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Я рады, што Станіслаў Паск
робка адышоў ад рэалістычна
га адлюстравання рэчаіснасці, 
з усімі яе дэталямі і рашыўся 
шукаць новае ў жывапісе, што 
бачна на экспанаваных пра
цах. Шукаючы сваёй дарогі 
ў мастацтве і адыходзячы ад 
рэалістычнага малявання, не 
парваў ён сувязей з прыро
дай, сярод якой жыве ў Ры
баках. Большасць яго карцін 
складаюць краявіды Белавеж
скай пушчы і яе наваколля. 
Паказвае іх так, як бачыць, 
карыстаючыся мастацкімі тэх
нікамі і прыёмамі. Калі Станіс
лаў Паскробка малюе пушчу, 
не адлюстроўвае яе рэалістыч
на, але стараецца паказаць 
яе душу, характар і засяродж
ваецца на паасобных дрэвах. 
Прэзентуе акружаючыя яго 
вёску палі і пралескі згодна са 
сваёй уражлівасцю. На іншых 
працах Станіслава Паскробкі 
бачым яго ўнутраныя перажы
ванні і эмоцыі, якія вылівае 
на палотны. Моцныя колеры, 
святло і тоўстая структура ро
бяць яго карціны адметнымі. 
Гэтыя працы ўжо зараз ціка
выя, а паколькі жывапісец на
далей шукае сваю дарогу ў ма
стацтве, можна разлічваць, 
што паявяцца цікавыя карці
ны, — мяркуе гайнаўскі мастак 
Віктар Кабац аб творчасці Ста
ніслава Паскробкі, прэзентава
най на персанальнай выставе 
ў Гайнаўскім доме культуры, 
якая адкрылася яшчэ ў ліста
падзе.

На вернісаж прыбылі прафесійныя 
і непрафесійныя мастакі Гайнаўшчыны 
і асобы, якія спатыкаюцца на Аглядзе неп
рафесійнага мастацтва Гайнаўскай зямлі. 
На аглядзе Станіслаў Паскробка часта 
атрымліваў узнагароды ў катэгорыі жыва
пісу і гэта было штуршком, каб перад чар
говым мастацкім аглядам сарганізаваць 
яму персанальную выставу ў галерэі ГДК.

Сабраных на адкрыцці выставы прыві
тала мастацкі кіраўнік ГДК Ядвіга ЛяхКуч
кін. Адзначыла яна непаўторнасць жыва
пісу Станіслава Паскробкі, звярнула ўвагу 
на цікавыя пейзажы наваколля Рыбакоў 
і на творчыя пошукі непрафесійнага ма
стака, які, хаця сам многаму ў мастацтве 
навучыўся, карыстаецца падказкамі пра
фесійных жывапісцаў.

— Жыву я ў Рыбаках, займаюся крыху 
сваёй невялікай гаспадаркай. Калі ёсць нат
хненне, малюю. Прабываю сярод прыроды 
і стараюся на сваіх працах паказаць ціка
выя краявіды вакол нашай вёскі. Раней ста
раўся вельмі рэалістычна адлюстроўваць 
прыроду, з усімі яе дэталямі. Пазней пачаў 
шукаць новае, адыходзіць ад рэалізму 
ў бок абстрактнасці. Нават малюючы кра
явіды, стараюся паказаць сваё бачанне 
акружаючага мяне свету. На іншых, больш 
абстрактных работах, стараюся праявіць 
больш сваіх эмоцый. Адну работу прысвя
ціў паказанню стану смутку, а нават дэпрэ

сіі. Пачаў я маляваць партрэты, якія не ад
люстроўваюць рэалістычнага выгляду лю
дзей, а паказваюць пэўныя перажыванні 
і эмоцыі. Раблю творчыя пошукі, стараюся 
адлюстраваць задуманае, карыстаючыся 
адпаведнай тэхнікай. Малюю таксама сак
ральныя аб’екты, — расказваў Станіслаў 
Паскробка пасля адкрыцця выставы.

Карыстаючыся мяшанай тэхнікай, ма
стак выканаў выявы Хрыста і Божай Маці, 
якія таксама прывёз на выставу ў Гайнаў
скі дом культуры.

— Спадар Станіслаў Паскробка малюе 
цікава, адыходзячы ў бок абстрактнасці. 
На асаблівую ўвагу заслугоўваюць яго пей
зажы. Аднак цікавыя таксама яго партрэ
ты і іншыя працы. Відаць, што яны штораз 
лепшыя і ў апошнім перыядзе падчас Агля
ду непрафесійнага мастацтва Гайнаўскай 
зямлі спадар Паскробка часта атрымліваў 
галоўныя ўзнагароды ў катэгорыі жывапі
су. Прызавыя месцы займаў таксама на 
іншых аглядах, а свае працы паказвае на 
калектыўных і персанальных выставах. 
Яго пераможныя работы штогод прэзен
туюцца на конкурсных выставах Аглядаў 
непрафесійнага мастацтва. Паказвалі 
мы таксама працы спадара Станіслава 
ў большай колькасці, а цяпер рашыліся 
запрэзентаваць навейшыя яго карціны 
на персанальнай выставе. На адкрытай 
сёння выставе відаць, куды зайшоў непра
фесійны мастак з Рыбакоў, робячы твор
чыя пошукі. Ідзе ён у бок абстрактнасці, 
але робіць гэта пасвойму. Прафесійныя 
жывапісцы станоўча ацэньваюць яго ціка
выя карціны і індывідуальны падыход да 
мастацтва, калі на сваіх работах паказвае 
перажыванні і эмоцыі. Спадар Паскробка 
плённы мастак. Свае шматлікія працы 
раздае або прадае, каб частку заработку 
прызначыць на фарбы і прылады для ма
лявання. Я хацела б, каб як найбольш гай
навян, наведваючы выставу, зацікавілася 

карцінамі Станіслава Паскробкі, — распа
вяла старшая інструктар ГДК па справах 
мастацтва Анна Тарасюк, якая займалася 
падрыхтоўкай экспазіцыі.

Станіслаў Паскробка малюе акрылавыя, 
пастэльныя і алейныя працы, выконвае ма
стацкія работы, карыстаючыся мяшанымі 
тэхнікамі і дапаможнымі матэрыяламі.

— Я малюю таму, што ў мяне ёсць та
кая ўнутраная патрэба. Інспірацыю бяру 
найчасцей з натуры, паколькі мяне вельмі 
цягне да прыроды. Мяне цікавяць працы 
сімвалістаў і каларыстаў. Мне цікава па
казваць задуманае з дапамогай колераў. 
Малюю краявіды, якія бачу вакол Рыбакоў, 
але на маіх працах можна ўбачыць пейза
жы з Белавежскай пушчы і больш адлег
лых мясцін. Карыстаючыся сімвалічнымі 
прыёмамі, намаляваў я, напрыклад, края
від са Шлёнска. Хачу, каб наведвальнік эк
спазіцыі пасвойму ўспрыняў мае карціны, 
якія адкрыты на гледача. Я свае эмоцыі 
пераліваю на палотны, а публіка мае права 
інакш успрымаць намаляванае мною, чым 
я сам, — заявіў Станіслаў Паскробка.

Раней мастак больш рысаваў, спрабаваў 
разьбярыць, а зараз малюе і на дошках, 
звяртаючы ўвагу на структуру драўніны. 
На адкрыццё выставы прыбыла старшы
ня Рады Гайнаўскага павета Валянціна 
Пятрочук. Звярнула яна ўвагу на краявіды 
Белавежскай пушчы і яе наваколля, якія 
цікавыя не толькі мясцовым жыхарам, але 
і турыстам, а таксама на нестандартнае па
казванне рэчаіснасці мастаком і на разна
роднасць жанраў яго мастацтва, дзе побач 
пейзажаў можна ўбачыць больш абстракт
ныя работы і своеасаблівыя партрэты.

«Творчасць Станіслава Паскробкі без 
сумнення сведчыць аб наяўнасці ў жыцці 
праўдзівага самароднага мастака ўнутра
най патрэбы, які з пасіяй і ахвярнасцю, 

насупраць усялякім складанасцям, неразу
менню, а нават асмейванню, на якія напа
тыкаецца, устойліва стварае рэчаіснасць 
уласнага мастацтва», — напісаў Марк Ды
бак у магістарскай працы (яго выказванне 
было надрукавана ў буклеце, прысвеча
ным выставе спадара Паскробкі ў ГДК). 
Дабавіў ён таксама, што жывапісец з Ры
бакоў у сваім мастацтве знаходзіць сэнс 
свайго жыцця. Станіслаў Паскробка ўдак
ладніў, што праз мастацкія працы можа 
са сваімі эмоцыямі выйсці да шырокага 
кола гледачоў.

— Ужо некалькі разоў прыязджаў да мя
не Мікола Ваўранюк з брыгадай Беластоц
кага тэлебачання здымаць матэрыялы 
наконт майго жывапісу, якія прэзентава
ліся ў «Беларускім тыдні» і іншых тэлепе
радачах. З дапамогай сродкаў масавай ін
фармацыі магу паказаць свае парцы і мой 

Жывапіс 
Станіслава Паскробкі

падыход да жывапісу шырокаму колу гра
мадства, — гаварыў Станіслаў Паскробка.

Станоўча пра жывапіс Станіслава Паск
робкі напісаў Міраслаў Грыка.

— Мірак Грыка, якога фельетоны публіку
юцца ў тыднёвіку «Ніва», жыве пасуседску 
са мной. Мы размаўляем на розныя тэмы, 
таксама пра мастацтва, у тым ліку пра жы
вапіс, — заявіў спадар Паскробка.

— Я пад вялікім уражаннем ад прац Ста
ніслава Паскробкі. Хаця спадар Станіслаў 
непрафесійны мастак, малюе ён цікава і ад
важна, карыстаючыся рознымі мастацкімі 
прыёмамі. Гледзячы на яго працы, відаць 
добры мастацкі варштат іх аўтара, — заявіў 
гайнаўскі прафесійны мастак Юры Івацік, 
які вядомы гайнавянам перш за ўсё зза 
скульптуры, якую выконвае ў час гайнаў
скага разьбярскага пленэру.

На адкрыццё экспазіцыі прыбыў такса
ма жывапісец са Старога Беразова Мікола 
Яноўскі. Успамінаў ён, як у мінулым годзе 
ў час Агляду непрафесійнага мастацтва 
Гайнаўскай зямлі разам са Станіславам 
Паскробкам атрымалі раўнапраўныя ўзна
гароды ў катэгорыі жывапісу. Ад многіх 
гадоў спаборнічае ён са сваім сябрам у час 
згаданага агляду.

— За свае працы я атрымліваў таксама 
ўзнагароды на Аглядзе аматарскай мастац
кай творчасці Падляшскага ваяводства 
ў Беластоку. Мае работы паказваліся на 
калектыўных і персанальных выставах 
у Гайнаўцы і Беластоку. Мае працы прэзен
таваліся, між іншым, на выставе ў Музеі 
і асяродку беларускай культуры ў Гайнаў
цы. Тады быў выдадзены каталог з інфар
мацыяй аб карцінах і маёй мастацкай ак
тыўнасці, — удакладніў Станіслаў Паскроб
ка, маючы на ўвазе экспазіцыю ў рамках 
праекта «Беларускі алфавіт мастацтва», 
калі выдадзены быў каталог, які ўвайшоў 
у састаў «Слоўніка беларускіх мастакоў».

Карціны Станіслава Паскробкі прэзен
таваліся таксама ў Сямятычах, Супраслі 
і Варшаве, знаходзяцца ў калекцыях у Іта
ліі, Францыі і Германіі.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

n Мастацкі кіраўнік ГДК Ядвіга Лях-Кучкін адзначыла 
непаўторнасць жывапісу Станіслава Паскробкі



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 15.12.2019              № 5015.12.2019              № 50

Па та вая 
сі ту а цыя

Ра зам аль бо 
па а соб ку

Сваімі вачыма

Квет кі Ка лі ноў ска му

Два тыд ні на зад, у се ра ду і пят ні цу, 
Пад ляш ша з гас па дар чагі ста рыч ны мі 
ві зі та мі на ве да лі прэ зі дэнт Поль ш чы 
Ан джэй Ду да і прэм’ ермі ністр Ма тэ вуш 
Ма ра вец кі. Ві зі ты праз дзень пер шых 
па лі ты каў дзяр жа вы вык лі ка лі ў мя не пы
тан не, чым зас лу жыў наш рэ гі ён на та кую 
звыш рэп рэ зен та цыю дзяр жаў ных чы ноў. 
Ві даць, най хут чэй гэ та па трэ ба па ста ян
най ма бі лі за цыі поль ска га гра мад ства на 
пат рэ бы ма ю чых ад быц ца ў на ступ ным 
го дзе прэ зі дэн ц кіх вы ба раў. Ка лі ві зіт 
прэ зі дэн та быў, так мо віць, кан цы лі я цый
навы бар чым, то пры езд і вы каз ван ні 
прэм’ ермі ніст ра Ма тэ ву ша Ма ра вец ка га 
абыш лі ся знач на боль шай ува гай з бо ку 
так гра мад ства, як і ме ды яў.

У на шым вы пад ку трэ ба так са ма за ся
ро дзіц ца на не ка то рых эле мен тах гэ тай 
па дзеі. Ві зіт прэм’ е ра на паг ран пе ра хо дзе 
Куз ні цаБруз гі быў з га тун ку моц на га шэ

ры фа і меў на мэ це яш чэ раз па ка заць, як 
поль ская дзяр жа ва па спя хо ва зма га ец ца 
з лю бой кан т ра бан дай, ці гэ та бу дуць па
пя ро сы ў нас, ці па лі ва на за ход няй мя
жы. Да лей Ма тэ вуш Ма ра вец кі пе ра мяс
ціў ся ў Ма стаў ля ны, дзе ў ата чэн ні дзяр
жаў ных і са маў ра да вых па лі ты каў уск лаў 
квет кі да пом ні ка Ка сту сю Ка лі ноў ска му, 
вы каз ва ю чы кла січ ную фар му лі роў ку, 
што най важ ней шы ўра джэ нец гэ та га кут
ка све ту з’яў ля ец ца ад на час на ге ро ем 
трох на ро даў: бе ла ру ска га, поль ска га і лі
тоў ска га. Ула да ўскла да ла квет кі, а мяс
цо вы на род тра ды цый на тры маў ся збо
ку. Вя до ма, што гас па дар — войт гмі ны 
Вес лаў Ку ле ша вы кон ваў свае аба вяз кі 
з поў най ад каз нас цю, да ру ю чы так са ма 
і прэм’ е ру кніж кі аб пра вас лаўі.

Пас ля ві лен скіх па ха ван няў па рэш
т каў Ка сту ся Ка лі ноў ска га, Зыг мун та 
Се ра коў ска га і ін шых паў стан цаў, дзе 
бе ла ру сы бы лі зна ка мі тай боль шас цю, 
тут, ме на ві та ў Ма стаў ля нах, гэ та га бе ла
ру ска га ка э фі цы ен та не бы ло ві даць і чу
ваць. А шка да. Зу сім інакш вы гля да ла б 
гэ тая ўра чы стасць, ка лі б да су поль на га 

ўскла дан ня кве так зап ро ша нае бы ло 
б, на пры клад, Бе ла ру скае гі ста рыч нае 
та ва ры ства з Бе ла сто ка. Сам Ма тэ вуш 
Ма ра вец кі як гі сто рык і па лі тык да клад
на ра зу мее як важ най з’яў ля ец ца мо ва 
жэ стаў у між на цы я наль ных і між дзяр
жаў ных ад но сі нах. Да рэ чы, бя гу чая поль
ская гі ста рыч ная і за меж ная па лі ты ка 
бе зу пын на па тра буе ад сва іх су се дзяў 
та кіх жэ стаў пра ба чэн ня. Як гэ та не па
ра дак саль на, але ў гэ ты дзень зга да нае 
та ва ры ства ла дзі ла ў Бе ла сто ку кан фе
рэн цыю, прыс ве ча ную Іва ну, а так са ма 
пас рэд на Ан то ну Луц ке ві чам, ад ным 
з баць коў ідэй бе ла ру скай не за леж нас ці 
ў па чат ках двац ца та га ста год дзя. Іван 
Луц ке віч па ха ва ны ў го ра дзе За ка па нэ, 
а Ан тон Луц ке віч стаў ах вя рай са вец кіх 
ла ге раў. Пры тым сам на са бе спаз наў 
усе суп раць ста ян ні поль скай па лі ты кі 
да яго і бе ла ру скай спра вы. Ка лі га ва
рыць з пун к ту гле джан ня між дзяр жаў
ных ад но сін, а Поль ш ча за раз дру жыць 
з бе ла ру скі мі ўлад ны мі струк ту ра мі, то 
ў Бе ла сто ку зна хо дзіц ца Ге не раль нае 
кон суль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якое 

мож на бы ло так са ма зап ра сіць да су
поль на га ўша на ван ня. На га даю толь кі, 
што ві цэпрэм’ ер Бе ла ру сі быў лі тоў скім 
ура дам за про ша ны ў Віль ню ў ро лі паў
нап раў на га па лі тыч на га суб’ ек та. Тут, 
у вы пад ку Пад ляш ша, усё вель мі хут ка 
вяр ну ла ся ў свае гі ста рыч напа лі тыч
наміж на цы я наль ныя ка ля і ны згод на 
з тра ды цый ным клі чам «хай бу дзе, як 
бы ло». Па зі тыў ным эле мен там па рад ку 
ві зі ту Ма тэ ву ша Ма ра вец ка га ў гэ тым 
мес цы лі чу факт, што мно гія поль скія 
па лі ты кі кі ру ю чай за раз ва я вод ствам 
пар тыі да ве да лі ся, што ў Ма стаў ля нах 
зна хо дзіц ца пом нік Ка сту сю Ка лі ноў ска
му з ме ма ры яль ны мі шыль да мі на поль
скай і бе ла ру скай мо вах.

Ка лі ў Ма стаў ля нах не бы ло афі цый
ных вы каз ван няў прэм’ е ра, то ў час 
паз ней шай, ве ча ро вай су стрэ чы ў Бе ла
сто ку з ак ты вам Пра ва і спра вяд лі вас ці 
пра гу ча лі яго ныя сло вы так са ма і на 
конт су сед кі Бе ла ру сі:

«Мы па він ны так са ма па мя таць пра 
на шых бе ла ру скіх су се дзяў, па мя таць 
пра іх са стра тэ гіч на га пун к ту гле джан
ня. Мы хо чам, каб яны не ка лі да лу чы лі
ся да за ха ду Еў ро пы, хоць ге аг ра фіч на 
яны зна хо дзяц ца на ўсхо дзе. Мы жа
да ем ім гэ та га, жа да ем, каб яны жы лі 
ў зго дзе з па ля ка мі. Мы, ка неш не, хо чам 
гэ тай зго ды, але на шы ін та рэ сы, на шу 
куль ту ру, на шу поль скасць бу дзем, і гэ та 
зра зу ме ла, заў сё ды ба ра ніць».

vЯў ген ВА ПА

Ну дык вось! 
Кі раў нік Ра сій
скай Фе дэ ра
цыі ў свой час 
за я віў, што Бе

ла русь му сіць увай с ці ў Ра сію част ка мі або 
цал кам. Кі раў нік Бе ла ру сі на конт гэ та га 
пы тан ня ні бы та мае ўлас ную дум ку. І яна 
кар ды наль на ад роз ні ва ец ца ад мер ка ван
ня ра сій ска га лі да ра. Ён, пе рад па ез д кай на 
суст рэ чу са сва ім ра сій скім ка ле гам, так са
ма зра біў за я ву, што Бе ла русь не ўвой дзе ні 
ў якую ін шую кра і ну, у тым лі ку і ў брат няю 
Ра сію. Зда ва ла ся б, што гэ тым хлоп цам, 
пас ля іх цвёр дых і не ад наз нач ных за яў, 
раз маў ляць больш ня ма пра што. На конт 
ін тэг ра цыі маю на ўва зе. Але яны ча мусь ці 
і ча гось ці суст рэ лі ся...

На конт ін тэг ра цыі суст рэ лі ся.
Вы піць ім ня ма з кім, ці што?! Ну ча го 

суст ра кац ца па пы тан ні паг лыб лен ня ін тэг
ра цыі пас ля та кіх цвёр дых за яў?! Тут маз гі 
вы віх нуць мо жа са мы дас вед ча ны ро зум. 
А коль кі ра зум ных га лоў зай ш лі ў ту пік, раз
ва жа ю чы на конт гэ та га пы тан ня. І чар го вы 
тэр мін ра сій ска му лі да ру пры піс ва лі як 
га лоў ную пры чы ну та кой су стрэ чы, і не да
хоп вуг ле ва да ро даў і ін шых энер га рэ сур саў 
у бе ла ру ска га кі раў ні ка... Зрэш ты, энер га
рэ сур сы за кон чы лі ся пра ма на той су стрэ
чы. Пас ля пры ві таль ных слоў у за ле гэ тай 
су стрэ чы на най вы шэй шым роў ні пра па ла 
элек т рыч насць. Ток скон чыў ся.

Ці скон чыў ся там газ прэ са выя служ бы 
не па ве да мі лі. Ды і не важ на гэ та. Га лоў
ным пара ней ша му за ста ва ла ся пы тан не 
пра сап раў д ныя пры чы ны гэ тай су стрэ чы. 
Ну і праў да. Ча го суст ра кац ца, ка лі ўсё 
важ нае і га лоў нае ўжо ска за лі?! Пры чым 
пуб ліч на! Ну а больш дроб ныя пы тан ні мож
на і па What sAppу вы ра шыць, ці па ін шым 
ме сэ джа ры. Ка жуць, што сту пень аба ро ны 
і не маж лі васць прас лу хоў ван ня гэ тых ка
мер цый ных срод каў ка му ні ка цыі ўжо даў
но пе раў зыш ла шпі ён скія. Ну і зэ ка но міць 
мож на бы ло б на гра шах, ка лі ў ра сій ска га 
і бе ла ру ска га кі раў ні коў ін тэр нэт без лі міт
ны, ка неш не ж. Уво гу ле бяс п лат на па га ва
ры лі б та ды. Ця пер на конт гэ та га столь кі 
маж лі вас цей, што ўся ля кі роў мінг аб мі нуць 
мож на.

Але хі ба што най больш бліз ка па ды шоў 
да раз гад кі гэ та га пы тан ня бы лы спі кер бе
ла ру ска га пар ла мен та Ме чыс лаў Грыб. Ён 
раст лу ма чыў склаў шу ю ся сі ту а цыю ад ным 

ска зам. А ме на ві та, што сён няш нія на чаль
ні кі Бе ла ру сі і Ра сіі ўжо не мо гуць больш 
зыс ці ся чым зыш лі ся, але і ра зыс ці ся не 
мо гуць так са ма. У шах ма тах та кая сі ту а
цыя на зы ва ец ца па та вай.

Толь кі ў ад роз нен ні ад шах ма таў, пат 
па стаў ле ны і бе лым фі гу рам, і чор ным ад на
ча со ва. Чы ста тэ а рэ тыч на гэ та ні бы та не
маж лі ва. Але на прак ты цы, як мы ба чым, 
зда ра ец ца. Абод ва ка ра лі зна хо дзяц ца 
пад шахам і па там ад на час на. І гэ та знач на 
горш, чым абод вум быць пад ма там.

Ох, гэ тыя шах ма ты! Адзі ная гуль ня, дзе 
не вя до мы рэ аль ны суп ра ціў нік. І конь мо
жа бя ды на ра біць, і пеш ка. Ні ко лі не вя до
ма, хто за раз пой дзе. Асаб лі ва, ка лі ка роль 
пад ша хам, ма там і па там ад на ча со ва.

Яш чэ больш па ра дак саль на тое, што 
ніх то не ве дае чый за раз ход. Бо той, ка му 
трэ ба ха дзіць, і ёсць прай г раў шым. А гэ та 
не тыя лю дзі, якія мо гуць прыз наць свой 
прой г рыш. Тым больш, што па доб ная сі ту а
цыя не но вая. На ват не за па тэн ту еш.

Вось ня даў на ў Вя лі каб ры та ніі са міт 
кра ін НА ТА пра хо дзіў. Блок та кі вай ско вы 
ёсць. Ну дык там Ра сію пры зна лі най больш 
ве ра год ным суп ра ціў ні кам усе чаль цы та го 
бло ка. Але адзін з чаль цоў НА ТА, Тур цыя, 
куп ляе ме на ві та ў Ра сіі ра кет ныя ком п лек
сы С400. Ну і ні чо га. А дру гі, Ня меч чы на, 
уво гу ле збі ра ец ца праз но вы га зап ра вод 
«Паў ноч ны стру мень2» пра фі нан са ваць 
вой скі ве ра год на га суп ра ціў ні ка. І так са ма 
ні чо га. Я ўжо не ка жу пра па доб ную сі стэ му 
ка лек тыў най бяс пе кі на пас ля са вец кай пра
сто ры, так зва нае АДКБ, дзе ў ся рэ дзі не гэ
тай струк ту ры ўжо не ад ной чы вай ско выя 
кан ф лік ты па чы на лі ся.

Та му ўся ля кае пад пі сан не ней кіх па пер 
пра ін тэг ра цыю, ці пра веч нае ка хан не, ці 
яш чэ пра што, толь кі ўзмац ня юць ве ра год
насць та ко га кан ф лік ту. Гэ та як ко ліш ні сум
на вя до мы пакт Мо ла та ваРы бен т ро па. Ні
бы та пра мір пад піс ва лі, і пра не на па дзен не 
адзін на дру го га... Ну пад пі са лі і пад пі са лі... 
Па пе ра ўсё сцер піць. Ця пер да гэ та га пад пі
сан ня ніх то не прыз на ец ца. Ну і ў Мо ла та ва 
не спы та еш, і ў Ры бен т ро па так са ма. Яны 
і пры жыц ці не асаб лі ва пра той пакт ра сказ
ва лі. Ну а за раз дык і та го больш.

Ну а ка му там шах, мат, або пат, ад ра зу 
і не ска жаш. Бо гуль ба кі гу ля юць гэ тую шах
мат ную пар тыю зна ча ны мі кар та мі. А ў та
кой гуль ні ані я кіх пра віл не бы вае.

vВік тар СА ЗО НАЎ

На ша цы ві лі за цыя су тык ну ла ся з вель
мі сур’ ёз най праб ле май. Яш чэ раз у на шай 
гі сто рыі нам трэ ба тэр мі но ва ад ка заць на 
пы тан не, хто мы. Гэ та на дзён нае і на ват 
вель мі га ра чае пы тан не. Вось, у Кі таі на ра
дзі лі ся пер шыя ге не тыч на ма ды фі ка ва ныя 
дзе ці. Па ча ло ся ня він на. Уста ноў ле на, што 
не вя лі кая ма ды фі ка цыя ўнут ры пэў на га 
ге на, зроб ле на га ў эм б ры ё не ча ла ве ка, 
аба ра няе ад СНІ Ду. Ад нак вы пад ко ва бы ло 
вы яў ле на, што тая ж ма ды фі ка цыя так са
ма аказ вае вя лі кі ўплыў на фун к цыі моз гу, 
па вя ліч ва ю чы яго ін тэ лек ту аль ныя і па мят
ныя здоль нас ці. Больш на сто пра цэн таў. 
Ці мо жа здзіў ляць, што гэ та дас ле да ван не 
не бы ло спы не на, ня гле дзя чы на пра тэ сты 
з уся го све ту? Не бы ло інакш, як га ды та му, 
ка лі ап лад нен не ў пра бір цы ўда ска наль ва
ла ся ў на ву ко вадас лед чых ла ба ра то ры ях. 
Сён ня боль шасць з нас га то вы пры няць 
гэ та, не за дум ва ю чы ся, ці пе рай ш лі мы 
ме жы на ша га ча ла ве цтва і як да лё ка. Ве
ра год насць та го, што ў аг ляд най бу ду чы ні 
нам удас ца па вя лі чыць IQ ча ла ве ка шля
хам ге не тыч най тран с фар ма цыі, вель мі 
вя лі кая. Вар та па мя таць, ад нак, што кож
ная ма ды фі ка цыя ДНК мае пэў ныя на ступ
ствы — большменш знач ныя — у пра цы 
моз гу. На коль кі гэ ты мозг бу дзе па доб ным, 
чы тай це: не чу жым, не ва ро жым да на шых 
не ма ды фі ка ва ных маз гоў? І ці бу дзем мы 
на зы ваць яго ча ла ве чым моз гам?

Ма ні пу ля ван не ча ла ве чым ДНК — гэ та 
ад но. Дру гое, гэ та кі бе рін філь т ра цыя ча
ла ве ча га жыц ця. Не каль кі тыд няў та му 
ра сій ская кам па нія аб вяс ці ла, што цал кам 
ас во і ла тэх ні ку аліч боў кі, то ёсць ліч ба вую 
ап ра цоў ку асо бы ча ла ве ка ра зам з ад наў
лен нем яе ін ды ві ду аль на га аб ліч ча. У якой 
сту пе ні гэ та праў да — ня важ на! Гэ та ча ла ве
чая фан та зія выз на чае бу ду чы ню. Тое, што 
не маг чы ма сён ня, мо жа стаць рэ аль ным 
заў т ра. «Ця пер кож ны змо жа за мо віць 
ро ба та лю бо га вы гля ду для аса бі ста га або 
пра фе сій на га вы ка ры стан ня», — ска заў 
прад стаў нік кам па ніі. Ён на ват пра і люст
ра ваў гэ та пры кла дам рэп лі кі Шэк с пі ра, 
якая чы та ла б свае ўлас ныя тэк сты ў му зеі. 
У сваю чар гу я ад ра зу па ду маў пра ня даў
нюю суст рэ чу прэ зі дэн таў Пу ці на і Лу ка шэн
кі ў Со чы. Там яны аб мер ка ва лі сур’ ёз нае 
пы тан не, маг чы мае паг лы нан не Бе ла ру сі Ра
сі яй. Сён ня я б не ад ка заў га ла вой, што гэ та 
не су стрэ ча дзвюх рэп лік прэ зі дэн таў! Тым 
больш што ра сій ская кам па нія ў ця пе раш ні 

час пра па нуе 
аліч ба ва ныя ро
ба ты па да ступ
най ца не ад 20 
да 50 ты сяч 
до ла раў за асоб нік. Яны па куль не мо гуць 
ха дзіць, бо вы раб ля юц ца ў выг ля дзе ту ла ва 
з га ла вой. Але ка лі са дзіш іх за стол, яны 
выг ля да юць жы вы мі. Ліч ба вая рэ ва лю цыя 
зра бі ла дзіў ны пра рыў у на шым ус п ры ман
ні рэ ча іс нас ці — усё менш яна тое, што нам 
зда ва ла ся да сён ня. Маё па ка лен не яш чэ 
мо жа ад роз ніць рэ аль ны і вір ту аль ны свет. 
Но выя па ка лен ні бу дуць мець з гэ тым сур’
ёз ныя праб ле мы. Дык што ж выз на чае на
ша ча ла ве цтва? Якая для яго неп ра ход ная 
мя жа? Ці з’яў ля ец ца ап лад нен не ў пра бір цы 
ад ным з са мых эфек тыў ных спо са баў пра
ду хі лен ня бяс п лод дзя? У гэ тым пла не Ка та
ліц кі кас цёл за няў нез ра зу ме лую па зі цыю, 
про ста за я віў шы, што эк ст ра кар па раль нае 
за чац це за ган нае, згод на з тэ а ла гіч най 
эты кай. Ад нак бяс п лод дзе не пад па дае 
пад аз на чэн не па няц ця ча ла ве цтва. Гэ та 
дру гас нае пы тан не — ха ця і эк зі стэн цы яль
на пер шас нае, асаб лі ва для тэх на ла гіч на 
раз ві тых за ход ніх гра мад стваў. Араб скія 
ці аф ры кан скія кра і ны, менш пра су ну тыя 
ў пла не цы ві лі за цыі, не ма юць з гэ тым праб
лем. Тым не менш, праб ле ма выз на чэн ня 
ча ла ве цтва і яго ме жаў з’яў ля ец ца агуль най 
для ўся го ча ла ве ча га ві ду і па він на раз г ля
дац ца ва ўсім све це ў тэр мі но вым па рад ку. 
Ча ла век ва ўсёй сва ёй раз на від нас ці не 
мо жа іс ці ў на гу з тэх на ло гі я мі і на ву кай. Ён 
не ас вой вае іх ані дум кай, ані псі хіч на. У вы
ні ку губ ляе кан т роль над імі. На ша ўлас ная 
цы ві лі за цыя па чы нае нас пе ра ра стаць. Ся
род дас лед чы каў і на ву коў цаў ва ўсім све це 
— спе цы я лі стаў па вуз кім ка ва лач ку сва іх 
на ву ко вых ін та рэ саў — коль кі з іх на сам рэч 
ра зу мее ўсе ас пек ты на ву ко ва га пра грэ су? 
Не каль кі ці дзя ся так? А як на конт нез лі чо
най астат няй ча ла ве чай ма сы, якая на ват 
не хо ча ра зу мець прын цып мік рап ра цэ са ра; 
для яе да стат ко ва, што яна мо жа ка ры стац
ца ма біль ным тэ ле фо нам або ноў т бу кам. 
Гэ так жа, як пра грэс раз мер ка ва ны не раў
на мер на на кар це ча ла ве ча га на сель ні цтва, 
так і ра зу мен не пра грэ су не з’яў ля ец ца пас
ля доў ным і ад на стай ным для ўсіх лю дзей. 
Яны ра зу ме юць яго пароз на му, што мо жа 
здзіў ляць у эпо ху гла баль на га аб ме ну ін фар
ма цы яй.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Мой лю бі мы бе ла ру скі кон курс — 
Настаўнікі роднай мовы

Эмі лія ГРЫ КА — на ра дзі ла ся ў 1978 го дзе. З 2013 го да пра-
цуе на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы ў Мі ха ло ве. Жы ве ў Бе ла-
сто ку.

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

— Я ста ла на стаў ні кам, каб ву чыць дзя
цей род най мо ве, каб ім па каз ваць што 
на шы про стыя сло вы ў ха тах, на ву лі цы, 
на рын ку гэ та бе ла ру скія сло вы, што гэ
та на ша спад чы на, якую трэ ба бе раг чы.

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

— Мой ідэ ал — спа да ры ня Ган на Кан д ра
цюк, якая ву чы ла мя не бе ла ру скай мо ве 
ў гім на зіі ў На раў цы.

— 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.

— Суп ра цоў ні чаю з на стаў ні ка мі з На
раў кі — з Ган най Кан д ра цюк, з Га рад ка 
— з Ан най Грэсь, з Гай наў кі — з Ян кам 
Кар чэў скім.

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

— Я заў сё ды ма гу лі чыць на но выя тэк
сты ў «Ні ве», на якіх мож на рэ а лі за ваць 
тэ мы з гра ма ты кі і ар фаг ра фіі. АББА так
са ма да па ма гае пад руч ні ка мі і ін шы мі 
вы дан ня мі.

— 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.

— У гэ тым го дзе мы гу ля лі ў web quest, 
дзе вуч ні пя та га кла са ў гру пах рых та ва
лі прэ зен та цыі на тэ му «Як ву чац ца ра
вес ні кі ў Бе ла ру сі».

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— «Дэ бют» — Агуль на поль скі кон курс 
бе ла ру скай па э зіі і про зы, ар га ні за ва ны 
«Ні вай».

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

— Ка лі пат рэб на да па мо га, заў сё ды зной
дзец ца доб ра ах вот нік.

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

— На ву чан не на прын цы пе доб ра ах вот
нас ці для мя не ко зыр. Пры хо дзяць вуч
ні, якія хо чуць пра ца ваць і гэ та доб ра.

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

— Ёсць та кія кла сыгру пы, дзе ўсё мож
на зра біць за тры га дзі ны, але ча сам на 
астат ніх за нят ках ім про ста ўжо цяж ка 
пра ца ваць, ка лі гэ та 7 і 8 га дзі на ў шко
ле.

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

— Яш чэ ня ма.

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

— Толь кі пад руч ні кі аб’ яд нан ня АББА да
па са ва ныя да су час нас ці.

«Дэ бют»!
— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— Мой лю бі мы пад руч нік гэ та «Ле ман
тар».

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

— Мой лю бі мы бе ла ру скі аў тар гэ та Вік
тар Швед.

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

— Ак ту аль на чы таю «Ус па мі ны» Ане лі 
Кат ко віч і Вэ ра ні кі Кат ко вічКлен так.

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

— Чы таю бе ла ру скую прэ су.

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

— Цяж ка наз ваць ад но са мае ці ка вае ме
ра пры ем ства.

— 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?

— Так. Я га ва ру да вуч няў паза ўро ка мі 
пабе ла ру ску.

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

— Так.

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

— Ня ма та ко га.

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

— Не.

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

— Ад двух га доў я ат рым лі ваю ўзна га ро
ды за сваю пра цу ў сва ёй шко ле.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Мая сі ла і нат х нен не гэ та вуч ні, якія 
ўва хо дзя чы ў клас ад ра зу пы та юц ца: 
«Што бу дзем сён ня ра біць?», а мне трэ ба 
быць доб ра пад рых та ва най.

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

— Са мы цу доў ны ўспа мін гэ та мае вуч ні, 
якія ў час па да рож жаў спя ва юць вы ву ча
ныя на за нят ках бе ла ру скія пес ні.

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

— Мой клас уп ры гож вае бе ла ру скі сцяг.

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

— Пра бу ду чы ню бе ла ру саў цяж ка ска
заць, усё менш са ма свя до мас ці ў лю
дзей.

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

n Спадарыня Эмілія Грыко з сынком

n Настаўніца са сваімі сынкамі
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Або чы ны да рог
Бя гуць га ды і не ка то рыя па вя то выя да-

ро гі на тэ ры то рыі На раў чан скай гмі ны Гай-
наў ска га па ве та зноў па та на юць у за рас ні-
ках. Най больш іх, гу стая су цэль ная сця на, 
між ін шым, па а ба пал па вя то вай ас фаль та-
вай да ро гі ад скры жа ван ня да рог дзвюх 
гра ві ек, якія бя гуць ад на з Но ва га Ляў ко ва 
і дру гая з Міх наў кі ды ас фаль та вай са Ста-
ро га Ляў ко ва ў Ле шу кі. Тут на або чы нах да-
ро гі вы рас лі ку сты вер ба ло зу і алеш ні ку.

Аб ступ ле най за рас ні ка мі да ро гай не-
бяс печ на ехаць. Бач насць на да ро зе зву-
жа ец ца. Не вя до ма, што і ка лі мо жа вы ска-
чыць на ма ста вую. Зда рыў ся тут смя рот-
ны вы па дак. З-за бра ку прад бач лі вас ці ды 
не ас ця рож нас ці пад ко ла мі хут ка еду чай 
аў та ма шы ны за гі ну ла жан чы на са ста ра-
ляў коў скай ка лё ніі. Та му не аб ход на сся чы 
ку сты на на сы пах да рог і ў пры да рож ных 
ра вах. Чым хут чэй, тым лепш. (яц)

Драў ля ныя да мы
Вё ска Ле шу кі На раў чан скай гмі ны Гай-

наў ска га па ве та на ліч вае сем дзе сят да моў 
і 112 жы ха роў. Най больш да моў ста іць 
па а ба пал ас фаль та вай да ро гі. Ся ло зна хо-
дзіц ца на ве ла сі пед ным шля ху Gre en Ve lo 
і тут ёсць пры ста ніш ча для цык лі стаў. У ся-
ле бы ла ра ней пры го жая ад на па вяр хо вая 
па чат ко вая шко ла (ця пер яе ня ма). Ез дзі лі 
рэй са выя аў то бу сы ПКС з Гай наў кі ў Бе ла-
сток, між ін шым, це раз На раў ку, Га ра дзі ска, 
Плян ту, Но вае Ляў ко ва, Ста рое Ляў ко ва 
і Ле шу кі. Ця пер ня ма ні вод на га. Каб па е-
хаць у Бе ла сток або Гай наў ку, трэ ба па дац-
ца ў су сед нюю Суш чу Мі ха лоў скай гмі ны. 
Гэ тая вё ска на пра вым бе ра зе ра кі На рвы. 
Пры го жая драў ля ная мі ні-па ча каль ня на 
ко ліш нім ле шуц кім аў то бус ным пры пын ку 
ста іць. На доб ры ўспа мін.

За раз ёсць тут но ва па бу да ва ная пры го-
жая му ра ва ная свят лі ца. Ле шу кі — вё ска 
без тра ту а ра. Вя скоў цы, вя до ма, не ўсе (бы-
ло так, што ў ад ной і той са май сям’і жон ка 
бы ла за, а яе муж су праць прак лад кі), ска за-
лі на схо дзе, што тра ту ар ім не па трэб ны.

У Ле шу ках пры го жыя драў ля ныя да мы 
(іх ка ля са ра ка). Ма юць іх, між ін шым, Ка ця-
ры на і Ян Мар ці но ві чы, Эва Зя лін ская, Ра-
фа іл Кан д ра цюк, Лі дзія Хар ке віч ды Ма рыя 
і Та дэ вуш Кун цэ ві чы. Бе лым сай дын гам 
аба бі лі свае драў ля ныя да мы Юрый Кун-
цэ віч і Ка зі мір Мік са. Не ка то рыя жы ха ры 
вель мі дба юць пра вы гляд сва іх хат. Ра ман-
ту юць іх, ма лю юць на пры го жыя ко ле ры. 
Па ста ві лі но выя драў ля ныя пла ты. З ра ней-
шых драў ля ных жы лых бу дын каў, якія я па-
мя таю, шмат адыш ло ўжо ў ня быт. Адзін 
апус це лы і пры за бы ты ў па чат ку Ле шу коў 
ста іць у за рас ні ках. (яц)

Па ча каль ня
За раз у Гай наў цы ня ма па ча каль ні для 

па са жы раў аў то бус най ка му ні ка цыі ПКС 
і пры ват на га па са жыр ска га аў тат ран с пар-
ту. Ра ней бы ла ў ста рым двух па вяр хо вым 
драў ля ным бу дын ку. Пра ца ва лі ў ёй дзя-
жур ны ру ху, бі лет ная ка са і ту а лет. У ха лод-
ны зі мо вы дзень бы ло куды зай с ці і на ват 
па ся дзець на ла вач ках (вя до ма, ка лі не 
бы лі за ня ты ўсе мес цы), па ча каць у цяп ле 
свай го аў то бу са. Ней кі час мож на бы ло ка-
ры стац ца па ча каль няй на чы гу нач ным вак-
за ле ПКП (тут бы лі бі лет ныя ка сы, бар на 
дру гім па вер се і ту а лет). Але і тую зак ры лі. 
Тут на вя лі кай пля цоў цы бы лі так са ма два 
пе ро ны для аў то бу саў ПКС, ла вач кі і пры го-
жыя прыст рэш кі-на ве сы. Па са жы рам бы-
ло вы гад на.

За раз прый ш ла ха лод ная па ра го да. 
Па са жы рам (іх збі ра ец ца мно га і едуць 
у роз ных нап рам ках) пры хо дзіц ца ча каць 
„свай го” аў то бу са на тра ту а ры на ву лі цы 3 
Мая ды пад ад кры тым не бам. Пад не вя лі-
кім прыст рэш кам-на ве сам мо жа сха вац ца 
ад апад каў — ця пер ад даж джу або сне гу 
— уся го 5-6 ча ла век. Гэ тым аў то бус ным 
пры пын кам ка ры ста юц ца так са ма па са-
жы ры га рад ской ка му ні ка цыі лі ніі № 1. 
Па ча каль ня для па са жы раў у па вя то вым 
го ра дзе пат рэб ная. Ула ды Гай наў ска га па-
ве та — ста ра ста і рад ныя — па він ны пра 
гэ та пак ла па ціц ца. Не за бы вай це пра сва іх 
вы бар ш чы каў. (яц)

Ве лі зар ныя гро шы, ат ры ма ныя ад 
ЕС на ін ве сты цыі і но выя са цы
яль ныя пра гра мы для жы ха роў 
— так ка ра цей мож на па ве да

міць пра бю джэт на на ступ ны год Мі ха
лоў скай гмі ны. Пад час се сіі Га рад ской 
ра ды 21 лі ста па да быў прад стаў ле ны 
пра ект бю джэ ту гмі ны на 2020 год. Да
ход зап ла на ва ны ў па ме ры 38 249 092 
зло тых, а вы дат кі на ўзроў ні 38 219 092 
зло тых. Та кім чы нам — Мі ха ло ва бу дзе 
мець пра фі цыт бю джэ ту ў 30 ты сяч зло
тых, які пла ну ец ца вы ка ры стоў ваць для 
ап ла ты ра стэр мі ноў кі крэ ды таў.

— Ка лі ўдас ца рэ а лі за ваць гэ ты бю
джэт і ат ры маць усе зап ла на ва ныя на 
ін ве сты цыі срод кі, ве ра год на, бу дзем са
май раз ві ва ю чай ся гмі най, — ра да ва лі ся 
рад ныя.

Рад ныя не да да лі ані ад ной пап раў кі 
ці за пы ту ў пра ект рэ за лю цыі аб бю
джэ це. Най больш эмо цый вык лі ка лі 
зап ла на ва ны на на ступ ны год ін ве сты
цыі. А на ін ве сты цыі і са цы яль ную дзей
насць пла ну ец ца пры зна чыць амаль 7 
мі льё наў — гэ та рэ кор д ны бю джэт на 
на ступ ны год.

З гэ тых срод каў 4 мі льё ны 850 ты сяч 
зло тых раз мяр ку ец ца на ін ве сты цыі 
(3 млн. 250 ты сяч для пра ек таў, якія ўжо 
ат ры ма лі фі нан са ван не) і 1,9 млн. зло
тых — на са цы яль ную дзей насць.

— У нас быў вы бар, на што вы даць 
гро шы. Маг чы ма, ін шыя вы ра шы лі б па
га сіць за па зы ча насць гмі ны аль бо ўкла
лі б гэ тыя гро шы ў дэ па зіт 2%. Мож на 
бы ло б так са ма фі нан са ваць так зва ныя 
бя гу чыя вы дат кі — інакш „кан цэрт па жа
дан няў”, — ка заў рад ным мэр Мі ха ло ва 
Марк На зар ка. — Ад нак мы вы ра шы лі 
ўклас ці гэ тыя гро шы ў пра ек ты, якія бу
дуць слу жыць нам і на шым дзе цям у блі
жэй шыя га ды.

Га вор ка пра шэсць ін ве сты цый: за ха
ван не каш тоў ных пры род ных рэ сур саў 
у ва дас хо віш чы Се мя ноў ка — срод кі ад 
Мі ха ло ва і ЕС (кошт ін ве сты цыі: 9 533 
183 зл., су фі нан са ван не — 6 825 358 зл., 
бю джэт гмі ны: 2 707 825 зл.); ма дэр ні
за цыя ву ліч на га ас вят лен ня ў го ра дзе: 
Мі ха ло ва — ЕС (кошт ін ве сты цыі: 849 
432 зл., су фі нан са ван не: 630 509 зл., 
бю джэт гмі ны: 218 923 зл.); бу даў ні цтва 
энер га э фек тыў най цеп ла вой сет кі — ЕС 
(кошт: 4 558 760 зл., су фі нан са ван не: 
3 500 392 зл., бю джэт гмі ны: 1 058 

368 зл.); рэ кан ст рук цыя гмін ных да рог 
у вё сках Бян дзю га, Суп ру ны, Ка ляс ное — 
срод кі ад ва я во ды (кошт: 1 202 711 зл., 
су фі нан са ван не: 601 355 зл., бю джэт 
гмі ны: 601 355 зл\); рэ кан ст рук цыя гмін
най да ро гі ў вёс цы Ка бы лян ка — срод кі 
ад ва я во ды (кошт: 1 501 396 зл., су фі
нан са ван не: 647 133 зл., бю джэт гмі ны: 
647 133 зл.); па шы рэн не до сту пу да пас
луг для асоб ста рэй ша га ўзро сту — ЕС 
(кошт: 604 280 зл., су фі нан са ван не: 507 
595, бю джэт гмі ны: 96 685 зл.).

На дру гім мес цы ў рэ зер в ным спі се 
пра ек таў з вы со кі мі шан ца мі на фі нан са
ван не ёсць рэ кан ст рук цыя стан цыі ачыст
кі ва ды з пад к лю чэн нем да сі стэ мы во да
за бес пя чэн ня і вы ка нан не ачыш чаль най 
стан цыі для гра мад скіх аб’ ек таў — ЕС 
(кошт: 3 916 133 зл., су фі нан са ван не: 1 
958 065 зл., бю джэт гмі ны: 1 958 065 зло
тых). Яш чэ 12 пра ек таў для фі нан са ван
ня, якія прад ста ві ла Мі ха лоў ская гмі на, 
ча ка юць ацэн кі. Да гэ та га ча су ат ры ма на 
да та цыя ў па ме ры 12 800 000 зло тых.

— Гэ та ве лі зар ныя зме ны ў па раў
нан ні з мі ну лым го дам. У рэш це рэшт, 
у 2018 го дзе на ша гмі на не ат ры ма ла 
на ват 1 за ла тоў кі з фон даў ЕС, а сё ле та 
ма ем амаль 13 мі льё наў зло тых. Гэ та 
вы дат ныя вест кі, — ад зна чы ла Ма рыя 
Ба жэ на Ан ці пюк, стар шы ня Га рад ской 
ра ды Мі ха ло ва.

Але гэ та яш чэ не ўсё. На су му 750 
ты сяч зло тых гмі на пла нуе пра ек ты па 
ра мон це ў на ступ ным го дзе, у тым лі ку 
рэ кан ст рук цыю ву ліц, бу дын каў, бу даў
ні цтва пры пын ку, дзі ця чых пля цо вак, 
смет ніц, ла вак і ін ша га. Яш чэ 400 ты сяч 
бы лі вы дзе ле ны для ўцяп лен ня бу дын
каў. 150 ты сяч зло тых бы лі так са ма 
ад ве дзе ны пад бу даў ні цтва пад’ ез даў 
да гас па да рак. У 2019 го дзе рад ныя 
ў Мі ха ло ве вы ра шы лі, што гмі на пач не 
бу да ваць да мы для жы ха роў. У 2020 го
дзе для гэ та га бу дзе ство ра на кам па нія 
„Nie za po mi naj ka” (ад ста рой наз вы Мі ха
ло ва — Няз бод ка), якая бу дзе гэ тым зай
мац ца — на бу даў ні цтва бы ло вы дзе ле на 
150 ты сяч зло тых.

Аж 1,9 млн. зло тых у бю джэ це Мі ха
ло ва на на ступ ны год пла ну ец ца за бяс
пе чыць для са цы яль ных дзе ян няў. Гэ та 
470 ты сяч для няў ра да вых ар га ні за цый 
і аса цы я цый; 200 ты сяч зло тых на пад
трым ку прад п ры маль ні каў; 130 ты сяч 
зло тых на пра мо цыю гмі ны; 350 ты
сяч зл. на ка му наль ны тран с парт; 300 
ты сяч зл. на да па мо гу са мым ма ла за
бяс пе ча ным жы ха рам (так зва ны „2000 
плюс”); 450 ты сяч зл. на Мо ла дзе вы 
цэнтр і сель скія цэн т ры (ук лю ча ю чы ў іх 
лік да па мо гу па жы лым лю дзям, так зва
ную „за ла тую руч ку”).

(лук)

Пры гад ва юц ца мне даў ней шыя вя ско
выя за ба вы. У Ку за ве бы ло шмат мо ла
дзі, ды і му зы кан ты свае бы лі. Са мым 
ста рэй шым лі чыў ся Гры ша Рэп ка, які 
жыў за ся лом у ка зар ме пры даў ней шым 
брэс ц кім пу ці. Гры ша лю біў спя ваць. Ве
даў шмат пе сень — поль скіх, са вец кіх, ук
ра ін скіх. Ка ры стаў ся цу доў ным го ла сам. 
Ве ся ліў пуб лі ку на вя чор ках. З ма ла до га 
па ка лен ня вы ра ста лі Ва ся Ра ман чук ды 
Ян ка Саў чук. Гэ тыя ў «прып раж ку» бра лі 
з кам па ніі буб на ча Ва ло дзю Ка лі шэ ві ча. 
Гры ша, мой два ю рад ны бра ту ха, іг раў на 
па ру з кляш чэ леў скі мі хлоп ца мі — тру ба
чом Ян кам Сас ноў скім ды буб на чом, яко
га проз віш ча не за ха ва ла ся ў па мя ці. На 
пры хад ское свя та, на пры клад, на Тэк лю 
ка ва лер ка най ма ла чу жых му зы кан таў. 
На зап ла ту «ар кест ра» (ка лек тыў з трох 
ча ла век) скла да лі ся ста рэй шыя хлоп цы. 
Не ад ной чы пат ра ба ва лі склад чы ны ад 
ма лод шых ка лег, ка лі не ха па ла гро шай 
ап ла ціць ар кестр. Па ча сту нак му зы кан

там ар га ні за ва лі дзяў ча ты. На ку заў скія 
за ба вы збі ра ла ся шмат мо ла дзі з на ва
коль ных сёл: Вуль кіТэ ра хоў скай, вё скі 
Ча ром хі, Ста віш чаў, Даб ры ва ды, Ча ром
хіСтан цыі, Апа кі а на ват з да лей шай 
прыг ра ніч най Баб роў кі. Не ўспа мі наю 
ста рэй шых гас цей, якія з на го ды пры хад
ско га цар коў на га фэ сту на вед ва лі сва я
коў у Ку за ве. Вар та пры тым ад зна чыць, 
што на ку заў скіх за ба вах мо ладзь гу ля ла 
куль тур на. Не бы ло п’я ных бо ек ці скан
да лаў. За па рад кам наг ля да лі ар га ні за
та ры, якіх проз віш чы ста я лі ў пра шэн ні 
на да звол ар га ні за ваць ме ра пры ем ства. 
Та кі да звол вы да ваў Па вя то вы ад дзел 
куль ту ры ў Гай наў цы, пас вед ча ны ра
ней па ста рун кам мяс цо вай мі лі цыі. Але 
штос ці неп рад ба ча на га зда ры ла ся на 
Тэк лю ў 1962 го дзе. А бы ло гэ та так.

У Ку за ве за хоў ва ла ся тра ды цыя ла
дзіць свя точ ныя ве ча ры ны для пры зыў
ні коў у ар мію. У та кім ме ра пры ем стве 
ўдзель ні ча лі хрыш чо ныя баць кі пры зыў
ні ка, ся мей ні кі з су ро дзі ча мі ды сяб ры 
з кам па ніі. Гас ці на доў жы ла ся да поз
няй но чы. Бра ту ха Вік тар пры зы ваў ся 
ка мі сі яй у Гай наў цы вяс ною 1962 го да. 
Ра зам ста ві лі ся двух ін шых ад на год каў 
з Ку за вы — Ко ля Ан д руш каў і Фе дзя Мі
ха лі шын. Я та ды пра ца ваў у Га рад ской 
ра дзе ў Гай наў цы рэ фе рэн там ад каз ным 
за вай ско выя спра вы (пра пі ска прыз
на ча ных да вай ско вай служ бы). У час 
на бо ру (вес на во га ці асен ня га ў ар мію) 
стар шы ня Ра ды ад ка ман дзі роў ваў мя не 
са спі ска мі пры зыў ні коў як прад стаў ні ка 
гмін на га са маў ра ду. Меў я за тым маг

чы масць ха дай ні чаць за ад тэр мі ноў ку 
бра та ад вай ско вай служ бы. А ў та дыш
нім ча се пры зыў ні кі зма га лі ся за гэ та. 
Бра ту ха пры ві ле яй не па ка ры стаў ся. Ска
заў про ста: «Хоць бы ты мне зра біў ад с
роч ку, я доб ра ах вот на па дам ся слу жыць 
у ар мію». Я не зма гаў ся за ад тэр мі ноў ку, 
за тым бра та прыз ва лі ў вай ско ваю 
часць тан кі стаў у Аст ру ду. Не пры па мі
наю, дзе бы лі прыз ва ны Вік та ра вы ка ле
гі. Ад нак тэр мін для ўсіх быў выз на ча ны 
ад ноль ка вы — у вай ско вую часць ста віц
ца ў каст рыч ні ку. Вы па да ла пры зыў ні
кам раз ві таль ны ве чар пра вес ці на Тэк
лю. Ты дзень ра ней, пе рад «од пу стам» 
свя той Тэк лі, мы ар га ні за ва лі Вік та ру 
раз ві таль ны ве чар у ся мей ным кру зе. 
За пра сіў ён хрыш чо ных баць коў, бліз кіх 
су ро дзі чаў і вя ско вую мо ладзь са сва ёй 
кам па ніі. Быў і му зы кант Ва ся Ра ман чук 
з гар мо ні кам. Звон кім рэ хам нес лі ся 
праз ад к ры тыя вок ны ста рэнь кай хат кі 
пес ні — па пу ляр ная поль ская «Сту дзен
ка», са вец кая «Ой кра си вы над Вол гой 
за ка ты, ты ме ня про во жа ла в сол да ты», 
ка зац кая „Ска кал ко зак че рез до ли ну” 
ці «Ко ло си лась в по ле рожь гу стая». Ка
лі пес ня з му зы кай за гас ця ва лі ў ха це, 
ма ту ля на ша, ся дзеў шы збо ку ў ку точ ку, 
спаг ля да ла на сы на, вы ці ра ю чы хус ці
най слё зы сця ка ю чыя па змор ш ча ным 
тва ры. Ус па мі на ла мі ну лае. Зруй на ва ны 
дом, без пад ло гі, куч ка спа ло ха ных дзе
так над за печ кам з ба буль кай Ма ры яй, 
а над лож кам у за ве ша най ка лыс цы 
яе сын, ма лень кі хлоп чык Ві ця. За тым 
яна, без да па мож ная з праст рэ ле ным 
сцяг ном, сця ка ю чая кроўю, з бе лас неж
ным тва рам ма лі ла ся да Уся выш ня га за 
шчас лі вае вяр тан не баць кі дзе так...

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

Ку заў скі ўспа мін (7)

Мі ха ло ва 
— раз вой ная гмі на
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„Ні ва” нам пат рэб на 
і мы яе чы та ем
Тры нац цаць эк зем п ля раў 39 ну ма ра 

„Ні вы” ад 29 ве рас ня гэ та га го да пры-
во зіў я ў ча ты ры вё скі: перш-на перш 
для сва іх ад на сяль чан у Но вае Ляў ко-
ва — дзе вяць, два ў Плян ту і па ад ным 
у Ста рое Ляў ко ва і Но ві ны.

„Ні ву” №№ 40, 41, 42, 43 і 44 я пры во-
зіў з На раў кі і Гай наў кі чы та чам з Но ва-
га Ляў ко ва, На раў кі і Плян ты.

Двац цаць два эк зем п ля ры бе ла ру-
ска га што тыд нё ві ка № 45 ад 10 лі ста па-
да гэ та га го да я быў у змо зе да вез ці чы-
та чам у Ах ры мы, Но вае Ляў ко ва (най-
больш эк зем п ля раў), На раў ку, Но ві ны, 
Пад ляў ко ва, Плян ту, Ста рое Ляў ко ва, 
Суш чы Ба рок ды Гай наў ку. У кра ме ГС 
у На раў цы я і Мі ка лай Ва ра нец кі (ніў скі 
ка рэс пан дэнт з Аль хоў кі) ку пі лі ча ты ры 
эк зем п ля ры „Ні вы”, столь кі іх тут бы ло. 
Спа дар Мі ка лай — наш вер ны шмат га-
до вы чы тач. 9 лі ста па да г.г. я да ве даў-
ся, што двое но ва ляў коў скіх чы та чоў 
(яны лю дзі ста рэй шыя і са мот ныя) дзе-
ці за бра лі на зі му да ся бе ў го рад і там 
яны бу дуць да вяс ны.

Вар та да даць, што „Ні ву” ад ня даў на 
па ча ла чы таць, як са ма мне і не толь кі 
мне ска за ла, ад на жы хар ка Ску па ва. Яна 
шу кае на яе ста рон ках перш-на перш ма іх 
до пі саў. Па вод ле яе я не маю пра ва на ні-
я кую кры ты ку ў га зе це, ка лі пі шу пра На-
раў чан скую гмі ну або пра яе вё ску. Ка тэ га-
рыч на па тра буе ад мя не, як аў та ра за мет-
кі, ад ка зу, ча му я на пі саў пра лёс бы лых 
школ у На раў чан скай гмі не, а ў тым, між 
ін шым, і ў вёс цы Ску па ва, дзе школь ны 
бу ды нак па па дае ў ру і ну, і даў яш чэ фо таз-
дым кі („Ні ва” № 41 ад 13 каст рыч ні ка 2019 
го да). Я рад ны і ад каз маю даць пуб ліч на 
пад час най б лі жэй шай се сіі На раў чан скай 
Ра ды гмі ны (апош няя се сія бы ла ў На раў-
цы 31 каст рыч ні ка г.г.). Да дам, ніх то ін шы 
гэ та га не па тра буе ад мя не.

А ўво гу ле кож ны з чы та чоў знай шоў 
са бе неш та ад па вед нае для пра чы тан-
ня. У кож най „Ні ве” ці ка выя рэ пар та жы, 
ар ты ку лы, фе лье то ны на ак ту аль ныя 
тэ мы, фо таз дым кі ды кры жа ван кі.

Вар та не за бы ваць, што „Ні ва” — ваш 
най леп шы пры я цель. Між ін шым, дзя-
ку ю чы ёй мы, бе ла ру сы, не за бы ва ем 
сва ёй род най мо вы. На ёй скла да ем 
вер шы і пес ні. Яна гур туе ва кол ся бе 
да рос лых і дзя цей. Ляг чэй жыць, ка лі 
ёсць пад трым ка зна ё мых доб ра зыч лі-
вых лю дзей кож ны дзень.

Ёсць чы та чы звя за ны з „Ні вай” ад 
па чат ку яе іс на ван ня. Іх усё менш. Вель-
мі доб ра, што на ша бе ла ру ская га зе та 
ёсць. Дзя ку ю чы ёй мы больш ве да ем 
пра ся бе ды пра да лё кіх і бліз кіх нам 
лю дзей. Бе ла ру скі што тыд нё вік трэ ба 
куп ляць і чы таць.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Чад — ці хі за бой ца
Чад, інакш ка жу чы во кіс вуг ля ро ду 

або ўгар ны, газ, неп рык мет нае рэ чы ва 
без па ху і сма ку з’яў ля ец ца ці хім за бой-
цам ча ла ве ка. Што год па яго пры чы не 
ў Поль ш чы па мі рае больш за сто ча ла-
век, а ка ля дзвюх ты сяч ат руч ва ец ца. 
Сім п то мы ат руч ван ня: за дыш ка, боль 
га ла вы, га ла вак ру жэн не, ну до та, ва ні-
ты, сла басць, прыс пе ша нае ды не раў-
на мер нае ды хан не. Па цяр пеў ша га ад 
ча ду не аб ход на вы нес ці ў бяс печ нае 
мес ца з до сту пам све жа га па вет ра. 
Рас ш пі ліць воп рат ку, за тым вык лі каць 
ме ды цын скую да па мо гу. Пад асаб лі-
вай паг ро зай ат ру чэн ня во кі сам вуг ля-
ро ду з’яў ля юц ца асо бы з аб ме жа ван-
ня мі, пра жы ва ю чыя адзі но ка ста рэ чы. 
Вар та за тым па ха дай ні чаць за аб ста ля-
ван нем у па мяш кан ні, дзе ад па чы ва ем 
(у спаль ні) дэ тэк та ра ўгар на га га зу.

Мя не гэ та кім пры бо рам за бяс пе чыў 
бе ла стоц кі ўну чак Кшы сё. У па мяш кан-
ні ўста ля ваў ён яш чэ суп раць па жар ны 
дэ тэк тар. Кошт ад на го пры бо ра 20 зл. 
Вы да так не вя лі кі. За тым ма гу за раз 
спаць спа кой на.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

v Ці Вы за па мя та лі сва іх дзя доў?

— Жы лі ўжо толь кі баб ця Му раў ка з бо
ку баць кі ды баб ця Ле на Ку лік з бо ку ма
ці. У бе жан стве бы ла ся стра ма ёй баб ці 
і за ста ла ся ў Таш кен це.

v Шко ла? Аду ка цыя пас ля пад ста-
воў кі?

— Апош нія два га ды пад ста воў кі ву
чыў ся ўжо ў но вым бу дын ку. Гэ та быў 
апош ні роч нік, які яш чэ кан чаў ся мі год
ку.

Пас ля за кон чыў двух га до вую Шко лу 
сель ска гас па дар чай пад рых тоў кі, але 
гэ та бы ла стра та ча су, бо пай шоў у Бе ла
сток у шкля ное праф ву чы ліш ча. Пас ля 
за кан чэн ня пра ца ваў у шкло за во дзе 
па ву лі цы Рыж скай, а паз ней па ву лі цы 
Возь ня ка. У між ча се скон чыў Хі міч наКе
ра міч ны тэх ні кум у Ва ло мі не. Ву чы лі ся 
там па су бо тах і ня дзе лях.

v Ці ў Бе ла сто ку вы раб ля лі крыш та-
лі, якія ў лю дзях па ха тах?

— Пры Рыж скай вы раб ля лі гас па дар
чае шкло — шклян кі, кі ліш кі, спод кі. Там 
крыш та ляў не ра бі лі, толь кі г.зв. звы чай
нае аз доб нае шкло. Чым яно роз ніц ца 
ад крыш та ляў? У крыш та лі да да юць 
свін цо вы во кіс, там уз ні кае ін шая струк
ту ра, крыш таль ця жэй шы. Крыш та лі 
ка лісь пры во зі лі ад ру скіх. Я ў сва ёй 
аль та не стаў ляю хлоп цам крыш та лё выя 
пяць дзя сят кі.

v На за во дзе Вы бы лі дзе я чам і так-
са ма ў сва ёй вёс цы...

— Быў там стар шы нёй праф са юз най 
ар га ні за цыі хі мі каў, якая на ліч ва ла ка ля 
ча ты рох сот асоб. Ра ней быў гра мад скім 
спар тыў ным дзе я чам. Пры ка му не гу ля
лі ў ва лей бол, фут бол, ез дзі лі па Поль ш
чы на між за вод скія спа бор ні цтвы.

А пас ля вяр нуў ся ў Кры вя ты чы на 
баць коў скую гас па дар ку. З 1985 па 2018 
год быў сол ты сам і ўжо ка ля двац ца ці га
доў гмін ным рад ным.

v Вы мно га га доў пра ца ва лі на 
гра мад скіх прын цы пах. Ці лёг ка да га-
дзіць сва ім лю дзям?

— То трэ ба мець ха рак тар. Я пе ра ка
наў ся, што чым больш ро біш, тым менш 
да го дзіш. Бо як ні чо га не ро біш, то „ёсць 
сол тыс, бо ёсць”. Хо піць па гля дзець на 
ву лі цу ў Кры вя ты чах — і што: да га дзіў? 
Хто не едзе праз вё ску, то га во рыць, што 
яш чэ так зад ба най ву лі цы не ба чыў. [Ву
лі ца ў Кры вя ты чах, част ка па вя то вай 

да ро гі, бы ла аб ноў ле на ў 2018 го дзе за 
срод кі ар лян ска га са маў ра да да та цы яй 
1200 ты сяч зло таў, кошт яе пе ра бу до вы 
склаў за паў та ра мі льё на зло таў — М. М., 
„Ні ва” № 35 ад 2 ве рас ня 2018 г.]. На ас
но ве май го шмат га до ва га во пы ту зда ец
ца мне, што нель га быць сум лен ным; бо 
і так з’я дуць, і так з’я дуць. Зай з д расць: 
„Ужэ на браў ся, ужэ хва тыт”. Ка лі ла дзіш 
у вёс цы ней кае ме ра пры ем ства, то сваю 
ка су вык ла да еш, а та бе га во раць, што 
„та бе гмі на да ла”. А гмі на ні ко лі не дак
ла да ла. Ка лі ар га ні за ваў фэ сты, то я па 
шэсць ты сяч зло таў да кла даў са сва ёй 
кі шэ ні.

v Але ў Вас доб рыя су се дзі, бо з 
Ва ша га па над вор ка ёсць фор тач кі да 
су се дзяў і не трэ ба да іх це раз ву лі цу 
за хо дзіць.

— А ў Спіч ках пла ты па два мет ры вы
шы ні з до шак або бля хі, каб адзін дру го
га не ба чыў.

v Ваш брат быў спар т с ме нам. Як 
гэ та бы ло ка лісь са спор там у Ва шай 
шко ле?

— У Кры вя ты чах, у шко ле ў Мо ры, 
вя ско выя спар т с ме ны бы лі вы ха ван
ца мі на стаў ні ка Ва сі Ляш чын ска га. Не 
ме лі на ват спар тыў най ба зы, а бе га лі 
і гу ля лі ў ган д бол, руч ны мяч. І ўсе яны 
пай ш лі ў Ру жа на сток да ўра джэн ца Ор лі 
Аляк сан д ра Вой ны. Мой ма лод шы брат 
Яў ген, 1960 го да на ра джэн ня, у Ру жа на
сто ку доб ра кі даў кап’ ём. У Кры вя ты чах 
яш чэ Ва ло дзя Ба ра вік доб ра гу ляў у фут
бол, а пас ля стаў дзе ся ці бор цам. Мі хал 
Му раў ка бе гаў.

Мой брат най боль шых пос пе хаў да
біў ся ў юні ёр скім уз рос це, быў на пя тым 
мес цы ў Еў ро пе, кі даў 76 мет раў кап’ ём. 
Быў у лёг ка ат ле тыч най збор най Поль
ш чы з ка ман ды бе ла стоц ка га „Пад ляш
ша”. Быў най леп шы ў Поль ш чы, а пас ля 
ў вы ні ку трэ ні ро вач най пе ра наг руз кі 
се ла пля чо. Пас ля за кон чыў Ака дэ мію 
фіз куль ту ры і пра ца ваў у Ру жа на сто ку.

v А Ва ша аса бі стае жыц цё? Гас па-
дар ка?

— Ажа ніў ся ў Бе ла сто ку, жон ка з Лу
кі, дзе зра бі лі ва да ём. Вы ся ля лі ў блок 
у Бан да рах, ін шыя бра лі бло кі ў Мі ха ло
ве, Бе ла сто ку. Да лі кам пен са цыю, а пас
ля па мя ня лі ся гро шы. Жон ка па мер ла 
ва ўзрос це 56 га доў. Гас па дар кай за няў
ся, ка лі вяр нуў ся ў Кры вя ты чы.

v Вы так са ма ву дзіль ш чык. Ці 
бы ва е це на Се мя ноў цы? Вя лі кая там 
ва да?

— Маю там сваю лод ку. На ва да ё ме 
ёсць хва лі, але не та кія як на Ібі зе, іс пан
скім вост ра ве на Між зем ным мо ры; быў 
я там дзе сяць дзён на ад па чын ку з бра
та вай і ей най дач кой.

v Як сён ня вы гля дае вё ска Кры вя-
ты чы і як мо жа яна яш чэ па мя няц ца?

— Аб ла гоў тут ня ма. Пен сі я не ры сваю 
зям лю па ад да ва лі пе ра важ на ў арэн ду 
шмат зя мель ні кам. Ула даль нік зям лі пла
ціць па да так і за бі рае еў ра са юз ныя дап
ла ты, а зям лю аб раб ляе хто ін шы. Вё ска 
як вё ска — вё ска за мі рае, што раз менш 
лю дзей, а ма ла дых не ві даць. Ма ла дыя 
ады хо дзяць, а сю ды хто прый дзе?

Пры ез джыя, якія ку пі лі тут ха ты, 
пры яз джа юць раз у ме сяц або і не, як 
мой су сед з Гдань ска. Гэ та толь кі адзін 
та кі. Ёсць пу стыя ха ты, але ўжо ня ма 
та го бу му, што ра ней. Ка лі быў яго раз
гар, то ней кі муж чы на ку піў за вё скай, 
пад ле сам, два ўчаст кі. І за раз рас це 
там буш, хат кі пра валь ва юц ца; толь кі 
гро шы вы даў. Пасу сед ску ёсць уча стак 
на про даж: дом, ста до ла, збу да ван ні за 
50 ты сяч зло таў; гэ та гра шо вая спра ва. 
Але паз бы ва юц ца і та го, бо ка лі мае 
за ра стаць, то ней кі гас па дар з’я віц ца, 
пры е дзе, вы ка сіць. А ін шы ку піць і бу дзе 
за ра стаць.

Мы, вя скоў цы, пад лі чы лі, што ў вёс цы 
ёсць ка ля сот кі асоб, а ка ля са ра ка мае 
па 8090 га доў. То якая то бу ду чы ня? Яш
чэ не каль кі га доў.

v А мо жа пры е дуць у Кры вя ты чы 
пен сі я не ры з го ра да?

— А яны так са ма ма юць па 7080 
га доў. А ўну кі ці праў ну кі то на пэў на не 
пры е дуць.

v А на якіх мо гіл ках ха ва юць тых, 
што вы е ха лі ў га ра ды?

— У га ра дах.

v Але ў га ра дах трэ ба пла ціць за 
мес ца.

— У су сед нім пры хо дзе ба цюш ка 
так са ма вы дум лі вае роз ныя ап ла ты, на
пры клад за ўезд на мо гіл кі фір мы, якая 
стаў ляе на ма гіль нік...

v Зна чыць, якая бу ду чы ня для вё-
скі Кры вя ты чы?

— Па куль што бу дын кі тых, што па ўмі
ра лі, ста яць пу стыя. А мно гія жы вуць 
до ма адзі но ка. Але то да ча су.

Яш чэ па куль хто жы ве ў ха це, то пры
яз джа юць, бо ён ёсць. А як не бу дзе?.. 
Ёсць роз ныя сі ту а цыі, ад на му па суе, 
ін ша му не па суе. Бо „ка лі бя рэш баць коў
ш чы ну, то сплач вай мне”, а ка лі не, то 
па кі да юць і так аста ец ца. Пап ро сту не ці
ка вая сі ту а цыя.

Гэ та не так, як пад Брань скам і там, 
дзе ма юць гас па дар кі. Там нех та з ма
ла дых му сіць астац ца на гас па дар цы. 
Баць кі яму ка жуць: „Ву чы ся, але ма еш 
пе ра няць гас па дар ку”. Му сіць быць нас
лед нік, та кая спад чын ная пе ра да ча.

А ў нас? Усе па сы ла юць дзя цей: „Ма
еш іс ці ў го рад, ча го тут ся дзець”. Быц
цам да тае баць каў ш чы ны не вель мі 
пры хі ля юц ца. Толь кі ёсць яш чэ вык лю
чэн ні.

v Дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў і сфа таг ра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ма ла дых не ві даць
Раз мо ва з Аляк сан д рам КЛІ НАМ, 1951 го да на ра джэн ня, пен сі я не рам з Кры вя тыч у Ар лян скай 
гмі не, шмат га до вым сол ты сам і стар шы нёй Гмін най ра ды, за раз рад ным Гмін най ра ды.
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це 
ў „Зор ку” да 29 снежня 2019 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ног ня ма, а хо дзіць, 
ро та ня ма, а га во рыць 
ка лі спаць, ка лі ўстаць 
і ка лі ра бо ту па чы наць.

Г........
Ад каз на за гад ку № 46:(Ча му пе вень зап люш чыў шы во-

чы спя вае? — Каб па ка заць ку рам, што на па мяць ве дае.) 
Уз на га ро ды — аў та руч кі — вый г ра лі Маг да ле на Ка тэль-

чук, Якуб Аме ля нюк, Юлія Стэ фа но віч з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

    

Ці ду ма е це пра бус лоў, якія ад-
ля та юць у вы рай?

Што ча кае іх у да ро зе? Хто 
да па ма гае, а хто хо ча іх зніш-
чыць?

Ад ка зы зной дзе це ў кніж цы 
для ма ла до га чы та ча «Вой-
тэк». Так за вуць ма ла до га бус-
ла, які на ра дзіў ся ў пад ляш скай 
вёс цы. Наш бу сел, па куль вып ра-
віц ца ў вы рай, пе ра жы ве стра-
шэн ную траў му. Усё праз смец-
це, якое пры вя жа яго на гой да 
ста рой бус лян кі. Яму па шан цуе 
вы ка ра скац ца з паст кі і, дзя ку-
ю чы доб рым вят ром, даг наць 
ча ра ду. Але па да рож жа ў вы рай 
— гэ та не каз ка, гэ та бру таль-
нае зма ган не за вы жы ван не. Па 
да ро зе трэ ба ад па чыць і па ес ці. 
Вось у Бал га рыі вя лі кая звал ка 
смец ця. І хма ра ўся кіх пту шак, 
якіх пры ва бі ла ста лоў ка. Наш 
ге рой, ра зам са сва ёй ча ра дой, 
зга лад неў як воўк. Яны пры зям-
ля юц ца ля звал кі. Тут столь кі 
смач ных, тоў стых ку соч каў! 
Праў да, ад гэ тай «смач най» 
яды ма ро чыць га ла ву ды ады-
мае сі лу ў на гах. А наш бус лік 
яш чэ за па ску дзіў не чым тоў-
стым пё ры і ў яго скле е ныя 
кры лы. Ён не мо жа па дар вац ца 
ў па вет ра, ад ля цець. Яго бя ду 
ад ра зу прык мя ча юць дзі кія са-
ба кі, якія кі да юц ца на Вой тэ ка 
з зу ба мі. Але бус лу па шан цуе 
ўця чы са смяр тэль най паст кі. 
У сва ім няш час ці ён па тра піць 
у ру кі дзя цей. Яны па чыс цяць 
яму пё ры і вер нуць здоль насць 
па лё ту. І наш ге рой уз ля ціць, 
зной дзе но вую ча ра ду. І тут, зда-
ва ла ся б — ка нец пе раш ко дам! 
Ды не — яны з кож ным ад рэз-
кам лё ту вы ра ста юць і па ло ха-
юць сва ёй жор ст кас цю. Праў да, 
ра зам з нап ру жа нас цю сю жэ та, 
ма цу ец ца спа га да для ге роя. 
І ўзра стае ці ка васць! Наш бу-
сел зма га ец ца з пры ро джа ным 
ля кам і ад к ры вае ка рысць ад 
сяб роў ства са страш ны мі кра ка-
дзі ла мі. Ужо хоць бы для гэ та га 
фраг мен ту, які пе ра но сіць нас 

Маль ві на БА НА СЮК
Мі ха ло ва

Мае ма ры
Ка лі я ўяў ляю са бе, 

што бу дзе да лей,
Мне ўяў ля юц ца ка ля ро выя ка ты,
Мне ўяў ля юц ца ха мя кі ў са ма лё тах,
Мне ўяў ля юц ца са ма хо ды на ва ду.
Але ці гэ та не над та 

ап ты мі стыч ны свет?
Але гэ та толь кі мае ма ры...

    

Зу зан на КЛІ МО ВІЧ
Бар ш чэ ва, ПШ у Мі ха ло ве

Ча роў нае
Ка лі я ры сую,
Ніх то не ве дае як чую,
Ма люю тое, што знаю,
Ці ма люю тое, што ха чу.
Гэ та мае ўнут ра ныя ча ры,
Гэ та маё сэр ца цэ лае.

Кніж ка «Вой тэк» пад ёл ку!
на ра ку Ніл, вар та пра чы таць 
кніж ку... Пра Аф ры ку не бу дзем 
га ва рыць, бо тут як з мяш ка 
сып люц ца не бяс пе кі і з’яў ля юц-
ца дзе ці, якія ра ту юць на ша га 
ге роя ад смер ці...

Кніж ка «Вой тэк» асаб лі вая, 
сю жэт пе ра да ец ца з па зі цыі лё-
ту птуш кі... Дру гая плынь — гэ-
та гі сто рыя хлоп чы ка Яц ка, які 
моц на су муе па хво рым баць ку. 
Ён ве рыць што зда роўе для та-
ты пры ня се бу сел Вой тэк, які 
ў вы раі прыд бае для хво ра га бо-
жы хля бок.

На строй кніж кі да паў ня юць 
ма люн кі бе ла ру скай ма стач кі 
Мар га ры ты Дміт рук з на ша га 
Бель ска. Та му на ста рон ках ба-
чым драў ля ныя хат кі, лю дзей 
і рас лін насць. Ілюст ра цыі асаб лі-
выя, яны так са ма па каз ва юць 
свет з пер с пек ты вы бус ла ў па-
лё це. Кніж ку «Вой тэк» мож на 
наз ваць бель скім па да рун кам 
для дзя цей і да рос лых. Аў тар кні-
гі Вой цех Мі ка луш ка, так са ма ро-
дам з Бель ска-Пад ляш ска га.

Ну што ж... на блі жа ец ца час 
ка ляд ных па да рун каў. Та му вар-
та за мо віць гэ тую цу доў ную і па-
ву чаль ную кні гу ў Сан та-Клаў-
са. Яна ад ме ніць ваш по гляд не 
толь кі на зна чэн не ў на шым 
жыц ці бус лоў, але і нат х ніць да 
дбай нас ці і ахо вы пры ро ды.

(гак)

* Woj ciech Mi ko łusz ko, „Woj tek”, 
wyd. Ago ra 2019.

Урок у бельскай 
«тройцы»
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Ці па ду ма лі вы, ча му 
мно гія мяс цо вас ці 
ма юць «ка ля ро-
выя» пры мет нікі. 

На Бе ла сточ чы не суст рэ нем та-
кія вё скі як Бе ла ве жа, Бе ла, Чор-
ная-Вя лі кая, Чыр во ны Бор...

Ко лер у мі фа ло гіі аба зна чае 
ха рак тар і якас ці прад ме таў, лю-
дзей, з’яў.

Сён ня за ся ро дзім ся на зна чэн-
ні бе ла га ко ле ру. Наш 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».

Ма стак Цвік
Ма лень кі цвік
з вя лі кай га лоў кай
лю біў дру жыць
з вы со кім алоў кам.
Сяб роў кай бы ла яму
сці раль ная гум ка,
усе ра зам зай ма лі ся
ма стац кім ры сун кам.
Ма ры ла ся яму сла ва,
і каб яго кар ці ны
да вя лі цві ка
да ма стац кай вяр шы ні.
Да лей ба чыў ван д роў кі
па ўсім све це,
прыз нан ні ад цві коў
на сва ёй пла не це.
Лёс Цві ку-ма ста ку
ака заў ся ла ска вым,
за бі лі цві ка
ў карцінную ра му.
І тут ма лень кі цвік
рап тоў на про ста знік.
І з гэ тай па ры
ўжо не ба іц ца
са слупам мірыцца
на ха лод ным два ры.

Ста ры Дзік

Бе лы
Бе лы ко лер — адзін з най-

больш па шы ра ных ко ле раў 
у тра ды цый най куль ту ры бе-
ла ру саў. Ён шы ро ка ўжы ваў ся 
ў на род ных стро ях і тка цтве, 
у аз даб лен ні свя тых ікон і по ку-
ці (свя то га ку та) у ха це. Бе лы ко-
лер — сім вал чыс ці ні і свя тас ці. 
Гэ та му ко ле ру пад па рад ка ва ны 
Свет лы ты дзень пас ля Вя лі кад-
ня. Ды ча ла ве ка, які пам рэ ў гэ-
ты пе ры яд, лі чаць зас лу жа ным 
і шчас лі вым. Пра та ко га на Пад-
ляш шы га во раць так: Яго па ха-
ва лі пад бе лы мі ха руг ва мі!

У мно гіх ры ту а лах бе лы ко лер 
суп раць стаў ляў ся чыр во на му, 

які сім ва лі за ваў на ра джэн-
не, жыц цё вы па ча так і зме ну 
ста ту су ча ла ве ка. Бе лы ко лер 
звя за ны так са ма са смут кам, 
веч нас цю і бяз меж нас цю. Гэ та 
так са ма чыс ці ня сэр ца і даб ры-
ня. Ме на ві та ад гэ тых рыс ха рак-
та ру бе ла ру сы вы во дзяць на зоў 
сва ёй кра і ны. Мно гія па да рож ні-
кі і чу жа зем цы, што су тык ну лі-
ся з на шы мі су ро дзі ча мі, як раз 
пры кме ці лі свет лыя ры сы жы ха-
роў Бе ла ру сі.

Сім ва лам кра і ны з’яў ля ец ца 
ста ра жыт ная ве жа — Бе лая ве-
жа ў Ка мян цы. І хоць яна чыр-
во на га ко ле ру, дык гэ та сім вал 
не да ступ нас ці і аба ро ны.

(гак)

Ка лі Аліў ка Жэп ко пер шы раз за гас ці ла на ста рон-
ках «Зор кі», яна па да ла ся зна ё май, ад заў сё ды. Мая 
рэ дак цый ная сяб роў ка Уля Шуб з да пі са ла пра ра-
дасць, з якой дзет кі з Нар вы дэк ла му юць бе ла ру скія 
вер шы. Ра зам дру ка ваў ся жыц ця ра дас ны зды мак 
Аліў кі. Ме на ві та, най больш ура зі ла ўсмеш ка дзяў-
чын кі. Яна бы ла зна ё май. І ка лі ўрэш це я па ба чы ла 
Аліў ку ра зам з ма май, — зра зу ме ла ўсё. Ма ма Аліў кі 
— Аня (з до му Гры ня віц кая), з па доб ным эн ту зі яз мам 
вы сту па ла на бе ла ру скіх ім п рэ зах. Спа да ры ню Аню 
па мя таю так са ма з Су стрэч «Зор кі». Яе тэ ат раль ныя 
і ма стац кія ўва саб лен ні ў суст ра чан скім тэ ат ры, ра-
зам з сяб роў ка мі Сіль ві яй Ра кіц кай, Аг неш кай Зуб-
рыц кай, Эве лі най Ку чэў скай, Іво най Аста шэў скай, 
вы лу ча лі ся жыц ця ра дас най энер гі яй.

З ма ці і дач кой мы суст рэ лі ся пас ля га доў на бе ла-
ру скім свя це ў Нар ве. Аліў ка, пад за хап лен не пуб лі кі 
і баць коў, сы гра ла мно гія ро лі на ме ра пры ем стве «За-
ха ваць у па мя ці». Мі ну ла столь кі ча су і ні чо га не па-
мя ня ла ся, — па ду ма ла я.

Фо та: Ган ны Кан д ра цюк

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сла 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 н-р 46-2019: 
Тра лей бус, пя ро, вой, тран, за пыт, за вуш-

ні цы, ма ля ван ка, жа ле за, рэ, улан, жу ры, ага-
вор ка. Та ту аж, явар, жур, трон, ма лы, рой, 
за ла, ка ле на, лён, вяз, ува га, ЗША, ван на, пік, 
ры цар, гэ ты, эра.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі: 
Аляк сан д ра Ма каль, Але ся Бут ке віч, 
Якуб Пі лец кі з НШ свсв. КіМ у Бе ла сто ку, 
Мар цін Га лён ка з Нар вы, Якуб Авяр чук, 
Габ ры ся Крась ко з Арэш ка ва, Ні кі та Ку-
мей ка, Ні ко ла Бе лінь ская, Ма тэ вуш Крот, 
Дар’я Нес ця рук з Ор лі. Він шу ем!

Ма ці 
і дач ка

Sójka
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Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  8Джордж за ду маў ся, па чаў неш та 

пры кід ваць у га ла ве, за гі наць 
паль цы. Праз хві лі ну зноў пе
рай шоў да ды ску сіі:

— Яго за да ча, як я ра зу мею, не даць за ка
ха най па ры за няц ца сек сам, па куль мы не 
за вяр бу ем ле ка раал ка го лі ка?

— Да клад на так. На да дзе ным эта пе гэ та 
і ёсць ка рот ка тэр мі но вая за да ча. А га лоў
ная за да ча — доў га тэр мі но вая, каб там 
на ра дзіў ся наш раз вед чык, які ў бу ду чым 
паз ба віць на ро ды СССР ад прыг нё ту ка му
ні стаў. Так што мэ ты свя тыя!

— А хто бу дзе вер ба ваць ле ка ра?

— Хтохто? Ма лют ка Чар лі, вя до ма ж.

— Не заш мат для яго?

— Яс на, што заш мат. А ты паг ля дзі яш чэ 
раз на той мі зэр ны га неб ны бю джэт на гэ
тую апе ра цыю, які вы мне вы дзе лі лі!

— Джэк, мы больш не мо жам. Ты зра зу
мей, гэ та ж гро шы па дат кап ла цель ш чы
каў. Гро шы аме ры кан цаў. І аме ры кан цы 
мо гуць спы таць у нас, ку ды яны пай ш лі. 
Бя да аме ры кан цаў у тым, што яны вель мі 
ці каў ныя. І ма юць на гэ та пра ва па за ка на
даў стве. Што мы ім ска жам?

— Ска жа це, што гро шы пай ш лі на вя лі кую 
і чы стую спра ву: не даць хлоп цу за ла маць 
дзеў ку да шлю бу. Аме ры кан цы вас зра зу
ме юць. Асаб лі ва еван ге лі сты, мар мо ны 
і амі шы. Я ўжо не ка жу пра ка то лі каў.

— Зра зу мець, то зра зу ме юць. Але больш 
гро шай усё ад но не да дуць.

— То ча му пы та еш мя не, хто бу дзе вер
ба ваць ле ка ра? Дзе я вазь му гро шы на 
дру го га аген та? Ды і не звык ся я ха дзіць 
на ад на го во ра га з дву ма пат ро на мі. Не 
пакаў бой ску гэ та. Ты ж, на пэў на, ве да еш, 
што мой баць ка быў каў бо ем?

Кі раў нік звыш сак рэт на га ад дзе ла ска заў 
апош нюю фра зу з асаб лі вым сма кам 
і го на рам, наў мыс на зра біў шы на ціск на 
сло ве каў бой. Ён доб ра ве даў, што прод кі 
Джор джа бы лі офіс ны мі клер ка мі. У яго ра
зу мен ні стра ляць з бяд ра і скруч ваць но гі 
быч кам гэ та больш аме ры кан скі за ня так, 
чым пе рак лад ваць па пер кі і да га джаць на
чаль ству. Та му не вы ка ры стаць яш чэ адзін 
мо мант, каб пры ні зіць су раз моў цу, ён быў 
не ў сі лах. Той гэ та зра зу меў і ад ра зу па га
дзіў ся з пра па но ва мі раз вед чы ка:

— Ну што ж, Ма лют ка Чар лі дык Ма лют ка 
Чар лі. Ты ка ман ду еш, та бе і ад каз ваць. Бо 
да маў ляц ца ты не вель мі ах во чы.

— А ты ду ма еш, лёг ка да мо віц ца з дэ бі ла
мі?

— Ну, ка лі ты па лі тыч нае кі раў ні цтва кра
і ны лі чыш дэ бі ла мі, а толь кі ся бе ге ні ем, 
то, мо жа, па даў нім сяб роў стве пад ка жаш 
мне, як да ве дац ца ўсё пра сваю жон ку?

— Лёг ка. Ска жы свай му леп ша му сяб ру, 
што яго жон ка яму здрадж вае. І я та бе 
га ран тую, што праз пяць хві лін ты бу дзеш 
ве даць пра сваю ўсё.

— Ну што ж, пра ве рым. І яш чэ! Сам прэ зі
дэнт Злу ча ных Шта таў Аме ры кі Ры чард 
Нік сан вель мі за ці каў ле ны ў пас пя хо вым 
за вяр шэн ні тва ёй апе ра цыі. Я толь кі што 
ад яго. Ну, і я аса бі ста жа даю та бе пос пе
хаў. І ўвесь Дзяр ж дэ пар та мент так са ма.

Су пра цоў нік Дзяр жаў на га дэ пар та мен та 
Злу ча ных Шта таў Аме ры кі пад няў ся і па
даў раз вед чы ку ру ку. Ус міх нуў ся. Зу бы 
ад люст ра ва лі ся ў туф лях, туф лі ад люст ра
ва лі ся ў зу бах, у якіх ад люст ра ва лі ся туф
лі. По ціск ру кі быў моц ным і ка рот кім, як 
стрэл з коль та трыц цаць дру го га ка ліб ру 
ў га ла ву. Пас ля та ко га по ці ску спар то ва га 
ты пу ча ла век спрыт на раз вяр нуў ся і, як на
па ло ха ная пу ма, вы ска чыў з офі са.

Джэк ад к лаў цы га ру і зноў узяў у ру ку 
шклян ку. Вя ла кі нуў ту ды не каль кі ка вал

каў лё ду і гэ так жа абы я ка ва плюх нуў на іх 
ві скі „Джэк Дэ ні элс”.

— Яны вы дзе лі лі мне на гэ тую апе ра цыю 
столь кі ж срод каў, коль кі вы дзя ляе Га лі
вуд на ад ну се рыю шмат се рый най да бя
скон цас ці мыль най опе ры пра шпі ё наў. Ну, 
ні чо га, бес х ры бет ныя зак лад ні кі наст рою 
пры мі тыў на га элек та ра ту. Ве да лі б яны 
маю сап раў д ную за дум ку, то і гэ та га не 
да лі б. А так хоць неш та маю. Ёсць з ча го 
па чаць сваю вя лі кую мі сію. Са вец кі Са юз, 
яны ка жуць, не раз ва ліц ца?! Нік чэм ныя 
пра ці ра це лі пор так у дзяр жаў ных ка бі не
тах! У іх га ло вах толь кі та ра ка ны і ску ра
ныя тру сы. Без нас яны даў но пра йгра лі б 
ка му ні стам! Трэ ба збі раць сва іх вер ных 
раз вед чы каў. І як ма га хут чэй збі раць! 
Час не цяр піць. У Бе ла ру сі хут ка на ста не 
ра ні ца...

5. У ва ко лі цах Мін ска

Ра ніш няе со ней ка сме ла вы ныр ну ла 
зза Ка са буц ка га ле су (толь кі ста рыя 
ве да лі, ча му гэ ты лес так на зы ваў ся, 
а вось ма ла дыя ў іх гэ та га не пы та лі, не 
ці ка ві лі ся, та му і не ве да лі) і ас вя ці ла 
зя лё ны луг з ра сой ся рэд няй зяр ні стас
ці. Так, як учо ра, і па заў чо ра, і на трэ ці 
дзень та му так са ма. Як бы ні чо га но ва
га. Але ні ко лі не сто міш ся на зі раць за 
гэ тым ве ліч ным ві до віш чам узы хо ду 
ня бес най ла скі над зям ным да ляг ля дам. 
Кож ны раз гля дзіш як упер шы ню, і ў гэ
ты мо мант так яс на і зра зу ме ла ад чу ва
еш ад са ма га сэр ца ўсю нік чэм насць 
зям ных ін т рыг і муд ра ге лі стых пла наў, 
якія вы шэй шыя істо ты пла не ты Зям ля 
пля туць су праць са бе па доб ных...

Сон ца зноў узыш ло! Ну, ча му б не 
быць шчас лі вым ужо?! Няў жо гэ та га 
ма ла, трас цу вам у бок?! Прач нуц ца ды 
ка хаць...

Пяш чот нае і да лі кат нае ра ніш няе свят
ло па ля це ла праз ап ра ца ва нае по ле, 
ма ла дую ляс ную па сад ку, даг ле джа ныя 
ага ро ды і яб лы не вы сад про ста ў вё ску, 
дзе, як дур ныя, за гар ла па ні лі роз на ка
ля ро выя пеў ні, якія, ак ра мя ін тэн сіў на га 
тап тан ня ку рэй, пад п ра цоў ва лі тут бу
дзіль ні ка мі, за мы ка лі пля мі стыя ка ро
вы, заб ра ха лі са ба кі, за ку дах та лі ра быя 
ку ры, і бе лыя ку ры за ку дах та лі, і ад на 
чор ная ку ры ца так са ма пад т ры ма ла 
пту шы ную су поль насць ку дах тан нем, 
за рох ка лі свін ні, заб раз га та лі вёд ры... 
І рыт міч ны звон кі стук ма лат ка па за
гар та ва ным ме та ле. Дзіньдзіньдзінь... 
Не дзе на ўскрай ку, у дру гой ці трэ цяй ад 
да ро гі ха це, нех та па чаў кля паць ка су.

Дзьмуў лёг кі за ход ні вет рык. У не вя
ліч кай бе ла ру скай вёс цы, наз ву якой 
за сак рэ ці лі не каль кі раз ве дак, і та му яе 
нель га згад ваць про ста так, толь кі та му 
што зга даць хо чац ца, па чы наў ся звы
чай ны ся лян скі дзень. Ну, мо жа, кры ху 
цяп лей шы, чым звы чай ны. Зрэш ты, гэ та 
не так істот на.

— Тэм пе ра ту ра па вет ра ча тыр нац цаць 
цэ лых і пяць дзя ся тых гра ду са па Цэль
сію, — ма на тон на прах ры пе ла ра дыё 
праз ад чы не нае ак но звы чай най вя ско
вай ха ты без ну ма ра і наз вы ву лі цы, якая 
та пі ла ся ў зе ля ні не дрэў, роз на ка ля ро вас
ці кве так і па ху даў но ад ц віў ша га бэ зу...

Вось так з тым бэ зам... Як па цвяр джэн
не та го, што ні чо га не пра хо дзіць без сле
ду. Бэз ад ц віў, а пах за стаў ся... І бу дзе аж 
да на ступ на га цві цен ня той пах. Хай са бе 
не ў па вет ры, дык у па мя ці...

З ра ды я мі ў ін шых ха тах сі ту а цыя вы
гля да ла ана ла гіч на, як і ў той звы чай най 
вя ско вай, без ну ма ра і наз вы ву лі цы, 
якая та пі ла ся ў зе ля ні не дрэў, роз на ка ля
ро вас ці кве так і па ху даў но ад ц віў ша га 

бэ зу... Зрэш ты, і з зе ля ні най, і з квет ка мі, 
і з усім ін шым усё бы ло ля дру гіх хат пры
клад на так, як ка ля той. Ну, а ра дыё, ці ра
дыі, тую вер сію пра тэм пе ра ту ру па вет ра 
пац вер дзі лі праз ад чы не ныя вок ны сло
ва ў сло ва. Як зга ва ры лі ся ўсё ад но.

Не вя ліч кі сон ны па сту шок у гу мо вых 
бо тах вы га няў у по ле па воль ных ка роў. Ка
ро вы то і без яго ве да лі, ку ды ім іс ці. Лет ні 
пры го жы дзя нёк, лу жок, зя лё ная траў ка, 
на ёй ра са ся рэд няй зяр ні стас ці... Ну няў жо 
ка ро вы та кія ту пыя, што пай ш лі б у ін шае 
мес ца? У ба ло та ці ў лес? Па якую трас цу?! 
Ваў коў шу каць? Ня ма дур ных! Але па сту
шок быў па трэб ны ўсё ад но. Так па вя ло ся 
ў лю дзей той за сак рэ ча най вё скі, што кож
ная сям’я, хоць здох ні і не ўстань, а па він на 
па чар зе пас віць ка роў. Як і ва ўсіх астат ніх 
бе ла ру скіх вё сках, у тым лі ку і не зу сім за
сак рэ ча ных, і не за сак рэ ча ных зу сім. Ка лі 
та кія ёсць, вя до ма ж.

І ка лі б нех та не вы ста віў у свой дзень 
па сту ха, о то ж бы ло б свар кі! Як у дур
ных на пад вор ку. На ват ка ро вы ра га та лі 
б, не толь кі ку ры. Адзін кот не ра га таў 
бы. Той ні ко лі не вы дае сва іх эмо цый. 
Та му сон ны па сту шок га доў ся мідзе вя
ці, па ці ра ю чы во чы, пас лух мя на су нуў ся 
ўслед за стат кам. Ка ро вы то ве да юць, 
ку ды іс ці. Ну, і яму ту ды. Як жа ён без іх? 
Цяг нуў ся зза ду стат ка, аб мі на ю чы ка ро
ві ны све жыя блі ны, і пе ры я дыч на стра
ляў пу гай. Ён жа га лоў ны.

— Га ні іх на па шу ля Ка са буц ка га ле су, 
— кры ча ла яму ўслед ней кая ба буль ка, 
вы га ня ю чы з пад вор ка адар ва най ад бэ
зу га лу зай сваю не пас лух мя ную ра га тую 
жы вё лі ну.

Ні бы та ка ро вы і без яе па ра ды, і без 
па стуш ко вай пу гі не ве да лі, дзе той Ка са
буц кі лес. От жа гэ тыя ба бу лі! Над тым 
жа ле сам толь кі ж што сон ца ўзыш ло! Ну 
хто не ве дае, дзе Ка са буц кі лес?!

— Эй, пад ш па рак, прач ні ся, — так па
сва яц ку цёп ла звяр та ла ся да па стуш ка 
ін шая ка бе та. — Гля дзі, не пры га ні ка роў 
за ра на! А то ве даю я вас, аша вур каў.

І па сту шок да лей сме ла кро чыў за 
стат кам, цяг ну чы за са бой тон кі мі дзі ця
чы мі нож ка мі гу мо выя бо ты на не каль кі 
па ме раў боль шыя ад пат рэб на га. Хі ба 
ма мі ны. Збо ку маг ло па дац ца, што но гі 
хлоп чы ка ідуць асоб на ад тых бо таў. Но
гі са мі па са бе, бо ты са мі па са бе. Але 
пры больш дэ та лё вым раз г ля дзе ста
на ві ла ся ві да воч ным, што і но гі, і бо ты 
кро чаць у ад ным кі рун ку, а зна чыць між 
імі ёсць не пас рэд ная ла гіч ная су вязь 
— бо ты на на гах. Хоць на гам гэ та наў рад 
ці пат рэб на. Тым больш бо там.

Ру ды кот пас ля ўда ла га нач но га па
ля ван ня з да ху хля ва ля ні ва паг ля даў 
на ўсё, што ра бі ла ся зні зу, і рых та ваў ся 
за снуць у цяп ле і лас цы пром няў ра ніш
ня га со ней ка. Але рап там яго по зірк 
не ча ка на спы ніў ся на чым сь ці ці ка вым. 
От, усё ім трэ ба па ба чыць, гэ тым ка там! 
Усё ім ці ка ва! Ён няс пеш на пад няў ся, 
за няў больш зруч ную па зі цыю і па чаў 
на зі раць, як арол з вы шы ні пту шы на га 
па лё ту, за па рач кай лю дзей, якія, ха ва ю
чы ся ад ін шых са бе па доб ных, ся дзе лі 
ў аб дым ку на бе ра зе не вя ліч кай ра чул кі.

— Ле на, каб ты мя не са праў ды ка ха ла, 
то не ад маў ля ла б мне так доў га, — на
столь кі пак рыў джа на га ва рыў хло пец на 
бе ра зе той не вя ліч кай ра чул кі, што на ват 
ра ніш нія лу га выя кве тач кі вя лі на ва чах. 
— Як быц цам бы я пра шу ча гось нез вы чай
на га. Я пра шу тое, што кож ная дзяў чы на, 
ка лі ка хае хлоп ца, то му сіць даць яму. Ну 
што та бе шка да ці што?! Што з та бой ста
нец ца? Яш чэ ані вод ная ба ба ад гэ та га не 
па мер ла! Да ла б мне хоць раз, і ўжо пра е
ха лі б і пе ра ста лі б пра гэ та.

— Та бе лёг ка га ва рыць, „да ла б”, 
— апус ці ла во чы ў тра ву дзяў чы на. — Та
бе гэ та раз плю нуць. А мне ад ва жыц ца 
трэ ба.

— Гля дзі, ужо і ра ні ца, — да ці скаў яе 
хло пец, пас па дзя ваў шы ся, што яна ўсё 
ж, мо жа, ад ва жыц ца і пра ма ця пер. — 
Сон ца ўжо ўста ла з мя не пас мя яц ца. Ды 
на ват ку ры ўжо з мя не смя юц ца. Коль кі 
су стра ка ем ся, а ні я кіх зру хаў. Цэ лую ноч 
ты толь кі і ве да ла, што ад маў ляць. Здзе
ка ва ла ся з мя не аж да ра на. У ця бе што, 
прач ну лі ся за то е ныя да гэ та га ча су схіль
нас ці му чаць тых, хто ця бе ка хае?

Го лас яго са праў ды быў на поў не ны 
шчы рай крыў дай, як у надзь му та га і зап
ла ка на га дзі ця ці, яко му абя ца лі даць 
цу кер ку, а за раз ад маў ля юць. Роз ні ца 
бы ла толь кі ў тым, што ў да дзе ным вы
пад ку ніх то і не абя цаў. На ват цу ке рак. 
Хоць хло пец яў на не іх вы моль ваў. Ка му 
яны па трэб ныя, тыя цу кер кі, у та кой сі ту
а цыі? Толь кі не яму. Ад на знач на. Ну кож
ны, хто па ба чыў бы яго дзяў чы ну, пра 
цу кер кі і не ўспом ніў бы.

Гэ тая бы ла не з тых, што як пах ва ліш 
яе су кен ку, то ўжо больш ні чо га хва ліць 
і не трэ ба. І не з тых, чыя па пу ляр насць 
да лей ме жаў іх кал га са не рас паў сюдж
ва ла ся. З пер ша га по гля ду бы ло бач на, 
што гэ тая дзеў ка з элі ты са мых вар тых 
прад стаў ніц жа но чай па ро ды. У та кую 
ка лі за ка ха еш ся, то бя да. Доў га тое па
чуц цё не ад пус ціць. З’есць усю ду шу по е
дам, па дзя рэ сэр ца ў лах ма ны, ат ру ціць 
кроў да апош няй кроп лі, а не ад пус ціць.

— Ну, Ва сіль, — пры ту лі ла ся да яго 
дзяў чы на, і лу га выя кве тач кі зноў па ча лі 
рас пу скац ца ў пром нях ра ніш ня га сон ца 
і пяш чо це тэм б ру яе на іў на га і мі ла гуч на
га го ла су. — Ты ж ве да еш, што я без ця бе 
не ма гу жыць. Ну, каб жа я ця бе не ка ха
ла, ці па га дзі ла ся б вы хо дзіць за ця бе 
за муж? Ну, сам па ду май. Гэ та ж ужо хут
ка! Восьвось! Ты сам ка заў, што да зі мы 
сва ты за ві та юць. Ну, няў жо так цяж ка 
па цяр пець?

І ў яе го ла се шчы рас ці бы ло больш за 
трэ цюю част ку. Для жан чы ны гэ та аж за
над та. І для ма ла дой дзяў чы ны так са ма. 
Ня ма роз ні цы — ма ла дой ці не. Бо гэ та 
на ге не тыч ным уз роў ні вы зна ча ец ца, 
а не на ўзро ста вым. А жан чы ны ўзро сту 
не ма юць, бо не хо чуць мець.

— Ка лі ка хаць так, як я, то вель мі 
цяж ка, — ста яў на сва ім па крыў джа ны. 
— Гэ та не вы нос на! Не чэс на! І гэ та няп ра
віль на з твай го бо ку. Ну, ча го ты ба іш ся? 
Мы ж ужо амаль муж і жон ка...

— У тым і спра ва, што амаль. Вось рас
пі шам ся, і ра бі што хо чаш. Цэ лае жыц цё 
ра бі што хо чаш! Хоць не злазь з мя не, як 
вер ш нік з ка бы лы. Хоць за ду шы! Ну, што 
та бе прыс пі чы ла, як га лод на му ка ту све
жай смя та ны.

(працяг будзе)

v Віктар САЗОНАЎ
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Усе ка жуць — ве ка пом ная па дзея. 
Але ка лі су дзіць па наст рою 
ў да ро зе, ніх то з нас не прад
ба чыў і не спа дзя ваў ся та ко га 

на цы я наль на га ўзды му ў Віль ні. Усю 
да ро гу скры пе лі ад но на ра кан ні. То на 
хо лад і цем ру, то на на цы я наль ны ма
разм і бе ла ру скае пры ста са ван ства, то 
на та таль ную асі мі ля цыю і абы я ка васць 
ад нап ля мен цаў. Ну, ад на не мач і без на
дзей насць...

Маг чы ма, так спра ца ва ла не дас па ная 
ноч і рэз кая пе ра ме на над вор’я. Як раз 
ад поў на чы па ве я ла ле да ві тым вет рам, 
па ні зіў ся ціск. Усім зда ва ла ся, што ў Віль
ні рэй возь муць па ля кі. А мы про ста вы
ста ім, га на ро ва і пры го жа, як на каз вае 
сум лен не.

— А як звя зуць па ла ві ну Са леч ніц ка
га ра ё на, — гу чала пер шая зан дзі роў ка, 
— дык па ля кі ўсіх шап ка мі нак ры юць!

— І яш чэ столь кі прыб’е з са мой Віль
ні, — мер ка ваў дру гі го лас, — хоць бы па
гля дзець на прэ зі дэн та Ду ду і яго жон ку.

На су ро дзі чаў з Бе ла ру сі не бы ло вя лі
кіх спа дзя ван няў. Лі тоў скі ўрад аб ме жа
ваў ся да вы да чы ты ся чы бяс п лат ных віз 

і лі чыў ся бе ап раў да ным. Кож ны хто не 
па спеў афор міць бяс п лат ную ві зу і ха цеў 
быць у Віль ні, сам му сіў вык лас ці дзе
нюж кі. А як з той ах во тай ехаць ку дысь
ці на свой кошт у бе ла ру саў, мы тоесёе 
ве да лі. З та ко га Бе ла сто ка, ледзьледзь 
наз бі раць ча тыр нац цаць асоб, як раз каб 
зап ла ціць за мар ш рут ку...

І хто гэ та та кі ра зум ны пры ду маў, каб 
ар га ні за ваць па хо ві ны ў пят ні цу, у 8.30 
га дзін ра ні цы? Ці не спе цы яль на, каб аб
ме жа ваць коль касць тых па ля каў, — фан
та зі ра ва лі мы. Сум нен ні і злосць пад біў 
яш чэ ко рак, які пры ві таў у па чат ку 
Віль ні. Спе цы яль на, каб не пра ва ро ніць 
да стой ных мо ман таў, мы вы е ха лі з Бе

Но выя дрэ вы на На раў чан ш чы не

Ідзе наш Ка стусь, зма гар наш на род ны...
ла сто ка ў тры га дзі ны но чы. І тут, амаль 
на мес цы, заг раз лі ў ма руд най кроп цы, 
пе ра кі да лі ся кол кі мі ка мен та ры я мі і ра
га та лі ад злос ці.

Мы, як зем ля кі Ка лі ноў ска га, у ад роз
нен не ад сяб роўга ра дзен цаў, не лі чы лі ся
бе яго дэ пу та та мі і не пры піс ва лі са бе ве
ка пом най мі сіі. На ват сця гоў не прыд ба лі. 
Та му пас ля пры ез ду кож ны пай шоў у свой 
бок, шу каць сва іх сяб роў. Праў да, пе рад ка
фед рай св. Ка зі мі ра, у дзе сяць ра ні цы, не 
бы ло яш чэ на тоў паў, ды не бы ло шан саў 
ад біц ца ад гру пы. Але на ўся кі вы па дак, 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак, са мы рос лы 
ў бе ла ру скім ру ху ў Поль ш чы, кі нуў:

— Ка лі хто згу біц ца, хай вы гля дае мя
не ў на тоў пе. Бу ду ва шым ары ен ці рам!

Да мо ві лі ся!

Зда ва ла ся, ся род гру пы ў ты ся чу бе ла
ру саў, наш ары ен цір бу дзе най леп шым 
ары ен ці рам. Так бы ло ў нас заў сё ды. 
А пра па ля каў ад Са леч ніц ка га ра ё на ад
ра зу за бы лі ся. Іх про ста не бы ло ві даць 
у Віль ні...

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК

У 2017 го дзе бы ла вы ра за на па
ло ва ма ляў ні чай алеі На раў ка 
— Аль хоў ка, па якой пра хо дзіць 
ве ла сі пед ны шлях Gre en Ve lo (усе 

дрэ вы бы лі спі ла ва ны, на ват зда ро выя). 
Знік нен не яш чэ ад ной алеі ў рэ гі ё не ста ла 
шо кам, які пад ш тур х нуў Згур та ван не дзе
ля ды я ло гу «Тра пін ка» да дзе ян ня. Сяб ры 
згур та ван ня ар га ні за ва лі тры абу чэн ні на 
тэ му зна чэн ня і дог ля ду за пры да рож ны
мі дрэ ва мі, два з іх аб’ яд на ны бы лі з ін вен
та ры за цы яй па кі ну тай част кі алеі, на якой 
дрэ вы так са ма бы лі пе ра лі ча ныя гэ тым 
ле там — ве ра год на, пла ну ец ца но вая вы
сеч ка (выс но вы з ін вен та ру, так са ма прад
стаў ле ныя ў ад па вед ныя ор га ны, да ступ
ныя для пра вер кі на вэбсай це: http://www.
tro pin ka.org/szko le niein wen ta ry zac jaalei/ 
і http://www.tro pin ka.org/sza nuj myale jein
wen ta ry zac jaalei.../).

Ад ра зу пас ля вы сеч кі тра пін каў цы вы
ра шы лі пры няць ме ры па рэ кан ст рук цыі 
вы се ча най алеі, па коль кі, як ад на з ням
но гіх да рог з пры да рож ны мі дрэ ва мі 
ў На раў чан скай гмі не, яна про ста вар тая 
аба ро ны, а яе паш ко джа ны ўча стак трэ
ба ад на віць. У рам ках гра мад скай кам па

лі па драб на лі стая (Ti lia cor da ta), бо толь кі 
гэ тая лі па ро дам з Пад ляш ша. На жаль, 
ацэн ка вы ба ру са джан цаў і спо са бу іх 
па сад кі бы ла не спры яль най. Бы лі вы са
джа ны не а фор м ле ныя дрэ вы (лі па — гэ та 
«школь ны» пры клад ві ду, які ў га да валь
ні ку трэ ба га да ваць до сыць кар пат лі ва. 
Трэ ба яе «вы вес ці» так, каб у бу ду чы ні 
сфар ма ваць доб ра ўкла дзе ную кро ну 
і каб не пад вяр га ла ся яна дэ фар ма цыі 
і па лом цы ў ма ла дос ці). Не ка то рыя дрэ
вы ча ста да во лі вы со кія, да 67 м, але 
ёсць і 34мет ро выя — гэ та, ві да воч на, 
ня я кас ная су месь. Боль шасць дрэў цаў 
вы цяг ну тая, ча сам ад на знач на выг ну тыя 
ў адзін бок, што вы ні кае зза ад сут нас ці 
ары ен ці ра «на пра вад нік». Дрэ вы бы лі 
па са джа ны су праць усім пра ві лам: без 
ад па вед на шы ро кай ча шы (пры вы шы ні 
дрэў ца 67 м, ды я метр вы коп кі ча сам уся
го ў 40 см), убі ты по бач з імі — ма быць, 
ужо пас ля па сад кі — адзін не а ка ра ва ны 
(хут ка пап су ец ца) слу пок, ча ста за над та 
тоў сты (ды я мет рам да 12 см, пры ства
ле лі пы ў 1 см), яло вы, да яко га кож ная 
ліп ка пры ма ца ва на ў ад ным мес цы, 
вель мі ча ста за ніз ка. Пры та кой ніз кай 
пад вяз цы, на пры клад, на 1 м над зям лёй, 

воль ны мі за ста ец ца не каль кі мет раў, 
і тая част ка кро ны моц на па гой д ва ец ца 
вет рам, та му ця жар кро ны, асаб лі ва вяс
ной, пас ля раз гор т ван ня ліс ця, бу дзе ве лі
зар ны. Ак ра мя та го, для ма ца ван ня бы ла 
вы ка ры ста на най гор шая, не да пуш чаль
ная звяз ка — тон кі сель ска гас па дар чы 
шну рок. Пры дрэў цах, вы ка па ных з зям лі, 
з «го лы мі» ка ра ня мі, пе рад па сад кай аба
вяз ко ва трэ ба ўбіць 3 ака ра ва ныя слуп кі 
з ім п рэг ні ра ва най драў ні ны, вы раз на 
да лей ад ства ла па са джа на га дрэў ца 
і аба вяз ко ва пры вя заць яго з трох ба коў 
пра фе сій ны мі шы ро кі мі стуж ка мі. Част
ка га лін крон са джан цаў ужо зла ма на, 
а ў мно гіх вы пад ках дрэў цы шы ро ка ру ха
юц ца за тоў стым кал ком, заб ліз ка ўбі тым 
да яго, і труц ца аб яго край.

За ста ец ца толь кі спа дзя вац ца, што, 
па доб на як «Тра пін ка» ва ўзя тым на ся
бе па гад нен ні, Уп ра ва па вя то вых да рог 
за бяс пе чыць дог ляд за па са джа ны мі 
дрэў ца мі, іх па лі ван не і па паў нен не са
джан цаў, якія не пры муц ца, на пра ця гу 
на ступ ных двух га доў...

 (лук)

ніі тра пін каў цы ха це лі па са дзіць но выя 
дрэ вы, па ме ры якіх рэ ка мен ду юць спе
цы я лі сты: у ак руж нас ці 1215 см на вы
шы ні 1 мет ра (больш пад ра бяз на пра гэ
тую кам па нію, так са ма сло вы пад трым
кі, мож на знай с ці на: http://www.tro pin ka.
org/re kon s t ruk c jaaleina rew kaol chowk ... 
/). Гэ та бы лі са джан цы, якія яны ўжо за
мо ві лі, ка лі ат ры ма лі ін фар ма цыю, што 
па гад нен не са ста рэ ла, та му што «Уп раў
лен не па вя то вых да рог па са дзіць дрэ вы 
са ма стой на на мес цы ўсёй зрэ за най 
алеі ўздоўж да ро гі На раў ка — Аль хоў ка. 
Па вод ле ін фар ма цыі ды рэк та ра УПД, 
са джан цы для па сад кі бу дуць ат ры ма ны 
з мяс цо вых над ляс ні цтваў».

У кан цы каст рыч ні ка Уп раў лен не па вя
то вых да рог у Гай наў цы фак тыч на па са
дзі ла дрэ вы на част цы вы ра за най алеі. 
Пер ша па чат ко вая ра дасць тра пін каў цаў 
хут ка рас се я ла ся. Яны ра зам з дэн д ро ла
гам Яку бам Да ля тоў скім уба чы лі ня даў на 
па са джа ныя дрэў цы. Ні жэй пры во дзяц ца 
выс но вы гэ тых ін с пек цый, якія яны так са
ма на кі ра ва лі ва УПД, ста ро ству ў Гай наў
цы і ў На раў чан скую гмі ну. Тра пін каў цы 
ста ноў ча аца ні лі, што бы ла па са джа на 
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МУЗЕЯ НАРОДНАГА МАСТАЦТВА
40 га доў з дня адкрыцця 

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

12 снеж ня 1979 г. быў ад кры ты фі лі ял 
На цы я наль на га ма стац ка га му зея Рэс пуб
лі кі Бе ла русь. Му зей бе ла ру ска га на род на
га ма ста цтва раз меш ча ны ў бы лым кас цё
ле Свя то га Мац вея Апо ста ла ў мяс цо вас ці 
Раў бі чы, што ў Мін скім ра ё не ў 20 кі ла мет
рах ад ста лі цы. Кас цёл быў па бу да ва ны 
яш чэ ў 1862 г. Пісь мо выя кры ні цы ра сказ
ва юць ле ген ду бу да ван ня ста ра жыт на га 
хра ма 1650 г. Яго пры чы най ста ла з’яў лен
не мяс цо ва га аб ра за Ма ці Бо жай, якая 
зас ла ні ла і аба ра ні ла мяс цо ва га шлях ці ца 
Лу ка ша Ха ля ву ў час моц най на валь ні цы. 
З ча сам коль касць жы ха роў і мяс цо вых 
вер ні каў рас ла, уз нік ла па трэ ба ў больш 
пра стор ным хра ме. У 1858 г. мін скі бі скуп 
Адам Вай т ке віч ура чы ста ас вя ціў пад му
рак бу ду чай свя ты ні, а да 1862 г. бу даў ні
цтва му ра ва на га кас цё ла бы ло скон ча на. 
У 1866 г. храм пе рай шоў да пра ва слаў ных 
і стаў Ус пен скай цар к вой. Яна дзе і ла да 
па чат ку 1930х гг., па куль не бы ла за чы не
на са ве та мі. Да лей храм раз бу раў ся і быў 
за няд ба ны.

Мяс цо васць Раў бі чы за раз больш вя
до мая ў све це спор ту — тут раз меш ча ны 
трам п лі ны для скач коў на лы жах і бі ят
лон ная тра са, дзе не каль кі ра зоў пра хо
дзі лі чэм пі я на ты Еў ро пы. На тэ ры то рыі 
алім пій ска га спар то ва га ком п лек су і раз
меш ча ны му зей.

Ідэя ства рэн ня му зея ў ста рым паў раз
бу ра ным Кры жа гор скім кас цё ле на ле жа
ла на мес ні цы ды рэк та ра Дзяр жаў на га ма
стац ка га му зея БССР Іры не Пань шы най 
і стар шай на ву ко вай суп ра цоў ні цы ад дзе
ла дэ ка ра тыў напрык лад но га ма ста цтва 
Тац ця не Сцё пі най. Кан цэп цыю рэ стаў ра
цыі і раз мяш чэн ня эк с па зі цыі ў бы лым 
куль та вым бу дын ку пад т ры ма ла ды рэк
тар ка Дзяр жаў на га ма стац ка га му зея 
Але на Ала да ва. Пер ша па чат ко ва кас цёл 
ха це лі кан чат ко ва раз бу рыць, бо стра ты 
бу дын ка скла да лі звыш 80 пра цэн таў. Па
вод ле не ка то рых свед чан няў зніш чэн ню 

Кры жа гор ска га кас цё ла пе раш ко дзі ла 
аса бі стае ўмя шан не та га час на га кі раў ні ка 
БССР Пят ра Ма шэ ра ва. Гру пу рэ стаў ра та
раў уз на ча лі ла ар хі тэк тар Л. Паў ла ва. Да 
ас ноў на га аб’ ё му бу дын ка з бо ку ап сі ды 
быў да бу да ва ны пра ма ву голь ны ў пла не 
аб’ ём (ар хі тэк тар Валь мен Ала даў), дзе 
раз мяс ці лі ся да дат ко выя вы ста вач ныя 
плош чы і бы та выя па мяш кан ні.

Ад к рыц цю му зея па пя рэд ні ча ла не
каль кі га доў пад рых тоў чай пра цы: ра біў
ся тэ ма ты каэк с па зі цый ны план і пад бі ра
лі ся эк с па на ты, вя лі ся ра бо ты па пра ек та
ван ні ін тэр’ е ра і му зей на га аб ста ля ван ня. 
Му зей ная мэб ля, зроб ле ная з дрэ ва, та
ні ра ва на га пад мо ра ны дуб, уда ла ўпі са
ла ся ў ін тэр’ ер. Па мяш кан не му зея мае 
вы дат ную аку сты ку, што даз ва ляе пра во
дзіць у за ле му зыч ныя кан цэр ты. Да паў
ня юць ма стац кі воб раз эк с па зі цыі роз на
ка ля ро выя віт ра жы і ка ва ныя жы ран до лі, 
зроб ле ныя па ма ты вах кра шын скай жы
ран до лі Паў лю ка Баг ры ма. У ас ноў най эк
с па зі цыі прад стаў ле ны тво ры звы чай ных 
бе ла ру скіх ся лян, якія ва ло да лі вы дат ным 
ма стац кім гу стам, ад чу ван нем ха ра ства, 
ве дан нем ма тэ ры я лу, з якім пра ца ва лі, 
і вы со кім роў нем май стэр ства. Гэ тыя ўлас
ці вас ці да зво лі лі ім вы раб ляць рэ чы, што 
праз сот ні га доў бы лі прыз на ны не про ста 
эт наг ра фіч ны мі эк с па на та мі, а ўзо ра мі 
бе ла ру ска га на род на га ма ста цтва. Эк с па
зі цыя му зея зна ё міць на вед валь ні каў не 
толь кі з най леп шы мі тво ра мі на род ных 
май ст роў, але і даз ва ляе ві зу аль на пра са
чыць пе ра ем насць тра ды цый у на род ным 
ма ста цтве і эта пы яго раз віц ця.

Эк с па зі цыя му зея прад стаў ляе най
больш рас паў сю джа ныя ві ды бе ла ру ска
га прык лад но га ма ста цтва: тка цтва, ке ра
мі ку, са ло мап ля цен не, разь бу па дрэ ве. 
Ме на ві та на род нае ма ста цтва най больш 
яр ка дэ ман ст руе на цы я наль ную са ма
быт насць на ро да.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

„Дай Бог, каб ва ша ха та не зна ла ні ўра
ча, ні ад ва ка та”, — ка жуць у на ро дзе. На 
жаль, та кое жа дан не рэд ка спраў дж ва ец
ца, бо і хва рэ юць лю дзі, і кан ф лік ту юць па
між са бой да во лі ча ста. Та му без да па мо гі 
ці пер ша га, ці дру го га ў жыц ці амаль ні як 
не абыс ці ся. І ка лі так склад ва ец ца сі ту а
цыя, што трэ ба звяр тац ца да ка гоне будзь 
з іх, то ста ра юц ца лю дзі, каб быў гэ ты ўрач 
ці ад ва кат ра зум ным і ве да ю чым сваю 
спра ву.

Маг чы ма, ад ным з та кіх ёсць мін скі ад
ва кат Аляк сандр Да ні ле віч. Пац вер дзіць 
аль бо аб вер г нуць пра фе сі я на лізм гэ та га 
юры ста аў та ру да дзе ных рад коў не да вя
ло ся, бо звяр тац ца да яго не пры хо дзі ла ся. 
У той жа час, ка лі за зір нуць на сайт Да ні ле
ві ча, то з пры ем нас цю мож на ад зна чыць, 
што не цу ра ец ца да дзе ны ад ва кат бе ла ру
скай мо вы. І гэ та, ва ўмо вах неп ры яз ных 
ад но сін да яе з бо ку лу ка шэн каў скай ула
ды, да дае плю саў ад ва ка ту.

Сайт Да ні ле ві ча мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се https://dplaw.by. Вы гля дае ён да
во лі пры ваб на і са лід на. На ка рыч не вым 
фо не ўвер се зна хо дзіц ца наз ва і вый с ці 
на роз ныя ста рон кі. На га лоў най жа мож
на па ба чыць ка рот кае апі сан не на прам ку 
дзей нас ці ад ва ка та. „Мы спе цы я лі зу ем ся 
на вы ра шэн ні спрэ чак у дзяр жаў ных су дах 
і ар біт ра жы, асаб лі ва з удзе лам за меж ных 
асоб”, — рас па вя да ец ца там. Ка лі сціс ла, то 
ад ва кат пра цуе ў сфе ры вы ра шэн ня спрэ
чак у між на род ным біз не се, спар то вым 
і між на род ным ся мей ным пра ве. З’яў ля ец
ца эк с пер там па пы тан нях між на род на га 
гра ма дзян ска га пра цэ су і між на род на га 
ар біт ра жу.

На ста рон цы „Хто мы” га во рыц ца, што 
ад ва кат Аляк сандр Да ні ле віч мае больш 
чым 20га до вы дос вед пра цы ў юры дыч
най пра фе сіі. У боль шас ці вы пад каў ад

ва кат вя дзе спра вы, якія ахоп лі ва юць 
не каль кі юрыс дык цый. „Аляк сандр Да
ні ле віч з’яў ля ец ца не толь кі юры стам
прак ты кам, але і юры стамву чо ным, што 
час ця ком да па ма гае знай с ці для яго клі
ен таў не стан дар т ныя вы ха ды са скла да
ных сі ту а цый. Ён аў тар шмат лі кіх ар ты ку
лаў і ма наг ра фій у га лі не між на род на га 
пры ват на га пра ва, між на род на га гра ма
дзян ска га пра цэ су, між на род на га ка мер
цый на га і спар тыў на га ар біт ра жу”, — рас
па вя да ец ца там.

Вар та ад зна чыць, што на да дзе най ста
рон цы рас па вя да ец ца аб пра фе сій ных 
да сяг нен нях Да ні ле ві ча. На жаль, у гэ тым 
тэк с це і не ка то рых ін шых суст ра ка юц ца 
па мыл кі, па якіх бач на, што рас по вед быў 
пе рак ла дзе ны з ру скай мо вы і за ха ваў тое
сёе ў сло вах і вы ра зах. На пры клад, „Ма тэ
ры я лы на сай це пад рых та ва ны ад ва ка там 
Аляк сан д рам Да ні ле віч з ін фар ма цый най 
мэ тай і не з’яў ля юц ца юры дыч ным са ве
там або мер ка ван нем” аль бо „Аляк сандр 
Да ні ле віч мо жа быць так са ма аб ра ны 
ста ра ной ар біт раж на га па гад нен ня...”, дзе 
„са вет” му сіць быць „па ра дай”, а „ста ра на” 
— „бо кам”. Але гэ та, па шчы рас ці, не так 
ужо і важ на, ка лі на сай це ёсць бе ла ру ская 
ста рон ка вы дат на афор м ле ная і на якой 
змеш ча на да во лі мно га ка рыс най ін фар ма
цыі.

На га лоў най ста рон цы і ў якас ці асоб най 
руб ры кі на сай це змяш ча юц ца на ві ны. Па
ве дам лен ні па чы на юц ца ад чэр ве ня 2015 
го да. Ад нак ча мусь ці сё лет нім чэр ве нем 
яны па куль і скон чы лі ся. Цяж ка па га дзіц
ца, што ўжо паў го да ні чо га вар та га апуб лі
ка ван ня ў дзей нас ці ад ва ка та Да ні ле ві ча 
не ад бы ло ся. Маг чы ма, не вя до мая нам сі
ту а цыя не спры я ла та му, каб на ві ны аб наў
ля лі ся свго е ча со ва.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

http://dplaw.by

Са цы яль ныя і эка на міч ныя вы га
ды гмін, звя за ных з энер ге тыч
ным кла ста рам Мі ха ло ва раз важ
ва лі ся на кан фе рэн цыі ў за ле 

аб рад Га рад ской уп ра вы ў Мі ха ло ве. Ці 
гмі ны Мі ха ло ва, Заб лу даў, Га ра док і Ты ко
цін ма юць маг чы масць стаць са ма да стат
ко вы мі му ні цы па лі тэ та мі? Па да гуль нен не 
двух га до вай дзей нас ці энер ге тыч на га 
кла ста ра Мі ха ло ва, зда гад кі і пла ны на бу
ду чы ню бы лі ас ноў най яе тэ май.

— У апош нія ме ся цы я ўдзель ні чаў у роз
ных су стрэ чах, прад стаў ля ю чы фун к цы я
на ван не энер ге тыч на га кла ста ра Мі ха ло
ва і паў сюль гэ ты кла стар ус п ры маў ся як 
узор ны. Наш кла стар мо жа стаць пас лом 
на ва тар ска га Пад ляш ша, — ска заў Да нель 
Рач ке віч, ка ар ды на тар кла ста ра, пад во
дзя чы гі сто рыю яго дзей нас ці.

Кла стар быў ство ра ны 12 чэр ве ня 2017 го
да „Зя лё най энер гі яй Мі ха ло ва” і IEN Ener gy. 
За вя заў ся ва кол сель ска гас па дар чай бі я га
за вай уста ноў кі (Zie lo na Ener gia Mi cha ło wo) 
і фо та валь та іч най (со неч най) фер мы по бач 
з ёй. Да гру поў кі па сту по ва да лу чы лі ся гмі
ны Мі ха ло ва, Заб лу даў, Га ра док і Ты ко цін, 
а так са ма ГЦК Мі ха ло ва і Дом са ста рэ лых 
„Явар”.

— Пас ля ства рэн ня бі я га за вай уста ноў кі 

гэ тая ка мер цый ная дзей насць не спы ня
ла ся, і мяс цо выя ўла ды і прад п ры маль ні кі 
па шы ра лі дзей насць кла ста ра. Са маў ра даў
цы з ін шых гмін і па ве таў пры яз джа лі, каб 
па гля дзець, як пра цуе кла стар у Мі ха ло ве, 
— да даў Да н ель Рач ке віч. — На прак ты цы 
кла стар — гэ та вы твор часць энер гіі і яе 
спа жы ван не на мяс цо вым рын ку. Наш кла
стар ва ло дае вя лі кім па тэн цы я лам, і я ма гу 
вас за пэў ніць, што са ма за бес пя чэн не му ні
цы паль най энер ге ты кі, ат ры ман не і спа жы
ван не энер гіі маг чы ма.

Ся род энер ге тыч ных пра ек таў гмі на 
Мі ха ло ва мо жа пах ва ліц ца ма дэр ні за

цы яй ву ліч на га ас вят лен ня, па бу до вай 
ацяп ляль най сет кі і ўста лёў кай сі стэ мы 
вы мя рэн ня заб рудж ван ня. Гмі на пла нуе 
па шы рыць цеп ла вую сет ку і пад к лю чыць 
да яе боль шасць гра мад скіх бу дын каў. 
У ця пе раш ні час больш тан ную цеп ла вую 
энер гію вы ка ры стоў ва юць кры ты ба сейн 
і па чат ко вая шко ла, а так са ма два прад
п ры маль ні кі. Пла ны пра дуг ледж ва юць 
бу даў ні цтва дру гой сель ска гас па дар чай 
бі я га за вай уста ноў кі ана ла гіч най ма гут
нас цю 600 кВт. По бач з ёй — ін ве сты цый
ныя зо ны для ін ве ста раў, за ці каў ле ных 
у ат ры ман ні больш тан най цеп ла вой 
энер гіі.

— Мы ма ем на мер па бу да ваць дзі ця чы 
са док па па сіў ных тэх на ло гі ях і Мяс цо вы 
цэнтр ак тыў нас ці (МЦА), а так са ма спар
тыў нааз да раў ляль ную ба зу па па сіў ных 
тэх на ло гі ях. МЦА бу дзе па бу да ва ны ў бу
дын ку бы лой ра ту шы. Мы так са ма ма ем 
на мер ства рыць цэнтр энер ге тыч ных 
тэх на ло гій у МЦА, дзе мож на блі жэй па
зна ёміц ца з усім пра цэ сам вы твор час ці 
энер гіі, раз г ле дзець яго больш пад ра бяз
на. Та кі цэнтр мог бы ат ры маць вы дат ныя 
аду ка цый ныя маг чы мас ці, на пры клад, 
для вуч няў, — пад су ма ваў пла ны мяс цо ва
га са ма кі ра ван ня на блі жэй шыя га ды бур
га містр Мі ха ло ва Марк На зар ка.

Ін шыя гмі ны і чле ны кла ста раў так са ма рэ
а лі зу юць энер ге тыч ныя пра ек ты.

— У кож най гмі ны ёсць свае каш тоў нас ці, 
ба гац це і пры род ныя рэ сур сы, і мы хо чам 

за ха ваць іх, ажыц цяў ля ю чы дзей насць па 
ад наў ляль ных кры ні цах энер гіі (АКЭ), — да
даў войт Га ра доц кай гмі ны Вес лаў Ку ле ша.

Га ра док пла нуе ўста ля ваць ка цель ню на 
цвёр дым па лі ве, якая за бяс пе чыць ацяп
лен нем і га ра чай ва дой бу дын кі шко лы 
і дзі ця ча га са дка, бу даў ні цтва но вай ачыш
чаль най стан цыі і но вую ачыш чаль ню ва
ды, фо та валь та іч ных па нэ ляў і ла каль ных 
ка цель няў, а так са ма змя нен не ву ліч на га 
ас вят лен ня на свят ла ды ёд нае і ма дэр ні за
цыю бу дын ка Гмін най уп ра вы.

Заб лу даў ская гмі на ўжо пас ля част ко
вай зме ны ву ліч на га ас вят лен ня, пла нуе 
ўста ля ваць со неч ныя ба та рэі і со неч ныя 
фер мы, а так са ма зра біць тэр ма ма дэр ні за
цыю гмін ных бу дын каў.

— Мы пла ну ем па бу да ваць со неч ную фер
му. У нас ужо ёсць мес ца, дзе яе мож на 
бы ло б па бу да ваць. Мы так са ма ду ма ем 
пра бі я га за вую ўста ноў ку, — прыз на ец ца 
бур га містр Заб лу да ва Адам То ма нэк.

Ты ко цін прай шоў энер ге тыч ны аў дыт, які 
па каз вае, што за ме на ву ліч ных ліх та роў 
пры ня се аш чад нас ці ў 60 ад сот каў. Ён 
так са ма мае на мер па бу да ваць со неч ныя 
ба та рэі на бу дын ках і вы ка ры стоў ваць эка
ла гіч ныя срод кі тран с пар ту.

Кан фе рэн цыю за кон чы ла эк скур сія па бі я
га за вай уста ноў цы і ся дзі бах ат ры маль ні
каў тан най цеп ла вой энер гіі ў Мі ха ло ве.

(лук)

Гмі ны ў кла ста ры

ДАТА З КАЛЕНДАРА
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 16-22.12. выс вят ляй уся ля кія 
не па ра зу мен ні. 19-21.12., ха ця не ўдас ца паз-
бег нуць дроб ных па мы лак, усё хут ка ўдас ца па-
пра віць, а ад ры зы коў ных ін та рэ саў ад сту піц ца. 
Ня ма леп ша га мо ман ту на па ча так важ ных ме ра-
пры ем стваў, чым 19-25.12., твае ад ва га і рэф-
лекс па мо гуць уба чыць і вы ка ры стаць не паў тор-
ны шанц; дзей ні чай адзін. 25-27.12. не бу дзеш 
мець ах во ты на ві зі ты і пры ман не гас цей.
(21.04. — 21.05.) Да 20.12. на ладж вай зна ём-
ствы, шчас лі вая ад ме на ў ін та рэ сах; мо жаш 
ча каць на ват вый г ры шу, па лі чыў шы на шчас це, 
а не на стра тэ гіі і сі стэ мы. Не да сі ся ача ра вац-
ца абы-ка му. 19-25.12. зме на на леп шае ў лю-
боў ных рэ ля цы ях, пра вя дзі воль ныя дні толь кі 
ў па ры. Не ўва ла куць ця бе ў ка лаў ро так пад-
рых то вак да свя таў. 20-24.12. пап су ец ца та бе 
густ, не куп ляй адзен ня і па да рун каў. 22-26.12. 
поў на пры год і сюр п ры заў. Не па каў з ні ся.
(22.05. — 22.06.) Да 20.12. не па я віц ца ў тва ім 
жыц ці хтось ці асаб лі вы. Пас ля вы ходзь час цей 
з ха ты. Маг чы мыя спрэч кі ў па ры 20-24.12. — 
па мя тай, што па ма гае тры мац ца ра зам гэ та не 
так вя лі кае ка хан не і ша лё ныя жар с ці, а пры яз-
насць, бліз касць і та ле ран т насць. Мо жаш па шу-
каць ін шай пра цы. Ка лі ма еш сваю фір му, ка ля 
25.12. трэ ба бу дзе штось ці па пра віць у да ку-
мен тах. Вый дзеш на плюс! Гро шы ця бе вель мі 
лю бяць, мо жаш ат ры маць да та цыю, вяр тан не 
даў гу. Бліз ня ты з ІІ дэ ка ды кеп ска пе ра ня суць 
стрэс. Твая пра ца бу дзе ўзна га ро джа на.
(22.06. — 23.07.) Свет пры га жэй шы, мно га мі-
лых хва ля ван няў. 19-25.12. час спры яе Ра кам 
з ІІІ дэ ка ды ў афар м лен ні цяж кіх спраў. Пе ра мо-
жаш кан ку рэн цыю! З та бою му сяць лі чыц ца! 15-
17.12. фан та стыч ная на го да з пра цай. 20-24.12. 
не спа лі ча гось ці. 25-29.12. на тва ім паль цы мо-
жа па я віц ца пяр с цё нак. 25-27.12. ат ры ма еш па-
да ру нак пра які на ват не ма рыў! Пра фі нан сы не 
тур буй ся. Пах ва лы шэ фа, прэ мія. Пер с пек ты вы 
на но вы год шма та бя цаль ныя.
(24.07. — 23.08.) 15-20.12. мо жа зда рыц ца 
штось ці, што ад к рые та бе да ро гу ў кар’ е ры. 
16-20.12. па дза ра бі кры ху пун к таў у шэ фа. 19-
21.12. мо жа штось ці ўсклад ніц ца, мо гуць ця бе 
аб к рас ці, ці вы я віць до ступ да ра хун ку — пра вя-
рай усе ін фар ма цыі, не ад к ры вай па даз ро ных 
лі стоў. 20.12. хтось ці з тва іх сяб роў гля не на 
ця бе іна чай. 20-24.12. нер во ва, спрэч кі, не зах-
ва рэй, асаб лі ва Леў з І дэ ка ды: дбай аб сэр ца. 
22-26.12. пос пе хі, увя дзеш у жыц цё сме лыя за-
ду мы.
(24.08. — 23.09.) У па чуц цях час ра шэн няў. 
Ся род сяб роў і рад ні не звеш вай нос. Ін шых 
пад т рым лі вай не толь кі доб рым сло вам. На 
ра бо це на зі рай за суп ра цоў ні ка мі, над стаў ляй 
ву ха, зда бу дзеш ін фар ма цыі вар тыя зо ла та. 
19-21.12. тры май ся фак таў. 22-26.12. спа дзя-
вай ся доб рых змен. 25-29.12. — най леп шы мо-
мант на афар м лен не важ ных спраў.
(24.09. — 23.10.) Пас ля 20.12. ін тэн сіў ны час 
ды вя лі кая кам па ней ская па пу ляр насць. Не пра-
вя дзеш ім п рэз у са мо це. За пі шы ся на кур сы тан-
цаў. 25-29.12. пах ва лы так са ма шэ фа. Цяж кія 
раз мо вы пра фі нан сы ў мі лай ат мас фе ры, удас-
ца пай с ці на кам п ра міс. Су стрэ чы, кір ма шы, там 
мо жаш на ла дзіць шма та бя цаль ныя кан так ты. Не 
дай ся бе спа ку сіць на вель мі да ра гія па куп кі.
(24.10. — 22.11.) 19-21.12. мо гуць раск рыц ца 
твае кеп скія ба кі. Але да 20.12. ад т ру біш пос-
пех. 20-24.12. цяж ка бу дзе та бе ўця міць эмо-
цыі; маг чы мыя ся мей ныя спрэч кі. 22-26.12. пе-
рад та бою ад к ры юц ца но выя дзве ры кар’ е ры 
і не змар ну еш ні я кай на го ды. Вы со кія пры быт-
кі, але і вы дат кі. Не па жы рай пу стых ка ло рый.
(23.11. — 22.12.) Уда лы час. Бу дуць ця бе 
лю біць і за хап ляц ца та бою. Ха ця 19-21.12. 
ляп неш кам па ней скае «fa ux pas». 25-29.12. 
пра цуй па пла не. 25-29.12. ім пульс да ву чо бы 
і па вы шэн ня ква лі фі ка цый. Пас ля 20.12. ра ман-
тыч ны час. Па го дзіш ся са сва я ка мі. 25-29.12. 
мо жаш раз ліч ваць да да па мо гу ка гось ці, хто 
та бе ў мно гім аба вя за ны. Спра віш ся з тым, на 
што ўжо мах нуў ру кою.
(23.12. — 20.01.) Лёс спры яе та бе як ні ко лі, 
не пра ва ронь жыц цё ва га шан цу! Да 20.12. да-
ка жаш, што ты не за мен ны. Да 25.12. да вя дзеш 
да кан ца цяж кія спра вы. Зад бай аб сваю кра су 
і зда роўе. 25-29.12. аба вяз ко ва зай г рай у ла та-
рэю!
(21.01. — 19.02.) Да 20.12. ніш то не рас ст ро іць 
тва іх пла наў. 19-21.12. лю дзі «возь муць ця бе на 
язы кі». 19-25.12. не стар туй з но вым, па за вяр-
шай не за кон ча нае і не ад к лад нае. 25-27.12. не 
дай ся бе па нес ці ам біт нас ці, не бя ры ся за вык-
лі кі вы шэй тва іх сіл. 20-24.12. не ста рай ся ліш не 
па ка зац ца. Да 28.12. ска жы праў ду пар т нё ру. 
Спа кой ны час за ста лом ся род рад ні.
(20.02. — 21.03.) 15.12. зна ём ства з кім сь ці 
ці ка вым. 19-21.12. бу дзеш аба ра няц ца пе рад 
няс луш ны мі аб ві на вач ван ня мі. 19-25.12. не паш-
ка ду еш ад важ ных ра шэн няў. 19-21.12. лепш 
аб мі най кра мы. 19-25.12. аба вяз ко ва на ве дай 
дан ты ста. Зас на ван не фір мы, вя лі кія пра ек ты, 
ам біт ныя ра шэн ні пры ня суць пос пех і не ма лыя 
гро шы. Са ма стой ная пра ца (да 25.12) пой дзе 
та бе к даб ру.

1. кан чы на, 2. бры тан
ская гра шо вая адзін ка, 3. 
вя лі кае сі бір скае во зе ра, 
4. няш час це, 5. плод неп
рыш чэп ле най дзі кай гру
шы, 6. пя юн з ку рат ні ка, 
7. Ві лі, стар шы ня Са ве та 
мі ніст раў ГДР у 197689 
га дах, 8. го рад з Ва ты ка
нам, 9. вя лі кая мар ская 
дра пеж ная ры ба, 10. 
вост рая за раз ная хва ро
ба, чор ная смерць, 11. 
ям ка з ва дою, граз зю, 12. 
пры го жая па ху чая квет ка 
з шы па мі, 13. офіс, 14. ма гут насць.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча

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

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

Ад каз на ад га дан ку 
з 46 ну ма ра

Аз до ба, плош ча, дам ка, 
Япо нія, ага род, сло ва, Гай
наў ка, цар, Пху кет, нэп, ніць, 
Еў к лід, Ор ля, „Ра ма я на”.

Ра шэн не: Доб рая па га-
ло ска ля ціць па во лі, дрэн-
ная — хут ка.

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

Я не па мя таю, ці дру ка ва лі ся гэ тыя 
пар т рэ ты ра ней. Але мне яны ні
ко лі не трап ля лі ся. Зу сім ня даў на 
я вы я віў іх у ар хі ве і му зеі.

На ад ным здым ку ад люст ра ва ны Сяр
гей Пры тыц кі, на дру гім — Ва сіль Са ка лоў
скі. Зды мак Сяр гея Пры тыц ка га ці ка вы 
тым, што ён сён ня пуб лі ку ец ца ўпер шы ню. 
На ім па лі тык ап ра ну ты ў са роч ку з бе ла ру
скім ар на мен там. Гэ ты зды мак я ад шу каў 
у Сло нім скім ра ён ным кра яз наў чым му зеі 
імя Язэ па Стаб роў ска га. Зды мак за хоў ва
ец ца ў фон дзе, прыс ве ча ным За ход няй 
Бе ла ру сі.

Сяр гей Пры тыц кі (19131971) на ра дзіў
ся ў вёс цы Гар ка ві чы Са коль ска га па ве та. 
У 19391941 га дах пра ца ваў на мес ні кам 
стар шы ні Бе ла стоц ка га аб л вы кан ка ма. 
Быў стар шы нёй Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са
ве та БССР і на мес ні кам стар шы ні Вяр хоў на
га Са ве та СССР. Па мёр у Мін ску і па ха ва ны 
на Ус ход ніх мо гіл ках.

Рэд кі зды мак сён ня пуб лі ку ец ца і яш чэ 
ад на го бе ла ру са з вё скі Коз лі кі Бе ла стоц ка
га па ве та Ва сі ля Са ка лоў ска га (18971968). 
Ён на ра дзіў ся ў сям’і бе ла ру ска га се ля ні на. 
Спа чат ку скон чыў двух к лас ную на стаў ніц

Не вя до мыя пар т рэ ты вя до мых бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

кую шко лу і пэў ны час пра ца ваў на стаў
ні кам у вя ско вай шко ле. Але пад час Пер
шай су свет най вай ны сям’ю яго баць коў 
выг на лі ў бе жан ства ў Ра сію ў Пскоў скую 
воб ласць. Сваё жыц цё Ва сіль Са ка лоў скі 
звя заў з ар мі яй. У га ды Дру гой су свет най 
вай ны ён быў на мес ні кам ка ман ду ю ча га 

вой ска мі Пер ша га Бе ла ру ска га фрон ту. 
Меў зван не мар ша ла Са вец ка га Са ю за і на
сіў зор ку Ге роя Са вец ка га Са ю за. Па мёр 
у Маск ве, дзе і па ха ва ны. Зды мак Ва сі ля 
Са ка лоў ска га вы яў ле ны ў Дзяр жаў ным рэ
ест ры Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Ня ма гро шай...
...і сё ле та не зро бяць ра мон ту ва я вод скай 

да ро гі № 687 на ўха бі стым 600-мет ро вым 
ад рэз ку з Но ва га Ляў ко ва да чы гу нач на га пе-
ра ез ду ў вёс цы Плян та На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та. Та кі ад каз ад кі раў ні цтва 
Пад ляш ска га праў лен ня ва я вод скіх да рог 
(ППВД) у Бе ла сто ку ат ры ма лі войт На раў чан-
скай гмі ны і гмін ны рад ны. Ня ма гро шай на 
гэ так зва ную ас фаль та вую нак лад ку.

Тым ча сам па гэ тай да ро зе вя лі кі рух 
лег ка вых ды вя лі кіх гру за вых аў та ма бі ляў. 
Едуць яны да ке ра міч най фаб ры кі ў Ста-
рым Ляў ко ве, у Се мя ноў ку да мыт ні, вя зуць 
цяж кую цэг лу (вя до ма ж, глі на) на но выя 
па бу до вы ў Вар ша ву, Бе ла сток, Гай наў ку і да-
лей у глыб кра і ны. За раз ста рая струх ле лая 
па вер х ня ас фаль та вай ма ста вой там-сям 
раст руш ча на ды з ямі на мі (доб ра, што пад 
ас фаль там брук і та му да ро га мац ней шая, 
больш тры ва лая). Усё ж з-за ўха бін не бяс печ-
на ехаць па ёй ро ва рам, мо та ве ла сі пе дам ці 
ма та цык лам.

Што то ця пер ста ла ся, што на ра монт не 
абы-якой, бо ва я вод скай, ар тэ рыі гро шай не 
пры за па сі лі? І мно га га во раць па тэ ле ба чан ні 
і ра дыё, што на да ро гі (на ват па вя то выя і гмін-
ныя) гро шай не паш ка ду юць. Ці гэ та толь кі 
вы бар чыя абя цан ні і хлус ня? (яц)

Пра жыць зі му
За раз на вёс цы, між ін шым, у Но вым 

Ляў ко ве, не тое, што бы ло ка лісь ці. Ма ла 
хто з ся лян зай ма ец ца жы вё ла га доў ляй. 
Толь кі не ка то рыя яш чэ га ду юць ма лоч-
ных ка роў і ця лят. Ко ней толь кі што 
паль цаў ад ной ру кі. Гас па ды ні не хо чуць 
га да ваць ку рэй, гу сей і ка чак. Яны пе ра-
важ на на пен сіі, і, як са мі ка жуць, мы ўжо 
ста рыя і не ўсе зда ро выя (пят нац цаць 
жан чын — удо вы).

А, вя до ма, ка лі ня ма га доў лі хат няй 
жы вё лы ды ку рэй і ін шай хат няй птуш кі, 
як та ды пра жыць зі мой ку ра пат цы ці 
ве раб’ю. Дзе пад ха піць зяр нят ка ці ін шы 
корм. За раз на ся лян скіх па над вор ках 
ці ха і пу ста. Чым тая шэ рая пту шач ка 
мо жа па жы віц ца? Ды і не мае яна куды 
сха вац ца ў снеж ную мя це лі цу і ма роз. Ня-
ма пры яз ных дзі кім птуш кам драў ля ных 
поў ных сна поў жы та, аў са або пша ні цы 
нак ры тых са ло май ста до лаў, хля воў 
і свір наў, ста гоў са ло мы. За раз у мно гіх 
ста до лах ня ма се на і па гуль вае ве цер. Та-
му ця пер так ма ла вера б’ ёў, са рок, ва рон, 
со ек, ку ра па так і ін шых пту шак. Рэд ка 
ка лі пры ля та юць у вё ску сне гі ры і сі ні цы. 
Усё ж пры ля та юць яны ў вя лі кія ма ра зы.

Суст рэ нем іх, між ін шым, у ра скі ну тай 
па шы ро кай тэ ры то рыі ды пад ле сам, вёс-
цы Плян та На раў чан скай гмі ны. Там іх не-
ка то рыя гас па ды ні пад кор м лі ва юць. Шмат 

га доў ро біць гэ та, між ін шым, ма ла дая 
ўда ва Ве ра Клі мюк. Да яе ўжо пры ля та юць 
сне гі ры. А сой кі ў яе на вя лі кім па на двор ку 
па ста ян ныя гос ці. За імі па ча лі ці ка ваць 
кар шу ны і пу сталь гі (апош нія з іх з сям’і 
ар лі ных). Дра пеж ныя кры ла тыя хут ка ад ля-
та юць, ка лі спа да ры ня Ве ра зай г рае на сіг-
наль най труб цы. Пра жыць зі му да вяс ны 
да па ма гае птуш кам Ка стусь Це лу шэц кі, 
жы хар Но ва га Ляў ко ва. Ён пі ша вер шы, 
між ін шым, пра сваю род ную вё ску, Се мя-
ноў скае во зе ра, ра ку, пту шак, лес і гры бы. 
Лю біць пра во дзіць воль ны час, як ка жуць, 
на пры ро дзе. Яна дае яму нат х нен не. Як 
аказ ва ец ца не толь кі яму. Не да лё ка ад Но-
ва га Ляў ко ва ў Но ві нах жы ве дру гі Кан стан-
цін — Ярашук, са ма род ны па эт.

Ці ка ва мне бы ло ба чыць, як пад кор м-
кай ма лых пту шак зай ма ец ца жыц ця ра-
дас ны Кан стан цін Яра шук (ён па ста ян ны 
чы тач „Ні вы”, лю бі цель пры ро ды і шмат-
га до вы пча ляр) з ма лой ляс ной вё сач кі 
Но ві ны На раў чан скай гмі ны. Да спа да ра 
Кан стан ці на пры ля та юць пад дом і ў яго-
ны яб лы не вы сад роз ныя птуш кі, якія 
ў нас зі му юць і на ват дзят лы, якія ў нас 
па ста ян на жы вуць. Яны — мі тус лі выя ды 
шуст рыя кры ла тыя гос ці — са мот на му ча-
ла ве ку пры но сяць не ма лую ра дасць. Спа-
дар Кан стан цін, за хоп ле ны ха ра ством ак-
ру жа ю чай пры ро ды ў кож ную па ру го да, 
так са ма пі ша вер шы на бе ла ру скай мо ве 
і вых валь вае яе. (яц)
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Ра дыё Ра цыя: — 60 га доў — гэ та 
ёсць час, ка лі ўжо мож на пад вес ці пэў-
ныя вы ні кі — і жыц цё выя, і лі та ра тур-
ныя. Ты дэ бю та ваў на ста рон ках «Ні-
вы» ў кан цы 1970-х га доў. Ці па мя та еш 
гэ ты твор? Па мя та еш, што па спры я ла, 
як ты вы ра шыў пі саць? 

Мі хал Ан д ра сюк: — Не па мя таю 
да клад на, што пер шым бы ло над ру ка
ва на ў «Ні ве». Але, ба дай, мож на ска
заць, што і ра ней, у па ло ве 70х, бы лі 
ней кія вер шы кі. У «Пар на сі ку», бы ла 
та кая руб ры ка ў «Ні ве», дзе ма ла дыя 
аў та ры, вуч ні маг лі да сы лаць свае тво
ры, яны там дру ка ва лі ся. І гэ та быў 
вя лі кі го нар, і шчас це па ба чыць сваё 
проз віш ча, над ру ка ва нае ў га зе це. 
А ўжо на да рос лай ста рон цы «Ні вы», 
то са праў ды нап ры кан цы 70х. На пэў
на, гэ та быў ней кі вер ша ва ны твор. На
ват не ве даю, ці мож на гэ та на зы ваць 
вер ша мі. З та кіх вер ша ва нак я па чы
наў свой лі та ра тур ны шлях. Ад куль 
за ці каў лен не лі та ра ту рай? Ад за ці каў
лен ня кні гай. У дзя цін стве я вель мі 
лю біў чы таць, і ў сва ёй школь най 
біб лі я тэ цы, а гэ та бы ла па чат ко вая 
шко ла ў Ста ры не, я ба дай што пе ра чы
таў усё, што бы ло мож на. І па мя таю, 
ужо ў та кой рос па чы, ад чаі, ня ма ча го 
ўзяць, ня ма ча го чы таць, усё пра чы
та на. Я па зы чыў у гэ тай школь най 
біб лі я тэ цы кні гу пра вы рош ч ван не бу
ра коў. І чы таў яе. Па мя таю, баць кі не 
вель мі пры яз ным во кам гля дзе лі на 
гэ тую маю ма нію чы тан ня. Бо трэ ба ж 
ву чыць ма тэ ма ты ку, фі зі ку, усе астат
нія школь ныя прад ме ты, а не толь кі 
чы таць кніж кі. Так што мне зда ра ла ся 
чы таць пад коў д рай пры ліх та ры ку, 
каб ніх то не ба чыў. І пэў на ад туль та
кія дзі ця чыя ма ры, што бы ло б фай на 
ка лісь ці па ба чыць кніж ку, сваё проз
віш ча на вок лад цы.

РР: — І ма ры здзей с ні лі ся. У 2000 
го дзе вый шаў пер шы твой збор нік апа-
вя дан няў «Фір ма». 

Мі хал Ан д ра сюк: — Так. Да клад на. 
На па чат ку 2000 го да. Па мя таю гэ тую 
кніж ку. У сэн се, пах дру кар скай фар
бы. І вок лад ку. Яна скла ла ся, па вя лі
кім ра хун ку, з тэк стаў, якія дру ка ва лі
ся ра ней у «Ні ве». І бы лі тэк сты, якія 
ра ней не дру ка ва лі ся. Сціп лая кніж ка. 
Але ў пэў ным сэн се, яна вель мі важ
ная, бо гэ та та кі до каз, ле гі тым насць 
твай го іс на ван ня ў лі та ра ту ры.

РР: — Мне якраз з гэ тай кні гі за пом-
ні ла ся апа вя дан не пра Ко лю, які лё таў 
над Гай наў кай. Та кое спа лу чэн не ме та-
фі зі кі з рэ ча іс нас цю жыц ця на ўскрай-
ку Пуш чы. Не ве даю, мне аса цы ю ец ца 
з пра ца мі Мар ка Ша га ла.

Мі хал Ан д ра сюк: — Ну так, Ша гал 
так са ма лё таў над сва ім Ві цеб скам. 
Мя не, з са ма га па чат ку, ці ка ві ла пі
саць пасвой му, пі саць кры ху іна чай, 
як пі шуць астат нія. Знай с ці ней кую 
сваю кніж ную па лі цу ў гэ тай вя лі кай
вя лі кай на шай бе ла ру скай лі та ра ту
ры. Да рэ чы, не толь кі ў бе ла ру скай, 
про ста ў лі та ра ту ры. Каб чы тач, не 
гля дзеў шы на ват на вок лад ку, на імя, 
проз віш ча, пра чы таў шы не каль кі 
рад коў, мог зда га дац ца, хто аў тар. На
коль кі гэ та ўда ец ца, не ве даю. Кры ху 
на пэў на ўда ец ца. Вось ужо са мая пер

шая кніж ка «Фір ма» бы ла заў ва жа на 
ме на ві та та му, што ад роз ні ва ла ся 
— і сты лі сты кай, і тэ май, і па бу до вай 
фра зы. На пэў на не бы ла гэ та вы со ка
га па лё ту лі та ра ту ра. Але для чы та ча 
гэ та бы ло неш та ін шае, но вае. На 
Бе ла сточ чы не, ка лі ка заць пра про зу, 
ніх то так не пі саў. Та кія да мя не пры хо
дзі лі мер ка ван ні ад чы та чоў.

РР: — Пас ля «Фір мы» з’я ві лі ся чар-
го выя кні гі — «Мяс цо вая гра ві та цыя», 
«Бе лы конь», «Ва гон дру го га кла са», 
у мі ну лым го дзе — «Поў ня». Але, чы та-
ю чы Твае кні гі, заў ва жаю ад но — гэ та 
ёсць рас по вед пра нас, пра лю дзей, 
якія жы вуць на ўскрай ку Бе ла веж скай 

пуш чы, на мя жы Поль ш чы і Бе ла ру сі. 
Зні кае мя жа між све та мі, і чы тач ува хо-
дзіць у та кую ме та фі зі ку.

Мі хал Ан д ра сюк: — Ад кры ты каў і лі
та ра ту раз наў цаў я чуў і та кое мер ка ван
не, што я ўвесь час пі шу ад ну кні гу. Мо
жа кры ху і так. З ува гі ха ця б на тое, што 
мес ца аб’ яд ноў вае ўсе мае ра ней шыя 
кні гі. Ха ця, на пэў на ба чу і са му эва лю
цыю, ка лі ка заць пра тэ му, пра па бу до ву, 
пра на строй, пра по шу кі ча гось ці ме та
фі зіч на га ме на ві та. Ге ро ем шмат якіх 
ма іх кні жак з’яў ля ец ца мой род ны го рад 
Гай наў ка і мая род ная Гай наў ш чы на. Ка
жуць пра Гай наў ку, што гэ та звы чай нае 
мя стэч ка, ра бот ніц кася лян скае. Та кая 

Мі хал Ан д ра сюк:
— Я ад па чат ку ім к нуў ся пі саць па-ін ша му 

2 снеж ня свой юбі лей, 60-год дзе, ад зна чыў бе ла ру скі пісь мен нік, пуб лі цыст, сяб ра бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
«Бе ла ве жа» Мі хал Ан д ра сюк. Аў тар та кіх збор ні каў про зы як «Фір ма», «Мяс цо вая гра ві та цыя», «Бе лы конь», «Поў ня». Лаў-

рэ ат лі та ра тур най прэ міі імя Вес ла ва Ка за нэц ка га і сё лет няй дру гой прэ міі імя Ежы Гед рой ца. Пра тое, што ат ры ма ла ся да-
сяг нуць на лі та ра тур най ні ве, а так са ма пра пла ны, якія яш чэ ча ка юць рэ а лі за цыі, Мі хал Ан д ра сюк рас па вёў 

у гу тар цы з Ан най Шай коў скай.

яго гі сто рыя. Пры тым яш чэ ка рот кая 
гі сто рыя. А толь кі неш та спрад веч нае, 
з та кім доў гімдоў гім хва стом ха вае за 
са бой ней кую та ям ні цу. Мне заў сё ды 
ха це ла ся знай с ці ў гэ тых звы чай ных 
ву лач ках, у гэ тых звы чай ных да мах іх 
та ям ні чую ду шу, уво гу ле іх та ям ні цу. А ка
лі яе не бы ло, яе трэ ба бы ло бу да ваць. 
Ка лі ня ма ле ген ды, ня ма мі фу, трэ ба 
про ста гэ ты міф ства раць. Гэ та так са ма 
сэнс лі та ра ту ры.

РР: — Апош нія га ды вель мі важ-
ныя, на маю дум ку, для Ця бе як для 
лі та ра та ра. Маю на ўва зе прыз нан не 
поль скім ася род дзем у Бе ла сто ку. Гэ та 
ёсць прэ мія Вес ла ва Ка за нэц ка га. Але 
так са ма і на мі на цыя да прэ міі імя Гед-
рой ца ў Мен ску. 

Мі хал Ан д ра сюк: — Для мя не бы ло 
ці ка ва, што «Поў ня» ат ры ма ла ў Мен ску 
дру гое мес ца ў прэ міі Гед рой ца. Але 
ра зу мею так са ма, што ўся ля кія прэ міі 
— гэ та гуль ня, гэ та за ба ва про ста. Ёсць 
жу ры, ёсць кан к рэт ныя лю дзі, якія су
дзяць гэ тыя кні гі. Бы лі б ін шыя лю дзі 
ў жу ры, мо жа мая «Поў ня» зу сім пра
ва лі ла ся б на са мым па чат ку. А мо жа 
бы ла б пер шая. Не ве даю, гэ та про ста 
ўсё суб’ ек тыў на. І не трэ ба вель мі браць 
у га ла ву та кія лі та ра тур ныя кон кур сы. 
Ска жам, ка лі кні гу прыз на юць у ад ным, 
у дру гім, у трэ цім, у чац вёр тым кон кур се, 
роз ных зу сім кон кур сах, та ды са праў ды 
мож на ўжо ду маць, што гэ та штось ці 
доб рае, леп шае за ўсё астат няе ў ней кім 
пра меж ку ча су.

РР: — З на го ды юбі лею даз во лю па
жа даць твор чых ду мак для чар го вых 
кні жак, не дзе ля ўзна га род, а дзе ля та го, 
каб мы ме лі маг чы масць пра чы таць 
і апы нуц ца ў гэ тым ад мет ным, не паў тор
ным све це про зы Мі ха ла Ан д ра сю ка.

Мі хал Ан д ра сюк: — Дзя куй.

vГутарыла Ан на ШАЙ КОЎ СКАЯ

Ф
от

а 
Ал

ес
я 

Ар
ку

ш
а

Ф
от

а 
Ал

ес
я 

Ар
ку

ш
а


