўсве дам ляе 
сён ня, што тыя ўсе вель мі па трэб ныя льго
ты па да ход на га па дат ку вя дуць у нас да 
зні жэн ня да хо даў са маў ра даў. Па да ход ны 
па да так у па ло ве з’яў ля ец ца пры хо дам 
са маў ра даў; у гмі нах аста ец ца 38%, 10% 
у па ве тах. Мы ў па ло ве ўдзель ні ча ем у тых 
льго тах, што ў вы пад ку най с ла бей шых 
гмін, якіх на Ус хо дзе най больш, вель мі 
істот нае. Ка лі не ка то рыя са маў ра ды стра
цяць свае пры хо ды, бо іх пап ро сту не бу
дзе, мо гуць мець сур’ ёз ныя кло па ты. Мы 
як Са юз вя ско вых гмін па лі чы лі ня даў на, 
што тра ці на гмін, а мо на ват і па ло ва ўжо 
сён ня без апе ра тыў най над баў кі. І скла
да на бу дзе не ка то рым пры няць бю джэт, 
бо ў нас нель га ўхва ліць бю джэ ту, ка лі 
да хо ды не роў ныя бя гу чым вы дат кам. Тра
ці на са маў ра даў ужо іх прак тыч на не мае. 
Пра энер ге тыч ную са ма да стат ко васць 
ляг чэй га ва рыць, чым зра біць. На ша за
ка на даў ства да гэ та га пры чы ня ец ца. Бо 
на ша цы ві лі за цый ная ад ста ласць гэ та не 
гі ста рыч ная ад ста ласць, гэ та ад сут насць 
доб ра га пра ва ця гам апош ніх 15 га доў. Мы 
ка ля 10 млрд. зло таў пры зна чы лі на г.зв. 
су ства ран не, каб пад тры маць дзе ю чую 
сён ня энер ге ты ку. Сён няш няя энер ге ты ка 
з’яў ля ец ца вя лі кім мар нат раў ствам энер гіі, 
бо эфек тыў насць ву галь най энер ге ты кі на 
ўзроў ні 40%; 60% энер гіі ўкі да ец ца ў ра ку, 
на ват за Бэл ха та вам у вы кід ных во дах жы
вуць та кія ры бы, якіх ня ма ў цэ лай Віс ле, 
бе ру чы пад ува гу цяп лей шую на не каль кі 
гра ду саў ва ду. З тых 40% на пе ра сы ле 
тра цім чар го выя 40%. І за ўсё гэ та пла ціць 
ат ры маль нік. А ўсё бу ду ец ца да лей та кія 
гі ган та ман скія бло кі, якія ця гам най б лі жэй
шых 50 га доў бу дуць пра ца ваць. То трэ ба 
за ду мац ца, ці на пэў на трэ ба нам гэ та ра
біць, бо за 50 га доў нам свет уця чэ і бу дзем 
у зу сім ін шым мес цы ка лі, не хо чам кан чат
ко ва зніш чыць гэ тай пла не ты.

Пётр СІ НЯ КО ВІЧ: — Энер ге тыч ная са ма
да стат ко васць гэ та вы раб гмі най столь кі 
энер гіі, коль кі са ма рас хо дуе. Ма ем на мер 
вы бу да ваць цеп ла э лек т ра цэн т раль на бі я
ма су, фо та валь та іч ную фар му, наш кла стар 
у пер шай дзя сят цы, ат ры ма лі на ват вы лу
чэн не. Але без да дат ко вай пад трым кі звон
ку мы не ў ста не гэ та ра біць са мі. Гэ та буй
ныя суб’ ек ты, элек т ра цэн т ра лі, але му сяць 

да гэ та га да лу чыц ца дзе ян ні па а соб ных 
жы ха роў. І яны му сяць ус ве дам ляць, што 
трэ ба вы раб ляць элек т ра ток, каб бы ло тан
ней, бо гэ та ас ноў нае, а гэ та ўсве дам лен не 
крыш ку пат ры вае. Лю дзі па він ны мець 
свя до масць, каб дбаць пра ўлас нае ася род
дзе, гэ та толь кі па чы на ец ца, тут пат рэб ная 
аду ка цыя. Па він на быць так са ма вон ка вая 
пад трым ка, бо з улас ных срод каў ні вод ная 
та кая мен шая гмі на не ў змо зе на ват у па
ло ве дай с ці да энер ге тыч най са ма да стат
ко вас ці. У нас ма ем бі я га за вую ўста ноў ку; 
са сцё каў вы раб ля ем ток, які прыз на ча ем 
на ўлас ныя пат рэ бы, гэ та 5060 ты сяч 
у ме сяц, а гэ та даз ва ляе зні зіць кош ты 
пра дук цыі ва ды і сцё каў, ча го жы ха ры не 
ўсве дам ля юць. Ма ем так са ма фо та валь та
іч ную фар му. Ма ем мэў ку, ма лую гід ра э лек
т ра стан цыю між дву ма ва дас хо віш ча мі. 
Ма ем так са ма скла дзе ную за яў ку на ўсе 
бу дын кі гра мад ска га вы ка ры стан ня дзе ля 
ўста наў лен ня на іх фо та валь та і кі.

Кшыш таф ІВА НЮК: — У Поль ш чы ма ем 
шэсць мі льё наў да моў. Ка лі б на кож ным 
да ху быў адзін кі ла ват, то не бы лі б па трэб
ны не каль кі элек т ра стан цый. Я прыг ля
даў ся, што ро бяць на шы за ход нія су се дзі 
— там ёсць узо ры. Там зга раль ні не та му 
бу ду юць, што ма юць праб ле мы з уты лі за
цы яй ад кі даў. Бо энер гія, вы раб ле ная ў зга
раль нях, якія я ба чыў у Рур скім ба сей не, 
у па ло ве ска ры стоў ва ец ца на пат рэ бы та го 
за во да, каб бы ло чы стае па вет ра, якое бу
дзе што раз важ ней шае. Уз наў ляль ная энер
гія не аб ход ная. Нем цы даў но вы ле чы лі ся 
з не зем ля роб чых бі я га за вых уста но вак. 
На шы на ват буй ныя зем ля ро бы не ў змо зе 
спра віц ца з та кою ін ве сты цы яй, бо на ват 
у су поль ным вы мя рэн ні гэ та вель мі скла
да ная ўста ноў ка. Ця пер з ся лян най больш 
ка ры ста юць пас рэд ні кі. Ад лег лас ны за кон 
— не ве даю, ча му аж так ры га ры стыч на 
аб ме жа ва на на су шы до ступ да вет ра вых 
уста но вак, якія з’яў ля юц ца най тан ней шай 
кры ні цай энер гіі. Усё пад к рэс лі ва лі, што 
трэ ба бы ло б ней кія аку му ля та ры. І зноў 
нем цы — яны сён ня ад во дзяць ток да 
аку му ля та раў у ін ды ві ду аль ных гас па дар
ках; маг чы ма, што ў іх су сед су се ду бу дзе 
пра да ваць элек т ра ток. У нас, ка лі хтось 
вы раб ляе больш, то тое пра па дае, ка лі 
не ска ры стае для ўлас ных па трэб. Тое ж 
са мае да ты чыць і са маў ра даў. Сён ня мно
ства энер гіі мар ну ем на кож ным кро ку, 
а абаг ра ван не то гэ та знач на боль шая част
ка на шых вы дат каў, чым са ма элек т рыч
насць. Сён ня не трэ ба бу да ваць гі ган ц кіх 
энер габ ло каў, толь кі трэ ба ўзо рам нем цаў 
не за дум вац ца як гэ та зра біць, толь кі ства
раць не вя лі кія рас се я ныя элек т ра цэн т ра лі. 
Трэ ба за ах воч ваць лю дзей да абаг ра ван ня 
да моў, бо гэ та га лоў ная за да ча мяс цо вых 
улад у Гер ма ніі. Каб ад кід ное цяп ло не мар
на ва ла ся. Гэ та ве лі зар ны вык лік. За між 
што ме сяч на да ваць энер ге тыч ны да да
так да гас па да рак, то трэ ба да па ма гаць 
так, каб як най больш жы ха роў бу да ва ла 
фо та валь та іч ныя ўста ноў кі. Не ідзе тут 
так са ма толь кі пра аг ра мад ныя вет ра кі, бо 
мо гуць быць і вет ра кі мен шыя, пры хат нія. 
Бо гэ та ў ін та рэ се на шых ся лян, на шых 
жы ха роў. Сён ня цяж ка ўя віць жыц цё без 
элек т ра э нер гіі і аку му ля та ры, як мяр кую, 
бу дуць па сту по ва што раз леп шыя і больш 
эфек тыў ныя. Гэ та та кія раз вяз кі, якія ўжо 
сён ня маг лі б трап ляць пад стрэ хі. А мы 
сён ня ўсё ро бім, каб за мно га не зра біць. 
Мы не ма ем ка а пе ра тыў най тра ды цыі, як 
гэ та ёсць у Фран цыі. Бы лі ге э сы, эска э ры, 
дзе не бы ло так, што лю дзі ўкла да лі ту ды 
боль шыя гро шы і яш чэ не пас ва ры лі ся. Тут 
ба чу вя лі кую ро лю мяс цо ва га са ма кі ра ван
ня, але па він ны быць дэ цэн т ра лі за ва ны 
эка ла гіч ныя фон ды. Ка лі чы стае па вет ра 
бу дзе ства рац ца ў пар т нёр стве, а не ў фон
дах. Без пад трым кі гэ тыя пра ек ты ў нас не 
прой дуць, мы за над та бед ныя.

Пётр СІ НЯ КО ВІЧ: — Мы ў рам ках Звя зу 
гмін Бе ла веж скай пуш чы су поль на не га
цы ю ем цэ ны энер гіі, як куп чая гру па. І я па
ду маў, ча му б не за ах во ціць жы ха роў, каб 
яны гур та ва лі ся, ска жам па пяць дзя сятсто 
ча ла век, і мы, як са ма кі ра ван не, не га цы
я ва лі б ім та кое па ні жэн не ца ны. Ду маю, 
што та кое ўда ло ся б. Ад нак лю дзей цяж ка 
пе ра ка наць, яны та го не ра зу ме юць, гэ тая 
ідэя яш чэ да іх не да хо дзіць. Трэ ба бы ло б 
за ах во ціць больш лю дзей, аду ка ваць іх, 
каб яны ме лі свя до масць.

vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 8 снежня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ста іць Ры гор ся род гор, 
пал кай пад пёр ся, ка пе лю-
шом нак рыў ся ды га ла вы 
за быў ся.   Г...

Ад каз на за гад ку № 43: (Укінь ка мень у ва ду. Які ён бу-
дзе — мок ры). Уз на га ро ды — ка лян да ры кі на 2020 год, вый-
г ра лі Аліў ка По рац, Оля Кар даш з Нар вы, Эміль ка Ка лод ка, 
Ма тэ вуш Пань коў скі з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла-

сто ку, Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    Эва БАР Ш ЧЭЎ СКАЯ
Бан да ры, ПШ у На раў цы

Во сень 
Во сень ко ле ра мі зап ля ла зям лю.
Бу шу юць жоў ты і чыр во ны.
Па да юць як дождж.
Дрэ вы гэ та ўжо не тыя 

са мыя фор мы, ін шыя.
Роз ныя дрэ вы, вя лі кія, ма лень кія,
але ваш уз рост заў сё ды зна юць.
Ста рэй шыя і ма лод шыя 

ад збож жа
па зы ча юць вы гляд і гля дзяць 

у не ба.
І сох нуць па доб на.
Ча сам толь кі са доў нік,
які ўвесь час кла па ціў ся,
нез на рок ад бя рэ ім жыц цё

Усе ве да ем каз ку пра злую 
ма чы ху, якая за га да ла 
пад чар цы наз бі раць зі-
мой су ніц.

І дзі ва — дзяў чын ка спра ві ла-
ся з лю тай за да чай. Да па маг лі 
ёй доб рыя вят ры і сяб ры. Каз ка 
ста рая. Мож на ска заць, яна не 
над та зра зу ме лая для на шых 
дзя цей. Сён ня лю быя ляс ныя 
пла ды — чар ні цы, су ні цы, жу-
ра ві ны, брус ні цы ці ажы ны мо-
жам ку піць у лю бую па ру го да. 
Хо піць пай с ці ў мар кет ці на ба-
зар з га род ні най і са да ві ной.

Ад нак не! Ма ці-пры ро ды 
так лёг ка не ашу ка еш! Су ні цы 
— сло ва ма гіч нае. Яны ад ра зу 
вык лі ка юць у нас прыс мак ле-
та, сва бо ды, ад па чын ку. Яны 
спе юць ра зам з па чат кам ка ні-
кул і гэ та пад бі вае іх смак і ах во-
ту на жыц цё...

Па доб ны прыс мак са ка ві та-
га ле та нак лі каў кан цэрт бе ла-
веж скіх «Су ні чак». Дзяў чат кі 
і хлоп цы бы лі ге ро я мі чар го вай 
бе ла ру скай ве ча ры ны, якую 
шко ла і дом куль ту ры зла дзі лі 
цём ным ве ча рам 12 лі ста па да 
г.г. у Бе ла ве жы.

Пап раў дзе ўся ве ча ры на прыс-
вя ча ла ся бе ла ру скай пес ні. 
Ап ра ча жы вых спе ваў дзя цей 
бе ла веж цы па гля дзе лі цу доў ны 
фільм Мі ко лы Ваў ра ню ка «Кан-
цэрт жыц ця». Ге роі філь ма 
да каз ва юць, на коль кі род ная пес-
ня ажыц цяў ляе іх свет, на коль кі 
яна мі лая, пры го жая, ле ка вая. 
Та кі пе ра каз важ ны для ма ла-
дых спе ва коў, каб бу да ваць ма-
ты ва цыю ў му зыч ным раз віц ці.

— Гэ та ўжо на ступ нае па ка-
лен не «Су ні чак», — ка жа на-
стаў ні ца Ан ге лі на Ма саль ская. 
— Тыя ста рэй шыя ўжо за кон чы-
лі на ву ку ў Бе ла ве жы. Яны раз’-
е ха лі ся па шко лах. А мы па куль 
па чы на ем. І трэ ба шмат пра ца-
ваць, каб даг наць па пя рэд ні каў.

Ма лод шыя сяб ры не ма юць 
лёг кай за да чы. Іх ста рэй шыя 
сяб ры пры яз джа лі ў «Ні ву» 
і па ка за лі, на што яны здоль ны. 
Іх чы сты, жыц ця ра дас ны спеў 
за ха піў усіх. Доб ра, што іх ма-

лод шыя пе рай маль ні кі ма юць 
ах во ту спя ваць і вы сту паць на 
сцэ не. Марк Зуб рыц кі, ма стац-
кі апя кун гур та, ве рыць у моц 
Бе ла ве жы. За нят кі з вуч ня мі 
ма юць пад вой ны пос пех і са ма-
ві ты пра цяг:

— Част ка баць коў на шых 
«Су ні чак» прый ш ла спя ваць 
у «Ру ча ёк». Яны ўжо спе лыя 
і пас пя хо выя спе ва кі. Ез дзяць 

з кан цэр та мі. А ў кан цы лі ста па-
да ад зна чаць сваё 10-год дзе.

Зна чыць, ёсць гі сто рыя. На-
стаў ні ца Ан ге лі на Ма саль ская 
ска жа яш чэ пра адзін пос пех. 
Як раз яе ву ча ні ца пе рай ш ла да 
ра ён на га эта пу ў прад мет ным 
кон кур се па бе ла ру скай мо ве. 
Праў да, та кі ньюс не зро біць ура-
жан ня ў бель скай «трой цы», 
але ў Бе ла ве жы гэ та ад важ ны 

вык лік. Ра ней ніх то з вуч няў 
не ад ва жыў ся пры няць удзел 
у прад мет ным кон кур се. Трэ ба 
бы ло ча су і мно гіх пе сень, каб 
за ся ро дзіц ца на гра ма ты цы.

— Пра ца з пес няй так са ма 
скла да ная, — ад зна чае на стаў-
ні ца, — дзе цям трэ ба пат лу ма-
чыць усе сло вы. Бо ёсць та кія 
вы пад кі, што і баць кі не ра зу-
ме юць, пра што пес ня. Але ка лі 
ёсць ах во та, мож на ўсё.

Вы ступ лен не «Су ні чак», як 
у той каз цы пра злую ма чы ху, 
адаг на ла ўсю во сень скую мар ко-
ту і за ста ві ла ма рыць пра со неч-
ныя ка ні ку лы. Та ды, як вя до ма, 
дас пя ва юць су ніч кі і ўсе хо чуць 
імі за хап ляц ца і ла са вац ца. Мо-
ва тут пра кан цэр ты і сяб роў-
скія вы ступ лен ні.

ЗОР КА
Фо та Ган ны Кан д ра цюк

«Су ніч кі» з Бе ла ве жы
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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 № 43-2019: 
Во сень, ляк, вуш ка, пас, птуш ка, па ло-

ска, шар, та мат, арак, се мі нар, Ала, Эміль. 
Па ша на, мя жа, спра ва, дуп ло, што, сем, 
куст, Мі, сваш ка, іл, ка мень, не ба, ста ры.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Габ ры-
е ла Крас на поль ская, Алекс Луш чын скі, 
Януш Чар нец кі з На раў кі, Кац пар Ваў-
ра нюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Та маш 
Ва сі люк, Лу каш Хі лі ма нюк, Да мі ні ка 
Ка ліц кая з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку.

Він шу ем!

Сён ня пра па ну ем вам раз ма ля ваць «бе-
ла ру ска га» ка жа на, пры ду ма на га ма стач кай 
Але най Ша ма ко вай як ан тыст рэс для ма лых 
і да рос лых.

Ка жа ны — ма гіч ныя жы він кі.
Ся род нас жы вуць 19 ві даў ка жа ноў. Адзін 

з са мых вя лі кіх — ры жая вя чэр ні ца. Па ме ры 
да рос лай асо бі ны да ся га юць 64-82 мі лі мет-
раў — не каль кі та кіх мы шак цал кам змес-
цяц ца на да ло ні. Ка жа ноў ад но сяць як і ча-
ла ве ка да мле ка кор мя чых, да ат ра ду ру как-
ры лых, пры тым яны адзі ныя з кла са ма юць 

здоль нас ці да па лё таў. І, як птуш кі, не ка то рыя 
ві ды ка жа ноў пе рад на ступ лен нем ха ла доў ад-

ля та юць у паў д нё выя кра і ны.
Звы чай на «па чу ем» іх у кан цы чэр ве ня, ка лі 

на ра джа юц ца ма лень кія мыш кі і пі скам аб вяш ча-
юць свой пры ход на свет. У ін шыя па ра ві ны го да іх 

не чу ваць. Яны кан так ту юць з да па мо гай гу каў, ня-
чут ных для лю дзей. За тое ў зі му мо жам іх па ба чыць 

як у ста не гі бер на цыі, пад чэп ле ны за столь, дрэм люць. 
Ка жа ны лю бяць за сы наць у ка мен ных скля пах, пу сто ці-

нах, на га рыш чы, а так са ма ў шчы лі нах блё каў-шмат па вяр-
хо ві каў, якія на па мі на юць ім ад ту лі ны ска лак і ка мен ных гор. 

Лю дзі нес п ра вяд лі ва кляй му юць ка жа ноў. Ка жуць — яны вам пі-
ры! Гэ та глуп ства і стэ рэ а тып. Ка жа ны — ха рак тэр ныя для на шай 

клі ма тыч най сфе ры, хар чу юц ца на ся ко мы мі, ах вот на з’я да юць ка ма-
роў ды ўся кую мош ку. Яны зу сім бяск рыў д ныя. І па жа да ныя!

Ад нак ка лі да вас у гос ці за ля ціць ка жан, ад чы ні це наў с цяж вок ны — хай ён вы ле ціць. 
Ка лі за ля цеў днём, дай це да ча кац ца ве ча ра і ён са ма стой на зной дзе вы хад. Нель га яго ла-
віць, дак ра нац ца, пу жаць. Жы він ка над та ад моў на рэ а гуе на ўся кую аг рэ сію і крык. Ка жа ноў 
не трэ ба ба яц ца, асаб лі ва ма ла дым лю дзям. Па вод ле бе ла ру скіх па вер’ яў: Па ба чыць ка жа-
на — ча каць на ды хо ду ка хан ня!

Я ўсё ду маю пра па да ру-
нак, якія ат ры ма ла ў Ас-
цё ры. Гэ та бы ла па лат ня-
ная ляль ка з за гад ка вым 

клун кам. У мя шэч ку, — ці вы 
па ве ры це? — зна хо дзі ла ся ЗЯМ-
ЛЯ! Усё гэ та за ста ві ла вяр нуц ца 
да вы то каў куль ту ры. Та кі ста ра-
жыт ны та ліс ман да ва лі ў да ро гу 
па да рож ні кам, каб яны шчас лі-
ва вяр ну лі ся да моў.

Ас цёр — ста ра жыт нае мя стэч-
ка на су то ках рэ чак Дзяс на і Ас-
цёр на Чар ні гаў ш чы не. Тут за ха-
ваў ся фраг мент цар к вы ХІ ста-
год дзя. У мяс цо вай шко ле, дзе 
ме ла я го нар вы сту паць ра зам 
з рэ дак цый най сяб роў кай Мі рай 
Лук шай, вуч ні з эн ту зі яз мам 
ус п ры ма лі лі та ра тур ныя чы тан-
ні. Ды не ад ны вуч ні за ха пі лі ся 
лі та ра ту рай! Тут мы па зна ёмі лі-
ся са сту дэн т кай-ва лан цёр кай 
з ЗША. Аме ры кан ка па дыш ла да 
нас і спы та ла як стаць пісь мен ні-
цай. У ста ра жыт ным Ас цё ры, як 
ні дзе на све це, лю бяць уз ля цець 
па-над што дзён ныя спра вы. Да 
гэ та га скла няе ста ра жыт ны дух 
зям лі, які на шэп т вае пры за бы-
тыя спрад веч ныя на пе вы.

На шы прод кі лі чы лі, што ўсё 
жыц цё — з зям лі. Пра ма ці-зям-
лю бу дзе наш чар го вы ад рэ зак, 
ад рэ да га ва ны па вод ле кніж кі 
Але ны Кор шак «Бе ла ру ская 
мі фа ло гія для дзя цей». У пуб лі-
ка цыі мы пры вя дзем (па ме ры 
маг чы мас цей) прык ла ды з род-
на га Пад ляш ша.

Зям ля
На шы прод кі ве ры лі, што 

зям ля — ма ці ўся го жы во га, 
у тым лі ку ча ла ве ка. Лю дзі ка за-
лі пра зям лю, што яна круг лая, 
як шпа чы нае яй ка. Ка за лі, што 
яна ста іць на ва дзе, а ўся рэ дзі не 
ўвесь час га рыць агонь.

Звы чай на, зям лю лі чы лі істо-
тай жа но ча га по лу. Лі чы лі, што 
яна ап лад ня ец ца жы ват вор ным 
даж джом і дае ўра джай. Да зям-
лі–кар мі цель кі ста ві лі ся чу ла і ас-
ця рож на. Яе нель га бы ло біць ка-

лом ці бі зу ном, ка лу паць на га мі 
і ча паць у пе ры яд зі мо ва га сну.

Шмат па вер’ яў звя за ных 
з па да рож ні ка мі. Каб хло пец 
жы вым і зда ро вым вяр нуў ся 
з вой ска, пад час про ва даў ён 
ка ля па ро га па кі даў вы раз ны 
ад бі так бо сай ступ ні. Ма ці збі ра-
ла зям лю ад сле ду ў чы стую ху-
стач ку, за вяз ва ла на два вуз лы, 
нес ла ў ха ту ды за хоў ва ла ў чыр-
во ным ку це, за іко на мі. Клу нак 
ля жаў там да вяр тан ня хлоп ца 
з вой ска. Ка лі ва я ка доў га не 
вяр таў ся з вой ска, па гэ тай зям-
лі ва ра жы лі ці ён астаў ся ў жы-
вых. Гэ ты ста ра жыт ны сла вян-
скі аб рад за пі са ны ў вай ско вай 

пад ляш скай пес ні «Іш лі ля хі на 
тры тра хі...»:

Воз мі ма ті
зэм лі жмэ ню
вы сып еі на ка мэ ні
як той ка мэнь
зэр ном зый дэ
то ды сын тву ой
з ву ой ска прый дэ...
На шы прод кі ве ры лі ў ка ра-

ю чую моц зям лі. Шмат на Пад-
ляш шы ле генд пра за ва ле ныя, 
па дзя мель ныя цэр к вы. Іх, ча ста 
з грэш ным на ро дам, за ка ру 
праг лы ну ла зям ля. Пра жу дас-
нае зда рэн не на па мі на юць зва-
ны, якія б’юць з-пад зям лі ў Вя-
лік дзень.

(гак)

(гак)

Mak

Taniec

Zmiana
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Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  6

4. Тай ны план Пен та го на

А аку рат у гэ ты са мы час да ўла даль ні ка 
шклян кі з „Джэ кам Дэ ні эл сам” у яго ва
шын г тон скі офіс са спры там на па ло ха на
га кен гу ру за ско чыў ру ха вы ча ла век з пап
кай у ру ках. Ап ра ну ты ён быў у над звы чай 
да ра гі цём насі ні гар ні тур, бе лую ка шу лю 
і жоў ты галь ш тук. Абу ты ў на чыш ча ныя да 
ззян ня туф лі аме ры кан скай вы твор час ці.

— Пры ві тан не, Джэк, — мах нуў ён ру кой 
і, не пы та ю чы ся гас па да ра, усеў ся на суп
раць спец с луж боў ца. — Якая пя кель ная 
спё ка, ні бы та мы ўжо вы са дзі лі ся на Ве
не ры. Ты ве да еш, па апош ніх да дзе ных 
на ву кі, там і ёсць пек ла. Гра ду саў пяць сот 
там па ліць. А на шы сі ноп ты кі і без Ве не ры 
ў дзі кай раз губ ле нас ці, як брыд кая дзеў ка 
пе рад лю стэр кам. Не маг лі і бліз ка прад
ба чыць, што та кая спё ка мо жа быць і на 
на шай пла не це.

Джэк толь кі скры віў ся. Што пля це гэ ты ча
ла век? Якая Ве не ра? І пра спё ку! Кі раў нік 
спец с луж бы ад тае спё кі ўжо і так амаль 
ні пра што не мог ду маць, ак ра мя як пра 
ка ва лач кі ха лод на га ас вя жаль на га лё ду, 
якія ве ліч на пла ва лі ў шы ро кай шклян цы, 
на поў не най ві скі.

— А ў Маск ве, ка жуць, дождж, — пра цяг ваў 
траш чаць ча ла век з не ве ра год на бе лы мі 
зу ба мі. (Але ж і бе лыя зу бы ён са бе на ды
баў не дзе! І туф лі та кія ж блі ску чыя, хоць 
і чор ныя.) — Не ма гу па ве рыць! Як гэ та так 
ат рым лі ва ец ца: там дождж, а тут спё ка?

— У Маск ве яш чэ і ноч, — пад няў па лец уго
ру спец с луж бо вец.

— Не жар туй, Джэк, я на гэ та не куп лю ся, 
— зас мя яў ся госць.

— Ві таю, Джорж. І не куп ляй ся. Гэ та ні
чо га не мя няе: ку піш ся ты ці пра да сі ся, 
— зас мя яў ся і гас па дар. — Усе не ка лі пра
да юц ца і куп ля юц ца. Усе і ўсё. Гэ та я, як 
раз вед чык, сцвяр джаю. А ты, як па лі тык, 
так са ма пра тое ве да еш не менш мяне. 
Па лі ты кі і шпі ё ны — са мыя вя лі кія здрад
ні кі, бо толь кі яны ве да юць усю ка рысць 
ад здра ды яш чэ на па чат ку сва ёй кар’ е
ры. Па ста ты сты цы ся род нас у не каль кі 
ра зоў больш здрад ні каў, чым ся род тых 
ка тэ го рый лю дзей, за які мі мы со чым, каб 
яны не здра дзі лі той кра і не, якой вы му ша
ныя вып лач ваць па дат кі толь кі зза фак та 
на ра джэн ня ў ёй. А пра над вор’е трэ ба пы
таць не ў сі ноп ты каў, а ў раз вед кі. Мыто 
пра спё ку ве да лі даў но. Ві скі? — пра па на
ваў. — Я ча стую.

— О не, — ад мо віў ся Джордж, бліс нуў шы 
бе лы мі, як паў ноч ны снег, зу ба мі, у якіх ад
ра зу ад люст ра ва лі ся яго туф лі, а ў туф лях 
ад люст ра ва лі ся зу бы, у якіх ад люст ра ва
лі ся туф лі. Рас крыў пап ку. Да стаў па пе ры 
і дзе ла ві та раск лаў іх на ста ле. — Да спра
вы, пры я цель.

— Да рэм на, — ус міх нуў ся Джэк, усеў ся на 
крэс ла, па ста віў шклян ку з ві скі на ма пу 
на ста ле вель мі бліз ка да Бе ла ру сі. Пас ля 
кры ху за ёй, не дзе за Сма лен скам, за кі нуў 
свае но гі на стол і да стаў тоў стую цы га ру. 
— Я не пра ві скі ска заў „да рэм на”, а пра 
тваю ад мо ву яго ўзяць. Ты стаў свед кам 
ма ёй бяз меж най шчод рас ці і не аца ніў 
гэ та га. Ну, але не маю ні чо га су праць, каб 
пе рай с ці да спра вы. А ты фай на выг ля да
еш, Джордж, як но вень кая ста да ля ра вая 
ку пю ра. Ну і чым мя не па ра дуе сён ня прад
стаў нік Дзяр жаў на га дэ пар та мен та ЗША?

— Па ра дую, Джэк. Дзяр ж дэ пар та мент ро
біць стаў ку на твай го су пер ш пі ё на. У мя не 
да ця бе толь кі не каль кі пы тан няў. Ча му 
апе ра цыя пра во дзіц ца ў Мін ску? І на ват 
у ва ко лі цах Мін ска? СССР та кі вя лі кі, а ты 
вы браў Мінск. На тое му сіць быць пры чы
на.

Раз вед чык ад кі нуў ся на крэс ле і пус ціў гу
сты дым у столь. Яму бы ло сум на раз маў
ляць з гэ тым не дас вед ча ным у спра вах 
раз вед кі ма ла дым су раз моў цам. Сум на, 
як ес ці без вы піў кі. Ста ры раз вед чык 
апош нім ча сам мог без су му раз маў ляць 
вы ключ на сам з са бой. Ну, і яш чэ з „Джэ

кам Дэ ні эл сам”, ка неш не. Ін тэ лект ін шых 
не вык лі каў у яго за хап лен ня.

— О, Джордж! — спец с луж бо вец гэ тым 
ра зам вы дых нуў во дар цы га рэт на га ды
му ў бок су раз моў цы. — Па вер ін ту і цыі 
ста ро га раз вед чы ка. Гэ тыя бе ла ру сы — цу
доў ныя лю дзі. Яны лю бяць усіх. І чу жа коў 
так са ма. На ват шпі ё наў лю бяць. На ват чу
жых. І ка лі рап там ад чу юць, што гэ ты но ва
на ро джа ны дзі цё нак не іх ні, а ней кі чу жак, 
і ў да да так шпі ён, то яны яго ўсё ад но не кі
нуць. Ды і пра бу ду ча га но ва на ро джа на га 
аген та вар та па ду маць. Па раз ва жай сам. 
Мы ж ука ра ня ем са ве там аме ры кан ска га 
раз вед чы ка. Аме ры кан ска га! Бе ла русь 
— адзі ная рэс пуб лі ка, ку ды яго не шка да 
за кі нуць. У ін шыя рэс пуб лі кі і ста рых дас
вед ча ных шпі ё наў за сы лаць ду ша ба ліць. 
Па мя та еш Ста ро га То ма?

— Ну, так, хто ж не ве дае Ста ро га То ма, 
— Джордж так са ма за кі нуў но гі на стол.

Толь кі яму, спрыт на му, спар то ва му, пад
цяг ну та му і ма ла до му ўсё ад но гэ ты чы ста 
аме ры кан скі рух не ўда ва ла ся зра біць так 
эле ган т на, як таў ста ва та му і ўжо даў но 
не ма ла до му, і тым больш не спар тыў
на му Джэ ку. Но гі на ста ле ля жа лі не як 
не на ту раль на, не па са ва лі ні да ста ла, ні 
да ін шых дэ та ляў ін тэр’ е ра, ні да са мо га 
гас па да ра тых ног. Пры хо дзі ла ся нап руж
ваць мыш цы, каб яны не сліз га лі ся па краі 
ста ла ў ле вы бок, ад ча го і мыш цы тва ру 
бы лі кры ху нап ру жа ны мі і пе раш ка джа лі 
за ся ро дзіц ца на раз мо ве.

Ін шая спра ва Джэк! Яго но гі ля жа лі на ста
ле на столь кі пааме ры кан ску на ту раль на, 
што зда ва ла ся, на ват ка лі ён уста не і пой
дзе ад сюль, но гі ўсё ад но бу дуць ля жаць 
на ста ле, на ма пе Са вец ка га Са ю за не дзе 
за Сма лен скам.

— І што з ім ста ла ся, са Ста рым То мам? 
— па ці ка віў ся Джордж, пас ля та го як ад
ной на гой уда ло ся за фік са ваць дру гую 
і яны абедз ве на рэш це спы ні лі рух уле ва 
ад іх гас па да ра.

— Яго за кі ну лі ў цэн т раль ныя ра ё ны 
Са вец ка га Са ю за. Там з ежы толь кі цы
га рэ ты ды гні лая кіль ка ў кан сер вах. Яго 
ды зен тэ рыя праб ра ла ў пер шы ж дзень 
вы ка нан ня важ ней ша га за дан ня. І больш 
не ад пу ска ла ця гам уся го тэр мі ну на шай 
сак рэт най апе ра цыі. А апе ра цыя та ды, як 
па мя та еш, бы ла доў гай, як па ляр ная ноч. 
Ён спа раж няў ся да лей, чым ба чыў. Усё на
ва кол ле за га дзіў. А пры ро да там вой якая 
пры го жая бы ла да гэ та га мо ман ту. Мож на 
ска заць, што ўсе вы дзе ле ныя гро шы на 
апе ра цыю ён... Ну, сам ра зу ме еш, ён іх...

— Спус ціў ва ўні таз, — да па мог госць па
даб раць гас па да ру ка бі не та больш лі та ра
тур нае па раў нан не, чым тое, якое той ужо 
збі раў ся агу чыць.

— Ды там і ўні та заў то ня ма. Ад ным сло
вам, Ста ры Том ані я кай на сталь гіі па тым 
мес цы не вы каз вае. А ў Бе ла ру сі, па на
шых да ных, да во лі спры яль ныя ўмо вы. 
Рап там бы зда рыў ся цуд і раз ва ліў ся б 
Са вец кі Са юз, то з усіх рэс пуб лік бе ла ру сы 
ме лі б са мыя леп шыя эка на міч ныя пер с
пек ты вы. На жаль, вы там, у Бе лым до ме, 
ду ма е це, што гэ та не маж лі ва. Раз вал 
СССР — спра ва не маг чы мая? — спы таў ся 
спец с луж бо вец, гле дзя чы су раз моў цу ў во
чы, як гры му чая змяя пе рад ата кай.

Коль кі ста ры раз вед чык да каз ваў прад
стаў ні кам па лі тыч най элі ты, што раз ва
ліць мож на ўсё што заў год на, на ват Ва ві
лон скую ве жу і Вя лі кую Кі тай скую сця ну. 
Ну, а Са вец кі Са юз ён лі чыў ку ды больш 
сла бай і ча со вай кан ст рук цы яй, чым тая 
сця на. Толь кі ва шын г тон скія па лі ты кі яго 
слу хаць не ха це лі, як усё роў на іх ву шы 

бы лі наг лу ха зат к ну тыя між кан ты нен таль
ны мі кры ла ты мі ра ке та мі. Ты мі са мы мі 
ра ке та мі, якія ні бы та му сі лі за бяс пе чыць 
ядзер ны ба ланс абод вух ба коў, што тэ а
рэ тыч на і бы ло га ран там бяс пе кі. Джэк 
ад каз ваў уза ем нас цю прад стаў ні кам тых 
па лі тыч ных эліт за іх абы я ка васць да 
яго пра па ноў і не ха цеў за тое іх не толь кі 
чуць, як яны яго, але яш чэ і не ба чыць. За 
рэд кім вык лю чэн нем, ка лі без іх не абыс ці
ся, як за раз.

— На жаль, гэ та не маж лі ва, — ад ка заў ра
бот нік Дзяр ж дэ пар та мен та ЗША Джэ ку 
на яго вост рае, як ін дзей скі нож, пы тан не. 
— Вось та му, Джэк, мы і не фі нан су ем гэ
тых аб сур д ных пра ек таў па раз ва ле СССР, 
што гэ та не маж лі ва зра біць. Бо гэ та — як 
уку сіць свой жа ло каць. Гэ та — як ско чыць 
вы шэй за сваю га ла ву.

— Гэ та мож на зра біць, ка лі ска каць азад
кам уверх, — ас п рэ чыў сло вы Джор джа 
дас вед ча ны раз вед чык. — Га ла ва та ды 
за ста ец ца зні зу, а ты ска чаш вы шэй за яе. 
Хо чаш, па ка жу — ска заў.

— Ну, але хто так ска ча, — раз вёў той ру ка
мі. — На га ла ву та ды пры зям ліш ся. А ты, 
бы вае, крыў ду еш, як мы па га най мя цёл
кай ад мя та ем твае аб сур д ныя пра па но вы 
па раз ва ле СССР. Гэ та не маж лі ва, той раз
вал, як ства рэн не веч на га ру ха ві ка. Па тэн
т ныя аген цтвы пе ра ста лі пры маць гэ тыя 
ідэі пра пер пе ту ум мо бі ле на ват для раз г
ля ду. І мы пе ра ста лі пра раз вал Са вец ка га 
Са ю за пры маць пра па но вы. Больш нам 
не пад соў вай та кіх пра ек таў, Джэк! Мы іх 
не пад т ры ма ем! Са вец кі Са юз раз ва ліць 
не маж лі ва.

— Ча му?

— А вось та му, што не маж лі ва! Та бе гэ та 
не зра зу мець. Не трэ ба мро іць пра не
маж лі вае. Та му трэ ба шу каць мо ман ты 
су тык нен ня агуль ных ін та рэ саў, іс ці на 
па лі тыч ны кам п ра міс, ган д ля вац ца... Та
бе, як за ка ра не ла му ва я ку і яст ра бу, гэ тая 
тон кая ін тэ лек ту аль ная гуль ня нез ра зу
ме лая. Вось і не лезь не ў сваё. Хай гэ тым 
ра зум ныя лю дзі з Дзяр ж дэ пар та мен та 
зай ма юц ца. І Бе лы дом. А вось твай го 
шпі ё на пра фі нан су ем. Шпі ё ны — гэ та тое, 
што трэ ба. А па лі ты ка — гэ та ма ста цтва 
маж лі ва га.

— Вось толь кі ма ста кі кры ва ла пыя!

Джорж пас ля гэ тых слоў Джэ ка кры ва 
ўсміх нуў ся, ні бы та ўзга даў смак лі мо на. 
Гэ тым сло вам „кры ва ла пыя” яго і ін шых 
су пра цоў ні каў Дзяр ж дэ пар та мен та на 
мі ну лым тыд ні наз ва лі мі тын гоў ш чы кі
па цы фі сты, якія на суп раць офі са га зе ты 
„Ва шын г тон пост” ла дзі лі ак цыю су праць 
вай ны ў В’ет на ме. Пе рад ты мі ва ла са ты мі 
пан ка мі Джордж то не лі чыў па трэб ным 
выт лу мач вац ца. Ін шая спра ва Джэк. Гэ ты 
так про ста хват ку не ас ла біць. А хват ка 
ў яго мац ней шая, чым у пі то на. Кры ху па
маў чаў шы, ён пат лу ма чыў сваю па зі цыю:

— Я, бы вае, ду маю, Джэк, што мы і са ве ты 
вель мі па трэб ныя адзін дру го му. Яны што 
пры ду ма юць сак рэт на га, а на шы шпі ё ны 
ўкра дуць, мы што пры ду ма ем, іх шпі ё
ны кра дуць. Та кім на ту раль ным чы нам 
і ажыц цяў ля ец ца пра грэс. Дып ла ма ты 
суст ра ка юц ца, выс вят ля юць, хто ка го 
больш аб ду рыў. Га зе ты пі шуць, тэ ле ба
чан не па каз вае... Усе пры спра вах. А не 
бы ло б гэ та га, ці ж ста ра лі ся б яны што 
пры дум ваць? Каб пляс нуць у да ло ні, трэ
ба абедз ве ру кі.

— Мо жа і дзве трэ ба, але не абедз ве ле
выя, як у вас, па лі ты каў Дзяр ж дэ пар та мен
та. Та кі мі ла па мі толь кі ха бар доб ра браць 
у тых, хто ця бе вяр буе. Ця бе ка ліне будзь 
вер ба ва лі, Джордж?

У офі се ста ла ці ха, як у сак рэт ным сей фе, 
за ка па ным пад зям лю на дзе сяць мет раў 
уг лыб. На ват вен ты ля та ры ста ра лі ся не 
шу мець.

Джордж нас ця ро жыў ся і ад кі нуў ся ў крэс
ле на зад. Джэк так са ма нас ця ро жыў ся 
і мак сі маль на, на коль кі яму да зва ляў тоў
сты жы вот і за кі ну тыя на стол но гі, на хі ліў
ся ўпе рад. Сон ца за ста ва ла ся не ру хо мым, 
але зда ва ла ся яш чэ больш за віс ла. Пульс 
за час ціў у абод вух. Ар тэ ры яль ны ціск 
пад няў ся да кры тыч на га ста ну. А вось на 
не вы нос ную спё ку гэ тая сцэ на аб са лют на 
не паў п лы ва ла.

— А ча му пы та еш? — на рэш це не ах вот на 
ска заў Джордж, на кі нуў шы на твар лёг
кую, як цень шпі ё на, ус меш ку.

— А та му, што наш су пер ш пі ён у хут кім 
ча се ўжо бу дзе ў Бе ла ру сі, і ты пра гэ та ве
да еш. Ма ла хто пра гэ та ве дае. І ка лі што, 
я бу ду знаць, то на ка го ду маць?

— Ты што?! Як ты мо жаш ду маць на мя не!

— Ма гу! Мае ін фар ма та ры ў Маск ве мне 
да ла жы лі, што са ве ты ўжо тоесёе ве да
юць пра на шу апе ра цыю. Ад куль уцеч ка 
ін фар ма цыі? Хто шчур? Пад паг ро зай жыц
цё май го аген та. А я сва іх лю дзей бе ра гу. 
Мо жа, я яго шка дую. Ты да пу ска еш та кое, 
Джордж, што я ка гось ці ма гу шка да ваць?

— Я так са ма, Джэк. Але хо піць сен ты мен
таль ні чаць! На ша ра бо та пра дуг ледж вае 
стра ты. Та кі наш лёс, Джэк. Цяж кі лёс, 
я згод ны. Але наш. Гэ та мі сія. І ка лі ты за
над та сен ты мен таль ны або за ста ры ўжо 
для гэ та га, то пі шы ра парт і ва лі ў сваю 
Ман та ну!

Гэ та бы ла па мыл ка ма ла до га па лі ты ка. 
Па мыл ка, па доб ная на па мыл ку са пё ра, 
які, як вя до ма, па мы ля ец ца толь кі раз. 
Ста ры раз вед чык ні ко му так не да зва
ляў з са бой раз маў ляць. Апош ні раз так 
зня важ лі ва пра кі раў ні ка спец с луж бы 
не як вы ка заў ся, не па ду маў шы пра на
ступ ствы, бы лы кі раў нік ад на го нар ка кар
тэ ля з Ла цін скай Аме ры кі. З якой кра і ны, 
да клад на не вя до ма, бо за сак рэ ча на. Ну 
то праз ты дзень та го знай ш лі ў ка на лі за
цый най тру бе. Хто, і, га лоў нае, якім чы нам 
яго ту ды зап х нуў, за ста ец ца за гад кай. 
Бо з уні та за яго за сак рэ ча най фа зэн ды 
з уз моц не най ахо вай тыр ча лі толь кі но гі 
су свет на вя до ма га ган д ля ра нар ко ты ка
мі. Га ла ву ж знай ш лі зу сім у ін шым уні та зе 
і зу сім на ін шай за сак рэ ча най фа зэн дзе, 
і на ват на ін шым кан ты нен це. Та ды гэ тую 
не да рэч насць су свет ная прэ са спі са ла на 
жор ст касць і бес ча ла веч насць раз бо рак 
нар ка ган д ля роў між са бой. Гэ тай вер сіі 
прыт рым лі ва лі ся і ў Дзяр ж дэ пар та мен
це ЗША. І толь кі ста ры раз вед чык на іх 
па ся джэн нях не вы пус ціў са сва іх вус наў 
ні сло ва. Толь кі дым цы га рэ ты вы пус ціў. 
І то да зіра ва на. І ці ха ўсмі хаў ся ды зрэд ку 
па зя хаў.

(працяг будзе)

v Віктар САЗОНАЎ
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27 лі ста па да 1920 го ду рас па чаў ся Слуц кі Зброй ны Чын.

Не каль кі ты сяч паў стан цаў на пра ця гу ме ся ца да ва лі ад-
пор баль ша віц кай на ва ле. Апош нія ат ра ды сыш лі з по ля 
біт вы толь кі ў сту дзе ні 1921 го ду. Пар ты зан скія ат ра ды 
пра даў жа лі зма ган не яш чэ не каль кі га доў.

Свая Рэс пуб лі ка на ра джа ла ся ў кры ва вых му ках, але 
наш бе ла ру скі род ны дух, які та ды ажыў, не зга саў. На 
по ле біт вы ў след за слу ча ка мі вы хо дзі лі на ступ ныя па-
ка лен ні зма га роў за Бе ла русь.

27 лі ста па да — іх ны дзень: Дзень Ге ро яў. Та му і зак лі ка-
ем усіх, хто но сіць імя бе ла ру са, год на свят ка ваць гэ ты 
Дзень, ус па мі наць на шых Ге ро яў і што год ста віць у ак не 
свеч ку. Ня хай яе агень чык сіг на ліць Зма га рам, што ў гэ-
тай ха це пом няць іх Чын1.

Ра да Случ чы ны пра іс на ва ла ад 15 лі ста па да 1920 г. да 
20 сту дзе ня 1921 г. Пра слуц кія мар кі фі ла тэ лі сты ве да
лі даў но. Пра іх пі са лі роз ныя вы дан ні Поль ш чы, ЗША, 
у апош ні час і Бе ла ру сі.

Упер шы ню слуц кія мар кі з’я ві лі ся ў на шай кра і не дзя
ку ю чы на ма ган ням вя до ма га бе ла ру ска га фі ла тэ лі
ста Льва Ко ла са ва яш чэ ў кан цы 1990х гг. (на бы тыя 
ў Поль ш чы).

На жаль, гі сто ры кі, якія вы ву ча юць і апіс ва юць у апош-
нія га ды тыя па дзеі, факт іс на ван ня ма рак Над звы чай-
най ра ды Случ чы ны не пац вер дзі лі ці ўпус ці лі (ад сут-
насць да ку мен таў), — пі саў Леў Ко ла саў. — Бе ла ру скім 
фі ла тэ лі стам (ва ўся кім ра зе мно гім з іх) факт іс на ван ня 
гэ тых ма рак быў про ста не вя до мы. Ха ця ў фі ла тэ лі стыч-
ным све це пра гэ тыя мар кі вя до ма даў но. У 1921 го дзе 
ў ча со пі се „Pol ski Fi la te lis ta” быў змеш ча ны ар ты кул аб 
слуц кім вы пу ску, а ў 1935 го дзе аб гэ тым вы дан ні па ве-
дам ля ла ся ў ма наг ра фіі „Поль скія паш то выя зна кі” („Pol-
skie znacz ki pocz to we”).

 

За піс у вы дан ні „Pol skie znacz ki pocz to we” 1935 г.2

У пас ля ва ен ны пе ры яд у 1966 го дзе гэ тая ма наг ра фія 
бы ла вы да дзе на зноў у да поў не ным і ўдак лад не ным 
выг ля дзе. У IV то ме „ПЗП” у раз дзе ле „Va ria” („Роз нае”) 
пра слуц кі вы пуск па ве дам ля ла ся тое ж са мае, што 
і ў 1935 го дзе3.

За піс у вы дан ні „Pol skie zna czki pocz to we” 1966 г.4

З ар хіў ных да ку мен таў Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі
кі вы ні кае, што мар кі бы лі вы пуш ча ны 1 снеж ня 1920 г. 
Па вод ле ўспа мі наў сяб раў Ра ды, штаб бры га ды, як 
і са ма Ра да Случ чы ны, зна хо дзіў ся ў гэ ты час у вёс цы 
Гры цэ ві чы Слуц ка га па ве та (да 15 снеж ня). Ва лян цін 
Ба ці еў скі зра біў выс но ву: гэ ты на се ле ны пункт і стаў 
мес цам вы пу ску ма рак. Ён так са ма су па ста віў роз ныя 
да ку мен ты, ус па мі ны ўдзель ні каў па дзей і да ка заў, што 
з усіх сяб раў Ра ды Случ чы ны, якая скла да ла ся з 17 
ча ла век, да іх вы пу ску маг лі мець да чы нен не толь кі 
Ва сіль Ру сак і Юры Лі ста пад. З роз ных пры чын Юры Лі
ста пад 1 снеж ня быў у ад’ ез дзе, а Ва сіль Ру сак хва рэў 
і бяз вы ез на зна хо дзіў ся ў Гры цэ ві чах. У яго, на дум ку 
Ба ці еў ска га, бы ло да стат ко ва ча су, каб вы ра біць гу мо
вы штэм пель над д ру коў кі і па ста віць яго на на яў ныя 
ў яго поль скія стан дар т ныя мар кі вы пу ску 1919 го да5.

Лі чыц ца, што ўся го бы ло над ру ка ва на 200 слуц кіх ма

Да сюль бы лі вя до мыя толь кі два паш то выя ад п раў лен
ні з мар ка мі Ра ды Случ чы ны:

Паш то вая кар т ка Ба ра на ві чы — Віль ня ад 21 сту
дзе ня 1921 г. (2 мар кі агу лам на 75 гро шаў ці па 
поль скім на мі на ле 20 гро шаў).

За каз ны ліст Ба ра на ві чы — Лей п цыг ад 23 сту дзе
ня 1921 г. (4 поль скія мар кі і 2 слуц кія з над д ру коў
каю на 75 гро шаў; тут яны пры сут ні ча юць у выг ля
дзе да дат ко вых на ле пак)8.

За каз ны ліст Ба ра на ві чы—Лей п цыг ад 23 сту дзе ня 
1921 г. (4 поль скія мар кі і 2 слуц кія з над д ру коў каю на 
75 гро шаў; тут яны пры сут ні ча юць у выг ля дзе да дат ко
вых на ле пак).

На па чат ку 1990х гг. у Чы ка га фі ла тэ лі стам Баг да нам 
Па ву ком быў вы да дзе ны ка та лог „Бе ла русь”, дзе змеш
ча на ін фар ма цыя пра слуц кія мар кі9.

Слуц кія мар кі ў ка та ло гу Баг да на Па ву ка.

І ў поль скіх вы дан нях, і ў ка та ло гу Б. Па ву ка над д ру коў
ка „Ч. Р. Сл.” рас шыф роў ва ец ца як Надз вы чай ная Ра да 
Случ чы ны (Nadz wy czaj nа, Chrez wy chaj na Ra da Sluc chy ny), 
што не дак лад на. Пра віль на: Ча со вая Ра да Случ чы ны, 
што ад па вя дае над пі су на пя чат цы Ра ды10.

Пя чат ка „Ча со вая Ра да Случ чы ны”

Слуц кія мар кі — свед кі і ўдзель ні кі па дзей Слуц ка га 
зброй на га чы ну — па він ны за няць па чэс нае мес ца ся
род пер шых бе ла ру скіх ма рак.

Рых ту ю чы ся да 40х угод каў Слуц ка га паў стан ня, што 
пры па да лі на лі ста пад 1960 г., Згур та ван не бе ла ру скае 
мо ла дзі Аме ры кі вы да ла ад мыс ло выя юбі лей ныя мар
кі. Яны бы лі на дру ка ва ны ў ча ты рох ко ле рах: чыр во
ным, сі нім, зя лё ным і шэ рым.

Юбі лей ныя мар кі, пры све ча ныя 40м угод кам Слуц ка га 
паў стан ня, вы да дзе ныя ЗБМА ў 1960 г.

1.

2.

рак кош там 50 гро шаў і ка ля 20 асоб ні каў на мі на лам 25 
гро шаў. Тыя ж ар хіў ныя да ку мен ты па ве дам ля юць, што 
на 1921 г. іх за ста ло ся толь кі тры кам п лек ты, астат нія 
зга рэ лі. Ва лян цін Ба ці еў скі пі саў, што мэ тай вы пу ску 
ма рак, па вод ле свед чан ня ад на го з сяб раў Ра ды Случ
чы ны, бы ла ап ла та да стаў кі лі стоў ад ра са там у ме жах 
Слуц ка га па ве та. На жаль, да гэ та га ча су не зной дзе на 
якіхне будзь да ку мен таў, што пац вяр джа юць вы ка ры
стан не гэ тых ма рак з паш то вы мі мэ та мі на Случ чы не6.

Тым не менш, мож на сцвяр джаць, што пад час Слуц ка
га зброй на га чы ну 1 снеж ня 1920 г. шта бам Бе ла ру скай 
слуц кай бры га ды для сва іх паш то вых па трэб бы лі 
вы ка ры ста ны поль скія мар кі, на якіх бы ла зроб ле на 
руч ная над д ру коў ка на мі на лу, Па го ні і лі тар „Ч. Р. Сл.” 
(Ча со вая Ра да Случ чы ны).

Руч ная над д ру коў ка тып 1 і тып 2 на поль скіх паш то
вых мар ках 1919 г.

Над д ру коў ка тып 1:
25/5 h — свет лазя лё ная, над д ру коў ка цём нафі я ле
та вая
50/10 h — па ма ран ча вая, над д д ру коў ка чор ная
50/10 h — чыр во ная, над д ру коў ка цём нафі я ле та
вая
50/15 f — ру жо вая, над д ру коў ка фі я ле та вая
50/15 f — чыр во ная, над д ру коў ка чор ная7.

Над д ру коў ка тып 2

       

Вя до мыя шмат лі кія ва ры ян ты ма рак і ты пу 1, і ты пу 2.

Ва ры ян ты ма рак ты пу 1 і 2.

На поль скім сай це http://
stampspl.com пра да ва ла ся паш
тоў ка з га ша ны мі мар ка мі Слуц

ка га паў стан ня, дас ла ная з Ба ра на віч у Вар ша ву. Кошт 
яе скла даў 7500 зло тых.

•

•
•

•
•

Мар кі слуц кіх паў стан цаў
Яны па мер лі, каб жы ла Баць каў ш чы на 
— жы ве це вы, каб Баць каў ш чы на не па мер ла!

Над піс з ма рач на га ар ку ша

Паш тоў ка з га ша
ны мі мар ка мі Слуц
ка га паў стан ня.

vЛя вон КАР ПО ВІЧ
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http://lstr.by Аляксандра САДОЎСКАГА
160 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Ву чо ныфі зік, ад мыс ло вец у га лі не 
оп ты кі і элек т ра маг не тыз му Аляк сандр 
Са доў скі на ра дзіў ся 24 лі ста па да 1859 г. 
у Ві цеб ску. Па хо дзіў са збяд не ла га шля
хец ка га ро ду, які меў герб „Лю біч”. Дзя
цін ства Аляк сан д ра прай ш ло ў Ві цеб ску 
і яго на ва кол лі. Ён ат ры маў па чат ко вую 
аду ка цыю до ма. У 1872 г. Са доў скія пе ра
е ха лі ў Хель сін кі, дзе Аляк сандр пай шоў 
у трэ ці клас Аляк сан д раў скай муж чын
скай гім на зіі. У 1877 г. скон чыў гім на зію 
ся род уся го 4 вы пуск ні коў. Ужо та ды вы я
віў схіль насць да фі зіч нама тэ ма тыч ных 
на вук.

У 1881 г. Са доў скі па спя хо ва скон чыў 
Ім пе ра тар скі ўні вер сі тэт у Пе цяр бур гу, 
блі ску ча аба ра ніў шы дып лом ную пра цу 
і ат ры маў шы сту пень кан ды да та на фі
зіч нама тэ ма тыч ным ад дзя лен ні. Паз
ней вык ла даў у вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах Пе цяр бур га. З 1894 г. пра ца
ваў у Юр’ еў скім (Тар ту скім) уні вер сі тэ це. 
У тым жа го дзе на ву ко вец вы ка заў дум
ку пра на яў насць яш чэ ад ной ме ха ніч най 
улас ці вас ці свят ла — вяр чаль на га ўздзе
ян ня свет ла вой хва лі. У 1898 г. ён апуб лі
ка ваў пра цу „Пан дэ ра ма тор ныя дзе ян ні 
элек т ра маг ніт ных і свет ла вых хваль на 
крыш та лі”. Ад нак ін ту і тыў ную вя лі кую 
зда гад ку ву чо на га не аца ні лі і на ват моц
на кры ты ка ва лі. Са доў скі спы ніў свае фі
зіч ныя до сле ды і пас ля 1900 г. зу сім не 
дру ка ваў ся, а ўсе свае сі лы ад да ваў пе да
га гіч най дзей нас ці. У вык ла дан ні фі зі кі 
ён да сяг нуў вы дат ных вы ні каў. У 1902 г. 
Аляк сандр Са доў скі быў ад ным з ар га ні
за та раў і ўдзель ні каў пер ша га ў Ра сеі з’ез
да вык лад чы каў фі зі кі.

Паз ней аў тар ства тэ о рыі ад к рыц ця 
(так зва ны „эфект Са доў ска га”) ста лі пры
піс ваць ін шым фі зі кам. І ўсё ж спра вяд лі
васць бы ла ад ноў ле на. У 1911 г. вя до мы 
еў ра пей скі фі зік Паўль Эрэн фэст на па
ся джэн ні Ра сей ска га фі зіч нахі міч на га 

та ва ры ства вы сту піў у аба ро ну аў тар скіх 
пра воў Са доў ска га.

У час Пер шай су свет най вай ны ву чо
ны ўдзель ні чаў у рас п ра цоў цы ап тыч
най част кі пры лад мар ской ар ты ле рыі, 
пра ца ваў у Вай ско вапра мыс ло вым ка
мі тэ це Пет раг ра да. З 1916 г. Са доў скі 
— за гад чык ка фед ры Мі ка ла еў скай мар
ской ака дэ міі. У снеж ні 1917 г. Са вет ужо 
Пет раг рад ска га ўні вер сі тэ та, узяў шы пад 
ува гу на ву ко выя за слу гі, пры су дзіў Са
доў ска му сту пень га на ро ва га док та ра фі
зі кі без аба ро ны ды сер та цыі. Але ён быў 
зму ша ны пе ра е хаць у Вы барг, дзе жы ла 
жон ка з ма лод шым сы нам Мі ха і лам. Каб 
пра кар міць сям’ю, не ка то ры час пра ца
ваў вык лад чы кам фі зі кі Вы бар г скай рэ
аль най ву чэль ні. Ста рэй шыя дзе ці Аляк
сандр і Ка ця ры на бы лі ўжо са ма стой ны
мі людзь мі, пра ца ва лі ме ды ка мі. Каст
рыч ніц кі баль ша віц кі пе ра ва рот усё ж 
зму сіў Аляк сан д ра Са доў ска га па дац ца 
ў эміг ра цыю. Вы барг тым ча сам апы нуў
ся ў скла дзе Фін лян дыі.

Па не ка то рых звест ках ужо з 1919 г. 
жыў і пра ца ваў у Пра зе. А ў 1921 г. з пра
па но вы прэ зі дэн та Чэ хас ла вац кай Рэс
пуб лі кі То ма ша Ма са ры ка па ча ла ся рэ а
лі за цыя пра гра мы да па мо гі эміг ран там 
з са вец кай Ра сеі. Пэў ны неп ра цяг лы час 
Са доў скі пра ца ваў ва ўні вер сі тэ це. Па
мёр у ста лі цы Чэ хіі 26 снеж ня 1923 г. ад 
пры сту пу стэ на кар дыі. Па ха ва ны на вя
до мых Аль шан скіх мо гіл ках. Пра апош нія 
га ды жыц ця на ву коў ца амаль ні чо га не
вя до ма. Рэч у тым, што так зва ны Праж
скі ар хіў пас ля Дру гой су свет най вай ны 
быў пе ра да дзе ны са вец ка му кі раў ні цтву 
і за сак рэ ча ны спец с луж ба мі. У 1994 г. 
у Бе ла ру сі вый ш ла не вя лі кая кніж ка 
Тац ця ны Проць кі „Дас лед чык та ям ні цаў 
свят ла”, у якой ра сказ ва ец ца пра жыц цё 
і дзей насць Аляк сан д ра Са доў ска га.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Уз нік лая пяць га доў та му пас ля рэ ва
лю цый ных уз ру шэн няў на Ук ра і не вы шы
ва нач ная мо да да гэ туль не пра хо дзіць. 
Больш та го, за гэ ты час з’я ві ла ся цэ лая ін
дуст рыя, пры нам сі ў Бе ла ру сі, якая скі ра
ва на на вы раб адзен ня на цы я наль на а ры
ен та ва най тэ ма ты кі. Та му сён ня мож на 
па ба чыць на ма ля ва ныя фраг мен ты бе ла
ру ска га ар на мен ту не толь кі на ка шу лях 
ці спад ні цах, але і на шкар пэт ках і паль
чат ках. Зра зу ме ла, што ў да ным вы пад ку 
по пыт ства рыў пра па но ву, а кем лі выя ка
мер сан ты спрыт на за ры ен та ва лі ся ў ін та
рэ сах па тэн цый ных клі ен таў.

Ад ным з та кіх уда лых біз не саў мож на 
лі чыць LSTR Adzień nie, сайт яко га мес
ціц ца па ад ра се https://lstr.by. Га лоў най 
ста рон ка сай та вы гля дае як ней кі фо та
рас по вед з фе сты ва лю мо ды. Мы ба чым 
хлоп цаў і дзяў чат, ап ра ну тых у су час нае 
адзен не, аз доб ле нае ці ка вы мі ма люн ка
мі, ся род якіх суст ра ка юц ца на цы я наль
ныя бе ла ру скія ма ты вы. На сам рэч, гэ тыя 
фо таз дым кі з’яў ля юц ца сво е а саб лі вай 
віт ры най ін тэр нэтма га зі на фір мы. Та му 
на сай це мож на не толь кі выб раць, але 
і за мо віць са бе па куп ку, ап ла ціў шы яе ад
ным з пра па на ва ных спо са бам — бан каў
скай кар т кай, на яў ны мі ці пе ра лі чэн нем 
з ад на го ра хун ку на ін шы.

Увер се га лоў най ста рон кі зна хо дзяц
ца вый с ці на руб ры кі сай ту. Яны па зна ча
ны тэ ма тыч на — муж чын скае, жа но чае 
і дзі ця чае адзен не, ак се су а ры, но выя вы
ра бы.

Па вод ле раз меш ча най уні зе цэ ла га 
вы яў лен ня ін фар ма цыі, ін тэр нэткра ма 
на ле жыць ін ды ві ду аль на му прад п ры
маль ні ку Ра ма ну Ла дуць ку. Праў да, згод
на сай ту https://pro bu si ness.io, ства раль ні
кам ма ла дзё ва га брэн ду LSTR Adzień nie 
з’яў ля ец ца Іл ля Ак сё наў. „Праг лы ну тыя 

тра ды цый най бе ла ру скай дэп рэ су хай, 
мы вы ра шы лі зра біць неш та пасап раў
д на му ці ка вае, уда рыў шы па агуль най 
шэ рас ці мен скай што дзён нас ці яр кім, 
пат ры я тыч ным адзен нем”, — рас па вёў 
ён у са ка ві ку 2014 го да сай ту „Де ла ем 
вме сте”.

У ін тэр в’ю па пя рэд ня му ін тэр нэт
вы дан ню Іл ля адз на чаў, што ства рыць 
брэнд яго нат х ні лі ся рэд ня веч ныя зам кі 
і біт вы. „У 2010 го дзе я па бы ваў на фе сты
ва лірэ кан ст рук цыі Грун валь д скай біт вы 
ў Поль ш чы. Там упер шы ню ўба чыў на 
ма ла дых лю дзях стыль ныя май кі з прын
та мі пра куль ту ру і гі сто рыю Поль ш чы. 
Мя не вель мі ўра зі лі іх раз на стай насць 
і якасць. За ха це ла ся зра біць неш та па
доб нае ў Бе ла ру сі. Пры чым, з ды зай нам 
або вы твор час цю адзен ня да гэ та га 
я звя за ны не быў, пра ца ваў ге о ла гам”, 
— ка жа Іл ля.

Па вод ле яго, пас ля за ку пу ў Поль ш чы 
30 ша пак ён там жа за ка заў вы шыў ку гер
ба «Ка люм ны» (ге раль дыч ны знак Вя лі
ка га Кня ства Лі тоў ска га). „Ча му шап кі? Іх 
бы ло зра біць прас цей за ўсё. Я па ду маў, 
што на са мой спра ве мя не нат х няе. І зра
зу меў, што ся рэд ня веч ныя зам кі, біт вы. 
А «Ка люм ны» — сім вал доб лес ці на шых 
прод каў. ВКЛ бы ла да во лі праг рэ сіў най 
для свай го ча су дзяр жа вай, якой мо гуць 
га на рыц ца су час ныя бе ла ру сы”, — ад зна
чае за сна валь нік брэн да LSTR Adzień nie.

Ця пер у яго ка ман дзе во сем ча ла век: 
Іл ля ге не руе ўсе ідэі, ад каз вае за ды зайн, 
брэн дынг; чац вё ра пра цу юць на вы твор
час ці, адзін зай ма ец ца да ку мен та мі і фі
нан са мі, так са ма ў іх пра цуе пра да вец. 
Ня даў на да ка ман ды да лу чыў ся мар ке то
лаг, які вя дзе акаўнт у са цы яль най сет цы 
і ад каз вае на па ве дам лен ні па куп ні коў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Ма лю нак і кам па зі цыя мар кі вы ка на ныя ма ста ком Ген
ры кам Ар хац кім. Цэнтр зай мае по стаць дзе цю ка з уз
ня тым уго ру бе ла ру скім на цы я наль ным сця гам з над
пі сам на ім: Тым, што пай ш лі па мі раць, каб жы ла Баць-
каў ш чы на. Дрэў ка сця га мае фор му па ход ні, на по лы мі 
якой (уга ры над сця гам) над піс паан г лій ску: „Слуц кае 
Паў стан не 1920—1960” (The Slu cak Up ri sing 1920-1960). 
Пад сця гам (ніж ні пра вы рог мар кі), рас ся ка ю чы змрок 
ня во лі, вы гра ві ра ва ны кліч (так са ма паан г лій ску): „Во
лю Бе ла ру сі!” (Fre e dom for By e lo rus sia). У ле вым ніж нім 
ку це — лі та ры „БНР”.

Мар кі вы да дзе ныя на ар ку шах па двац цаць штук. Ар
куш па чы на ец ца гэт кім тэк стам (пабе ла ру ску і паан г
лій ску: Яны па мер лі, каб жы ла Баць каў ш чы на — жы ве це 
вы, каб Баць каў ш чы на не па мер ла! Па ма жэ це за ма ца-
ваць гі сто рыю Слуц ка га Паў стан ня — зла жэ це ах вя ру на 
вы дан не Слуц ка га Аль ма на ху. Нак лей вай це гэ тыя мар кі 
на лі стах і пач ках — па шы рай це праў ду аб Бе ла ру сі. I тут 
жа наз ва ды ад рас ар га ні за цыі: By e lo rus sian Yo uth As so-
сі a tion оf Ame rі ca, 401 At lan tic Ave nue, Brooklyn 17, N. Y.

Ар куш юбі лей ных ма рак, прыс ве ча ных 40м угод кам 
Слуц ка га паў стан ня

У пя тым ну ма ры ча со пі са „Бe ла ру ская Мо ладзь” (сту
дзеньса ка вік 1960 г.) кі раў ні цтва ЗБМА звяр ну ла ся да 
бе ла ру скае мо ла дзі на эміг ра цыі з зак лі кам па маг чы 
рас паў сю дзіць гэ тыя мар кі ся род сва іх і чу жын цаў. Тут 
чы та ем:

Пом нік слуц кім паў стан цам... На пра па но ву і прось бу 
Згур та ван ня Бе ла ру скае Мо ла дзі Аме ры кі на свят ка ван-

сю джан не гэ тых ма рак ся род сва іх су ро дзі чаў і ся род 
чу жын цаў. За зда бы тыя пры гэ тым гро шы ЗБМА пла нуе 
вы даць Слуц кі Аль ма нах, у якім бу дзе змеш ча на ўсё, 
што ёсць у на шай лі та ра ту ры, ма ста цтве і му зы цы пра 
Слуц кае Паў стан не. Гэ та бу дзе най леп шы і най т ры ва лей-
шы пом нік Бе ла ру скім Ге ро ям, якія не паш ка да ва лі жыц-
ця свай го ў імя леп шае бу ду чы ні Бе ла ру сі.

Ня хай-жа бе ла ру ская мо ладзь воль на га све ту ста нец ца 
бу даў ні ком пом ні ка Слуц кім Паў стан цам!12

vЛя вон КАР ПО ВІЧ

ні 39-х угод каў Слуц ка га Паў стан ня ў Нью-Йор ку час ад 
лі ста па да 1959 го ду да снеж ня 1960 го ду быў аб веш ча-
ны Го дам Слуц ка га Паў стан ня... ЗБМА, пад т рым ва ю чы 
свае сло вы кан к рэт най спра вай, вы да ла юбі лей ныя мар-
кі да 40-х угод каў Слуц ка га Паў стан ня. Га лоў нае кі раў-
ні цтва Згур та ван ня зак лі кае ўсю бе ла ру скую мо ладзь 
воль на га све ту ўзяць на ся бе ад каз насць за рас паў-

1 Зва рот з на го ды ўгод каў Слуц ка га зброй на га чы ну, 
http://rep re siiby.in fo/in dex.php?new sid=915.

2 Л. Ко ла саў, Та ям ні ца Слуц кіх ма рак, «Бе ла ру скі ка
лек цы я нер», 1999, № 19, с. 3

3 Л. Ко ла саў, Тай на слуц кіх ма рак, http://www.slutskci
ty.na rod.ru/mar ki.html

4 Там жа.
5 У. Іва ноў, За гад кі слуц кіх ма рак, http://www.ar che.by/

by/pa ge/scien ce/10274.
6 Там жа.
7 Мар ки „Вре мен ной Ра ды Слут чи ны”, http://bsfi l.na

rod.ru/by/s/19181922/19181922.html.
8 Мар кі Слуц ка га паў стан ня?, http://an ti quebe la rus.li ve

jo ur nal.com/6418.html.
9 B. Pa uk, Be la rus. A ca ta log-chec k list of na tio nal and lo-

kal pos ta ge stamp is su es, fo re ign ad mi nis t ra ti ve is su es 
of 1916-1920 and 1941-1944, Wes t ches ter (Il li no is), 
1996, p. 33.

10 Л. Ко ла саў, Та ям ні ца Слуц кіх ма рак...
11 B. Pa uk, Be la rus. A ca ta log-chec k list...
12  Я. Зап руд нік, Мар кі да 40-годзь дзя Слуц ка га паў-

стань ня, «Баць каў ш чы на», 1960, № 15 (499), с. 4.

Мар кі слуц кіх паў стан цаў9працяг
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24.11 — 30.11

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 25-27.11. пры меш удзел 
у вель мі гуч най і ўда лай ім п рэ зе. 24-26.11., 
ка лі бу дзеш браць шлюб, ты вый г раў як на ла-
та рэі. 26.11. бу дзеш вель мі пат ра ба валь ны да 
пар т нё ра, што мо жа стаць пры чы най не па ра-
зу мен няў. 24-27.11. мо жаш тра піць на ці ка вую 
пра па но ву пра цы, з абу чэн нем. На пра цы не 
ўсе бу дуць та бе спры яць. Не ра бі ні чо га сі лай.
(21.04. — 21.05.) 24-27.11. бу дзеш бун тар-
скім, мо жа, лепш не па каз вай ся на во чы шэ-
фу. А 24-26.11. мо жаш це шыц ца па вы шэн-
нем. 26-30.11. ад к ры юц ца пе рад та бою 
но выя шан цы на но вы этап у ста рых су вя зях. 
27-29.11. доб рыя за ду мы на пры быт ко вы біз-
нес. З ах во тай бу дзеш пра во дзіць час у ган д-
лё вых цэн т рах. Фор ма ня кеп ская, але не ад-
маў ляй ся ад ку ра цый, якія та бе пры пі са лі.
(22.05. — 22.06.) 24-26.11. на тва ім ра хун ку 
мо жа па я віц ца мі лая нес па дзя ван ка. Бліз ня-
ты, якія шу ка юць пра цу, мо гуць да ча кац ца 
ад ка заў на свае пра па но вы; на ват ка лі раз мо-
ва не кон чыц ца пос пе хам, вар та па ка зац ца. 
25-27.11. мо жаш рас ча ра вац ца, ча ка ю чы 
ліш не мно га га. 29-30.11. мо жаш су стрэць 
ка гось ці, хто па мо жа та бе ў кар’ е ры. Хтось 
спра буе пе рас ва рыць ця бе з бліз кі мі!
(23.06. — 23.07.) 26-30.11. мо жаш за ка хац ца 
з пер ша га паг ля ду. Да 26.11. не ча кай заш-
мат ад лю дзей, якія чым больш га во раць, тым 
менш з гэ та га вы ні кае. 27-29.11. ці ка выя пра-
па но вы пра цы і су пра цоў ні цтва; толь кі пад піс-
вай усё, каб бы ло ле галь на. Каб не на ку піць 
не пат рэб ш чы ны, лепш ад дай свой ка ша лёк 
ка мусь пад вар ту! І па ды дзі ўрэш це да спе цы-
я лі ста, да яко га вы бі ра еш ся як сой ка за мо ра!
(24.07. — 23.08.) 24-26.11. пе ра ка на еш ся, 
як доб ра ста яць твае ак цыі ў фір ме. 25-27.11. 
мо жа стаць па чат кам фан та стыч най пры го ды. 
Але ад на ча со ва 24-27.11. мо жа та бе здац ца, 
што су праць ця бе ўвесь свет! Мно га ап ты міз-
му, ра дас ці, эн ту зі яз му. У фі нан сах ка нец за-
стою. Ін ве стуй, ка ры ста ю чы ся во пы там сям’і. 
У ка хан ні дры жы кі эмо цый.
(24.08. — 23.09.) Тры май ся рэ а лі яў. Ця пер 
зда вай эк за ме ны, ідзі на важ ныя раз мо вы. 24-
26.11. ідэ аль ны час на на ла джан не су пол кі, 
пад пі сан не кан т рак та, фі нан са выя тран сак цыі. 
Для пар ду ма ю чых аб бу ду чы ні най леп шы час 
24-26.11. 25-27.11. шан цы на зме ны ў ла дах, 
якія пе ра ста лі та бе па са ваць. 29-30.11. уз моц-
ніш сваю пра фе сій ную па зі цыю.
(24.09. — 23.10.) Шчас лі выя вы пад кі! Ра-
дасць жыц ця, крэ а тыў насць. 26-30.11. тра піц-
ца та бе за ду ма, як за ва я ваць чы ёсь ці сэр ца. 
25-27.11. асаб лі ва мі лыя ла ды з су се дзя мі. 
24-26.11. бу дзеш ве даць, на што па ста віць! 
29-30.11. усе прыз на юць та бе ра цыю, на ват 
тыя, хто ця бе кры ты ка ваў. Шма та бя цаль ныя 
дні! Ажыў лен не, га ра чыя па дзеі, рух у ін та рэ-
сах, мі лая ат мас фе ра на пра цы.
(24.10. — 22.11.) Вы ра стуць твая ам бі цыя і ах-
во та да са пер ні цтва. Але мо жа ака зац ца, што 
ня ма з кім зма гац ца, бо кар ты ўжо раз да дзе-
ны... 24-26.11. мо жаш на ла дзіць ін та рэс свай-
го жыц ця; ідэ аль ны час для ін ве сты цый. Ма еш 
шанц доб ра ўклас ці ка пі тал, пам но жыць свае 
аш чад нас ці. Ха ця 24-27.11. мо жа пап са вац ца 
та бе кам п’ ю тар, тэ ле фон ці ін шая пры ла да.
(23.11. — 22.12.) 24-26.11. га ра чыя мо-
ман ты ў па ры; най леп шы час на за ру чы ны, 
шлюб. У ста рых па рах над ро бі це стра ча ны 
час. 25-27.11. мо жаш змя ніць тое, што та бе 
здаў на мя шае. Ма ла дзік 25-27.11. пры ня се 
та бе вя лі кія зме ны. Не ка то рыя Страль цы, што 
моц на хва рэ лі, вер нуц ца да зда роўя, ін шыя 
больш ус вя до мяць свой ар га нізм і яго пат рэ-
бы, кі нуць кеп скія звыч кі, пач нуць менш спа-
жы ваць мя са, со лі, цук ру. Доб ра ад па чы вай, 
вы сы пай ся. Стра лец з трэ цяй дэ ка ды — апа-
нуй свой апе тыт, не па таў с цей!
(23.12. — 20.01.) Пас ля 26.11. усё бу дзе прас-
цей шым, бу дзеш больш сар дэч ны. У па рах 
з вя лі кай роз ні цай ха рак та раў кам п ра міс мо-
жа быць не маг чы мым. На пра цы маг чы масць 
шан цу на па вы шэн не; піль нуй ся прын цы паў, 
спра вяд лі вас ці і сум лен нас ці. Сваю дзей насць 
зас ноў вай у апош нія дні ме ся ца. Сха дзі да цы-
руль ні ка (мо жаш рэз ка змя ніць пры чо ску), да 
кас ме то ла га. За ся родж вай ся на па зі тыў ным. 
29-30.11. з тва іх вус наў пра гу чаць вель мі ра-
зум ная сло вы!
(21.01. — 19.02.) 26-30.11. па ба чыш шан-
цы, якіх ты да сюль не вы ка ры стаў. 24-26.11. 
бу дуць да ця бе вель мі пры хіль ныя чы ноў ні кі 
і прад стаў ні кі за ко ну; мо жаш на ват паз бег нуць 
ней ка га па ка ран ня! 24-27.11. вель мі піль нуй-
ся пры пры ла дах, асаб лі ва элек т рыч ных. 24-
27.11. не ра бі ні ко му на злосць, бо мо жаш 
шмат стра ціць. 26-30.11. прач нуц ца ў та бе ма-
стац кія та лен ты; мо жаш ства рыць штось ці вель-
мі пры го жае!
(20.02. — 21.03.) Спра віш ся з аба вяз ка мі, 
цяр п лі вас цю пе ра мо жаш пе раш ко ды. 27-
29.11. вы шап чаш у ву ха ка мусь ці бліз ка му 
ўсе свае ма ры і пра гі. Фай ныя раз мо вы да 
бе ла га ран ня. Па стаў на сваю ду хоў насць, 
слу хай ін ту і цыю. Ха ця ма ла дзік 25-27.11. хі-
ба не ўсце ра жэ ця бе пе рад не аб ду ма ны мі 
ра шэн ня мі! Але ж ста рай ся!

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 — бе ла ру скую па га вор ку.
1. зла ка вая рас лі на на аб рок = 32 _ 31 _ 2 _ 3 _;
2. ра ка ў Па кі ста не = 26 _ 25 _ 11 _;
3. вы га да, у якой... рыс = 15 _ 16 _ 17 _ 18 _ 39 _ 40 _ 41 _;
4. дра пеж ны звер з гры вай = 1 _ 24 _ 33 _;
5. го рад, дзе Сож улі ва ец ца ў Дняп ро = 34 _ 10 _ 13 _ 14 _;
6. зор ная па ра су так = 22 _ 28 _ 27 _;
7. скан ды наў ская ле ген да = 36 _ 35 _ 29 _ 30 _;
8. фор ма ту ла ва ча ла ве ка ў... Па кі ста не = 19 __ 20 __ 21 __ 23 __;
9. азі яц кі ча раў нік = 4 __ 12 __ 5 __ 38 __ 37 __;
10. на пры клад, Тэ хас або Ары зо на = 8 __ 9 __ 6 __ 7 __.

(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 43 ну ма ра
Маўр, пот, пул, час, шоў, шчыт.
Ра шэн не: Пост паш чу ды ў рот маш чу.

Юбіля ры

У Бель скай гмі не 50-год дзе шлюб-
на га жыц ця свят ка ва лі Ма рыя і Ула-
дзі мір Га лён кі з вё скі Каз лы, Стэ фа-
нія і Юрый Га раш ке ві чы з Пра не віч, 
Кры сты на і Ва лен ты Опа лі з Бе рас-
цян кі, Люд мі ла і Пётр Авер чу кі з Ду-
бя жы на, Ма рыя і Ана толь Са хар чу кі 
з Лок ні цы, Ні на і Ян Сма леў скія з Плё-
сак, Ні на і Ры гор Ша хо ві чы з Са коў, 
Га ле на і Ула дзі мір Шур ба кі з Пар ца-
ва ды Ве ра і Мі ка лай Том чу кі з Ра ек.

60 га доў пра жы лі шлюб ныя па-
ры Ан на і Ян Ар тэ мю кі з Кна ра зоў, 
Бра ніс ла ва і Ры шард Бань коў скія 
з вё скі Ва ро ні, Ма рыя і Аляк сандр 
Кор са кі з Га цькоў ды Стэ фа нія і Ста-
ніс лаў Пет шы коў скія з Пет шы ко ва-
Га лом б каў. (яц)

Ба ра ві кі ў лі ста па дзе
Сё лет няй во сен ню ў ля сах, між ін шым, на 

тэ ры то рыі На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па в е та ма ем грыб ны ўра джай. Ка лі бы ло 
цяп лей шае над вор’е, грыб ні кі наз бі ра лі шмат 
плі сак. У каст рыч ні ку і лі ста па дзе хо дзяць 
у лес па зя лён кі і па дзя лён кі, але і зна хо дзяць 
ін шыя ві ды гры боў — крас ню кі, баг ню кі, мас-
ля кі, сы ра еж кі, ра шот ні кі, апень кі і... ба ра ві кі. 
І па ду маць, што ця пер ма ем ужо па ла ві ну 
лі ста па да.

На фо таз дым ку Ка стусь Це лу шэц кі, жы хар 
Но ва га Ляў ко ва, па каз вае ба ра ві кі, зной дзе-
ныя ім у хва ё вым ле се ў блі жэй шай ва ко лі цы 
14 лі ста па да (да клад на дзе, паб лі зу якой вё-
скі, грыб ні кі не ска жуць, не вы да дуць сваіх 
грыб ных мес ц, гэ та іх тай на, та му і не пы тай-
це іх пра гэ та).

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Бяз душ насць

На ста рон цы фей с бу ка ад 5 лі ста па да 
пра чы таў я за піс Мо ні кі Га па нюк: «Пад-
ляш ша. Ся ло Ку за ва. Хтось ці ў ня год ны 
спо саб паз быў ся праб ле мы. Вы кі нуў 
з аў та ма бі ля ма лень кіх са ба чак. Лю дзі, 
па ду май це што ро бі це! Шу каю ней ка га 
доб ра га фон ду, або ча со ва га до мі ка. Ад-
ны хлоп чы кі. Па неч ка з доб рым сэр цам 
змяс ці ла іх ча со ва ў хлеў чы ку Я куп ляю 
корм і напе ра мен даг ля да ем. Ад ной не 
пад сі лу спра віц ца. Пра шу аб да па мо гу. 
Гэ та Ча ром хаў ская гмі на. Ка лі не знай ду 
фон ду, та ды па е дуць у пры ту лак у Ра ды-
сах!!! Не даз ва ляй ма, каб ту ды тра пі лі. 

Кан такт па тэ ле фо не 504-477-625». Ка лі 
я пі саў гэ ты тэкст і па спра ба ваў па тэ-
ле фа на ваць аў та ру за пі су па ўка за ным 
ну ма ры, у труб цы па чуў го лас: «Аба нент 
ча со ва не да ступ ны».

Га дзі ну паз ней паз ва ніў зва нок. 
У труб цы па чуў ся го лас нез на ё май жан-
чы ны.

— Хтось ці да мя не тэ ле фа на ваў. 
У спра ве са ба чак?.

— Гэ та я, Ула дзі мір Сі да рук, ка рэс пан-
дэнт «Ні вы». Ска жы це, ка лі ла ска, дзе іх 
знай ш лі і які іх ні за раз лёс?

— Са ба чак вы кі ну лі по бач кра мы ў Ку-
за ве, — ад ка за ла су бя сед ні ца. — Ужо 
ма юць до мік у Вар ша ве. Ка лі на за піс ад-

к лік нуў ся фонд, дык я па е ха ла ў Ку за ву, 
заб ра ла ма лень кіх звяр коў і пе ра да ла 
ў Вар ша ву.

Жан чы на ака за ла ся ма ёй су се дач-
кай, праз дом у Ку за ве, а за му жам яна 
ў Кляш чэ лях.

— Я — са мая ста рэй шая дач ка Ма ры-
сі Вай та шак. Пра цую ва лан цёр кай у звя-
ры ных фон дах. За раз еду на ма шы не 
ў Бе ла сток. Не ма гу га ва рыць.

Я са свай го бо ку рэ ка мен да ваў: «Мо-
жа це па зна ёміц ца з ма ім про фі лем на 
ін тэр нэт-ста рон цы фей с бу ка. Зной дзе це 
шмат ін фар ма цыі. За тым жа даю ці ка ва-
га чы тан ня».

vУла дзі мір СІ ДА РУК

З па чат кам но ва га го да па вы ша юц ца 
стаў кі за вы ваз ка му наль ных ад кі даў. 
У каст рыч ні ку бы лі аб’ яў ле ны тар гі ў Ча-
ром хаў скай гмі не. Удзель ні ча ла толь кі 
ад на фір ма, за тым і яна прад’ я ві ла 
са мую ка рыс ную пра па но ву. Гэ та ПУК 
— Прад пры ем ства ка му наль ных пас луг 
з Гай наў кі. Да мо ва бы ла пад пі са на ў ся-
дзі бе Гмі най управы 12 лі ста па да 2019 
го да. Гмін ны са маў рад аба вя за ны бу дзе 
пла ціць прад п ры ем ству 886,68 зл. за 
вы ваз то ны ад кі даў. Па вод ле но ва га за-
ко на не бу дзе зме ша на га збо ру смец ця, 
ад но се лек тыў ны. Хто не бу дзе прыт-
рым лі вац ца за ко наў, зап ла ціць штраф. 
Як па ін фар ма ваў кі раў нік Гмін най ка му-
наль най гас па дар кі Іры ней Ле а нюк для 
жы ха роў Ча ром хаў скай гмі ны бу дуць 

аба вяз ваць ме сяч ныя стаў кі: для гас па-
дар кі з 1-2 ча ла век — 25 зл.; ад па вед на 
з 3-4 ча ла век — 35 зл.; з 5 і больш ча ла-
век — 45 зл.

За тым шток вар таль на трэ ба бу дзе 
мне, адзі но ка му, зап ла ціць 75 зл. Ра ней 
пла ціў ад но 39 зл. Вось якую даб ра дзей-
насць ат ры маў се ні ёр няз доль ны да 
са ма стой на га іс на ван ня. „Доб рая зме на” 
хва ліц ца пра гра май Се ні ёр-500+, але ёю 
не ма гу па ка ры стац ца, па коль кі ме сяч-
ная мая пла та бру та пе ра вы шае 104 зл. 
А но ва на ро джа нае дзі ця ат ры мае пас ля 
рэ гіст ра цыі паў ты ся чы што ме сяц без па-
да ход ных кры тэ ры яў. І дзе тут спра вяд лі-
васць? На маю дум ку, спра вяд лі вай бу дзе 
та кая вось на род ная муд расць: «Бед на му 
заў ж ды ве цер у во чы». Свя тая праў да.

Ча ром хаў скія стаў кі збо ру ад кі даў
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Су стрэ ча на тэ му «Мяш чан скія вё скі 
Спіч кі, Ві да ва, Пар ца ва» ад бы ла ся 8 лі
ста па да ў Га рад ской пуб ліч най біб лі я тэ
цы ў Бель скуПад ляш скім. Пра мі ну лае 
зга да ных мяш чан скіх вё сак рас па вя ла 
эк скур са вод Іво на Зін ке віч, а пас ля вы
хад цы з гэ тых сё лаў ад к лік ну лі ся на зда
рэн ні з мі ну ла га і га ва ры лі, якія па мят кі 
з прош ла га за ха ва лі ся па сён няш ні час. 
Спа да ры ня Іво на Зін ке віч ус пом ні ла так
са ма па пя рэд нюю суст рэ чу ў бель скай 
біб лі я тэ цы, якая ад бы ла ся 4 каст рыч ні
ка. Та ды яна ра сказ ва ла пра ін шыя пад
бель скія мяш чан скія вё скі — Ша ста лы, 
Стры кі і Ягуш то ва. На пад ста ве пе ра пі су 
на сель ні цтва 1921 го да, пра ве дзе на га 
ўжо ў не за леж най Поль ш чы, ві даць, што 
ў зга да ных мяш чан скіх вё сках амаль усе 
жы ха ры за пі са лі ся бе ла ру са мі. Па ля ка
мі най час цей за піс ва лі ся ка то лі кі, а вык
лю чэн нем бы лі жы ха ры Ві да ва, дзе кры
ху пра ва слаў ных за пі са ла ся па ля ка мі.

У дзень свя то га ве лі ка му ча ні ка Дзміт
рыя Са лун ска га, 8 лі ста па да, асаб лі выя 
свят ка ван ні пра хо дзі лі на Дзміт ры еў
скай гор цы ка ля Са коў, у Дзміт ры еў скім 
пры хо дзе ў Гай наў цы і ў Дзміт ры еў скай 
цар к ве ў Пар ца ве. Як раз у гэ ты дзень 
ве ча рам пра гі сто рыю па бу до вы хра ма 
ў го нар свя то га Дзміт рыя ў Пар ца ве 
рас па вя ла ў бель скай біб лі я тэ цы Іво на 
Зін ке віч. Па ка за ла яна на фа та гра фіі ця
пе раш ні вы гляд цар к вы, рас па ло жа най 
на пар цаў скіх мо гіл ках, якая, так як і ў мі
ну лым, з’яў ля ец ца фі лі яль най цар к вой 
Уваск рэ сен ска га пры хо да ў Бель скуПад
ляш скім.

— Ёсць мер ка ван ні, што цар к ва ў Пар ца
ве бы ла збу да ва на, між ін шым, з дыль, 
з якіх ра ней быў уз ве дзе ны шпіх лер 
у Шчы тах або ў Кле ні ках. Свят ка ван ні 
ў го нар свя то га Дзміт рыя Са лун ска га 
ад бы ва юц ца ў Дзміт ры еў скай цар к ве 
ў Пар ца ве па сён няш ні час. Увесь час 
у пар цаў скай цар к вы ста тус фі лі яль най 
цар к вы Пры хо да Уваск рэ сен ня Гас под
ня га ў Бель скуПад ляш скім. Ад нак ка лі 
Уваск рэ сен скі пры ход у Бель ску стаў 
уні яц кай па ра фі яй, част ка жы ха роў Пар
ца ва ста ла ма ліц ца ў Мі ка ла еў скім ма
на сты ры ў Бель ску, які не пе рай шоў на 
ўні я цтва, — ска за ла эк скур са вод Іво на 
Зін ке віч.

Саб ра ных, ся род якіх бы лі вы хад цы са 
зга да ных мяш чан скіх вё сак, пры ві та ла 
Га лі на Са ка лоў ская з Га рад ской пуб ліч
най біб лі я тэ кі ў Бель скуПад ляш скім.

Іво на Зін ке віч пра ін фар ма ва ла, што Пар
ца ва, пер ша па чат ко ва зва нае Пят ро вам, 
так як і су сед нія вё скі, бы ло моц на зніш
ча на ў час швед скай вай ны. Па вод ле 
люст ра цыі, пра ве дзе най у 1576 го дзе, 
у Пар ца ве бы ло 45 ва лок зям лі, а па
вод ле пе ра пі су на сель ні цтва 1798 го да 
ў вёс цы бы ло 120 гас па да роў і 298 ва
лок зям лі. У 1847 го дзе ў Пар ца ве бы ла 
зас на ва на ся лян ская шко ла — пер шая 
та кая ас вет ная ўста но ва ў Бель скім па
ве це. У час пе ра пі су на сель ні цтва 1921 
го да ў Пар ца ве жы ло 266 ча ла век, якія 
за пі са лі ся бе ла ру са мі, а 8 жы ха роў наз
ва лі та ды ся бе па ля ка мі. У час ня мец кай 
аку па цыі ў Пар ца ве дзей ні ча ла бе ла ру
ская шко ла.

Удзель ні кі су стрэ чы мно га да ве да лі ся 
аб мі ну лым мяш чан скай вё скі Ві да ва.

— За раз у Ві да ве мож на вы лу чыць ста
рую част ку вё скі, у якой доў гая гі сто рыя, 
і но вую част ку, якая раз рас ла ся апош нім 
ча сам на ўскра і не Бель скаПад ляш ска
га. У ХVІ і ХVІІ ста год дзях Ві да ва на зы ва
лі яш чэ Ста ніс ла во вам. Пры ві ле ем вя лі
ка га кня зя Аляк сан д ра Яге лон чы ка ад 

1501 го да войт Бель ска Якуб Го пен ат ры
маў ва ўла дан не ўро чыш чы Ві даў ш чы на 
і За ві даў ш чы на ў на ва кол лі Ста ніс ла во
ва. Па вод ле люст ра цыі ка ра леў скіх ма ё
мас цей, пра ве дзе най у 1576 го дзе, у Ста
ніс ла во ве бы лі 74 ва ло кі даб ра я кас най 
зям лі. У дру гой па ло ве ХVІІ ста год дзя 
вё ску пе рай ме на ва лі са Ста ніс ла во ва 
на Ві да ва. Ад нак яш чэ ра ней, у па чат ку 
ХVІІ ста год дзя, улас ні кам ма ён т ка ка ля 
Ві да ва стаў Люб ма ер, які ста лі на зы ваць 
Люб ма е ро ві на. Мяр кую, што ад пар ку 
гэ та га ма ён т ка за ста лі ся два ду бы, якіх 
фа та гра фіі я тут прэ зен тую, — ска за ла 
Іво на Зін ке віч.

У па чат ку ХІХ ста год дзя ма ён так Люб ма
е ро ві на быў пра да дзе ны бель скім мяш
ча нам. У 1798 го дзе ў Ві да ве бы ло 90 
гас па да роў на 205 ва ло ках зям лі.

— У 1855 го дзе мно га жы ха роў Ві да ва 
па мер ла ў час эпі дэ міі ха ле ры. Ка лі паз
ней град спры чы ніў ся да вя лі кіх страт 
у плё нах, да быт ку і бу дын ках, жы ха ры 
вё скі ста лі асаб лі ва ма ліц ца ў вя лі кую се
ра ду пе рад Вя лі кад нем, на зы ва ю чы гэ ты 
дзень «гра до вай се ра дой». Згод на пе ра пі
су на сель ні цтва 1921 го да ў Ві да ве жы лі 
445 ча ла век — 444 пра ва слаў ных і адзін 
ка то лік.Та ды 362 жы ха ры Ві да ва за пі са
лі ся бе ла ру са мі, а 83 — па ля ка мі, — удак
лад ні ла эк скур са вод Іво на Зін ке віч.

У лі пе ні 1944 го да, пад час на ступ лен ня 
са вец кай ар міі на ня мец кія вой скі мно га 
да моў у Ві да ве ў вы ні ку ва ен ных дзе ян

няў зга рэ ла. У 2000 го дзе бы ла за вер ша
на бу до ва мо гіль ні ка вай цар к вы Кас пе
раў скай іко ны Бо жай Ма ці, якая ад 2007 
го да ста ла са ма стой ным пры хо дам.

— Спіч кі бы лі зас на ва ны ў час ва лоч най 
па ме ры ў ХVІ ста год дзі. У 1890 го дзе 
ў вёс цы бы ла ад к ры та цар коў ная шко
ла. З мі ну ла га за ста ло ся, што жы ха ры 
Спі чкоў, якія ў мі ну лым вы лу ча лі ся ў на
ва кол лі як мяш ча не, на да лей на ле жаць 
да Мі хай лаў ска га пры хо да ў Бель ску
Пад ляш скім, — ска за ла да клад чык Іво на 
Зін ке віч. — У час пе ра пі су на сель ні цтва 
1921 го да ўсе 187 жы ха роў Спі чкоў за пі
са лі ся пра ва слаў ны мі бе ла ру са мі.

Эк скур са вод Іво на Зін ке віч ус пом ні ла 
так са ма па пя рэд нюю суст рэ чу, прыс ве
ча ную мяш чан скім вё скам Ша ста лы, 
Стры кі і Ягуш то ва. Мяр ку ец ца, што Аў гу
сто ва, якое ў на ро дзе на зы ва юць Ягуш то
вам, бы ло наз ва нае ў го нар ка ра ля Жы
гі мон та Аў гу ста. У люст ра цый ным да ку
мен це ад 1576 го да па ве дам ля ец ца, што 
Аў гу сто ву на ле жа лі 164 ва ло кі зям лі, 
якіх улас ні ка мі бы лі бель скія мяш ча не. 
У 18701876 га дах у вёс цы бы ла збу да ва
на цар к ва Іа а на Ба гас ло ва, не па да лёк 
ад якой рас па ло жа ны вай ско вы мо гіль
нік пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны. 
У час вай ны і бе жан ства мно га жы ха роў 
вё скі Ягуш то ва па мер ла. У 1900 го дзе 
вё ска на ліч ва ла 1216 ча ла век, а ў 1921 
го дзе ў 59 да мах жы ло толь кі 387 асоб. 
З гэ та га лі ку 385 асоб за пі са ла ся пра
ва слаў ны мі бе ла ру са мі, а 2 — па ля ка мі 
ка та ліц ка га ве ра выз нан ня. Апош нім 
ча сам Ягуш то ва і Ві да ва моц на раз рас
лі ся па пры чы не рас па ла жэн ня по бач 
Бель скаПад ляш ска га. У пры га рад ных 
вё сках па ся лі ла ся мно га асоб, якія пра
цу юць у Бель ску і ра шы лі ся жыць на 
гі ста рыч ным прад мес ці го ра да. Не па да
лёк ад Ягуш то ва, ва ўро чыш чы Ба ра віск, 
зна хо дзіц ца пра ва слаў ны мо гіль нік 
і ўзве дзе ная на ім у 1992 го дзе, на мес
цы ко ліш няй, не вя лі кая Пан це ляй мо наў
ская цар к ва, якая на ле жыць да Пры хо да 
Іа а на Ба гас ло ва ў Ягуш то ве.

Стры кі згад ва юц ца на зло ме ХV і ХVІ 
ста год дзяў як прад мес це Бель ска. У час 
люст ра цыі 1576 го да ў Стры ках бы лі за
фік са ва ны 43 ва ло кі зям лі. У 1798 го дзе 
ў вёс цы бы лі 81 дом і 184 ва ло кі зям лі. 
У 1814 го дзе на вя ско вых мо гіл ках зна
хо дзі ла ся Ануф ры еў ская цар к ва. У ле се, 
ка ля вё скі, зна хо дзіц ца ма гі ла пе ры я ду 
паў стан ня 1863 го да. Згод на пе ра пі су 

1921 го да ў Стры ках бы ло 45 да моў, а вё
ска на ліч ва ла 205 ча ла век. З гэ та га лі ку 
174 жы ха ры за пі са лі ся пра ва слаў ны мі 
бе ла ру са мі, а 31 — па ля ка мі ка та ліц ка
га ве ра выз нан ня. Жы ха ры ся ла Стры кі 
на ле жаць да Пры хо да Іа а на Ба гас ло ва 
ў Ягуш то ве.

Ін фар ма цыя пра Ша ста лы па яў ля ец
ца ў 1528 го дзе, якія та ды на зы ва лі ся 
Кош чы нам. У 1576 го дзе жы ха ры вё скі 
гас па да ры лі на 29 ва ло ках зям лі. Наз ва 
Ша ста лы па хо дзіць ад ро ду Ша ста лаў, 
які ра ней быў улас ні кам на ва коль ных 
ма ё мас цей. У 1798 го дзе ў Ша ста лах 
бы ло 65 гас па да роў на 201 ва ло цы зям
лі. У 1896 го дзе ў Ша ста лах зна хо дзіў ся 
61 дом, у якіх жы лі 309 ча ла век. Пас ля 
Пер шай су свет най вай ны лік жы ха роў 
вё скі нам но га па мен шаў. Пе ра піс на сель
ні цтва 1921 го да за фік са ваў у Ша ста лах 
28 да моў і 126 ча ла век — усе за я ві лі, 
што з’яў ля юц ца пра ва слаў ны мі бе ла ру
са мі. У 19992005 га дах ка ля мяс цо вых 
мо гі лак бы ла збу да ва ная цар к ва Іко ны 
Бо жай Ма ці «Спа ры цель ні ца хля боў». 
Жы ха ры Ша ста лаў у мі ну лым на ле жа лі 
да Пра чыс цен ска га пры хо да ў Бель ску
Пад ляш скім, а з 1839 го да пры на ле жаць 
Мі хай лаў ска му пры хо ду ў Бель ску. 
У част цы зга да ных мяш чан скіх вё сак 
у час Пер шай су свет най вай ны знач на 
па мен шаў лік да моў і жы ха роў, што перш 
за ўсё бы ло вель мі тра гіч най пас ля доў
нас цю бе жан ства і ва ен ных дзе ян няў.

Пас ля дак ла да эк скур са вод Іво на Зін ке
віч зап ра па на ва ла вы хад цам з мяш чан
скіх сё лаў вы ка зац ца на конт іх мі ну ла га. 
Саб ра ныя звяр та лі ўва гу на мо гіл кі, 
ста рыя цэр к вы, ін шыя па мят кі прош ла га 
і га ва ры лі, што ўспа мі ны пра мяш чан скі 
ха рак тар іх сё лаў пе ра да ва лі ся з па ка
лен ня ў па ка лен не.

— У мі ну лым дзяў ча ты з мяш чан скіх 
сё лаў не ах вот на іш лі за муж у ін шыя вё
скі, а па мяць пра мяш чан скі ха рак тар 
на шых сё лаў пе ра да ва ла ся аж но да на
шых ча соў, — за я ві ла ў кан цы су стрэ чы 
Іво на Зін ке віч. На пом ні ла так са ма, што 
ў мі ну лым жы ха ры вё сак Аў гу сто ва, Ві
да ва, Пар ца ва, Спіч кі, Стры кі і Ша ста лы, 
як мяш ча не, бы лі выз ва ле ны ад усіх 
пры гон ных аба вяз каў, якія вы кон ва лі 
жы ха ры су сед ніх сё лаў, што да ад ме ны 
пры гон на га пра ва бы ло вель мі важ най 
спра вай.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Ці ка вае мі ну лае мяш чан скіх вё сак 
рас па ло жа ных ва кол 
Бель ска-Пад ляш ска га 

n Эк сур са вод Іво на Зін ке віч


