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Што дае людзям песня? 
А дакладней, што дае „Бела
руская песня” — конкурс, які 
праходзіць на Падляшшы ўжо 
27 гадоў? Ці гэта толькі гер
метычнае мерапрыемства, 
якое не мяняе свайго фарма
ту зза апатыі арганізатараў? 
Абсалютна не! Поўныя залы 
людзей, якія прыходзяць на 
кожны агляд, гэта найлеп
шы паказчык. 25 студзеня 
прайшоў раённы агляд 27га 
Агульнапольскага фестывалю 
„Беларуская песня — 2020” 
у Сямятычах, дзе людзі стаялі 
нават у сенях, каб пачуць любі
мыя мелодыі і словы.

Вядомы кампазітар Пётр Чайкоўскі 
сказаў, што музыка пачынаецца там, дзе 
не хапае слоў. Пераносячы гэтыя словы 
на наш беларускі панадворак, можна 
так сапраўды прама іх адчытаць. Знікае 
мова, беларускае школьніцтва, але яш
чэ прынамсі жыве беларуская песня. 
У Мельніцкай гміне зараз няма ніводнай 
школы з беларускай мовай навучання.

„У сямідзясятыя гады беларуская 
адукацыя на Беласточчыне канчаткова 
заламалася. Прычын гэтай з’явы было 

шмат. Дэпапуляцыя беларускіх вёсак 
выклікала неабходнасць закрыцця сель
скіх школ, дзе (часцей за ўсё па інерцыі) 
беларуская мова ўсё яшчэ выкладалася 
як прадмет. У створаных гмінных шко
лах такога прадмета звычайна ўжо не 
было. Эфектыўны бар’ер стварала такса
ма пастанова міністра адукацыі ад люта
га 1971 г. „аб поўным добраахвотным на
вучанні беларускай мове”, якая загадала 
бацькам штогод запаўняць дэкларацыі, 
у якой выказвалі яны сваю волю, каб іх 
дзеці вывучалі родную мову. Дырэктары 
школ, якія не былі зацікаўлены ў вык
ладанні беларускай мовы ў сваіх пля
цоўках, маглі свабодна яе ліквідаваць 
— нават там, дзе раней вучылі мове, ар
гументуючы тым, што няма патрэбных 
дэкларацый. У беларускім асяроддзі 
не было асяродка, які б мабілізаваў на
сельніцтва да барацьбы за ўласную аду
кацыю, бо ў беларускім асяроддзі БГКТ 
прадстаўляла інтарэсы партыі. У выніку 
ў сямідзясятыя гады колькасць вучняў, 
якія вывучалі беларускую мову, скараці
лася з 11 да 4 тысяч” (Eugeniusz Mirono
wicz, Szkolnictwo białoruskie w Polsce po II 
wojnie światowej, „Rocznik Lubuski”, 2004 , 
tom XXX, cz. I).

Адной з ахвяр такой палітыкі з’яўля
ецца Галена Датчук — заснавальніца 
калектыву „Навіна” з МашчоныКаралеў
скай, што ў Мельніцкай гміне. Сама бе
ларускай мове вучылася толькі чатыры 
гады. Аднак гэтага хапіла, каб вывучыць 
яе на ўсё жыццё і займацца беларускімі 
справамі.

— Я вучылася беларускай мове ў па
чатковай школе ў Вілінаве, — гаворыць 

спадарыня Галена.— Гэта таксама 
Мельніцкая гміна. Там быў такі суперна
стаўнік Анатоль Мартыновіч. Я вельмі 
люблю беларускую мову, літаратурную. 
Пішу часам свае аўтарскія песні на бела
рускай мове. Хаця дома ў мяне гавораць 
пасвойму, цвёрда: „ходыты, робыты”.

І хаця няма ў гміне Мельнік ніводнай 
школы з беларускай мовай, унучка спа
дарыні Галены, якая зараз у восьмым 
класе, размаўляе пабеларуску.

— Мы разам жывем у адной хаце, мо
жа гэта таму, — сціпла тлумачыць спада
рыня Галена.

Апрача калектыву „Навіна” ў час раён
нага агляду конкурсу „Беларуская песня” 
ў Сямятычах выступіла яшчэ дзесяць 
творчых калектываў і салістаў. Цяжка 
не змірыцца са словамі старшыні Бела

рускага грамадскакультурнага тавары
ства Яна Сычэўскага, што фестываль 
гэта адказ на культурныя патрэбы бела
русаў Падляшша.

— Гэта вялікая радасць нашага наро
да, што мы не канфліктуем, толькі спява
ем, — падкрэсліў Ян Сычэўскі. — І думаю, 
калі б паднялі гэтую ідэю, каб арганіза
ваць конкурсы пасля фестывалю бела
рускай песні, гэта была б натуральная 
патрэба нашага беларускага асяроддзя 
на Беласточчыне.

Менавіта дзякуючы фестывалю „Бела
руская песня” ўзнік калектыў „Навіна”.

— Мы кожны год выступаем на фесты
валі, таму што наш ансамбль паўстаў 14 
гадоў таму і наш першы канцэрт, у якім 
мы прынялі ўдзел, гэта быў менавіта фе
стываль беларускай песні, — гаворыць 

Хто любіць, той спявае

Галена Датчук. — Зараз вельмі многа 
выступаем, ездзім. Наступны канцэрт 
маем у Ломжы, пазней у Канстантынаве 
і ў Гарошкаве ў касцёле.

Сямятыцкі асяродак культуры быў 
шчыльна запоўнены людзьмі. Складала
ся ўражанне, што менавіта тут не хапае 
беларускіх мерапрыемстваў.

— Радыё Рацыя? А, знаю, слухаем, 
— сказаў адзін з гледачоў. — Зараз нашы 
жанчыны спяваюць. Мы таксама часам 
выступаем. Але сёння конкурсныя вы
ступленні, то яны не хочуць, каб мы ім 
штосьці папсавалі. Так што лепш, сядзі, 
бацька, і назірай.

Большасць выступоўцаў гэта старэй
шыя асобы. Часам нават крыху хворыя, 
як спадарыня Антаніна з НурцаСтанцыі 
з гурта „Весялочкі”.

— Ай, сёння трохі баліць страўнік, але 
магу спяваць, — кажа. — Гэта прыем
насць. Людзі сустракаюцца з людзьмі, 
можна гуляць і радавацца разам. Цяпер 
усе зачыняюцца ў сваіх кватэрах і смарт
фонах. А спеў адкрывае на людзей і дае 
волю для жыцця.

І менавіта гэта захапляе, што людзі 
знаходзяць так шмат сіл і запалу ў тым, 
што робяць. Нягледзячы на боль і звы

чайную чалавечую слабасць, не здаюц
ца. Яны рыхтуюцца, прыязджаюць і спя
ваюць. Прыгожа спяваюць.

— Жанчыны з гурту сустракаюцца не 
толькі на рэпетыцыях, — дадае Антаніна 
Грушэўская.— Нам удалося стварыць 
сям’ю. Мы таксама любім сустракацца 
прыватна, пры нагодзе розных свят. 
І спеў дае нам шмат радасці. Мая любі
мая песня? Мне ўсе любімыя! Няма па
скудных песень! Усе яны харошы.

Дваццаць сёмы раз стартавалі на 
Падляшшы раённыя агляды конкурсу 
„Беларуская песня”. У Сямятычах, Бель
скуПадляшскім, Гайнаўцы, Дуброве
Беластоцкай і Беластоку ізноў будуць 
запаўняцца залы людзьмі, якія раслі 
з фестывалем. Ці яшчэ той конкурс мо
жа нечым здзівіць?

— Паасобныя фестывалі, паасобныя 
конкурсы, яны ніколі не паўтараюцца, 
— адказаў Ян Сычэўскі. — Калектывы 
спяваюць старыя, традыцыйныя пес
ні, якія ведаем ад многіх гадоў, але ж 
таксама гэта песні ў выкананні новых 
калектываў, новых пакаленняў. Яны 
шукаюць новых форм аранжыроўкі і вы
канання. Маладыя пакаленні бяруць на 
сябе гэтую адказнасць, узнікаюць новыя 
беларускія песні. І я перакананы, што 
так як заўсёды, так як штогод, нешта нес
падзяванае паявіцца. Гэта нам таксама 
гаворыць, што варта прасоўваць гэтую 
ідэю наперад, таму што існуе патрэба по
шукаў, адкрыццяў. Трэба шанаваць і раз
віваць беларускую песню.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

n Галена Датчук



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 02.02.2020              № 0502.02.2020              № 05

Суд-2020
або „Мы вый дзем 
шчыль ны мі ра да мі”

Больш
чым нічога

Сваімі вачыма

Ва дох рыш чан ская 
жы вая ва да 

Так скла ла ся, што апош нюю, пос ную, 
гэ так зва ную ва дзя ную ка ля ду пе рад 
свя там Ва дох рыш ча пра вёў я ў баць коў
скай ха це, рых ту ю чы свя точ ную вя чэ ру. 
Але здаў на са мым мі стыч ным мо ман там 
гэ та га свя та з’яў ля ец ца ас вя чэн не ва ды, 
якая ця гам го да ў кож най ха це ска ры
стоў ва ец ца ў сак раль набы та вых спра
вах. Першна перш слу жыць яна са мім 
жы ха рам до ма, каб яе на піц ца ад ра зу 
пас ля пры но су з цар к вы. Яна не аб ход ная 
на ста ле пад час ка ляд ных, ма лі тоў ных 
ві зі таў свя та роў у сва іх па ра фі яль ных аве
чак. Так са ма ця гам го да спат рэ біц ца яна 
нам як ля кар ства ў са мых без на дзей ных 
і цяж кіх зах вор ван нях. На ват пры веч
ным раз ві тан ні з зям ным све там на шых 
да ма чад цаў грам ніч ная свеч ка і ас ве ча
ная ва да — не ад’ ем ныя ў ван д ра ван ні 
пе рад Гас под няе аб ліч ча. У ся лян скай 
рэ ча іс нас ці ас вя чо ная ва да гэ та так са ма 

і ахоў ны, ду хоў ны плашч хат няй жы вё лы. 
Доб ра па мя таю са свай го дзя цін ства, 
ка лі пер шы, вес на вы вы ган ка роў на па
са выя лу гі па чы наў ся заў сё ды з ма літ вы 
і ак рап лен ня вер б ны мі га лін ка мі стат ка 
жы вё лы. Ас вя чэн не но вых да моў і ін шых 
хат ніх бу дын каў заў сё ды ад бы ва ла ся з та
кой жа цы ры мо ні яй. Ну, але сё ле та дзе ля 
пры род най тра ды цыі не ха пі ла толь кі сла
ву тых краш чэн скіх ма ра зоў, якія заў сё ды 
прып лы ва лі да нас з ней кім ар к тыч ным 
цык лам па вет ра. А тут поў нас цю ка лапс. 
Гэ тую зня ва гу і ашу кан ства пуш чан скія 
ста ра жы лы лі чаць зна кам Бо жым, прад
каз ва ю чым чар го вую, су свет ную вай ну, 
або і па сту по вы на ды ход кан ца све ту. 
У та кой сі ту а цыі наст роі лю дзей, паз баў
ле ных свай го на ту раль на га, пры род на га 
цык ла, поў ныя ад чаю і зня ве ран ня ўжо 
ў якуюко ле чы праў ду. Але за ста ец ца 
ве ра ў моц той жы вой, ас ве ча най ва ды. 
Вя до ма, што знач ная част ка жы ха роў на
шых вё сак зза пры чы ны хва роб і ўзро сту 

не ў змо зе да е хаць, ці дай с ці на свя точ
ную ба гас луж бу. І тут з ча ла ве чай і хрыс
ці ян скай да па мо гай пры хо дзяць блі жэй
шыя і да лей шыя су се дзі, ці сва я кі. Наш 
цар коў ны ста ра ста да клад на па лі чыў 
коль кі бу тэ лек ас вя чо на га да ру пат рэб на 
яму раз вез ці па на шым ку точ ку, каб ніх то 
не ад чуў ся бе па кі ну тым і за бы тым. Да ве
даў шы ся, што я так са ма аку рат у баць коў, 
па ду маў ён і пра мя не, да ру ю чы бу тэль ку 
ва ды з ка ло дзе жа ў род най, Вяр стоц кай 
па ра фіі. Мая ўзру ша насць і бяз мер ная 
па дзя ка за гэ тую па мяць для Вік та ра 
Па тэ ю ка! Та кім чы нам у ма ёй бе ла стоц
кай ква тэ ры апы ну ла ся ас вя чо ная ва да 
з род на га ста рон ня. Час Ва дох рыш ча, ці 
Трох ка ра лёў, у вя ско вай рэ аль нас ці быў 
пе ры я дам гас ця ван ня сва я коў і сяб ру ю
чых вя скоў цаў. Бо ж вя до ма, Раж джа ство 
Хры сто вае гэ та перш за ўсё ся мей ні кі, 
Но вы год, для ма ла дзей шых час гуль няў, 
а вось тры ка ра леў скія дні да юць маг
чы масць суст ра кац ца ў па шы ра ным кру

зе. Не інакш бы ло і ця пер у мя не до ма. 
Ужо ў ня дзе лю з са мой ра ні цы ат ры маў 
я баць коў скі за гад на рых та ваць та лер кі 
з вян д лі най і хле бам, пад рых та ваць на
поі, шклян кі і кі ліш кі на пры ход гас цей. 
На маё сум нен не, што маг чы ма яш чэ 
за ра на рых та ваць за ку ску, ат ры маў ра
зум ны ад каз: «Ка лі ж за ві та юць гос ці, то 
дзе ж ім ча каць яду». Пас ля аб’ яў лен ня 
та кой про стай праў ды я про ста за са ро
меў ся. У та кой сі ту а цыі, каб да ка заць 
сваю па ва гу і па ша ну да свя точ на га ры
ту а лу, я па спеў зва рыць ра сол з лі січ ка
мі, яко га пах з пе чы лу наў па ўсёй ха це. 
І свя точ ныя гос ці не пад вя лі. Жмень ка 
апош ніх, жы вых ад на вя скоў цаў на вед
ва лі ся бе ця гам трох дзён і він ша ва лі 
з Ва дох рыш чам. Жы вая, ас вя чо ная ва да 
яд на ла і да ва ла ра дасць ад су стрэ чы 
і ўза е ма ра зу мен ня су поль на га лё су 
пуш чан скіх лю дзей і іх ніх жыц цё вых 
вып ра ба ван няў. Зра зу ме лым толь кі ім 
і іх ня му пры род нахрыс ці ян ска му кру гаг
ля ду. З ад на го бо ку лі лі ся ра ска зы пра 
мі ну лае з ус меш кай і жар та мі, з дру го га 
бо ку — тры вож ныя роз ду мы над тым, да 
якой пу стэ чы і ад мі ран ня да ка ціў ся наш 
ку ток. На ват у ка ляд ную су бо ту ў хра ме 
бы ла па кой ні ца з ляс ной вё сач кі. Ну што 
ж, за ко наў жыц ця і смер ці не ад ме няць 
ані я кія ўла да ры, ці зям ныя су ды. Але па
куль гу чыць ча ла ве чае сло ва, трэ ба ра
да вац ца жы ват вор нас ці род на га све ту. 

vЯў ген ВА ПА

Нель га ска
заць, што су ды 
па чат ку 2020 
го да ў Бе ла ру сі 
не як кар ды
наль на ад роз

ні ва лі ся ад су доў мі ну ла год ніх, ці яш чэ 
ра ней шых. Не. Су ды тыя ж са мыя, суд дзі 
так са ма, ды і ў пад суд ных тыя ж са мыя 
імё ны, проз віш чы і на ват аб ліч чы... Я маю 
на ўва зе су ды над гра мад скі мі ак ты ві ста мі, 
вя до ма ж...

Але ад на роз ні ца ўсё ж ёсць. І роз ні ца 
кар ды наль ная. Даў но не пры хо дзі ла ся 
бе ла ру скім су дам су дзіць лю дзей за тое, 
што яны вый ш лі ба ра ніць Не за леж насць 
Бе ла ру скай Дзяр жа вы... Той са май дзяр жа
вы, у якой, праў да па доб на, толь кі і мо гуць 
іс на ваць гэ тыя су ды, што су дзяць ак ты ві
стаў, і гэ тыя мі лі цы ян ты, што зат рым лі ва
юць тых ак ты ві стаў... А пер са на жы гэ тыя, 
суд дзі ды мі лі цы ян ты, з боль ша га ўсе з вы
шэй шай аду ка цы яй, і мно гія ары ен ту юц ца 
ў за ка на даў стве. І хоць трак ту юць яго па
свой му, але на пэў на доб ра ра зу ме юць, як 
гэ тыя іх дзе ян ні мо гуць ацэнь вац ца, ка лі 
сі ту а цыя хоць кры ху па вер нец ца ў дру гі 
бок...

Хі ба та му на раз г ля дзе скар гаў га ра дзен
скіх ак ты ві стаў у Аб лас ным су дзе ўсе дзе
ю чыя асо бы, ад ак ты ві стаў і аж но да суд
дзяў, ні бы та па мя ня лі ся мес ца мі... І не дас
вед ча на му ча ла ве ку, на пэў на, з пер ша га 
ра зу бы ло б цяж ка ва та за ры ен та вац ца, хто 
ка го су дзіць! А са мае га лоў нае — за што?!

Ужо на пер шым жа раз г ля дзе скар гі 
Ежы Гры ген чы, на пы тан не суд дзі, ці да вя
рае Ежы гэ та му скла ду су да, Гры ген ча за
дае суд дзю суст рэч нае пы тан не:

— А якой на цы я наль нас ці суд дзя?
У ін шы час гэ тае пы тан не бы ло б ус п

ры ня тае як аб сур д нае. Але за раз суд дзя 
сур’ ёз на за ду маў ся. У ва рун ках сён няш ня га 
дня, аказ ва ец ца, яно ла гіч нае, тое пы тан
не, і мае пра мое да чы нен не да пра цэ су. 
Бо спра ва ідзе пра Не за леж насць кра і ны, 
і вель мі не па жа да на, каб суд дзя на ле жаў 
хоць па якіх прык ме тах да кра і ны, якая па
ся гае на гэ тую Не за леж насць...

А ўжо на дру гім пра цэ се Ула дзі мір Ар
цы ман на гад вае су ду пра Кан сты ту цыю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якая аба вяз вае гра ма
дзян ба ра ніць Не за леж насць сва ёй Дзяр
жа вы...

У гэ ты ж са мы час, па ра лель на з га ра
дзен скі мі пра цэ са мі і суд дзі, і гра мад скія 

ак ты ві сты, і ін шыя гра ма дзя не Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на зі ра юць па ра дак саль ныя па
дзеі. На чаль нік кра і ны за вя рае ўвесь свет, 
што не за леж насць для яго ёсць свя той 
рэч чу і ён яе ні заш то не здасць. А па ўсёй 
кра і не пра цяг ва юц ца кар ныя су до выя 
пра цэ сы над ак ты ві ста мі, што вый ш лі на 
ву лі цу ска заць тое са мае, толь кі кры ху 
ра ней...

Трэ ці га ра дзен скі пра цэс вы зна чыў ся 
тым, што Мі ка лай Са ля нік на раз г ля дзе 
яго скар гі не стаў ча каць за вяр шэн ня ад
п ра ца ва на га і прад ка заль на га су до ва га 
сцэ на рыя. Ён пры ка ваў ся лан цу гом да 
стой кі ў за ле су да, пак рыў ся бе бе лачыр во
набе лым сця гам і за чы таў да ку мен ты пра 
гі бель сва іх сва я коў у Дру гую су свет ную 
вай ну.

— Яны за гі ну лі за Не за леж насць Ра дзі
мы, — пад су ма ваў ён свой вы ступ. — А іх 
наш чад ка, мя не, ця пер су дзяць за тое, што 
я пра цяг ваю іх свя тую спра ву і так са ма вы
сту паю за Не за леж насць...

Суд дзя пе ра ля цеў у дру гую за лу, дзе 
і за вяр шыў раз г ляд скар гі Са ля ні ка без 
Са ля ні ка. Ну, і вя до ма ж, су праць Са ля ні ка. 
Са мо га ж Са ля ні ка выр ва лі з лан цу го вых 
аб дым каў спе цы яль ны мі пры ла да мі ад
па вед ныя служ бы. А пас ля яго вы ва лак лі 
з бу дын ка су да лю дзі ў чор ным з ма ска мі 
на тва рах...

— Я ба ра ніў і бу ду ба ра ніць Не за леж
насць Бе ла ру сі, — за яў ляе на чар го вым пра
цэ се Ва дзім Са ран чу коў. — Да рэ чы, Кан сты
ту цыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь па тра буе та кіх 
дзе ян няў ад кож на га, — пад су моў вае ён.

А на на ступ ны дзень Сяр гей Ве ра ме ен
ка ўжо за яў ляе, што гэ та не суд, і пра па ноў
вае суд дзю іс ці па піць ка вы ды за чы таць 
ужо і так усім вя до мае ра шэн не. Суд дзя 
так і зра біў. Але як ён за чыт ваў гэ тае 
ра шэн не, сам Ве ра ме ен ка, пры соль най 
пад т рым цы Са ля ні ка, спя ва лі на ўсю су до
вую за лу гімн „Мы вый дзем шчыль ны мі 
ра да мі”...

А ў гэ ты час па ўсёй Бе ла ру сі лю дзі збі
ра лі гро шы на штра фы ак ты ві стам, якіх 
асу дзі лі за ак цыі „За Не за леж насць”. Бе ла
ру сы ах вя ру юць свае срод кі. І не та му, што 
яны ліш нія, а та му, што кошт пы тан ня вель
мі вы со кі — Не за леж насць Ра дзі мы.

Вось вам і рэ фе рэн дум, і апы тан не, і пра
ва на цыі на са ма выз на чэн не...

Ну а су ды2020 плаў на пе ра хо дзяць 
у гімн „Мы вый дзем шчыль ны мі ра да мі”...

vВік тар СА ЗО НАЎ

Я люб лю та мат ны сок, і ў мя не яго заў сё
ды за ма ла, та му тое, што ў мя не ёсць, пе ра
лі ваю ў шклян ку. Да апош няй кроп лі. Да пус
цім, шклян ка толь кі на па ло ву поў ная. Гэ та 
больш чым ні чо га ў лю бым вы пад ку. Вось 
пра віль ная ме ра за да валь нен ня аль бо рас
ча ра ван ня — паў ш к лян кі со ку аль бо аж паў
ш к лян кі со ку! Тым не менш я спа дзя ваў ся 
да стаць яго з бу тэль кі больш, а пап раў дзе, 
ха цеў вы піць цэ лую шклян ку со ку. Ці на ват 
дзве, ка лі б пак ла па ціў ся пра яго па стаў ку. 
На жаль, не па ста раў ся. Па роз ных пры
чы нах. На пры клад, зза не да хо пу гро шай. 
Ха чу ці не, му шу за да во ліц ца тым, што маю 
ў гэ ты час. І я не за да во ле ны. Але я ве даю, 
што ўсё па чы на ец ца ў га ла ве. Я зай ма ю ся 
звы чай най пра фе сі яй жур на лі ста, якая 
зза яе не ча ка най пас па лі тас ці вы цяс няе 
з жур на ліс ц ка га рын ку яго ную на дзей ную, 
зба лан са ва ную ін фар ма цыю, пад ма ца ва
ную ве да мі пра той ці ін шы прад мет. Сён ня 
ўсе пі шуць, што хо чуць, і ка лі хо чуць, толь кі 
каб хут чэй, каб больш чым тое, што мож на 
ўба чыць у ін тэр нэ це (але не толь кі ў ін тэр
нэ це) і не за леж на ад та го, пра што і як пі
шуць, — про ста для та го, каб зра біць агуль
на да ступ ны мі па ру сва іх пра па ноў, выск ра
ба ных з па ты лі цы, як пра ві ла, най час цей 
у фор ме свай го не ас п рэч на га мер ка ван ня. 
У рэш це рэшт, чым яны больш су пя рэч лі
выя, тым больш чы та юц ца. Для тых, хто 
пі ша, гэ та пе ра ліч ва ец ца ў па ме ры пла ты. 
Для ўсіх астат ніх — у не вы мер нае аса бі стае 
за да валь нен не. І тым больш не ас п рэч нае, 
чым больш сум ніў нае. Асаб лі ва, ка лі па доб
нае пі сан не па хо дзіць з фейкнью са вай па
э ты кі, якая бу ду ец ца на ня ве дан ні, аг рэ сіі, 
а ча ста на кры ва душ нас ці і хлус ні. Я не ха
чу мець з та кім чым сь ці ні чо га су поль на га. 
Да ня даў ня га ча су ме дый ным нось бі там 
для яго бы лі гра мад скія ту а ле ты. У ця пе
раш ні час іх заў сё ды за мя ня юць шы ро ка 
чы та ныя буль вар ныя га зет кі і плёт кі. Але 
гэ та менш. Што ты чыц ца жур на лі сты кі ту а
ле та, то яго чы тан не бы ло аб ме жа ва ным. 
У боль шас ці вы пад каў іх пла да ві ты мі ства
раль ні ка мі бы лі нас цен ныя твор цы. Ак ра
мя, зра зу ме ла, вы пад ко вых і вы му ша ных 
тэр мі но вы мі аб ста ві на мі ка ры сталь ні каў, 
якія зза пат рэ бы, бы лі іх чы та ча мі. Ну, трэ
ба ж бы ло ку ды па ве сіць во чы ў... за ка ка
ным гра мад скім ту а ле це. Я ве даю. Га ды та
му я і сам быў ах вя рай, хм... та кіх аб ста він. 
Мой на чаль нік у той час на кі ра ваў мя не 
ў дэ ле га цыю ў ад но мя стэч ка. Я па ві нен 
быў апы таць ад на го яга мос ця. Ехаў ту ды 
цяг ні ком паў но чы. На сві тан ні ту ды тра піў. 

Ра ту ша, дзе 
мы па га дзі лі ся 
па га ва рыць, 
бы ла за чы не
на ча тыр ма 
зам ка мі, адзі
ны ў го ра дзе 
рэ ста ран быў да гэ та га ча су за кры ты. 
Бы ло за над та хо лад на, каб ся дзець на лаў
цы ў пар ку, і я пра гу ляў ся, каб пра ба віць 
час ва кол мяс цо вай рын ка вай плош чы. 
Гра мад ская пры бі раль ня пры се ла ў сва ім 
ку точ ку. Зда ры ла ся, што мя не пры ціс ну
ла... На шчас це, сра чык ужо быў ад кры ты. 
Яго са ні тар ны стан, ня гле дзя чы на пыш ны 
ка бі нет «ба бу лі», быў та кі, які быў — я не ве
даў, ку ды па дзець во чы. І я за няў ся ін фар
ма цы яй на сця не. Ад на з іх мя не ша ка ва ла. 
Я быў у гэ тым мя стэч ку ўпер шы ню, ні ко га 
ў ім не ве даў, і вось што я пра чы таў: «Мі рэк! 
Пе рад ма і мі ва чы ма ты вый шаў на свін ню! 
Ак та вій.» Вось як я «вый шаў»!?. Вось я свін
ня. Уя віў ся бе ба са нож на свін ні, свін ня 
піш чыць і дзя рэ лыч... У фі на ле я па ва ліў ся 
ў гразь. А смя яў ся ж на да мною ней кі Ак та
вій, ха ця я ні ко лі не суст ра каў ка гоне будзь 
з та кім імем. Гэ та быў ві да воч ны фейк
ньюс, на жаль, у яго бы лі на ступ ствы. Ка лі 
я, на рэш це, знай шоў су раз моў цу, прад ста
віў ся яму па іме ні. Спа чат ку ён нах му рыў ся, 
па гля дзеў на мя не з неп ры ха ва най ва ро
жас цю. «Ну, ужо па раз мо ве», — па ду маў 
я з жа лем. Але рап там яго твар пас вят леў, 
і ён вы бух нуў га ме раў скім сме хам. І так са
ма бы ло ўжо па раз мо ве. Гэ та зна чыць па 
та кой, якую я пла на ваў. Та му што мы раз
маў ля лі не каль кі га дзін, раз г ля да ю чы пы
тан не, ці лепш лез ці на свін ню, ці вый с ці на 
яе. Вы свет лі ла ся, што не каль кі мі сут ка мі 
ра ней мой су бя сед нік у вы пад ко вых ана ла
гіч ных аб ста ві нах стаў чы та чом та го ж ту а
лет на га фейкнью са. І фор ма за пі су так са
ма не па да ла ся яму ла гіч най. За вык лю чэн
нем та го, што яго больш хва люе: кім быў 
той Ак та вій? «Ве даю ўсіх у сва ім мя стэч ку. 
А та ко га яма!» Усё ж ён ёсць! Бо ж ён да
клад на пад пі саў ся — Ак та вій! «Да ра гі мой 
пан, вы раз на пад піс ва юц ца толь кі тыя, хто 
мае сваю гі сто рыю. Ней кі ана нім ны Ак та
вій без яе ніх то. Ну, хі ба толь кі пад к лад вае 
ін шым свін ню». Гэ ты мо мант кі ра ваў мною 
пад час на пі сан ня ін тэр в’ю з не дур ным ча
ла ве кам з глу хо га, ма лень ка га мя стэч ка. 
Я мог за га на рар на быць скрын ку та мат на
га со ку. Але не на быў. Зда ец ца, ку піў шклян
кі. Гэ та і так больш, чым ніш то.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Сі лу дае мне ма літ ва. 
Нат х нен ня трэ ба ча сам па шу каць у ін тэр нэ це 

Настаўнікі роднай мовы

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

— Вы ву чаць бе ла ру скую мо ву я ста ла 
ў лі цэі. Яна мне бы ла вель мі бліз кая, 
род ная мо ва і я ра шы ла пе ра да ваць на
ступ ным па ка лен ням, каб яна ні ко лі не 
за гі ну ла.

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

— Мой ідэ ал гэ та мая сяб роў ка ад на кур с
ні ца, Алі на Ваў ра нюк. Сап раў д ная на стаў
ні ца, для якой ня ма не маг чы ма га.

— 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.

— Так. Я суп ра цоў ні чаю з на стаў ні ка мі 
бель скай «трой кі» Яў ге ні яй Ва сі люк, 
Ярас ла вам Па доль цам, Ан д рэ ем Ма
ро зам а так са ма з Ан най Бжа зоў скай 
з Бель ска га бел лі цэя

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

— Цэнтр бе ла ру скай куль ту ры ў Вар ша
ве.

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

— Пра ек таў у нас ня ма.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Я вель мі люб лю дэк ла ма тар скія кон
кур сы, у якіх мае вуч ні вель мі ах вот на 
пры ма юць удзел.

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

— Ка лі га ва рыць пра баць коў я заў сё ды 
ма гу раз ліч ваць на іх да па мо гу. Мы лі
чым на шай су поль най спра вай пе ра даць 
дзе цям іх род нае.

— 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?

— Я пра цую на стаў ні кам толь кі шо сты 
год і да гэ туль вуч ні аба вяз ко ва вы ву ча
юць бе ла ру скую мо ву. Ду маю, што ка лі 
вя дзец ца на ву чан не на прын цы пе доб
ра ах вот нас ці, скла да най спра вай для 
на стаў ні ка мо жа быць за ах воч ван не 
вуч няў.

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

— На ўро ках вуч ні пра цу юць ах вот на, та
му ня ма з гэ тым праб ле мы.

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

— У мя не два лаў рэ а ты

— 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?

— Я ду маю што за раз наш го нар гэ та пад
руч ні кі для кла саў 13, якія да па са ва ныя 
да су час нас ці. З не цяр пен нем ча каю пад
руч ні каў для ста рэй шых кла саў.

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

— Ле ман тар.

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

— Мі ра Лук ша

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

— «Баб скія гі сто рыі» Мі ры Лук шы (чар го
вы раз).

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

— Ка лі толь кі ёсць маг чы масць, заў сё ды 
ах вот на пра цяг ваю да яе ру ку.

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

— Ду маю, што фэ сты з цык ла «І там 
жы вуць лю дзі». Яны вель мі па трэб ныя 
і ці ка выя.

— 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?

— Са сва і мі вуч ня мі заў сё ды ста ра ю ся 
раз маў ляць на род най мо ве, ча ста на 
мяс цо вай га вор цы.

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

— Прык рыя рэ чы бы ва юць, ка лі пра цу
еш з людзь мі, але я іх хут ка за бы ваю.

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

— Не ве даю ці ёсць штось ці та кое, што 
мя не па ло хае і нак лі кае сто му.

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

— Яш чэ ня ма, але спа дзя ю ся што бу
дуць.

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

— За сваю пра цу ат ры ма ла я ў мі ну лым 
го дзе гра шо вую ўзна га ро ду ды рэк та ра 
шко лы.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Сі лу дае мне ма літ ва. Нат х нен ня трэ ба 
ча сам па шу каць у ін тэр нэ це :)

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

— Са мым пры ем ным ус па мі нам з’яў ля
ец ца хві лі на, ка лі мае ву ча ні цы ста лі 
лаў рэ ат ка мі кон кур су. Гэ та быў дру гі год 
ма ёй пра цы ў шко ле і ніх то не спа дзя ваў
ся гэ та га.

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

— Белчыр во набе лы сцяг і герб Па го ня.

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

— У сён няш нім све це вель мі ма ла каш
тоў нас цей. Уро кі бе ла ру скай мо вы гэ та 
да дат ко выя га дзі ны ў пра гра ме, а не доў
га ча ка ныя за нят кі. Бе ла ру сы, ша нуй ма 
сваё род нае! Га на рым ся гэ тым і заў сё ды 
будзь ма ра зам!

Апы таль нік пра вя ла 
vГан на КАН Д РА ЦЮК

Мар та ІГ НА ТО ВІЧ, на стаў ні ца ў бель скай НШ н-р 1 ім’я арх. Лукаша Война-Ясінецкага, 
на ра дзі ла ся 14 кра са ві ка 1985 г. у Бель ску-Пад ляш скім. За кон чы ла ПШ № 4, а пас ля 
бел лі цэй імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель ску-Пад ляш скім. Да лей па сту пі ла ва Уні-
вер сі тэт у Бе ла сто ку і за кон чы ла фа куль тэ ты бе ла ру сі сты кі і ру сі сты кі. На стаў ні цай 
пра цуе ўжо шо сты год і, як са ма ад зна чае, ёй гэ тая пра фе сія па ду шы. Спя вае ў цар-
коў ным хо ры, а так са ма вя дзе цар коў ны дзі ця чы хор. Вя дзе і ра зам са сва і мі вуч ня мі 
гу ляе ў тэ атр. Жы ве ў Бель ску.
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Сяб роў ская 
су стрэ ча
19 сту дзе ня, Ва дох рыш ча. Вер ні кі Пра-

ва слаў най цар к вы зран ку ўдзель ні ча лі 
ў ас вя чэн ні ва ды, за тым су стра ка лі ся 
пры свя точ ным за стол лі ў кам па ніі ся-
мей ні каў і сяб роў. У мя не ў гэ ты дзень 
ад мыс ло вая на го да — вась мі дзя ся тыя 
ўгод кі з дня на ра джэн ня. Ад да чок і ўну-
каў ат ры маў та кія він ша ван ні:

Ня хай у дзень твай го свя та
Ус меш ка на вус нах га рыць,
Гро шай ня хай бу дзе ба га та
Дзень кож ны шчас цем хай зві ніць.
У дзень на ра джэн ня жа да ем
Ка хан ня, шмат доб рых пры год,
Для ця бе сэр ца хай спя вае
Пес ню сён ня і цэ лы год!
Ад сяб роў па фей с бу ку ат ры маў я дзя-

сят кі він ша ван няў і па жа дан няў. Зна чыц-
ца, яш чэ не за бы лі ся цал кам пра Сі да ру ка, 
ніў ска га ка рэс пан дэн та. Усім ім ра зам 
і кож на му па а соб ку ніз кі пак лон і шчы-
рае дзя куй! Га доў пяць та му ар га ні за ваў 
я свае ўгод кі ў „Ні ве”. За раз не ў змо зе, 
хва ро ба не даз ва ляе. З пры ем нас цю ма-
гу ад зна чыць, што сё лет нія ўгод кі свят ка-
ваў я з доч ка мі і ўну ка мі — ня стом ны мі 
спа да рож ні ка мі май го жыц ця, а так са ма 
з за ду шэў ны мі пры я це ля мі Мі ха сём Ан д-
ра сю ком і яго най жон кай Га лі най, Сця па-
нам Ка лен дай з Бель ска-Па ляш ска га ды 
Ва ло дзем Да ні лю ком з Ма лін нік. Пры ем-
на бы ло пра вес ці свя точ ны дзень у так 
сар дэч най і сяб роў скай кам па ніі.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Птуш кі і лю дзі
Як вя до ма, ка лі ня ма га доў лі хат няй 

жы вё лы ды ку рэй, гу сей, ін ды коў і ін шай 
хат няй птуш кі, та ды ня лёг ка пе ра жыць 
зі му ку ра пат цы, са ро 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 ма ла пры яз-
ных дзі кім птуш кам драў ля ных ста дол 
з дух мя ным се нам і са сна па мі жы та, аў-
са або пша ні цы ды хля воў і свір наў нак-
ры тых утуль най ім са ло май.

Ды ёсць, між ін шым, у На раў чан скай гмі-
не Гай наў ска га па ве та, лю дзі, якія да па ма-
га юць птуш кам пе ра зі ма ваць. Ужо мно га 
га доў пад кор м лі вае іх Ве ра Клі мюк з ці хай 
ляс ной Плян ты. Мае яна дзве пту шы ныя 
ста ло выя. Да яе пры ля та юць бе рас цян кі, 
івал гі, сі ні цы, сне гі ры. А сой кі, дык тыя ў яе 
на па на двор ку па ста ян ныя гос ці ле там і зі-
мой.

Пад кор м кай ма лых дзі кіх пту шак зай-
ма ец ца адзін жы хар На він (да яго ах вот на 
пры ля та юць са ро кі, сі ні цы і дзят лы) і трох 
з Но ва га Ляў ко ва. Не пі саў я яш чэ толь кі 
пра но ва ляў коў ца Яў ге на Хар ке ві ча, бо ня-
даў на да ве даў ся пра яго хо бі. Гас па да рам-
апе ку нам птуш кі ад дзя чаць вяс ной сва ім 
ра дас ным пры го жым спе вам. (яц)

Зім нія ка ні ку лы
За раз школь ні кі ма юць двух тыд нё выя 

зім нія ка ні ку лы. У На раў чан скай гмі не Гай-
наў ска га па ве та зап ра ша юць да ся бе на 
куль тур ныя ме ра пры ем ствы і ці ка выя за-
нят кі гмін ны ася ро дак куль ту ры (ГАК), га-
ле рэя, біб лі я тэ ка і свят лі ца ў На раў цы ды 
свят лі цы і біб лі я тэ кі ў Се мя ноў цы і Ста рым 
Ляў ко ве.

Вя ско выя да мы куль ту ры пра па ну юць 
за нят кі ў па мяш кан нях і па-за свят лі ца мі. 
У свят лі цах ад бы ва юц ца, між ін шым, су-
стрэ чы з лес ні ком з Над ляс ні цтва ў Броў-
ску, ла дзяць спа бор ні цтвы па на столь ным 
тэ ні се, ах вот ныя зай ма юц ца леп кай з глі-
ны, ро бяць ма ке ты мяс цо вых аб’ ек таў ці ка-
вых па ар хі тэк ту ры, ры су юць ву га лем. На 
пла стыч ных за нят ках вы кон ва юць паш-
тоў кі, лам пі ё ны, ма люн кі тэх ні кай ка лаж, 
ву чац ца скла дан ня ары га мі.

У ГА Ку ў На раў цы зап ла на ва лі кар на-
валь ны баль, па ча лі ўжо рых та ваць кас цю-
мы і ма скі. У Се мя ноў цы на ме ці лі па е хаць 
на ку ліг (як не бу дзе сне гу, то ба ло на вы-
мі ва за мі) і па гу ляць у ле се ля вог ніш ча. 
У трох свят лі цах бу дзе на ву ка пя чэн ня і га-
та ван ня ды вы шыў кі (гаф та ван ня) На ну ду 
не трэ ба бу дзе на ра каць. (яц)

На прэ зен та цыю «Вер но го 
сло ва» ў Нар ву, па е ха лі 
мы з Мі рай Лук шай на 
аў то бу се, і так ска заць, 

з ду шой у пят ках. Не ве да лі, ці па шан цуе 
вяр нуц ца на зад. І не бы ло вы ха ду! Нам 
вель мі ха це ла ся пад тры маць ніў скую аў
тар ку. А для мя не асаб лі ва, па коль кі Ве ра 
Ру сі но віч (у дзя во цтве Ве ся На за рук) з ма
ёй вё скі, Кут лоў кі. І шчы ра ва ла я не каль кі 
дзён пры ўзнік нен ні яе збор ні ка, зна чы ла 
дыф тон гі і пра ві ла кан чат кі ў дзе яс ло вах. 
Ну, сам вык лік быў пры го жы і зда ро вы. 
Ве ра Ру сі но віч пад рых та ва ла том на 
ары гі наль най мо ве на шай вё скі. А пас ля, 
кож на му з асоб на, яна на пі са ла ра зам 
з аў тог ра фам: «Чы та ем па-сво е му».

Са праў ды, ве ча рам 22 сту дзе ня ў Нар
ваў скай біб лі я тэ цы чы та лі, га ва ры лі 
і спя ва лі па-сво е му. Ад чу ва ла ся глы бо кае 
зра зу мен не, уз ру ша насць і ўдзяч насць 
аў тар цы.

І не паў тор насць хві лі ны.

Мы не сум ня ва лі ся, што прэ зен та цыя 
тво раў Ве ры Ру сі но віч пя рой дзе ў гі сто
рыю Нар ваў скай гмі ны. І па цяг не за 
са бой, як гэ та ўжо ад бы ва ец ца ў На раў чан
скай гмі не, мо ду на су стрэ чы з жы вым 
сло вам і мяс цо вы мі, на род ны мі аў та ра мі. 
Ды рэк тар біб лі я тэ кі Ан на Са віц каяАн джэ
юк як ніх то ра зу мее важ касць та кой ідэі. 
Яна са ма дак ла ла ся да вы дан ня кніж кі як 
спон сар ка.

— Ха це ла ся мне, каб бы ла кніж ка Ве ры, 
— пра ка мен та ва ла ўсё спа да ры ня Ан на.

* * *
З Ве рай Ру сі но віч я зна ё мая з дзі ця чых 

га доў і ве даю як ба лю чай і пак ру ча стай бы
ла яе да ро га да твор ча га са ма ад к рыц ця. 
Але шчас це не па кі да ла, у доб ры мо мант 
жыц ця яна су стрэ ла а. Ры го ра Сас ну. Ба
цюш ка па ра іў раск рыц ца шы рэй, пі саць 
у «Ні ву». У га зе це яна пат ра пі ла пад пра фе
сій ную апе ку па э тэ сы Мі ры Лук шы, якая 
ма ты ва ва ла не толь кі пі саць, але і пры
маць удзел у лі та ра тур ных кон кур сах.

І гэ та спра ца ва ла.

Сціп лую Ве ру Ру сі но віч да ца ні ла жу ры 
ХХІІ Агуль на поль ска га кон кур су бе ла ру
скай па э зіі і про зы «Дэ бют», ды ўзна га ро дзі
ла яе прэ стыж ным дру гім мес цам. Пос пех 
зла го дзіў хва ля ван не, няў пэў не насць і не
да хоп во пы ту. А ў хо дзе прэ зен та цыі вы ра
ша ла спан тан насць і ад к ры тасць лю дзей. 
Вось, ужо ў біб лі я тэ цы спа да ры ня Ан на 
Са віц каяАн джэ юк, пап ра сі ла нас з Мі рай 
па вес ці суст рэ чу. І мы ад ра зу зга дзі лі ся. 
Ве ча ры на, на якую тлум на з’е ха лі ся лю дзі 
з Нар вы і на ва кол ля, па ча ла ся з му зыч най 
ін тэр п рэ та цыі вер шаў на род най па эт кі. 
Пес ні пад гу кі гі та ры вы ка на лі Кшысь Гры
ня віц кі з сяб роў кайпры га жу няй. Ён так са
ма аў тар уну шаль на га ды зай ну «Вер но го 
сло ва»....

Да лей, як гэ та па він на быць, пай ш лі 
аў тар скія чы тан кі — шчы рыя, спан тан ныя, 
про стыя. І рас по вед пра са мую Кут лоў ку, 
якая па да ры ла нат х нен не ўжо не ад на му 
твор цу. Твор чы дух пра нік не толь кі ша ноў
ную пуб лі ку, але, зда ец ца, і ўпры го жа ныя 
на ка ляд ны лад сце ны і пры ла ды. Ды 
на ват ніх то не здзі віў ся, ка лі спа да ры ня 
Алі цыя Стань ко, шмат га до вая біб лі я тэ кар
ка з Ла сін кі, за чы та ла свой верш пра хлеб. 
Верш, на ла сін скаляў коў скай га вор цы, 
прыс вя чаў ся Ве ры Ру сі но віч і за яў ляў пра 
яе вер насць род на му све ту.

* * *
Мне са мой пры ем на бы ло пры га даць 

пра ста ра жыт ную мет ры ку Кут лоў кі, вя
до май ужо ў га ды Рым скай ім пе рыі. Пра 
па мяць нар ман ска га пе ры я ду на па мі нае 
ком п лекс кур га ноў ІІІIV ста год дзяў за 
вё скай. Яш чэ ў га ды май го дзя цін ства 
праз вё ску вя ла Нар ваў ская да ро га, якой 
да бі ра лі ся ся ля не з на ва коль ных вё сак на 
аў тор ка вы ры нак у ме сто ві Нар ва. Ус лед 

фур ман кам цяг ну лі і лю дзі з ма ёй вё скі, 
заў сё ды ад к ры тыя на жы вое, но вае і гра
мад скае. Вось, тая гра мад скасць, шчы рая 
друж ба і ўза е ма да па мо га вель мі ві да воч
ны на ста рон ках «Вер но го сло ва». А ха ту 
Ве ры Ру сі но віч я ад па чат ку звяз ваю 
з «Ні вай» і сшыт ка мі, у якіх, ад ру кі, бы лі 
за пі са ны ка ляд кі і цар коў ныя ма літ вы. 
У пе рад ка ляд ны пе ры яд мы пры хо дзі лі 
ў яе ха ту, каб вы ву чаць ка ляд кі. Лі дзія На
за рук (ма ці Ве сі) ак ты ві за ва ла ў на шай (не 
над та ўжо і рэ лі гій най вё сач цы) круг цар
коў ных брат чыц. Дзя ку ю чы яе ам бі цы ям, 
кут лоў скія ма ла дзі цы ка ры ста лі ся пра вам 
вы стой ван ня ў па чат ку цар к вы на важ ных 
ба гас луж бах. Рэ лі гій насць у нас звяз ва лі 
з кніж кай і га зе тай. Вось з не вя лі кай Кут
лоў кі, як уда ло ся мне па лі чыць, пяць асоб 
твор ча звя за ных з «Ні вай. У 60я га ды 
ў наш тыд нё вік пі саў на пра вах ка рэс пан
дэн та ўраж лі вы Пе ця Бань коў скі. Праз 
ней кі час з «Ні вай» пра фе сій на звя заў ся 
Мі ша Хі лі ма нюк, пас ля я і мая ма лод шая 
ся стра Ася, якая пе рак ла ла вер шы і ра ма
ны з фран цуз скай і ан г лій скай на на шу, 
кут лоў ску, мо ву.

Ды том «Вер ное сло во» Ве ры Ру сі но віч 
не над та здзі віў. Ён ба чыц ца як ла гіч ная 
пас ля доў насць на ша га па чуц ця сва бо ды 
і лю бо ві да род на га.

Праў да, у зга да най лю бо ві ніх то не мог 
па раў няц ца з Ва няй На за ру ком (род ным 
бра там Ве ры), шмат га до вым сол ты сам 
Кут лоў кі, шмат лі кім баць кам хрос ным 
і вер ным чы та чом «Ні вы». Ды ка лі сця га лі 
ў на шу вё сач ку роз ныя эт ног ра фы і дас
лед чы кі фаль к ло ру, пры гра мад скай гас
ці не Ва ня ча ста ваў усіх аў тар скім то стам, 

які гу чаў ме на ві та так: «За шчас це і во лю 
бе ла ру саў!» Пас ля гос ці са све ту пі са лі 
і га ва ры лі, што ні дзе больш яны не чу лі та
ко га пры го жа га то сту.

* * *
Том вер шаў «Вер ное сло во — вя лі кі вы

да вец кі пос пех! Прэ зен та цыя ў Нар ве пры
цяг ну ла столь кі на ро ду, што аж но ўсе здзіў
ля лі ся ад куль наз бі ра ла ся столь кі лю дзей 
у абяз лю джа най гмі не. За ві та лі сяб роў кі 
аў тар кі з цар коў на га бра цтва, жан чы ны 
з Ко ла вя ско вых гас па дынь, пры е ха лі сяб
роў кі з Кут лоў кі з му жа мі. На прэ зен та цыі 
мы па ба чы лі са ма ві тую па ню Та ма ру 
Ляш чын скую, у якой нюх да сап раў д най, 
не пад роб ле най эстэ ты кі. Сол ты ска Са цоў 
да ве да ла ся пра прэ зен та цыю па фей с бу
ку. Пры е ха ла зга да ная ўжо па ні Алі цыя 
Стань ко і сам на ста я цель Ла сін ска га пры
хо да ба цюш ка Ге ор гій Кос.

І лю дзі па ці ка ві лі ся не толь кі смач ным 
па ча стун кам!.. Каб ат ры маць аў тог раф, трэ
ба бы ло вы стой ваць у доў гайдоў гай чар зе. 
Усім бы ло пры ем на, доб ра і смач на.

Мы з Мі рай Луш кай, ха ця вель мі ба я лі
ся, шчас лі ва вяр ну лі ся апош нім аў то бу сам 
у Бе ла сток з дух мя ным хле бам ад са мой 
аў тар кі. І вар та бы ло! Я ўсю да ро гу ду ма ла 
пра сваю ад мі ра ю чую вё сач ку, якую ў чац
вёр ты дзень Трох ка ра лёў так яр ка ўзве ся
лі лі ў Нар ве.

Дзя кую, Ве ра Ру сі но віч! Дзя кую, Ан на 
Са віц каяАн джэ юк!

vТэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Ве ра Ру сі но віч па ра да ва ла наш свет!

n Ан на Са віц кая-Ан джэ юк (злева), Хрыстафор і Ян Грынявіцкія 
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Ха ты 
пры пуш чы
Люб лю пры го жыя драў ля ныя вя ско-

выя ха ты ў за се ні вы со кіх дрэў. Яны 
най больш пры яз ныя для ча ла ве ка. 
У та кім до ме я на ра дзіў ся і за раз у ім 
жы ву. На раў ш чы на ў Гай наў скім па ве це 
драў ля ны мі ха та мі ба га тая. 17 сту дзе ня 
гэ та га го да па ехаў я на ро ва ры ў бе ла ру-
скія пры пуш чан скія вё сач кі Пад ляў ко ва 
і Суш чы Ба рок (тут Бе ла веж ская пуш ча).

У Пад ляў ко ве на ле вым бе ра зе ра кі 
На раў кі дзе вяць аб жы тых драў ля ных 
да моў і два ста рыя. Ся род драў ля ных 
бу дын каў най п ры га жэй шыя да мы Ірэ ны 
і Ула дзі мі ра Су ха до лаў (ён зда лёк кі да ец-
ца ў во чы), Аляк сея Су ха до лы і Мі ка лая 
Су ха до лы. У Мі ка лая Су ха до лы аша ля ва-
ны дом з пры го жым га нач кам ад ву лі цы. 
Не ка то рыя да мы па ма ля ва ныя ў бе лы, 
яс на-сі ні, аран жа вы або жоў ты ко лер. 
Усе аб га ро джа ныя пла та мі. Драў ля ны 
дом ку пі ла, ад ра ман та ва ла і па ста ві ла 
пры го жы драў ля ны плот жы хар ка Вар-
ша вы. Яна пры яз джае ў Пад ляў ко ва вяс-
ной і ле там. Та ды тут вель мі пры го жа. 
Пры ро да ў роск ві це. У маі ве ча ра мі чу-
ваць са лаў і ны спеў у ку стах над ра кою. 
Яна яго лю біць. Яна лю біць пры ро ду.

Пад ляў ко ва — вё сач ка на скры жа ван-
ні ас фаль та вых да рог у Но вае Ляў ко ва, 
Ах ры мы, Бяр нац кі Мост і На раў ку. На ліч-
вае яна 32 жы ха роў. Вё сач ка пры го жа 
рас па ло жа на: у яе з ад на го бо ку пад сту-
па юць над рэч ныя лу гі і се на жа ці, а з дру-
го га — Бе ла веж ская пуш ча. У ся ле пе ра-
ва жа юць драў ля ныя да мы. Му ра ва ных 
няш мат — уся го ча ты ры. Іх па бу да ва лі 
тыя, хто пра ца ваў на ке ра міч най фаб ры-
цы ў Ста рым Ляў ко ве.

У Суш чым Бар ку, вё сач цы рас па ло жа-
най па а ба пал па вя то вай ас фаль та вай да-
ро гі, якая вя дзе з Пад ляў ко ва ў Мін коў ку 
і да лей у На раў ку, пра жы вае 16 ча ла век. 
Тут сем драў ля ных хат. Пры го жыя драў-
ля ныя да мы ма юць Аль ж бе та і Яў ген 
Су ха до ла ды Ула дыс лаў Гры ка, які зай-
ма ец ца аг ра ту рыз мам. У Суш чым Бар ку 
драў ля ны дом ку пі лі і пры го жа ад ра ман-
та ва лі вар ша вя кі.

Гэ тая ці хая і спа кой ная вё сач ка над 
ра кою На раў кай скла да ец ца з дзвюх 
кры ху ад да ле ных ад ся бе ча стак, якія 
раз дзя ляе дрыг вя ное ба ло та і вер ба ло-
за вае ку стоўе на ім. Тут во дзяц ца вод-
ныя і ба лот ныя птуш кі. Па лю бі лі гэ тае 
мес ца бус лы. Пер шая част ка ся ла зна хо-
дзіц ца пры са мым ле се, дру гая — по бач 
чы гун кі, якая бя жыць з Гай наў кі ў Се мя-
ноў ку і да лей у Ці соў ку. (яц)

Гай наў ка пры га жэе
19 сту дзе ня гэ та га го да на ве даў я ра-

ён Гай наў кі, у якім даў но не быў. Вы браў-
ся на шпа цыр па ву лі цы Вар шаў скай на 
ву лі цу Ка ла дзея. Ад сюль да чы гу нач-
на га вак за ла ру кой па даць. На Вар шаў-
скай, як доб ра па мя таю, быў ста ры брук. 
За раз на ву лі цы Вар шаў скай і Ка ла дзея 
роў ны ды глад кі ас фальт і прак ла дзе ны 
тра ту а ры. На Ка ла дзея толь кі на ад ным 
ба ку.

Я пай шоў па тра ту а ры доў гай ву лі цы 
Ка ла дзея. У шас ці дзя ся тых га дах яна бы-
ла пяс ча ная і пас ля даж джоў ста я лі вя лі-
кія лу жы, якія трэ ба бы ло аб мі наць і аб мі-
наць ды іс ці пры са мых та ды драў ля ных 
пла тах. Я ішоў і ўгля даў ся на ву лі цы, якія 
пры мы ка юць да ву лі цы Ка ла дзея, між ін-
шым, Цес ную, Вей скую, Вер па хоў ска га, 
Лу га вую (Łą ko wa) і Дзі буа (Du bo i sa). Усе 
яны ма юць ас фаль та выя ма ста выя.

Апош няя з іх, — як па мя таю, — бы ла 
раз’ ез джа на і шы ро кая. Час ця ком ха дзіў 
я па ёй у 1965-1969 га дах. Мок рай вяс-
ной, ле там і во сен ню тут амаль увесь час 
ста я ла ба ло та. Ця пер на ву лі цы ас фаль та-
вая ма ста вая. Тра ту а ра ня ма. Па а ба пал 
ёсць шы ро кія або чы ны і на іх „дзі кія” аў та-
ста ян кі.

У гэ тым квар та ле го ра да пры го жыя 
ад на па вяр хо выя драў ля ныя і му ра ва-
ныя да мы. Па над вор кі даг ле джа ныя і аб-
га ро джа ныя. Усю ды па ра дак. (яц)

У пер шым пле нэ ры 
разь бы па дрэ ве, які 
ар га ні за ва ла Куль тур

нае аб’ яд нан не «Ты бель» 
з Яку бо ва ў Му зеі і ася род
ку бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы, які быў су ар га
ні за та рам ме ра пры ем ства, 
пры ня лі ўдзел па два скуль
п та ры з Рэс пуб лі кі Бе ла
русь і Гай наў ска га па ве та. 
22 снеж ня мі ну ла га го да 
ў пры сут нас ці жы ха роў 
Гай наў кі і на ва кол ля ў Бел
му зеі ад бы ло ся пад вя дзен
не вы ні каў скуль п тур на га 
пле нэ ру і ад к рыц цё ад мыс
ло вай вы ста вы прац, вы ка
на ных у ад па вед нас ці з вя
ду чай тэ май пле нэ ру «Мая 
ма лая ай чы на».

— Ідэя разь бяр ска га пле нэ ру ўзнік ла 
ў нас даў но, але ўда ло ся яе ажыц ця віць 
толь кі ця пер. Та кія пле нэ ры ла дзі лі ся 
ў Гай наў цы ў мі ну лым і бы лі яны нам 
ін с пі ра цы яй. Ка лі не каль кі га доў на зад 
пле нэ ры ў Гай наў цы бы лі ад ноў ле ны 
і вя лі ся по шу кі мес ца, дзе мож на бы ло б 
змяс ціць разь бу, мы за пра па на ва лі пля
цоў ку на ша га  му зея. За раз мы ар га ні зу
ем свой пле нэр разь бы па дрэ ве. Спа дзя
ем ся, што і ў на ступ ных га дах пле нэ ры 
бу дуць плён ны мі ды ўзнік нуць ці ка выя 
скуль п ту ры, якія бу дзем прэ зен та ваць 
у Бел му зеі, — ска за лі стар шы ня ўпра
вы Куль тур на га аб’ яд нан ня «Ты бель», 
ды рэк тар Му зея і ася род ка бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы Та маш Ці ха нюк, які 
ад крыў пле нэр ную вы ста ву і Аг неш ка 
Ці ха нюк, сак ра тар аб’ яд нан ня «Ты бель», 
якая ў бел му зеі ку ры руе ма ста цтва.

— Разь ба па дрэ ве — плён абод вух 
пле нэ раў (та го, які ар га ні за ваў ся на па
на двор ку Гай наў ска га до ма куль ту ры 
і гэ та га, які ла дзіў ся тут, у Му зеі), ці ка
вая, ад к лі ка ец ца да на шай пуш чы і яе 
на ва кол ля. Вар та, каб вуч ні школ Гай наў
кі і на ва кол ля па зна ёмі лі ся з тво ра мі 
ма ста цтва, якія ства ра юц ца ў на шым го
ра дзе, — за я ві ла стар шы ня Ра ды го ра да 
Гай наў ка Ва лян ці на Пят ро чук.

Ся род гас цей вер ні са жу бы лі са маў
ра даў цы, рад ная Гай наў ска га па ве та 
Ала Грыц, га рад скія рад ныя Ян Хом чук, 
Яд ві га Дам б роў ская і Гра жы на Паў лю
чук.

Разь бя ры з Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ана
толь Тур коў і Аляк сандр Ла зер ка, ма
стак Марк Са пёл ка з Гай наў кі і разь бяр 
Мі ко ла Корх з Кархоў пра ца ва лі ў час 
пле нэ ру па тэ ме «Мая ма лая ай чы на». 
Вы ка на лі яны скуль п ту ры, якія ты чац ца 
мі ну ла га Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва
кол ля, пры ро ды, сель ска гас па дар чых 
прац і су час най ак тыў нас ці бе ла ру саў.

— Пле нэр пра хо дзіў пад ло зун гам 
«Мая ма лая ай чы на». Мы ха це лі, каб 
скуль п та ры па ка за лі свет, у якім мы 
жы вем што дзень, най блі жэй шы наш кра
я від, які нас ак ру жае, пры ро ду, лю дзей 
і куль ту ру, якую яны ства ра юць. Скуль п
та ры пасвой му па ка за лі ма лую ай чы ну, 
вы рэз ва лі по ста ці ба буль, мам. На скуль
п ту рах па ка за ны ўспа мі ны з дзя цін ства 
і паз ней шых пе ры я даў жыц ця аў та раў. 
У разь бе ад люст ра ва на Бе ла веж ская 
пуш ча, важ нае мес ца на шай ма лой ай чы
ны, — за я ві ла сак ра тар аб’ яд нан ня «Ты
бель» Аг неш ка Ці ха нюк, ар га ні за тар ка 
пле нэр най вы ста вы.

Скуль п та ры, якія пра ца ва лі ў бел му
зей най май стэр ні ка ля двух тыд няў, разь
бя ры лі ў ду бі не і лі стоў ні цы. У пле нэ ры 
пры маў удзел вя до мы ў Бе ла ру сі і ў нас 
на Бе ла сточ чы не бе ла ру скі скуль п тар 
Ана толь Тур коў з Ка мян ца, яко га пра цы 
зна хо дзяц ца ў пры ват ных ка лек цы ях 
у еў ра пей скіх кра і нах. Во сен ню мі ну ла га 
го да ра зам з Да ра фе ем Фі ё ні кам у Му зеі 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах ад крыў ён 
свой ба рэ льеф «Сту дзі вод ская па на ра
ма». Прад ста віў на ім сім ва ліч ную гі ста
рыч ную кар ту Сту дзі во даў ХVІ ста год дзя 
і ган д лё выя шля хі, якія спа лу ча лі Сту дзі
во ды з гас па дар чы мі і куль тур ны мі цэн т
ра мі Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га і Рэ чы 
Пас па лі тай, а так са ма вы я вы гі ста рыч
ных по ста цей звя за ных са Сту дзі во да мі.

— Я «Сту дзі вод скую па на ра му» вы кон
ваў ка ля двух га доў у воль ным ча се па
між ін шы мі ма і мі за нят ка мі. Разь бя рыў 
так са ма част ку по ста цей, якія зна хо дзяц
ца ў Му зеі ў Сту дзі во дах і ў Ра ма наў цы. 
У Пар ку ка ра ле вы Але ны ў Бель скуПад
ляш скім па меш ча на мая пра ца, пры мер

ка ва ная да 450год дзя Сой ма Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га ў Бель ску. Я пры маў 
удзел у шмат лі кіх пле нэ рах ла джа ных 
у Поль ш чы, у якой зна хо дзіц ца звыш 
ста ма іх ма стац кіх ра бот, — рас па вёў на
род ны май стар Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ана
толь Тур коў. Разь бяр з’яў ля ец ца стар шы
нёй Гра мад ска га аб’ яд нан ня ама та раў 
ма ста цтваў рэ гі ё на «Бе ла веж ская пуш
ча» і Брэст чы ны «Тур», якое су пра цоў ні
чае са Сту дзі вод скім му зе ем і з Му зе ем 
і ася род кам бе ла ру скай куль ту ры ў Гай
наў цы. У час пле нэ ру ў Бел му зеі Ана толь 
Тур коў у сва іх скуль п ту рах па ка заў ма
лую баць каў ш чы ну бе ла ру саў праз ма ця
рын ства, пра цу на шых прод каў на сель
скай гас па дар цы, сяў бу ўруч ную збож жа, 
жні во з сяр пом у ру ках, аб рад да жы нак 
і ка ля да ван не.

По бач рэ а лі стыч ных прац на эк с
па зі цыі мож на ўба чыць скуль п ту ры 
з сім ва ла мі, якія кож ны гля дач мо жа 

чытайце10

Скуль п тур ны пле нэр 
у Гай наў скім бел му зеі
vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

n «Анёл-ахоў нік» Аляк сан д ра Ла зер кі

n Марк Са пёл ка ля скуль п ту ры ба бу лі — сім ва ла тра ды цыі 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 05-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 16 лютага 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Рас сы паў ся га рох на ты ся чу 
да рог, ніх то не па бя рэ: Ні 
цар, ні ца ры ца, ні пя тух ні 
ку рыц ца.
З.... на не бе.

Ад каз на ад гад ку № 1: год і 
12 ме ся цаў і 4 тыд ні. 

Уз на га ро ды — аў та руч кі — вый г ра лі 
Клаў дзія Ні кан чук, Са ра Дэр пен ская, Мар та Пет-

ру чук з Нар вы. Він шу ем!

Ёсць но вы дэ кла ма тар скі 
ва я вод скі кон курс! У па чат ко-
вай шко ле № 3 у Бель ску 21 
сту дзе ня 2020 го да пры ня лі 
ўдзел у кон кур се «Бе ла ру ская 
лі та ра ту ра ў Поль ш чы» вуч ні 
пя ці пад ляш скіх школ. Школь-
ні кі дэк ла ма ва лі тво ры чле наў 
Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’-
яд нан ня «Бе ла ве жа» (якое 
дзей ні чае з 1958 го да), а на ват 
тра піў ся верш на род най аў тар-
кі Ва лян ці ны Мядз ведзь «Мая 
вё ска» (вы бра ла яго Тац ця на 
Са хар чук). Мерапрыемства 
выдумала Іаанна Васілюк. Ма-
лод шым вуч ням (кла сы І-IV) 
спа да ба лі ся вер шы Вік та ра 
Шве да і Мі ры Лук шы ды верш 
пра вё ску Мі ха ся Ан д ра сю ка, вя-
до ма га пра за і ка. Вуч ні ста рэй-
шых кла саў дэк ла ма ва лі тво ры 
Ула дзі мі ра Гай ду ка і Мі ха ся Ша-
хо ві ча, най ста рэй шых «бе ла-
веж цаў» Вік та ра Шве да, Дзміт-
рыя Ша ты ло ві ча і Але ся Бар ска-
га, ды На дзеі Ат ры мо віч, Жэ ні 
Мар ты нюк і ад на го з най ма лод-
шых аў та раў — Юр кі Буй ню ка, 
які ву чыў ся з Бель скім бел лі цэі, 
так са ма як і член жу ры — Ян 
Чык він. Ся род ма лод шых І мес-
ца ат ры ма ла дэк ла ма цыя Зу зан-
ны Мі ран ке віч, ІІ мес ца — Зо сі 
Га лу боў скай, ІІІ — Да мі ні кі 
Мар ты нюк. У ста рэй шай гру пе 
па лі ча на за най леп шую ін тэр-
п рэ та цыя Ні кі Паў лоў скай, на 
ІІ мес цы — Мар ты ны Ге рэз, ІІІ 
— Бар та ша Яка ню ка.

Бар так Яка нюк, ву чань вось-
ма га кла са, вы сту пае як дэ кла-
ма тар бе ла ру скай па э зіі ўжо 
з дзі ця ча га сад ка (№ 3 у Гай-
наў цы) — у пяць га доў меў 
пер шы вы ступ на сцэ не з бе ла-
ру скім сло вам! Гэ та ўжо юбі лей 
— 10 га доў! Ця пер ён ву чыц ца 
ў шко ле № 4 у Гай наў цы. Яго-
ным на стаў ні кам род най мо вы 
з’яў ля ец ца Ян Кар чэў скі. На-
стаў нік за пра па на ваў яму да 
ін тэр п рэ та цыі не каль кі тэк стаў 
«бе ла веж цаў», а дэк ла ма та-
ру дас па до бы быў твор Юр кі 

На шы па э ты га ла са мі вуч няў

Буй ню ка «Спад чы на». 
Ма ма Бар т ка ка жа, што 
яны вы бра лі гэ ты верш 
та му, што мае ён вя лі-
кае па слан не і глы бо кую 
вы мо ву. Праз год Бар так 
вы бі ра ец ца ў Гай наў скі 
бел лі цэй, і вы сту паць 
бу дзе ўжо з лі  цэі ста мі, 
з які мі пра цуе яго ны 

ўлю бё ны на стаў нік. «Бар так 
на пэў на пой дзе ў бе ла ру скі лі-
цэй, — ка жа з го на рам ма ма 
дэк ла ма та ра, вель мі гу стоў на, 
свя точ на ап ра ну та га, бо ж гэ та 
вя лі кае свя та — та кі кон курс. 
— Бо ён чуе гэ тую мо ву. Так са-
ма пры го жа спя вае. Не па кі не 
род най мо вы!»

Мі ра ЛУК ША

Сафія ГРЫКА
ПШ у Міхалове

Добрыя дні
Вельмі прыгожы сёння дзянёк,
Бо сонца схавалася і маю цянёк,
Можна б доўга спаць,
Але трэба было хутка ўставаць,
Мне снілася яда 
І чароўная мана.
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка-
зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра-
ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра-
ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 1-2020: 
Клан, гру ша, слых, на, аль бом, мох, ру да, Ту-

ва, хам, мо ра, хма ра. Ні га, то, амур, сло ва, аль ха, 
грыб, хор, му ха, дар, Ала ба ма.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Ка ра-
лі на Каз бя рук, Мі ша Клі мо віч, Кшысь Дзе ніс 
з Мі ха ло ва, Клаў дзія Каз лоў ская, Дар’я Ра дзі-
вон чык з На раў кі, Оля Хі лі ма нюк, Оля Ма дза-
леў ская з Нар вы, Алі вія Ана пюк, Ар тур Рэн-
гай ла, Ні кі та Ку мей ка з Ор лі. Він шу ем!

Мі хал АЛЕК СЯ ЮК

Та па ля ны
ПШ у Мі ха ло ве

Сон
Мне дзіў ны сон пры сніў ся,

Я па ся рэ дзі не звя роў апы ніў ся,

Мя не ко ці кам зра бі лі

І сяб ра са ба ку пры дзя лі лі,

Мы ра зам ха дзі лі,

Мы ра зам блу дзі лі,

На рэш це сям’ю знай ш лі

І ў цёп лы дом увай ш лі.

У дзя цін стве на зы-
ва лі мы іх «са ма-
лё та мі» і з пры ад-
к ры ты мі ро ці ка мі 

га дзі на мі на зі ра лі за іх па-
вет ра ны мі ма неў ра мі і па-
лё та мі. Мо ва пра стра ка зу 
— ча роў ны твор пры ро-
ды, які жы ве ля ва да ё маў. 
Праз ры стыя кры лы стра-
ка зы пе ра лі ва лі ся ў сон цы 
ад цен ня мі фі я ле ту, зе ле ні 
і ру жу. Зда ва ла ся, жы вая 
квет ка кру жыць над ва-
дой.

На све це пра жы вае 
звыш 5680 ві даў стра коз, 
а ў на шай кра і не — 74. Са-
мая вя лі кая жы ве ў Паў д-
нё вай Аме ры цы, гэ та Anax 
stre nu us, якой раз гор т ка 
кры лаў зай мае аж но 19 
см. На ся ко мыя жы вуць ад 
шас ці ме ся цаў да ся мі га-
доў, з ча го боль шасць ча су 
пра во дзяць пад ва дой у ві-
дзе дра пеж ных лі чы нак.

У стра ка зы вя лі кая га ла-
ва з ве лі зар ны мі фа се тач-
ны мі ва чы ма, якія ча ста 
сы хо дзяц ца на це ме ні 
і тры про стых во чак. Дзя-
ку ю чы гэ та му яны ма юць 
амаль кру га вы аг ляд і доб-
ра выз на ча юць ад лег ласць 
да зда бы чы, якую прас ле-
ду юць і ха па юць сва і мі 
моц ны мі скі ві ца мі.

Гэ тае не звы чай нае на ся-
ко мае ста ла ін с пі ра цы яй 
для пра ек таў са ма лё таў, 
та му на шы дзі ця чыя па-
раў нан ні бы лі трап ны і на 
мес цы. Сён ня пра па ну ем 
вам ма ля ван ку са стра ка-
зой, якая нак лі ча ўспа мін 
цёп лых азёр і за пах ва дзя-
ной рас лін нас ці.

(гак)

Стра ка за, ча раў ні ца 

Ка ме та — ня бес-
нае свя-

ці ла, якое рэд ка з’яў ля ец ца 
на зор ным не бе.

З’яў лен не ка ме ты, па вод ле 
на шых прод каў, аба зна ча ла 
няш час це: вай ну, го лад або 
эпі дэ мію. Яе на зы ва лі ў на ро-
дзе мят лой, бо яна быц цам 
маг ла змес ці шмат зям лі. Лю-
дзі на зі ра лі за кштал там зла-
вес на га свя ці ліш ча. Там, дзе 
ўлад ка ваў ся хвост ка ме ты 
— та кі край бу дзе зме це ны.

Са май не бяс печ най лі чы лі 
ка ме ту, якая па на род ных 
уяў лен нях пе ра кід ва ла ся 
ў по шасць. Яна з’яў ля ла ся 
ў выг ля дзе чор най ба бы і ха-
дзі ла ўна чы па вёс цы ды 
ста ві ла чор ныя кры жы на 
ха тах. У та кіх паз на ча ных ха-
тах ме лі па мер ці лю дзі.

Бе ла ру сы ве ры лі, што чор-
ную ба бу мож на пад ма нуць 
і паз бег нуць яе пры хо ду, ка лі 
ра ней на ма лю еш крыж на 
ха це.

Лю дзі ве ры лі ў та кія ка ме-
ты, якія не маг чы ма ўба чыць 
на не бе, бо яны бач ны толь кі 
та ды, ка лі пра ля та юць праз 
сон ца.

Ве ры лі так са ма, што со неч-
ныя заць мен ні ад бы ва лі ся 
па пры чы не ка ме ты, якая 
хва стом за ту ля ла сон ца, ад-
нак шко ды ад гэ та га не бы ло.

Ча ста ў выг ля дзе вог нен-
ных ка мет лю дзі ўяў ля лі ру-
са лак, у якіх неў тай ма ва ны 
тэм пе ра мент і яны га то вы 
«за лаш чыць» шмат муж-
чын.

Ся род бе ла ру саў з Поў д ня 
іс нуе па вер’е, што ка лі прый-
дзе та кая стра шэн ная ка ме-
та, якая спа чат ку за ту ліць 
не ба, а по тым ля жа на зям лі, 
то на ста не ка нец све ту.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны на 
ас но ве кніж кі Але ны Кор шак 
«Бе ла ру ская мі фа ло гія для 
дзя цей»)

(гак)

Szpagat
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Кра яз наў ца Мі ка лая Бы хаў ца ва 
з Ваў ка вы ска ве даю даў но. Не 
раз з ім на вед ва лі роз ныя гі сто-
ры ка-кра яз наў чыя кан фе рэн цыі, 
су стрэ чы, прэ зен та цыі. Праў да, 
ён не ле зе ў вя лі кія дас лед чы кі, 
але ў маш та бах свай го рэ гі ё на, 
у ме жах бы ло га Ваў ка вы ска га 
па ве та, ён дас лед чык вель мі 
сур’ ёз ны, да ска на лы і апан та ны. 
Мі ка лай Бы хаў цаў гі сто рыю сва-
ёй Ваў ка выш чы ны ве дае, як ка-
жуць у на ро дзе, „на зу бок”. Леп-
ша га дас лед чы ка Ваў ка выш чы-
ны ў Бе ла ру сі і ў Поль ш чы ня ма 
і, ві даць, не бы ло ра ней і больш 
не бу дзе ні ко лі.

Сам спа дар Мі ко ла кра яз наў ствам 
зай ма ец ца даў но. Ка лі вы да ва ла ся не
за леж нае вы дан не „Мест ная га зе та” 
ў Ваў ка вы ску, ён пі саў ту ды ар ты ку лы пра 
зна ка мі тых асоб свай го рэ гі ё на, пра гі сто
рыю ву ліц, пра ўсе тыя па дзеі, якія ад бы
ва лі ся на яго ра дзі ме за апош нія 100300 
га доў. По тым сам вы да ваў кра яз наў чы 
ча со піс „Ваў ка выш чы на”. А ў воль ны час 
на вед ваў ар хі вы і біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, 
Поль ш чы, Ра сіі, Літ вы. І ўсё шу каў і шу каў 
звест кі пра свой род ны край, а так са ма пі
саў і пі саў ма тэ ры я лы. За гэ ты час зпад 
яго пя ра вый ш ла шмат дас ле да ван няў. 
А ўсё на пі са нае ляг ло на ста рон кі яго ных 
кніг. Ат ры ма лі ся не про ста кні гі дас ле да
ван няў, а цэ лыя ма наг ра фіі на асоб ныя 
тэ мы. Шчы ра ска жу, што гэ та кан ды дац
кія і док тар скія ды сер та цыі. Та му сён ня 
сме ла мож на наз ваць Мі ка лая Бы хаў
ца ва з Ваў ка вы ска трой чы док та рам 
гі ста рыч ных на вук. А тэ мы яго ных кніг 
да во лі сур’ ёз ныя — „Гі сто рыя Кас цё ла 
на Ваў ка выш чы не” (752 ста рон кі), „Паў
стан не 18631864 га доў у Ваў ка вы скім 
па ве це” (344 ста рон кі), „Ваў ка выск са вец
кі (19391941, 19441953)” (774 ста рон кі), 
„На Вол ко выс ском нап рав ле нии: 2229 
ию ня 1941” (492 ста рон кі), „Ня мец кая 
аку па цыя Ваў ка выш чы ны (19411944)” 
(414 ста ро нак), „Вол ко вы щи на: 120 лет 
в Рос сий ской им пе рии (17951915)” (805 
ста ро нак), „Исто рия прос ве ще ния на 
Вол ко вы щи не (до 1915 го да)” (336 ста
ро нак) і ін шыя ма ну мен таль ныя пра цы 
дас лед чы ка з Ваў ка вы ска. І ўсе яны па ба
чы лі свет асоб ны мі кні га мі і сён ня іх ужо 
не маг чы ма ні дзе на быць, бо гэ та да во лі 
рэд кія вы дан ні. Вось ка му трэ ба да ваць 
у Бе ла ру сі дзяр жаў ныя прэ міі і ор дэ ны. 
Але ўла да та кіх та ле на ві тых лю дзей не 
заў ва жае, іг на руе, абы хо дзіць бо кам.

Згад ку пра Мі ка лая Бы хаў ца ва я па чаў 
не вы пад ко ва. Спра ва ў тым, што ма ма 
яго Ні на Жа мой да бы ла ро дам з Бе ла
сточ чы ны. У сям’і Ан то на і Ган ны Жа мой
даў, ак ра мя Ні ны, на ра дзі ла ся яш чэ чац
вё ра дзя цей. Ні на бы ла са мая ста рэй шая 
— 1926 го да на ра джэн ня, Алё на — 1929 
го да на ра джэн ня, Ма рыя — 1931 го да на
ра джэн ня і брат Мі ка лай — 1932 го да. Ро
дам сям’я Жа мой даў, па сло вах Мі ка лая 
Бы хаў ца ва, з вё скі Вост раў, што на за хад 
ад мя стэч ка Крын кі. Але і тут ёсць не дак
лад нас ці, бо по бач ад на ад ад ной зна хо
дзяц ца яш чэ дзве вё скі — Вост раў Паў д
нё вы і Вост раў Паў ноч ны, а на паў ноч ны 
ўсход ад іх — вё ска Аст ра вок. Ся стра 
Мі ка лая Бы хаў ца ва, Люд мі ла, сцвяр джае, 
што вё ска на зы ва ла ся Вост раў, але якая 
з іх дзвюх — не вя до ма.

Да 1939 го да ўсе дзе ці Жа мой даў на
вед ва лі поль скую шко лу. Але па спя хо ва 
яе скон чы ла толь кі ста рэй шая дач ка Ні на. 
А ка лі прый ш ла са вец кая ўла да на Бе ла
сточ чы ну, то ў са вец кай шко ле ву чы лі ся 
ўсе, та му што доб ра маг лі чы таць і пі саць.

Пад час Дру гой су свет най вай ны вя скоў
цы вы бра лі Ан то на Жа мой ду сол ты сам вё

скі. Ён лю дзям ні чо га кеп ска га не зра біў ні
ко лі, бо ка лі б неш та бы ло, то Ан то на хут ка 
арыш та ва лі б ка му ні стыч ныя поль скія ўла
ды. Але для поль скай ула ды пас ля вай ны 
па доб ныя аў та ры тэт ныя асо бы з’яў ля лі ся 
важ ным ар гу мен там для пе ра ся лен ня. Па 
сло вах Мі ка лая Бы хаў ца ва, яго ныя дзед 
з ба бу ляй ні ко лі не па кі ну лі б Бе ла сточ чы
ны, ка лі б не па гро зы з бо ку поль скіх на цы
я на лі стаў, якія па гра жа лі на ват зніш чыць 
усю сям’ю, ка лі тыя на ду ма юць за стац ца 
ў Поль ш чы. І па гро зы не бы лі пу сты мі 
сло ва мі, бо па доб ныя вы пад кі зда ра лі ся 
ў ін шых вё сках. Та му сям’я Ан то на Жа мой
ды ў 1946 го дзе па кі ну ла род ную Бе ла сточ
чы ну. Еха лі чы гун кай. „Па мя таю толь кі, 
як ма ці ра сказ ва ла, як на мя жы ў іх ра бі лі 
пе рат рос са вец кія па гра ніч ні кі. У клуб ку 
з ніт ка мі бы лі сха ва ны ней кія за ла тыя рэ

вель мі не бяс печ най. А ад ной чы сын Мі ка
лай тра піў у ле дзя ную ва ду, ад ча го моц на 
пра сту дзіў ся. Усё гэ та па спры я ла та му, што 
Ан тон Жа мой да да біў ся ад улад пе ра ез ду 
сва ёй сям’і ў За ход нюю Бе ла русь.

Прось бу Ан то на Жа мой ды за да во лі лі, 
і сям’я нап ры кан цы 1946 го да пе ра е ха ла 
ў вё ску Ко зьі Го ры, што ка ля Ваў ка вы ска. 
Не вя лі кая драў ля ная хат ка — ста ла іх род
най. Ха ту па кі ну лі пе ра ся лен цы, якія вы е ха
лі ў Поль ш чу. Ма лень кае жыл лё з ад ным 
па кой чы кам (15 кв. мет раў) і не вя лі кай 
кух няй, з’яў ля лі ся для іх сво е а саб лі вай 
ра дас цю. Але ра да ва лі ся ня доў га. Ад пра
сту ды, пад хоп ле най яш чэ на Го мель ш чы не 
пад час лоў лі ры бы на Дняп ры, у 1947 го дзе 
па мі рае адзі ны сын Жа мой даў Мі ка лай. 
Ан тон моц на пе ра жы ваў стра ту сы на, та му 

Лё сы Бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Лю дзі ра та ва лі ся лоў ляй ры бы...

хут ка па мёр і сам. Ён моц на пе ра жы ваў 
і ві на ва ціў ся бе за тое, што пе ра вёз сям’ю 
ў „са вец кі рай”, у якім на яго сям’ю зва лі
ла ся шмат го ра і вып ра ба ван няў. Ха ця 
і за ста вац ца жыць на Бе ла сточ чы не бы ло 
так са ма не маг чы ма.

У Ваў ка вы ску сё стры Алё на і Ма рыя 
Жа мой ды ўлад ка ва лі ся на пра цу му ля ра
мішту ка ту ра мі ў чы гу нач ную бу даў ні чую 
ар га ні за цыю. А іх ста рэй шая ся стра Ні на 
— у ка ме ру за хоў ван ня рэ чаў на чы гу нач
ным вак за ле. „У мя стэч ка Ін ду ра Гро дзен
ска га ра ё на пе ра е ха ла і сям’я бра та ба бы 
Ган ны. У 1959 го дзе я з баць ка мі быў там 
на вя сел лі ма мі най стры еч най ся стры”, 
— пры гад вае Мі ка лай Бы хаў цаў.

Ні на Жа мой да ў Ваў ка вы ску па зна ёмі ла
ся з сяр жан там Са вец кай Ар міі бе ла ру сам 
Іва нам Бы хаў ца вым, які пас ля служ бы ехаў 
да моў на Го мель ш чы ну, дзе баць кі не ба чы
лі сы на з 1940 го да. Так лёс звёў двух ма ла
дых лю дзей, для якіх Ваў ка выск на заў сё
ды стаў род ным го ра дам. У Ні ны Жа мой ды 
і Іва на Бы хаў ца ва на ра дзі лі ся сын Мі ка лай 
і дач ка Люд мі ла. Што да ты чыць фо таз дым
каў, дык, па сло вах Мі ка лая Бы хаў ца ва, 
ні я кіх фо таз дым каў і да ку мен таў з тых ча
соў не за ха ва ла ся. „На о гул, фо таз дым каў 
з вё скі Вост ра ва я ні ко лі не ба чыў, як і не 
ба чы ла іх мая ста рэй шая ся стра Люд мі ла. 
Вы хо дзіць, што іх на о гул не пры вез лі, аль
бо яны за гі ну лі пад час рэ пат ры я цыі і пе ра
ез даў”, — уз дых нуў Мі ка лай Іва на віч — унук 
Ан то на Жа мой ды.

У ся мей ным ар хі ве Бы хаў цаў за ха ваў ся 
адзін зды мак, ка лі сям’я ўжо пра жы ва ла 
ў Ваў ка вы ску. На здым ку — Ні на Жа мой да 
з му жам Іва нам, сы нам Мі ка ла ем і дач кой 
Люд мі лай, 1956 год.

І апош няе. Сям’я Жа мой даў ні ко лі 
больш не су стра ка ла ся са сва і мі сва я ка мі 
і вя скоў ца мі. Ха ця да іх ма лень кай ра дзі мы 
бы ло ру кой па даць — уся го ка ля 60 кі ла
мет раў, але са вец кая ўла да не да зво лі ла ім 
пе ра ся каць мя жу.

Да рэ чы, у тыя 1940я га ды ў Гро дзен
скую воб ласць з Поль ш чы пе ра ся лі ла ся 
1044 сям’і з 3028 бе ла ру са мі. Пра гэ та 
па ве дам ляе Мі ка лай Бы хаў цаў у сва ёй 
кні зе „Ваў ка выск са вец кі (19391941 і 1944
1953)”, вы да дзе най у Мін ску ў 2017 го дзе.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

чы (да клад на не пом ню якія), дык па гра ніч
ні кі знай ш лі іх, пра ты ка ю чы клу бок спі цаю. 
За ла тыя вы ра бы кан фі ска ва лі”, — рас па вя
дае Мі ка лай Бы хаў цаў.

Пры вез лі сям’ю Жа мой даў у вё ску Зас
па (цэнтр сель са ве та) Рэ чыц ка га ра ё на, 
якая зна хо дзіц ца за 15 км на поў дзень ад 
Рэ чы цы, на чы гу нач най лі ніі Ка лін ка ві чы—
Го мель. По бач з вё скай пра ця кае Ста ры ца 
і пой ма ра кі Днепр. Ва рун кі жыц ця тут ака
за лі ся вель мі цяж кі мі, бо гэ та му спры я ла 
мі ну лая вай на ды кал гас ная сі стэ ма. Па на
ва лі там га ле ча і го лад, ад якіх лю дзі ра та
ва лі ся лоў ляй ры бы з Дняп ра. Да бы ва лі 
яе з да па мо гай вы бу хо вых прад ме таў, якіх 
пас ля вай ны там ха па ла. Та кая лоў ля бы ла 

n Мі ка лай Бы хаў цаўn Ад на з кніг Мі ка лая Бы хаў ца ва

n Сям’я Бы хаў цаў
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Ма рэк і Тэ рэ са ледзь пе ра жы лі ва ен
ны каш мар у Вар ша ве. Іх баць кі, бра ты 
і сё стры за гі ну лі. Ма ла дыя суст рэ лі ся 
на Бя ля нах і ра шы лі паб рац ца шлю бам. 
Вя сел ле бы ло вель мі скром нае. Сва яч ка 
Тэ рэ сы да ла ёй сваю шлюб ную су кен ку, 
якая цу дам аца ле ла з па жа ру ка мя ні цы, 
у якой жы ла да вай ны і ў час аку па цыі. 
Муж сва яч кі даў Мар ку кас цюм на шлюб. 
На шлю бе і вя сел лі бы ло толь кі ча ты ры 
асо бы — сва яч ка Тэ рэ сы з му жам і сяб роў
ка ма ла дой, якая бы ла свед кай, ся бар ма
ла до га — свед ка. На вя сель ны абед быў 
бу лён і мя са з ва ра най кур кі. Ма ла да жо ны 
ся дзе лі з гас ця мі ча ты ры га дзі ны, усё 
ўспа мі на ю чы сва іх тра гіч на за гі нуў шых 
бліз кіх, пас ля раз ві та лі ся.

Пас ля вя сел ля дзень ішоў за днём. 
Тэ рэ са па ча ла пра ца ваць пра даў ш чы
цай. Ма рэк быў ва дзі це лем у пя кар ні. Ад 
па ня дзел ка да пят ні цы па дзе сяць га дзін 
бы лі на ра бо це, лі чыў шы з да ез дам і пры
ез дам. У су бо ту — во сем га дзін. У ня дзе
лю ад па чы ва лі. Ка лі Тэ рэ са за ця жа ры ла, 
абое це шы лі ся, што бу дзе поў ная сям’я. 
Ма ла дая ма ма ў час ця жар нас ці ад чу ва ла 
ся бе доб ра. На ра дзі ла сы на. Наз ва лі яго 
Ме чыс ла вам.

Хрэсь бі ны бы лі так сам скром ныя, як 
шлюб і вя сел ле. Бы лі тыя са мыя гос ці. 
Сва яч ка Тэ рэ сы бы ла ку мой, бо сяб роў ка 
бы ла ў той час ця жар ная — заў сё ды га во

раць, што ця жар най жан чы не дзі ця ці нель
га хрыс ціць, бо яго жыц цё бу дзе вель мі 
цяж кае. Муж сяб роў кі быў у ка ман дзі роў
цы і не мог пры сут ні чаць ва ўра чы стас ці. 
Ку мам быў ся бар Мар ка, які яш чэ не знай
шоў са бе жон кі.

На ма ця рын скім вод пу ску Тэ рэ са на ву
чы ла ся шыць і да раб ля ла да іх скром най 
зар пла ты. Пас ля вод пу ску ма ло га Ме чыс
ла ва пе рад ра бо тай ва зі ла ў яс лі, а пас ля 
ра бо ты за бі ра ла. Ме чыс лаў рос здо ра ва. 
Ка лі яму споў ніў ся год, па чаў ха дзіць і га
ва рыць. Пас ля пай шоў у дзі ця чы са док. 
Ча ста пы таў ся ў баць коў, ча му ў яго ня ма 
ся стры і бра та. На жаль, Тэ рэ са не маг ла 
больш за ця жа рыць. Ка лі ўрэш це пай ш
ла да ле ка ра і спе цы я лі сты яе да клад на 
аг ле дзе лі, ака за ла ся, што мае хво рыя жа
но чыя ор га ны. Не ад к лад ная бы ла апе ра
цыя. Пас ля нар ко зу Тэ рэ са не прач ну ла ся. 
Пя ці га до вы Ме чыс лаў стаў паў сі ра той, 
а Ма рэк ма ла дым удаў цом.

Ка лі мі нуў год ад смер ці жон кі, сяб ры 
ста лі сва таць Мар ка. Сва та лі яму то ма
ла дых удоў, то раз во дак, то дзяў чат з бяс
ш люб ны мі дзець мі. Ма рэк га ва рыў усім, 
што больш жа ніц ца не бу дзе, сам бу дзе 
га да ваць сы на.

Ме чыс лаў пай шоў пер шы дзень у шко
лу, і зда ры ла ся тра ге дыя. П’я ны ва дзі цель 
лег ка вуш кі ўда рыў у са ма ход Мар ка. Абое 
ша фё ры за гі ну лі на мес цы.

Ся мі га до вы Ме чыс лаў за стаў ся круг
лым сі ра той. Не ра ска заць, не апі саць, як 
пла каў хлоп чык пас ля смер ці баць кі. Сва
яч ка Тэ рэ сы Адэ ля з му жам Ба ляс ла вам 
ра шы лі ўзяць хлоп ца да ся бе. У іх не бы ло 
род ных дзя цей.

Ме чыс лаў доб ра ву чыў ся і быў пас лух
мя ным хлоп цам. Адэ ля і Ба ляс лаў зай ма
лі ся пры ват ным ган д лем. Жы лі ў не вя лі
кім до ме на ўскра і не Вар ша вы. Ме чыс лаў 
па ма гаў сва ім пры ём ным баць кам ра ні
цай за вез ці та вар на ры нак і раск лас ці на 
лат ках, уве ча ры заб раць та вар з рын ку 
і пры вез ці да до му. Так мі на лі дні, тыд ні, 
ме ся цы, га ды. Хло пец па спя хо ва кон чыў 
тэх ні кум і бух гал тар скія кур сы, стаў пра
ца ваць бух гал та рам на ад ным прад п ры
ем стве. Так, як ра ней, да па ма гаў баць кам 
— ран кам вёз та вар на ры нак, ве ча рам 

за бі раў неп ра да дзе ны та вар да до му...
У су бо ту ве ча рам на за ба ве су стра каў

ся з Мо ні кай. За ка ха лі ся ўза ем на. За ка
ха ная па ра ра шы ла паб рац ца праз два 
га ды на дру гі дзень Ка ляд. Сё ле та на дру гі 
дзень свя та ра шы лі зра біць за ру чы ны. Ме
чыс лаў ха цеў па ве да міць аб гэ тым сва іх 
пры ём ных баць коў, а Мо ні ка сва іх баць
коў і ўсіх сва я коў. Па куль дай ш ло да раз
мо вы аб пла на ва ных за ру чы нах, Ба ляс лаў 
ска заў, каб Ме чыс лаў у ня дзе лю ні ку ды не 
вы хо дзіў з ха ты, бо на абе дзе бу дуць гос ці 
і ён штось ці важ нае ўсім ска жа. У ня дзе
лю прый шлі два бра ты Ба ляс ла ва з сем’ я
мі ды дзве ся стры так са ма з сем’ я мі. Дом 
быў поў ны лю дзей. Спа чат ку з’е лі абед, 
пас ля стаў га ва рыць гас па дар:

— Я ра шыў па дзя ліць сваю ма ё масць. 
Мой дом пас ля смер ці ма ёй і ма ёй жон кі 
бу дзе ста рэй ша му бра ту Мі рас ла ву. Уча
стак пад бу до ву до ма ат ры мае ма лод шы 
брат Та дэ вуш. Ста рэй шая ся стра Яні на 
за бя рэ ку хон ную і па ка ё вую мэб лю. Ма
лод шая ся стра мес ца на рын ку, усе та ва
ры і ваз кі для іх вя зен ня. Ме чыс лаў ня хай 
зной дзе са бе ква тэ ру. Мы яго га да ва лі 
і ву чы лі. Бы ло яму ў нас доб ра. Меў ежу 
і воп рат ку.

— Ча му ты так усё дзе ліш? — пы та лі ся 
гос ці.

— Мы ўжо ста рыя лю дзі і ста лі кеп ска 
ся бе ад чу ваць. Смерць мо жа прый с ці 
хут ка і та му ха чу ска заць, што ка му ха чу 
даць.

— Ча му Адэ ля ні чо га не га во рыць? 
— спы та ла ся Ма ры ся, ма лод шая ся стра 
Ба ляс ла ва.

— Ма ёй ма ё мас ці ўжо ня ма. Я ў па са гу 
ад баць коў ат ры ма ла зо ла та, якое ў час 
аку па цыі ад да ла за ежу, — ска за ла з вя лі
кім су мам Адэ ля.

— Я ха чу ска заць, — аз ваў ся Ме чыс лаў, 
— што маю дзяў чы ну і ха чу з ёю за ру чыц
ца на дру гі дзень Бо жа га На ра джэн ня. 
Праз два га ды ад за ру чын пла ну ем шлюб.

— Ка лі так, то я та бе куп лю за ру чаль
ныя і шлюб ныя пяр с цён кі, — ска заў Ба ляс
лаў, — але больш ад мя не ні чо га не ча кай.

— Дзя кую вам за ўсё, — шчы ра ад ка заў 
Ме чыс лаў.

У вя лі кім па коі ў до ме Ба ляс ла ва на 

сця не ві се ла вя лі кая за лё ная кар ці на 
ў шы ро кіх, ба га та аз доб ле ных зя лё ных ра
мах — ма лю нак ле су. Ад ной чы Ме чыс лаў 
вы пад ко ва пад г ле дзеў, як пры ём ны баць
ка ад к ры вае ра мы кар ці ны і ха вае ту ды 
до ла ры. Аб уба ча ным ні чо га не ска заў.

— Ці ка ва, ча му Ба ляс лаў ні чо га не ка
заў, для ка го бу дзе кар ці на? — не раз ду
маў Ме чыс лаў...

Два мес цы пас ля за ру чын Ме чыс ла ва 
за бра лі ў ар мію. Два га ды слу жыў у То ру
ні. Пры яз джаў на вод пу скі і заў сё ды пер
шых на вед ваў сва іх пры ём ных баць коў, 
пас ля ішоў у ха ту на ра чо най. Пас ля служ
бы ў ар міі хло пец вяр нуў ся да баць коў. 
Зноў пра ца ваў бух гал та рам у тым са мым 
прад п ры ем стве. Год пас ля яго вяр тан ня 
з ар міі па мер ла на ін фаркт Адэ ля. Ба ляс
лаў су ро ва пры ка заў Ме чыс ла ву, каб хут
ка па шу каў са бе ква тэ ру і вый шаў з до му, 
бо ён так са ма ад чу вае ся бе дрэн на і мо жа 
па мер ці, а та ды яго ны брат Мі ра слаў вы га
ніць Ме чыс ла ва про ста на ву лі цу. Хло пец 
знай шоў са бе па кой у ра бо чым ін тэр на це.

Праз паў го да Ба ляс лаў па мёр. Ме чыс
лаў ку піў вя нок і прый шоў на па ха ван не. 
Пас ля трыз ны па пра сіў пры сут ных сва я
коў Ба ляс ла ва, каб ад да лі яму на па мят ку 
кар ці ну з ле сам.

— Бу дзе яна пры гад ваць ма іх пры ём
ных баць коў і ўсе шчас лі выя дні, якія 
я пра жыў з імі, — ска заў са слязь мі ў ва чах 
Ме чыс лаў.

Усе пры сут ныя зга дзі лі ся.
Ме чыс лаў зняў са сця ны кар ці ну, за гар

нуў яе ў па пе ру. Яш чэ раз па дзя ка ваў за 
па да ру нак і раз ві таў ся.

Праз ме сяц ку піў са бе пры го жы дом на 
дру гой уск ра і не Вар ша вы. Пе ра стаў пра ца
ваць бух гал та рам. Ку піў аў то і стаў ез дзіць 
так сі стам, за раб ля ю чы нам но га больш 
гро шай. Вя сел ле бы ло пыш нае і ад бы ло ся 
ў до ме ма ла до га.

Бра ты і сё стры яго пры ём на га баць кі 
да ве да лі ся аб гэ тым і аба вяз ко ва ха це лі 
да пы тац ца, ад куль ён на ўсё гэ та меў та кія 
гро шы. Пры е ха лі да яго на ста ян ку так сі 
і ста лі рас пыт ваць, за што ён так хут ка раз
ба га цеў. Ме чыс лаў з ус меш кай ра ска заў 
пра сап раў д ную каш тоў насць кар ці ны. 
Рад ня Ба ляс ла ва за га да ла, каб ён вяр нуў 
ім гро шы, прак лі на ла яго і жа да ла та кой 
смер ці, якой па мёр яго ны баць ка.

Муж чы на не слу хаў іх і не пе рай маў ся 
іх прак лё на мі. Гро шай ні ко му не ад даў. Да 
пен сіі быў так сі стам. Яго сы ны і доч кі кон
чы лі ўні вер сі тэ ты і пра ца ва лі на доб рых 
па са дах.

Яны на ват не ве да лі, як яе за вуць. 
За бра лі дзяў чы ну з бла кіт ны мі ва чы ма 
і чыр во ны мі вус на мі з ву лі цы, дзе ста я лі 
дэ ман ст ран ты, пе ра вез лі яе на ка мі са ры
ят і тры ма лі там ужо во сем га дзін.

гэ тую не на ту раль ную істо ту, гэ тую пач ва
ру, якая смя я ла ся да яго зза зас ло ны доў
гіх, свет лых як лён ва ла соў, але тыя бы лі 
ўжо даў но паза ка мен да ту рай. Паў ця ка лі 
з кры кам пра не звы чай нае.

Дзяў чы на гля ну ла на яго — агонь і гнеў 
у ва чах, чыр во ная кроў на бе лым тва ры 
і на бе лай су кен цы, ка лі па ды хо дзі ла блі
жэй і блі жэй да гэ та га вя лі ка га це ла, зніш
ча на га га да мі піц ця.

— Маё імя — роз нае ў роз ных кра і нах, 
— па ча ла моц ным го ла сам, які рэ за ні ра ваў 
гуч на ва ўсім бу дын ку. — Я ста рая як свет, 
а ў гэ тым са мым ча се ма ла дая як мі ну лая 
се кун да. Я бы ла пер шая па між людзь мі, ка
лі яны яш чэ не ве да лі, як рас па ліць агонь, 
бы ла пер шая па між людзь мі, ка лі па ча лі ся 
вой ны. Я вя ла іх на ба ры ка ды. Я за бі ва ла 
дык та та раў. Гэ та пра мя не пі са лі пес ні, пра 
мя не скла да лі па э мы, пра мя не ма ля ва лі 
вя лі кія кар ці ны! — ха пі ла яго за гор ла, ма
лень кія да ло мі зам к нё ныя на шы ро кай 
шыі, твар ка мен дан та чыр во ны, аб рам
ле ны бе лы мі ва ла са мі... — Та му, што маё 
імя — Сва бо да. Гэ та я ад чы няю дзве ры да 
не ба для доб рых лю дзей. Гэ та я па сы лаю 
ў пек ла та кіх, як ты.

З гэ ты мі сло ва мі сціс ну ла гор ла ка мен
дан та з вя лі кай сі лай.

Пад ня ла ся з но вай энер гі яй і пай ш ла, 
каб вы пус ціць сту дэн таў, якіх за бра лі ра
зам з ёю з дэ ман ст ра цыі.

Па мят ка

З ар хі ваў

Ірэна ЛУКША
Гайнаўка

Юлія Мар га ры та БЯ ГАН СКАЯ
Ва сіль каў

— Па хо джу я з зям лі ра дзі май, не вя до
май і за бы тай усі мі, ка ха най мною.

— Кім ты..?
— А кім ты хо чаш, каб я бы ла? У ад ной 

хві лі не я ма гу быць дач кой мі ніст ра, у на
ступ най — тва ёй ка хан кай з ба ле та, а ў яш
чэ ін шай — толь кі вет рам, які ап лы вае 
твой дом, жон кай, якая...

Ка мен дант ха цеў, каб яна ад су ну ла ся, 
каб пе ра ста ла га ва рыць, за мах нуў ся на яе, 
ру ка ўвай ш ла ў кан такт з бе лым тва рам 
дзяў чы ны, кроў з но са пап лы ла на стол 
гу стым стру мя нём... А дзяў чы на смя я ла ся 
гуч на, гуч на як зва ны на цар коў най ве жы 
ў вя лі кае свя та, а на ста ле, дзе ўпа ла кроп
ля яе кры ві, там ад ра зу зак віт не лі ва сіль кі, 
ру жы, дзя це лі на...

Ка мен дант ве даў та му, што дзяў чы на не 
па хо дзіць з гэ та га све ту, а тая дум ка спры
чы ні ла ся да та го, што яго аха піў та кі страх, 
што ва ла сы ста лі ра біц ца бе лы мі і праз 
се кун ды ён быў увесь сі вы. Ён сар ваў ся са 
свай го крэс ла, пе ра вяр нуў лям пу, дры жа
чым го ла сам зак ры чаў да пад ка ман д ных, 
каб яны ста лі стра ляць, каб за біць гэ тую... 

І не ве да лі на ват, як гу чыць яе імя.
Але бы ло ў ёй штось ці та кое ней кае 

страш нае, ней кае не з гэ та га све ту, 
штось ці, што на ват служ бі стам не да зва
ля ла яе ўда рыць, а ха це лі, ох, як вель мі 
яны ха це лі, каб з гэ та га бе ла га як снег 
тва ру пап лы лі кроп лі чыр во най кры ві.

По тым яны паз ва ні лі па ка мен дан та, 
вя лі ка га муж чы ну, які кры ху на гад ваў 
мядз ве дзя. Пры сеў ён на крэс ла і ўклю
чыў лям пу про ста ў твар дзяў чы ны, якая 
ці хень ка зас мя я ла ся.

— Як ця бе за вуць? — за пы таў ся.
— Маё ім’я ёсць роз нае ў роз ных кра

і нах.
— Коль кі та бе га доў?
— Я ста рая як свет, а ў гэ тым са мым 

ча се ма ла дая як мі ну лая се кун да.
— Ад куль ты прый ш ла? Твой ак цэнт 

не з гэ тай кра і ны.
Дзяў чы на пап ра ві ла сваю бе лую су

кен ку з чыр во ным па скам пад грудзь мі 
і па хі лі ла ся так, што амаль да ты ка ла 
сва ім ма лень кім но сам апух лы твар ка
мен дан та.
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Эрнста ЛЯЎКОВА
85 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі ге о лаг, кра яз на вец Эрнст Ляў
коў на ра дзіў ся ў Мін ску 30 сту дзе ня 1935 г. 
У 1953 г. з за ла тым ме да лём скон чыў шко
лу і па сту піў на ге о ла гаге аг ра фіч ны фа куль
тэт БДУ. Ат ры маў дып лом з ад зна кай па 
спе цы яль нас ці „ге а ло гія і раз вед ка ра до
віш чаў ка рыс ных вы кап няў”. З 1958 г. пра
ца ваў у Бе ла ру скім на ву ко вадас лед чым 
ге о ла га раз ве дач ным ін сты ту це, з 1968 г. 
— за гад чык сек та ра ге а ло гіі чац вяр ціч ных 
ад к ла даў, з 1974 г. — за гад чык ад дзе ла рэ гі
я наль най ге а ло гіі. З 1977 г. пра ца ваў у Ін сты
ту це ге а ла гіч ных на вук АН БССР, у 1987 г. уз
на ча ліў ла ба ра то рыю ге а кар таг ра фа ван ня 
(паз ней — не а ге а ды на мі кі). Док тар ге о ла
гамі не ра ла гіч ных на вук (1981), пра фе сар 
(1984). Членка рэс пан дэнт Пят роў скай ака
дэ міі на вук і ма ста цтваў у СанктПе цяр бур
гу (1994) і Між на род най ака дэ міі на вук Еў ра
зіі (1994).

Ляў коў дас ле да ваў у Бе ла ру сі рэ гі я наль
ную ге а ло гію, рэ льеф і ка рыс ныя вы кап ні. 
Звяр нуў ува гу на важ ную ро лю та па ні мі кі 
пры рэ кан ст рук цыі гі ста рыч на га мі ну ла га. 
Дас ле да ваў ге а ла гіч ную бу до ву і фар ма ван
не плош чы па шы рэн ня да гі ста рыч ных крэ
ме нез да быў ных шахт і май стэ рань па ап
ра цоў цы крэ ме ню ў Ваў ка вы скім і Ма стоў
скім ра ё нах. Пер шыя двац цаць га доў на ву
ко вай пра цы бы лі пры све ча ны пе ра важ на 
вы ву чэн ню за ка на мер нас цей фар ма ван ня 
ка рыс ных вы кап няў, звя за ных з ад к ла да мі 
кай на зою (пя скі, пяс ча нажві ро вы ма тэ ры
ял, глі ны, кар ба нат ная і фар ба вая сы ра ві на, 
бу ры ву галь і інш.), і скла дан ню праг но заў 
для іх по шу каў. Ма тэ ры я лы для ма наг ра
фіі „Пе ски Бе ло рус сии и их про мыш лен ное 
ис поль зо ва ние” (Мінск, 1961), на пі са най 
у су аў тар стве, ста лі ас но вай кан ды дац кай 
ды сер та цыі, якую ён аба ра ніў у 1965 го дзе. 
Пад яго кі раў ні цтвам скла дзе ны лі то ла га
па ле а ге аг ра фіч ныя і ін шыя кар ты па па ле а
ге не, не а ге не і ан т ра па ге не, мно гія з якіх паз

ней увай ш лі ў На цы я наль ны ат лас Бе ла ру сі 
(2002). З удзе лам Ляў ко ва бы лі ўпер шы ню 
рас п ра ца ва ны не а тэк та ніч ная кар та і кар та 
не а тэк та ніч на га ра я на ван ня Бе ла ру сі маш
та бу 1 : 500000.

Ляў коў вы ка наў фун да мен таль ныя дас
ле да ван ні па лі та ло гіі, стра тыг ра фіі, не а ге
а ды на мі цы кай на зою, рас п ра ца ваў но вы 
фун да мен таль ны кі ру нак у чац вяр ціч най 
ге а ло гіі — гля цы я тэк то ні ку. У ма наг ра фіі 
„Гля ци о тек то ни ка” (Мінск, 1980) на ба га тым 
фак тыч ным ма тэ ры я ле, саб ра ным у эк с пе
ды цы ях па Бе ла ру сі, апі саў пра цэ сы, звя за
ныя з уз дзе ян нем ле да ві коў на гор ныя па ро
ды, на фар ма ван не ра до віш чаў ка рыс ных 
вы кап няў, дас ле да ваў ме ха нізм уз нік нен ня 
ле да ві ко вых дыс ла ка цый і іх па шы рэн ня 
па тэ ры то рыі і ў тоў ш чы кай на зой скіх ад к
ла даў, па ка заў су вязь та кіх форм з ге а ла гіч
най бу до вай роз ных рэ гі ё наў. У 1981 г. па 
гэ тай ма наг ра фіі аба ра ніў у Маск ве док тар
скую ды сер та цыю.

Ву чо на га так са ма ці ка ві лі пы тан ні сей с
ма бяс пе кі тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ахо вы пры
ро ды, гі сто рыі ге а ла гіч най на ву кі, ге а ла гіч
най аду ка цыі. Ідэі Ляў ко ва ў га лі не не а тэк
то ні кі ляг лі ў ас но ву між на род на га пра ек та 
„Не а ге а ды на мі ка Бал тыі”, які быў пры ня ты 
да рас п ра цоў кі пры пад т рым цы ЮНЕ СКА.

Эрнст Ляў коў вы ву чаў куль та выя ка мя ні, 
рэ лік ты па ган ства ў су час ных пак ла нен нях 
і ах вя ра ван нях ка ме ню. Па вы ні ках шмат
га до ва га вы ву чэн ня куль та вых ва лу ноў Бе
ла ру сі на пі саў уні каль ную кні гу „Маў к лі выя 
свед кі мі нуў ш чы ны” (Мінск, 1992). Удзель ні
чаў у ства рэн ні Пар ку ва лу ноў ка ля Ін сты ту
та ге а хі міі і ге а фі зі кі НАН Бе ла ру сі, рас п ра ца
ваў лек цыі для эк скур сій па гэ тым пом ні ку 
пры ро ды, сам іх пра во дзіў для школь ні каў 
і сту дэн таў.

Па мёр Эрнст Ляў коў 13 ве рас ня 1996 го
да. Па ха ва ны ў Мін ску на Чы жоў скіх мо гіл
ках. vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі раз ва жаць пра бе ла ру скую гра
мад скую су поль насць, то яе мож на па дзя
ліць на дзве част кі. Пер шая ўяў ляе з ся бе 
вя лі кія па коль кас ці сяб раў ар га ні за цыі, 
якія пад т рым лі ва юц ца дзяр жаў ны мі ўла
да мі. Гэ тыя ар га ні за цыі, дзя ку ю чы дзяр
жаў най пад т рым цы, здо ле лі за ха вац ца 
аж ад са вец кіх ча соў. Дру гая част ка ўяў
ляе з ся бе са праў ды не за леж ныя ар га ні
за цыі, якія жы выя, бо дзей ні ча юць, ад гу
ка ю чы ся на рэ аль ныя пат рэ бы лю дзей. 
Праў да, з фі нан са мі ў іх не вель мі ба га та.

Па коль кі ў ця пе раш ні час за рэ гіст ра
ваць у Бе ла ру сі но вую гра мад скую, не 
праў лад ную ар га ні за цыю прак тыч на не
маг чы ма, бо ўла ды не да юць на гэ та да
зво лу, ак тыў ныя лю дзі па ча лі гур та вац ца 
ва кол так зва ных іні цы я тыў. Гэ тыя іні цы
я ты вы з’яў ля юц ца па сут нас ці ты мі са мы
мі не за леж ны мі гра мад скі мі ар га ні за цы
я мі, ад нак з менш устой лі вай бу до вай і кі
раў ні цтвам. Тым не менш мэ ты, якія яны 
ста вяць пе рад са бой, да во лі сур’ ёз ныя.

Ад ным з прык ла даў та кой гра мад скай 
іні цы я ты вы, што ня даў на ўзнік ла ў Мін
ску, мож на наз ваць га рад скі пра ект « Д
баю». Ін фар ма цыя пра яго мес ціц ца ў ін
тэр нэ це на сай це http://dba ju.by.

„350 ак тыў ных га ра джан ды га ра джа
нак за пу ска юць уні каль ны для Бе ла ру сі 
са цы яль ны біз нес, які бу дзе за раб ляць 
на не ка мер цый ныя га рад скія пра ек ты 
ды іні цы я ты вы. Да лу чыц ца мо жа кож
ны”, — па ве дам ля ец ца на га лоў най ста
рон цы сай та.

Як рас па вя да юць ак тыў ныя гра ма дзя
не, што хо чуць зай мац ца са цы яль ным 
біз не сам, пра ект « Д баю» — гэ та га рад скі 
рэ ста ран і пля цоў ка для івэн таў. 70% чы
ста га пры быт ку бу дуць на кі роў вац ца на 
пад трым ку га рад скіх пра ек таў ды іні цы я
тыў. Астат нія 30% — пра фе сій ным рэ ста
ра та рам, якія ад каз ва юць за ка мер цый
ную пас пя хо васць пра ек та.

„Ства раль ні ка мі і ства раль ні ца мі пра
ек та ста нуць 350 са цы яль на ак тыў ных 
лю дзей го ра да, якія пуб ліч на пад т ры
ма юць пра ект ад ноль ка вы мі ўнё ска мі 
ў эк ві ва лен це 1000 до ла раў. По тым ме
на ві та гэ тыя лю дзі рэ гу ляр на бу дуць 
выз на чаць, якія ідэі і га рад скія пра ек ты 
бу дуць пад т ры ма ныя”, — ад зна ча ец ца 
на сай це.

Ка лі нех та за хо ча зрэ а лі за ваць ней
кую сваю за дум ку ад нос на па ляп шэн
ня жыц ця ў Мін ску, ён мо жа на кі ра ваць 
сваю ідэю вы шэй па мя нё ным ства раль ні
кам „Дбаю”. Праў да, та кая маг чы масць 
з’я віц ца, ка лі рэ ста ран і пля цоў ка агуль
на га рад ско га пра ек та пач нуць сваю 
пра цу. По тым пля цоў кай для івэн таў 
„Дбаю” змо гуць бяс п лат на ка ры стац ца 
не ка мер цый ныя пра ек ты ды іні цы я ты
вы. А пад тры маць са цы яль ныя пра ек ты 
мо жа кож ны, про ста на ве даў шы рэ ста
ран. „Пры ем на абе даць ці піць ка ву і ра
зу мець, што доб рых спраў у Мін ску ста но
віц ца больш”, — ка жуць ак ты ві сты.

Яны ад зна ча юць, што па зы чы лі ідэю 
ства рэн ня та кой уза е ма да па мож най 
пра сто ры ў ін шых га ра дах. „Мы нат х ні лі
ся ўжо іс ну ю чы мі пра ек та мі Ur ban Spa ce 
100 у Іва наФран коў ску, Ur ban Spa ce 500 
у Кі е ве, 4Ci ty у Адэ се і Vmes te у Маск ве”, 
— га во рыц ца на сай це.

„Пра ект «Дбаю» — са цы яль ны біз нес, 
які за раб ляе на пад трым ку га рад скіх 
пра ек таў ды іні цы я тыў. Вяр тан не ўкла
дзе ных срод каў зас на валь ні кам ды зас
на валь ні цам не пра дуг ле джа на”, — ад зна
ча ец ца на сай це.

У вы ні ку рэ а лі за цыі за ду ма на га, ве
ра год на, што тыя, хто вы сту пае ар га ні
за та ра мі пра ек та, вы ка на юць яго мі сію 
і ство раць су поль насць ад на дум цаў, якія 
ў суп ра цы раз ві ва юць ін к лю зіў ны га рад
скі ася ро дак.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

ўспры маць пасвой му. Так бы ло ў час 
ад к рыц ця пле нэр най вы ста вы, ка лі 
саб ра ныя пароз на му ацэнь ва лі пра цы 
скуль п та ра Аляк сан д ра Ла зер кі з Ві стыч 
(рас па ло жа ных не па да лёк Брэ ста), 
яко га пра цы зна хо дзяц ца ў пры ват ных 
ка лек цы ях у за меж жы. Вы ка наў ён вы я
ву «Анё лаахоў ні ка» і пасвой му па ка заў 
Бе ла веж скую пуш чу. Ма стак з Бе ла ру сі 
ўдак лад ніў, што ця пер вы кон вае ў дрэ ве 
ма стац кія пра цы ў сты лі ма дэрн з мэ
тай, каб кож ная асо ба маг ла пасвой му 
ін тэр п рэ та ваць тое, што ўба чыць на яго 
ра бо тах. Разь бяр Аляк сандр Ла зер ка 
ў Ві сты чах вя дзе ма стац кую май стэр ню, 
у якой зай ма ец ца з вуч ня мі. Ар га ні за ваў 
там му зей гі сто рыі. Ма стак з Ві стыч так
са ма ма люе, вы кон вае гра фі ку і вы я віў 
ра дасць ад на ла джан ня су пра цоў ні цтва 
з Му зе ем і ася род кам бе ла ру скай куль ту
ры ў Гай наў цы, дзе мо жа прэ зен та ваць 
сваю разь бу.

Мяс цо вым удзель ні кам пле нэ ру быў 
гай на вя нін Марк Са пёл ка. На ра дзіў ся 
ён у На раў цы, паз ней жыў з баць ка мі 
ў су сед нім Мік ла шэ ве, по кі не пе ра е хаў 
у Гай наў ку. Ра ней пры маў удзел у мно гіх 
ма стац кіх пле нэ рах у гмі нах Гай наў ска га 
па ве та, а так са ма ма ля ваў пад час пле нэ
раў у Поль ш чы, Бе ла ру сі і Ра сіі.

— Пад час разь бяр ска га пле нэ ру ў Гай
наў скім бел му зеі я мно га му на ву чыў ся. 

Мож на ска заць, што па чаў ву чыц ца разь
бя рыць у ма ста ка зпад Брэ ста Аляк сан
д ра Ла зер кі ў час сё лет ня га і па пя рэд ня
га пле нэ ру ка ля До ма куль ту ры ў Гай наў
цы. Скуль п тар з Бе ла ру сі на прак ты цы 
ву чыў мя не пад ста вам разь бы па дрэ ве. 
Ма ім на стаў ні кам быў так са ма Ана толь 
Тур коў. Ат ры маў я ад іх мно га па рад і вы
ка ры стаў іх у твор чай пра цы, — ра ска заў 
вя до мы гай наў скі жы ва пі сец Марк Са
пёл ка.

Прык ла ды но ва ство ра най разь бы 
раз мяш ча юц ца ў вы ста вач най за ле. На 
сце нах по бач скуль п тур — раз ве ша ны 
як раз жы ва піс Мар ка Са пёл кі. Кар ці ны 
апы ну лі ся на эк с па зі цыі ў рам ках пра ек
та «Бе ла ру скі ал фа віт ма ста цтва».

— У Мар ка Са пёл кі ёсць та лент да 
разь бы і па ві нен яго раз гор т ваць, ук лад
ва ю чы сэр ца і па вы ша ю чы свае ўме лас
ці, — за я віў Аляк сандр Ла зер ка.

Гай наў скі скуль п тар Юры Іва цік быў 
так са ма за хоп ле ны разь бяр скі мі пра
ца мі па чат коў ца Са пёл кі. Ад зна чыў вы
со кі ўзро вень разь бы ўсіх удзель ні каў 
пле нэ ру і так, як ін шыя мае су раз моў цы, 
за дум ваў ся над па ба ча ным на пра цах 
Аляк сан д ра Ла зер кі.

— На ша ма лая ай чы на ёсць у ма ім сэр
цы. Мне бліз кія і на ша пры ро да, і бе ла

5працяг Скуль п тур ны пле нэр 
ру скасць, якую тут у му зеі ві даць на кож
ным кро ку. Гэ тыя ма ты вы я зап рэ зен та
ваў на сва іх пра цах. Ка лі я пра ца ваў у па
гра ніч най ахо ве, пры хо дзі ла ся ха вац ца 
ў та кіх мес цах, каб мя не не бы ло ві даць, 
а я доб ра ба чыў тое, што ад бы ва ец ца 
ў на ва кол лі на шай мя жы. Я, неп рык мет
ны та ды, мог наг ля даць за пры ро дай. 
Што дзён ны кан такт з на ту рай уз мац няў 
лю боў да пуш чан скай пры ро ды. Зра біў 
скуль п ту ру прад рэ ва, вы ка наў разь бу 
ба бу лі з Пад ляш ша — сім ва ла на шай тра
ды цыі, пе ра да ва най з па ка лен ня ў па ка
лен не. У мі ну лым ву чыў ся я ў тэх ні ку ме 
ў Суп рас лі і жыў у бы лым ма на стыр скім 
бу дын ку, по бач яко га на ма іх ва чах па
чы на ла ад бу доў вац ца Бла га веш чан ская 
цар к ва. Ма ім на стаў ні кам пра ва слаў най 
рэ лі гіі быў па кой ны ўжо ай цец Гаў ры іл. 
Яму прыс вя ціў я чар го вую пра цу — скуль
п ту ру ма на хапча ля ра, — ска заў ма стак 
Марк Са пёл ка.

Мі ко ла Корх з Крась каў ш чы ны, якую 
мяс цо выя на зы ва юць Кар ха мі, вы кон
ваў разь бу па дрэ ве на Аг ля ды неп ра
фе сій на га ма ста цтва Гай наў скай зям лі, 
за што ат рым лі ваў уз на га ро ды. У 2013 
го дзе ў Гай наў скім бел му зеі ў рам ках 
пра ек та «Бе ла ру скі ал фа віт ма ста цтва» 
ад к ры ла ся яго вы ста ва. Мі ко ла Корх 
зра біў мно га драў ля ных аз даб лен няў да
моў, з вы ка ры стан нем мяс цо вых узо раў, 
вы кон ваў драў ля ныя кры жы і ма стац

кія пра цы з вы ка ры стан нем ка рэн ня. 
У больш ад лег лым мі ну лым быў аў та рам 
пом ні каў, якія ста ві лі ся ў пуб ліч най пра
сто ры. У рам ках разь бяр ска га пле нэ ру 
ў Бел му зеі вы ка наў скуль п ту ру «Асоч ні
ка» — ко ліш ня га ахоў ні ка Бе ла веж скай 
пуш чы.

— Мы яш чэ ў га ды сту дэн цтва з ся
мей ні ка мі і зна ё мы мі па ча лі збі раць 
эт на гра фіч ныя эк с па на ты, якія скла лі 
эк с па зі цыю ў до ме і на па на двор ку 
ў Яку бо ве. Ла дзі лі там так са ма вы ста ву 
фа таг ра фій, а паз ней паў ста ла ідэя ін
шай дзей нас ці. Куль тур нае аб’ яд нан не 
«Ты бель» мы за сна ва лі дзе ля ар га ні за
ван ня куль тур ных ме ра пры ем стваў. Да 
гэ тай па ры аб’ яд нан не бы ло най больш 
вя до мае тым, што ла дзі ла фе сты валь 
«Ра ка ві ска» ў Гай наў цы. За да чай на ша га, 
па сут нас ці ся мей на га, аб’ яд нан ня з’яў ля
ец ца злу чэн не, аб’ яд нан не праз куль ту ру 
і яе роз ныя ві ды — ма ста цтва, ці му зы ку 
— на ша га гра мад ства так, як у мі ну лым 
ты бель злу чаў у драў ля ным до ме яго 
част кі, — удак лад ні ла сак ра тар аб’ яд нан
ня «Ты бель» Аг неш ка Ці ха нюк.

У час вер ні са жу ме ло дыі да бе ла
ру скіх пе сень на акар дэ о не зай граў 
вы пуск нік Гай наў ска га бел лі цэя Яцак 
Друж ба, ак цёр Бе ла ру скай тэ ат раль най 
гру пы, якая дзей ні чае пры Гай наў скім 
бел му зеі.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА
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02.02 — 08.02

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Доб ры на строй. Без праб-
лем удас ца та бе рэ а лі за ваць ам бі цыі, але вер 
у тое што ро біш. 4-6.02. ус вя до міш свае па-
мыл кі і пап ра віш іх. Усё, што па тра буе энер гіі 
і на ват ад чаю, па ра бі ў пер шай па ло ве лю та га. 
Маг чы мы сак рэт ны ра ман, але пас ля 7 цяж ка 
бу дзе яго скры ваць. Ся род рад ні і сяб роў за ха-
вай кам п ра міс. На пра цы сон на і ля ні ва, але не 
пе ра нап руж вай стру ны! З 8.02. важ ны мо мант 
ра шэн ня спраў ра бо ты.
(21.04. — 21.05.) Раз ліч вай на да па мо гу зна ё-
мых і сяб роў. Ка хан не як ру кой па даць. 1-5.02. 
ка рыс на за ін ве сту еш аш чад нас ці. 2-5.02. мо-
жаш су стрэць асо бу пры го жую і ін тэ лі ген т-
ную, але вый дзі з ха ты. Бу дзеш гу ляць. Спа кой 
і пры яз ная ат мас фе ра на пра цы, рэ а лі зу еш 
боль шасць сва іх ам бі цый, а на ро джа ных у ІІ дэ-
ка дзе па вы сяць. Ха ця поў ня Ме ся ца 8.02. мо жа 
вык лі каць кры зіс. 4-6.02. аба вяз ко ва за пі шы ся 
на кур сы. Доб рыя на строй і фор ма.
(22.05. — 22.06.) Жыц цё кры ху заб лы та ец ца, 
але на строй вы дат ны. Бу дзеш твор чы. Але не 
пат ра буй заш мат ад лё су. У пер шыя дні маг чы-
мыя рас ча ра ван ні — тое, што бы ло для ця бе 
абя цан нем, для ін ша га — толь кі пры го да. Не 
спра чай ся з пры я це лем. На пра цы ўсё згод на 
з тва і мі ча кан ня мі. Бу дзе маг чы масць пра ве-
рыць ся бе ў кры зіс най сі ту а цыі; не спа валь няй 
тэмп. Шу кай пра цу ў пер шай па ло ве лю та га. 4-
8.02. ака жаш па валь нае ўра жан не на ата чэн ні. 
Але цяж ка бу дзе та бе да га ва рыц ца з людзь мі.
(23.06. — 23.07.) Збя рэш усе сі лы і да сі ад пор 
хат нім і пра фе сій ным вык лі кам. Не звяр тай ува-
гу на дра бя зу. Марс да дасць ад ва гі. У па ры 
вый дзеш з кры зі су, які не адо лее кож ная па ра. 
Усё ўдас ца па пра віць! На ра бо це час на твой 
рух у кар’ е ры. А Ра кі што хо чуць змя ніць ра бо-
ту, бу дуць мець доб рыя вест кі 4-6.02. Дбай аб 
свае лёг кія, не ню хай ды му цы га рэт.
(24.07. — 23.08.) Ідзе леп шае! Пры мі з удзяч-
нас цю тое, што ня суць та бе зор кі! І з на дзе яй 
гля дзі ў бу ду чы ню. Ідэ аль ныя ўмо вы для пра-
цы і за ба вы. Ва кол сім па тыч ныя лю дзі. Ве не ра 
па даг рэе эмо цыі ў па ры. Ра бо ты мно га, на ват 
цяж кай, але ад яе вя лі кае за да валь нен не. Ха ця 
пра да дат ко выя пры быт кі па куль не чу ваць. 
Але не збяд не еш. Да мо вы пад піс вай да 17.02. 
За бу дзеш ся аб ня мог лас цях і ат ры ма еш вя лі кі 
пры ліў энер гіі.
(24.08. — 23.09.) Па ка жаш кіп цюр, але мо жаш 
на ра біць са бе во ра гаў. Ка хан не зас ло ніць та-
бе ўвесь свет. Вель мі ра ман тыч на. На пра цы 
сце ра жы сваю пры ват насць. Ня кеп ская фор-
ма. 1-4.02. мо жаш пры аш ча дзіць, шу кай на год 
і пра мо цый. 1-6.02. да сі ра ды з усім, з чым ра-
ней меў праб ле мы.
(24.09. — 23.10.) Прый дзец ца на ра біц ца, але 
бу дзеш мець не ма лы пос пех і за да валь нен не. 
4-6.02. зна ка мі тыя за ду мы на пра цы. На строй 
кры ху ме лан ха ліч ны. У но вай па ры ліш не не 
ан га жуй ся, пра вер, ча го хо ча тая асо ба. До ма 
па ста віш ся і бу дзеш ра шу чы, туп неш на гою. 
На пра цы не ра бі пры го жых во чак, а пра цуй 
і пад к рэс лі вай свой пра фе сі я на лізм. Ша лі з ІІ 
дэ ка ды — не па лі це за са бой ма стоў, шу ка ю чы 
ін шую ра бо ту. Мо жаш хут ка за ра біць у лю тым, 
але хут чэй яш чэ рас хо ду еш гро шы. Фор ма ні-
жэй шая, і хі ба не ўця чэш ад ін фек цыі.
(24.10. — 22.11.) 1-4.02. бу дзеш вель мі ваб-
ным. Ка лі ве да еш, ча го хо чаш, да сяг неш свай го 
і пе ра ка на еш ін шых, каб ста лі за та бою. Нес па-
дзя ван кі ад лё су. Хут ка мо жаш пра ве рыць ся бе 
ў но вай сі ту а цыі. Са мот ны Скар пі ён мае ў сва ім 
ата чэн ні асо бу, дзе ля якой хут чэй заб’ ец ца яго 
сэр ца. Слу хай лю дзей. За зме ны до ма вазь мі ся 
4-6.02. Пос пех та бе пі са ны! Піль нуй ся ад ашу-
кан цаў, ча ка ю чых ад ця бе гро шай, на ват на 
«доб рую мэ ту». Не аб мі не ця бе пра сту да, трэ-
ба бу дзе лег чы ў ло жак.
(23.11. — 22.12.) Пры ня суць пос пех цяр п лі-
васць і пас ля доў насць. 4-6.02. зна ка мі ты мі за ду-
ма мі бу дзеш про ста сы паць як з ру ка ва. На ла-
дзіш не ба наль ныя зна ём ствы. Але не му сіш ім 
над та да вя раць. На пра цы спра віш ся так са ма 
дзя ку ю чы свай му та лен ту да ім п ра ві за цыі. Зад-
бай пра зда ро выя на вы кі ў ся бе і ў тва іх бліз кіх.
(23.12. — 20.01.) Твая дзей насць бу дзе твор-
чая, ад важ ная і пас пя хо вая. Бу дзеш ін с пі ра-
цы яй для ін шых! 1-5.02. звер неш на свой бок 
на ват тых, хто та бе не спры яў. Бу дзеш на стой-
лі вы, але і нер во вы ды не цяр п лі вы; спра віш ся 
з гэ тым. Кан’ юн к цыя Юпі та ра па ды ме ця бе на 
са м пік! Ка зя ро гі з І дэ ка ды ўкру цяц ца ў кам па-
нію, на якой ім за ле жа ла.
(21.01. — 19.02.) Бу дзеш мець ты ся чу за дум, 
як па пра віць сваю пра цу і за ра біць фар ту ну. 
Яны мо гуць быць ге ні яль ным спо са бам на спра-
вы фір мы. Але хі ба суп ра цоў ні кі ці шэф гэ тым 
не па ка ры ста юц ца, мо жа, ба яц ца змен? Дзей-
ні чай і ў кам па ніі. Ра дас ны час і больш ус ме шак 
лё су. Але будзь піль ным! Ва да лея ў па ры ча кае 
ня лёг кі час. 4-6.02. па раз маў ляй са сва я ка мі. 
Глы тай маг ній і ві та мін С.
(20.02. — 21.03.) Ін та рэ сы пой дуць зна ка мі та 
і пры ня суць хут кі пры бы так. Гро шай хо піць, 
але і спа кус — піль нуй ся. Зор кі па мо гуць у ву чо-
бе і зда бы ван ні но вых уме лас цей ды ў спра вах 
у су дах і ўста но вах. Ад дзе ліш фан та зію ад рэ-
аль нас ці, на вы лёт праг ле дзіш пла ны кан ку рэн-
цыі. Пер шыя дні — най леп шыя для сар дэч ных 
спраў. Куп ляй жыл лё ці штось ці да ха ты ў пер-
шай па ло ве ме ся ца. Спра віш ся са стрэ сам, але 
па гор шыц ца фор ма.

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

ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
склад ны з плас ці нак паў к руг для аб мах ван ня ў ду ха ту = 13 
_ 29 _ 23 _ 20 _;
шас ціг ран нік з квад рат ных ба коў = 1 _ 21 _ 18 _;
ме сяц цві цен ня лан ды шаў = 16 _ 14 _ 15 _;
по яс = 27 _ 11 _ 7 _;
пас = 22 _ 19 _ 28 _ 24 _;
ра ка ў Пя рэ мыш лі = 9 _ 8 _ 10 _;
ра ка ў Го ме лі = 12 _ 2 _ 3 _;
не вя лі кая ру ха вая рыб ка, якая во дзіц ца ў... Ку ю ні = 17 _ 26 
_ 25 _;
пар т нёр ка яго = 6 _ 4 _ 5 _.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

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

Ад каз на ад га дан ку з 1 ну ма ра
Ас, борць, жук, крэм, Ука я лі, Уша чы, ча ло.
Ра шэн не: Шчы ра му сэр цу і чу жая боль ка кол ка.

Ула дзі мі ру Сі да ру ку 
на 80 га доў
Ці хто гэ та спа дзя ваў ся, што УСу ўжо LXXX га доў!
З ча го больш за шас ці дзя сят ку з «Ні вай» ён дру жыць га тоў,
І з на дзе яй на пра цяг мы — суп ра цоў ні кі ды чы та чы
Раск ры ваць ста рон кі бу дзем, знай с ці УСа каб змаг чы.
Ці па лё дзе, ці па сне зе, ці ў за ле вы тэкст ішоў,
А за ва я ваў ён элек т ро на, дык што дзень прыс лаць га тоў
Но вы тэкст свой ба я ві ты, ра ман тыч ны свой ус па мін,
Доб ру ра ду не ра зум ным, а па дзя ку — за па чын,
Под лым во ра гам — ад пор, а чы ну шам — па ву шах,
Пра ца ві тым — у пра цы спор, со рам ло ды ру і крах.
І не страш на Ула дзі мі ру ні да ро га, да ля чынь,
Ходзь сха дзіў ён свае но гі не су чы па ра ду ў чын.
Мы па лі чым па-кі тай ску — двац цаць год яму да ста.
І каб тую жа двац цат ку ра зам з на мі ён да стаў,
Двац цаць пер ша га ста год дзя тэх ні ку каб па ка рыў
І з кас міч ным па ска рэн нем ён пі саў і фай на жыў,
І ў кам па ніі ён ма лод шай ва я ваў ён з го рам, злом,
А пу стое ды брыд кое зваль ваў на па га ны лом.
Каб спа кой на з ус меш кай у твар у лю стэр ка спаг ля даў,
Без змар ш чын, мяш коў пад во кам тыя двац цаць раз мя няў.

 Ад «Ні вы», 19 сту дзе ня 2020 го да

Каб аў то бус ПКС 
ез дзіў па ўікэн дах
У снеж ні 2017 го да пас ля доў га га пе ра-

пын ку па ва я вод скай да ро зе з Гай наў кі ў Бе-
ла сток , між ін шым, це раз На раў ку і Но вае 
Ляў ко ва па чаў ез дзіць аў то бус ПКС. Не бы-
ло яго два га ды. Пус ці лі па вы шэй з га да ным 
мар ш ру це та ды, ка лі зда лі ў ка ры стан не 
пры го жы но вы бу ды нак вак за ла ПКС у Бе ла-
сто ку. Та ды і па мя ня лі раск лад яз ды і мар ш-
ру ты не ка то рых па са жыр скіх аў то бу саў. Аў-
то бу сам ПКС мож на ра на па е хаць у ва я вод-
скі цэнтр і пад ве чар вяр нуц ца да до му. Гэ та 
доб ра. А бы ло б яш чэ лепш, ка лі б ён ез дзіў 
у вы хад ныя дні. Жы ха ры На раў чан скай гмі-
ны час цей на вед ва лі б сва іх дзя цей, якія жы-
вуць і пра цу юць у Мі ха ло ве або Бе ла сто ку. 
Уну кі і іх баць кі па ўік-эн дах пры яз джа лі б 
на вё ску і ў ня дзе лю вяр та лі ся б у га ра ды. 
А так ся мей ныя су вя зі рвуц ца.

На шы ай чын ныя па лі ты кі мно га га во-
раць, што бу дзе больш мар ш рут ных аў то бу-
саў ПКС і на ват ад к ры юць но выя лі ніі ў да лё-
кія ад га ра доў вё скі. Але толь кі так га во раць 
ды ў га зе тах пі шуць. Ста рэй шыя жы ха ры 
вё сак толь кі на вус ма та юць і ча ка юць, ка лі 
па е дуць абя ца ныя ПКСы. А іх ня ма і ня ма.

Неў за ба ве бу дуць чар го выя (прэ зі дэн ц-
кія) вы ба ры і зноў на валь ніч на па сып люц ца 
абя цан кі. Але за раз лю дзі ўсё менш у іх 
ве раць. Яны „на ці ска юць” та го, хто блі жэй 
— сол ты са і рад на га. А тым на іх ін тэр пе ля-
цыі ад піс ва юць, што ня ма гро шай. Ня ма 
іх і на ра монт ва я вод скай уха бі стай да ро гі 
№ 687 з Юш ка ва га Гру да ў На ва са ды це раз 
На раў ку. Пра па бу до ву каль ца вых да рог по-
бач На раў кі і Но ва га Ляў ко ва маў чок. (яц)

Галоўнае праўленне 
Беларускага грамадска-культурнага 
таварыства ў Польшчы запрашае на 

раённыя элімінацыі 
ХХVII Агульнапольскага фестывалю 

„Беларуская песня 2020”

1 лютага (cубота) у Гайнаўскім доме 
культуры. Пачатак у 12.00.

2 лютага (нядзеля) у Гмінным асяродку 
культуры ў Орлі. Пачатак у 15.00.

Уваход свабодны

Зрэалізавана дзякуючы датацыі 
Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі
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На га лоў най плош чы Са ко
ла ваПад ляш ска га, плош чы 
ксян дза Бжуз кі, уба чыў я за
пра шэн не ў но ва ад к ры ты 
Му зей Вя лі ка га лі тоў ска га 
гас цін ца. Ну, у не ка то рых 
на шых мяс цо вас цях не 
над та даў но па я ві лі ся ву ліч
ныя стэн дыда вед ні кі пра 
гэ ты шлях. Зда лі ся яны 
мне па вяр хоў ным ме рап ры
ем ствам без глы бей ша га 
зна чэн ня. Ну, але ка лі па ба
чыў, што да гэ та га пра ек та 
да лу ча ны му зей — не абы
якая ўста но ва, та ды і зга да
ным Гас цін цам ра шыў я глы
бей па ці ка віц ца.

Му зей Вя лі ка га лі тоў ска га гас цін ца ў Са
ко ла веПад ляш скім быў зас на ва ны зу

сім ня даў на — у снеж ні мі ну ла га го да. Мож
на бы ло б наз ваць яго на ват му зей ным не
маў лят кам, ад нак гэ тая ўста но ва пры ем на 
мя не за дзі ві ла сва ёй ка му ні ка тыў нас цю. 
Му зей зай мае ад ну з за лаў Са ко лаў ска га 
ася род ка куль ту ры і ён, як но ва на ро джа ны 
суб’ ект, не поў нас цю за вер ша ны, але яго
ная ві зія бу ду чы ні ўраж вае.

Тут прэ зен та цыя сі вой мі нуў ш чы ны ад
бы ва ец ца з пры цяг нен нем ма дэр ных 

муль ты ме дый ных на ві нак. На тра ды цый
ных стэн дах ін фар ма цыя пра га лоў ныя 
мяс цо вас ці Вя лі ка га лі тоў ска га гас цін ца. 
Гас ці нец, ка лі гля дзець на яго з за ха ду, па
чы наў ся з Вар ша вы. І пра хо дзіў це раз важ
ныя мяс цо вас ці гі ста рыч на га Пад ляш ша: 
Вен г раў, Са ко лаў, Браньск, Бельск, Бе ла
сток, Са кол ку, Га род ню і кан чаў ся ў Віль ні. 
Муль ты ме дый ныя стэн ды прэ зен ту юць 
най важ ней шыя сла ву тас ці — не толь кі 
ар хі тэк тур ныя, але і пер са наль ныя — у аб
ся гу Гас цін ца.

Па коль кі ка му ні ка цыя па Гас цін цы ад
бы ва ла ся гу жа вым тран с пар там, ёсць 

там мі ні я цю ры ко ла вых па во зак. Але 
ёсць так са ма і на ту раль най ве лі чы ні са ні, 
якія ў ма ім на ва кол лі на зы ва лі шыт ка мі. 
Па ка за ны да маш нія пры ла ды, на пры клад 
бой ка для мас ла ці ка чал ка для тка нін. 
Па ка за ны свя точ ныя строі жы ха роў Пад
ляш ша...

У ку точ ку за лы, за ко ліш нім гас ці ніч ным 
ста лом, ся дзіць фі гу ра ад на го з най с

лаў ней шых кру гас вет ных па да рож ні каў 
Ге ор га Фор стэ ра, які ў сва іх маш таб ных 
ван д роў ках пра е хаў ся і Вя лі кім лі тоў скім 
гас цін цам у 1784 го дзе. І па кі нуў цёп лае 
апі сан не са мо га Са ко ла ваПад ляш ска га: 
„Гэ та мі лае, сім па тыч нае мя стэч ка, да мы 
драў ля ныя, кры тыя гон тай, ва кол рын ку 
ад нак му ра ва ныя і вель мі пры го жыя. 
Пош та мае вель мі пры го жы па кой для 
гас цей. Сце ны тут аз доб ле ныя гра вю ра мі, 
якія прад стаў ля юць сем цу даў све ту; між 
ін шым від ін тэр’ е ра хра ма ў Эфе се. Усе 
кар цін кі пры го жа па ма ля ва ныя. Спяк лі 
мне ку ры цу, і то ў пос ны дзень. А сон ца 
све ціць так пры го жа, што на ват у кур най 
із бе бы ло ра дас на пад яго пра мя ня мі, да 
та го ж пад ро да скім Ка ло сам, ве ліч ным 
Ка лі зе ем, егі пец кі мі пі ра мі да мі, якія ў якас
ці аз доб ста яць на па ста мен тах пе рад 
ста ла мі і ка мін ка мі, пад алек сан д рый скім 
ма я ком, пад му ра мі і ві ся чы мі ага ро да мі 
сла ву та га Ва ві ло на. На ват граб ні ца ца ра 
Маў зо ла не зас муч вае ду мак...”

Слоў не каль кі вар та пры свя ціць асо бе 
аў та ра толь кі што пры ве дзе на га апі

сан ня. Ге орг Фор стэр на ра дзіў ся ў 1754 го
дзе ка ля Гдань ска ў сям’і пра тэ стан ц ка га 
па ста ра, прод кі яко га пры е ха лі з Шат лан
дыі. У 1765 го дзе баць ка па зап ра шэн ні 
ра сій скіх улад едзе на Па вол жа вы ве даць 
сі ту а цыю та маш ніх ня мец кіх асад ні каў; за
бі рае ту ды і сы на. Па коль кі яго ная ацэн ка 
не спа да ба ла ся ра сій скім чы ноў ні кам, два 

га ды паз ней вяр та ец ца ў Поль ш чу, але па
коль кі па са да па ста ра ў яго ным пры хо дзе 
ўжо за ня та ін шым, сям’я вы яз джае ў Вя
лі каб ры та нію. У 1770 го дзе па ся ля юц ца 
ў Лон да не. Два га ды паз ней сла ву ты бры
тан скі ма рап ла вец Джэймс Кук ар га ні зуе 
свой дру гі рэйс ва кол све ту, ста вя чы са бе 
за мэ ту ад к рыц цё паў д нё ва га кан ты нен
та. Ка раб лі Ку ка ўпер шы ню за хо дзяць за 
паў д нё вы па ляр ны круг, але да но ва га 
кан ты нен та яны не дап лы ва юць; Ан тар
к ты ду ма рап лаў цы ўпер шы ню па ба чаць 
толь кі ў 1820 го дзе. У 1775 го дзе Кук вяр
та ец ца ў Ан г лію. А Ге орг Фор стэр ра зам 
з баць кам са бра лі ба га тыя вест кі пра эк за
тыч ны рас лі ны, жы вё лы, мі не ра лы і пра
жы ва ю чых да лё ка лю дзей. Пуб лі ку юць 
яны кніж ку пра сваё пла ван не, а ў той час 
та кія кні гі вык лі ка лі вя лі кае за ці каў лен не. 
Ад нак ма тэ ры яль нае ста но віш ча сям’і 
бы ло да во лі сціп лае. Ге орг ней кі час пра
ца ваў у ня мец кім го ра дзе Ка сель, а ў 1784 
го дзе ат ры маў за пра шэн не на па са ду вык
лад чы ка на ту раль най гі сто рыі ў Га лоў най 
ві лен скай шко ле. Да мо ва прад бач ва ла 
дзе вяць га доў пра цы Ге ор га Фор стэ ра 
ў Віль ні, ад нак пра быў ён там толь кі да 
1787 го да, па коль кі не мог ас во іц ца з ду
хо вай езу іц кай ат мас фе рай та маш ня га 
ася род дзя, не бы ло там яго ных ад на дум
цаў, кам па ніі. Ней кі час пра ца ваў біб лі я
тэ ка рам у ня мец кім Май н цы, дзе за вёў 
сяб роў ства са сла ву тым на ву ко вым паб
ра ці мам Аляк сан д рам Гум баль там. Пра 
яго так на пі са на ў Эн цык ла пе дыі Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га: „З са ка ві ка 1793 у Па
ры жы. Ак тыў ны ўдзель нік рэ ва лю цый ных 
па дзей у Гер ма ніі і Фран цыі ў 179293, 
адзін са ства раль ні каў пер шай ня мец кай 
дэ ма кра тыч най рэс пуб лі кі — Май н ц кай ка
му ны на Рэй не. Фі ла соф скія по гля ды Фор
стэ ра скла лі ся пад уп лы вам фран цуз скіх 
ма тэ ры я лі стаў 18 ст. Яго све та пог ляд эва
лю цы я ні ра ваў ад рэ лі гій най ве ры да дэ із
му, по тым да ма тэ ры я ліз му і не ка то рых 
эле мен таў ды я лек ты кі. Фор стэр ці ка віў ся 
ўта піч ным са цы я ліз мам. Абу раў ся прыг
не чан нем бе ла ру скіх і лі тоў скіх ся лян, вы

сту паў су праць пан ска га ўці ску”. Да гэ та га 
вар та да даць, што ў гра мад скі аба рот увёў 
ён па няц це „pol nis che Wir t s chaft” — поль
ская гас па дар ка. У 1784 го дзе пі саў ён 
з Віль ні ў ад ным з лі стоў: „Не хо чац ца мне 
га ва рыць пра поль скую гас па дар ку: пра 
не выс лоў ную не а ку рат насць, гуль тай ства, 
п’ян ства ці неп ры год насць пас лан цоў...”

Не толь кі Фор стэр па да рож ні чаў па на
шым ста рон ні, бы лі і ін шыя знат нас ці, 

якія ў сва іх ме му а рах па кі ну лі кар ці ну мяс
цо ва га кра я ві ду, у тым лі ку і гра мад ска га.

Ві льям Кокс у 1778 го дзе: „Най боль шай 
мяс цо вас цю, це раз якую мы пра яз

джа лі, быў Бельск, го рад, дзе ад бы ва лі ся 
сей мі кі. Ён ням но га леп шы ад звы чай най 
нэн дз най вё скі, але ў ге аг ра фіч ных апі
сан нях Поль ш чы га на рыц ца най мен нем 
вя лі ка га го ра да. Па да ро зе між Бель скам 
і Вой ш ка мі амаль не за га рэ ла ся нам ко ла, 
і ка лі спы ні лі ся мы ў ма лой вёс цы, каб яго 
па ма заць, увай шоў я да не каль кіх ха так, 
дзе спат каў ся з бе ска неч на боль шай нэн
дзай чым на ват у тых няш час ных ся лі бах 
на ве да ных мною ў га ра дах, якіх жы ха ры 
ма юць больш сва бо ды. Там бы лі бач ны 
пры нам сі ней кія пры ла ды і вы га ды, тут 
жа не бы ло ні чо га ап ра ча го лых сцен. Му
жы кі тут бы лі ўпоў ні цу ня воль ні ка мі, а іх 
вы гляд і па мяш кан не поў нас цю ад люст
роў ва лі іх га рот ныя жыц цё выя аб ста ві ны. 
Цяж ка бы ло мне ўя віць так рос пач ную 
га ле чу і бя ду”.

Фрыд рых Шульц у 1791 го дзе: „У Вен
г ра ве ста я ла дзве ты ся чы ра сі ян 

і ад уез ду му сіў я пад па рад ка вац ца кан
ва і ра ван ні ру ска га сяр жан та ў пал ка вую 
кан цы ля рыю, дзе па ці ка ві лі ся толь кі ма ім 
проз віш чам. Па коль кі на ра дзіў ся я ў кра і
не, дзе сал дац кай дыс цып лі ны не лі чаць 
ня во ляй, не ад чуў я гэ та га, як ін шыя зас
це ра галь ныя ме ры, прык рым; у Поль ш чы 
лі чыц ца гэ та не чу ва ным прыг нё там... З гэ
та га мож на са бе ўя віць мяс цо вую пры вя
за насць да сва бо ды. Як жа ж мо жа быць 

інакш, ка лі ма лая жмень ка са ма воль ных 
па ноў тры ма ец ца прын цы пу: мы сва бод
ныя за вас усіх і ду бін кай ут рым лі ва юць 
гэ ты прын цып у сва ім на ро дзе. (...) Ца на 
за ко ней эк ст ра пош тай, як усю ды, ад ад на
го да двух зло таў за мі лю, г.зн. па во сем 
гро шаў; паш та льён да стае за стан цыю, 
даў жэй шую ці ка ра цей шую, два зло ты, 
якая су мар на пла ціц ца пост май ст ру. Ад
дае ён паш та льё ну толь кі пас ля вяр тан ня, 
каб, зай меў шы гэ ты скарб, не пра піў па да
ро зе, бо ту тэй ша му лю ду адзі най ра дас цю 
з’яў ля ец ца га рэл ка. Ка лі, ап ра ча та го, да е
хаў шы, да сі яму тры да пя ці гро шаў, ца луе 
ру кі і ап ра на хі. (...) Ко ні пас вяц ца ва кол 
пош ты па двац цацьтрыц цаць, пры бы ва
ю чы паш та льён зат ру біць толь кі і піль ну
ю чыя ве да юць ужо ў чым спра ва. Про ста 
з па шы вя дуць іх да па воз кі, умо мант усё 
га то вяць і едзеш да лей. Не важ на, што 
не зна еш мо вы. Трэ ба толь кі на ву чыц ца 
не каль кіх лічб і гэ та га хо піць. Гро шы і без 
слоў ні ка ча ла век умее лі чыць і ца ніць. (...) 
Лі тоў скія вё скі вель мі нэн дз ныя. Па бу да
ва ны яны з драў ні ны і са ло мы, пра ко мі ны 
і згад кі ня ма. Па коль кі кож ны няд бай на ха
ці ну сваю кле ціць і не ду мае пра пап раў кі, 
вё скі выг ля да юць як кар ці ны бяз лад дзя 
і зніш чэн ня. Праг ні лыя сце ны і дзі ра выя 
стрэ хі най час цей шыя. Ся рэ дзі ны апіс ваць 
ужо не ста ну. (...) Дзе ці ўлет ку і ўзім ку 
хо дзяць у ад ной ка шу лі. Ве ся лосць на ту
раль ная, за тое пад сіл ка ва ная га рэл кай 
вель мі пас па лі тая. Па ны ста ра юц ца, каб 
у кор ч мах бы ло яе пад да стат кам. А ах вя
ра валь ні кі гэ тай ве ся лос ці апош ні грош 
і зяр нят ка збож жа за бі ра юць. Кор ч мы 
част ко ва аран ду юць жы ды, або кар ч ма ры 
за дзя ся ты грош. Да даў шы да та го, што 
сціп лыя збыт коў ныя пат рэ бы му жык за
да воль вае ў жы доў, а спа дзя ван не веч най 
шчас лі вас ці ат рым лі вае ад ма на хаў, кож
ны мо жа са бе ўя віць стан гэ та га лю ду і да
ба віць тое, што я мог бы да даць пра яго 
абы чаі, гас па дар насць і рэ лі гію...”

Са стэн да вай ін фар ма цыі пра Бе ла сток: 
„Бе ла сток у ХІХ ст. ско ра наб раў зна чэн

ня як цэнтр тэк стыль най пра мыс ло вас ці. 
Шмат га во рыць яго та дыш няе най мен не 
Ман чэ стэр Поў на чы. Раз на стай ную ма
за і ку ства ра лі па ля кі, фран цу зы, ра сі я не, 
нем цы і жы ды, у тым Люд вік За мен гоф, 
ства раль нік уні вер саль най мо вы Эс пе ран
та”. Пра Са ко лаў: „Еду чы Вя лі кім лі тоў скім 
гас цін цам кож ны ван д роў нік спы няў ся 
ў Са ко ла веПад ляш скім, най ста рэй шым 
го ра дзе на гі ста рыч ным Пад ляш шы, цэн т
ры ру ка дзел ля. Пра яз джаў сю дою м.інш. 
князь Ві таўт, прыс вой ва ю чы го ра ду га
рад ское пра ва ў 1424 го дзе. Не паў тор ны 
ха рак тар го ра да ства ра ла пе рад вя ка мі 
шмат куль тур ная гра мад ская су месь — по
бач ся бе жы лі тут уні я ты, жы ды, пра тэ стан
ты і ка то лі кі. У го ра дзе па чы на ец ца Шлях 
са ко лаў скіх уні я таў па ма ляў ні чым на ва кол
лі, драў ля ныя кас цёл кі — даў нія ўні яц кія 
цэр к вы. З го ра дам звя за на по стаць Мі ха ла 
Кле а фа са Агін ска га, які тут жыў і пры маў 
у гас цях м.інш. свай го пры я це ля ка ра ля 
Ста ніс ла ва Аў гу ста Па ня тоў ска га”.

Як па ве да мі ла мне му зей ная пра вад ніч
ка Мі ле на Кур дзін ска, за пар з Му зе ем 

мае тут быць яш чэ тур бю ро ды рэ ста ран
чык, які бу дзе пра па на ваць на вед валь ні
кам так са ма ку лі нар ныя ра ры тэ ты Ма зо
віі, Пад ляш ша, Га ра дзен ш чы ны і Ві лен ш
чы ны. Пра па но ва мае быць па шы ра на 
на больш да ве дак пра мі ну лае Са ко ла ва, 
у тым лі ку і пра даў ні яц кіх прод каў та маш
няй зям лі...

Шлях Вя лі ка га лі тоў ска га гас цін ца, 
не сум нен на, ства раў на го ду для 

раз віц ця рас па ло жа ных пры ім мяс цо вас
цей. Ну і, як су свет на вя до мыя Шаў ко вы 
шлях, які злу чаў Еў ро пу з Кі та ем ці да ро га 
№ 66, якая злу ча ла ус ход ЗША з за ха дам, 
так са ма і Вя лі кі лі тоў скі гас ці нец па ві нен 
зай мець ней кую куль та вую вя до масць, 
пры нам сі мяс цо ва га зна чэн ня. Ён жа, як 
пу па ві на, злу чаў дзве на шы ста лі цы...

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

Му зей Вя лі ка га гас цін ца
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