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Жыхары Гародчына, Градочна, 
Ляхоў і суседніх вёсак засна
валі Грамадскі камітэт аховы 
тарфяных лугоў, напісалі 

петыцыю і сабралі пад ёй каля 4 тысяч 
подпісаў. Падпісанты супраціўляюцца 
планаванай торфаздабычы на лугах па
між згаданымі вёскамі Нарваўскай гміны 
і Кленікамі Чыжоўскай гміны. Мясцовыя 
жыхары заклікаюць войтаў і радных 
Нарваўскай і Чыжоўскай гмін не даваць 
згоды на адкрыццё побач іх вёсак тарфя
нога кар’ера, пераконваюць у шкоднасці 
здабычы торфу для навакольнага ася
роддзя і сельскагаспадарчай прадукцыі. 
Частку лугоў ад мясцовых уласнікаў узя
ла ў арэнду суполка «Вокас» з Лосіц, якая 
рыхтуецца адкрыць кар’ер і здабываць 
торф на 170 гектарах лугоў. Суполка «Во
кас» выступіла да ўлад Чыжоўскай і Нар
ваўскай гмін з просьбай змяніць план 
умоў і накірункаў прасторавага добраўпа
радкавання гмін. У выніку такой змены 
лугі замест сельскагаспадарчага выкары
стання маглі б быць прызначаны для зда
бычы торфу. Мясцовыя жыхары хочуць 
блакіраваць падрыхтоўку да адкрыцця 
кар’ера. Лічаць, што торфаздабыча пры
вядзе да паніжэння ўзроўню вады ў гле
бе і ў выніку да выдатнага абмежавання 
сельскагаспадарчай прадукцыі, а нават 
яе спынення ў непасрэдным суседстве 
з кар’ерам.

— Калі б збудавалі тут капальню тор
фу, адмоўныя паслядоўнасці ад яе маглі 
быць вельмі вялікія. Мы супраць здабы
чы торфу на лугах распаложаных непа
далёк ад нашых вёсак і палёў. Заснавалі 
мы Грамадскі камітэт аховы тарфяных 
лугоў і сабралі ў нашых сёлах подпісы 
пад петыцыяй супраць будовы капальні 
торфу, якая накіравана да войтаў і рад
ных Нарваўскай і Чыжоўскай гмін, — ска
зала Раіса Бэнэдычук з Ляхоў.

У збор подпісаў па інтэрнэце ангажа
валася нефармальная група прыхільні
каў Падляшша. Раіса Бэнэдычук удак
ладніла, што колькасць подпісаў пад 
петыцыяй набліжаецца да 4 тысяч.

— Грамадскі камітэт аховы тарфяных 
лугоў паўстаў з мэтай процідзейнічаць 
будове капальні торфу на лугах паміж вё
скамі Гародчына, Градочна, Ляхі і Клені
кі. Нам самае важнае, што нельга было б 
вярнуць да ранейшага стану знішчанае 
навакольнае асяроддзе ў выніку здабы
чы торфу. Мы сабралі многа подпісаў су
праць здабычы торфу. Подпісы на папя
ровых лістоўках паставілі больш за 300 
мясцовых жыхароў. Людзі апасаюцца 
адмоўных паслядоўнасцей здабычы тор
фу. У акцыю супраціву ангажуюцца не 
толькі мясцовыя жыхары, але і асобы, 
якія купілі ў нас дамы зза нашай незвы
чайнай прыроды, — заявіла радная Нар
ваўскай гміны Анна Яканюк з Градочна.

Мясцовае насельніцтва падтрымліва
юць арганізацыі і асобы, якія ангажуюц
ца ў ахову асяроддзя.

— Нашу петыцыю адрасуем войтам 
і радным Нарваўскай і Чыжоўскай гмін. 
Мы таксама ў кантакце з прафесарам Ін
стытута батанікі Варшаўскага ўніверсітэ
та Віктарам Катоўскім, спецыялістам па 
пытаннях асушвання і наваднення лугоў. 
Хочам, каб нашы гмінныя ўлады аргані
завалі спатканне навукоўцам.

Прафесар Віктар Катоўскі ўпэўнены, што 
торфаздабыча прычыніцца да паніжэння 
ўзроўню вады ў наваколлі планаванай ін
вестыцыі. Прапануе ён на тарфяніках нейт
ральныя для навакольнага асяроддзя віды 
гаспадарчай дзейнасці, напрыклад вырош
чванне чароту, рагозу ці вярбы.

Жыхары Гародчына, Градочна, Ляхоў 
і суседніх вёсак яшчэ ў канцы снежня 
мінулага года спаткаліся ў Гародчыне 
з прадстаўнікамі суполкі «Вокас» з Ло
сіц, якая ўжо ўзяла ў арэнду дзясяткі гек
тараў лугоў у Нарваўскай і Чыжоўскай 
гмінах. У сустрэчы ўдзельнічаў войт 
Нарваўскай гміны Андрэй Плясковіч, які 
заявіў, што разам з раднымі будуць пат
рабаваць новых аналізаў уздзеяння тор
фаздабычы на прыроднае асяроддзе. 
У Гародчыне земляробы адмоўна паста
віліся да планаў будовы капальні торфу 
і выдатная іх большасць прагаласавала 
супраць інвестыцыі каля іх вёсак.

— Мы ў Гародчына хацелі запрасіць 
прадстаўнікоў суполкі «Вокас» з Лосіц 
і прафесара Віктара Катоўскага. Аднак не 
змаглі мы дамовіцца на прыезд іх у адзін 
дзень. Чакаем сустрэчы з прафесарам 
Віктарам Катоўскім, на якую запросім 
не толькі нашых радных, але і радных 
Чыжоўскай гміны. Спадзяемся, што яны 
прыедуць, каб даведацца аб шкоднасці 
здабычы торфу для сельскай гаспадаркі 
і навакольнага асяроддзя. Частка лугоў, 
якія ўзяла ў арэнду суполка «Вокас», рас
паложаны ў Кленіках Чыжоўскай гміны. 
Паколькі яны мяжуюць з лугамі Нар
ваўскай гміны, капальня торфу вельмі 
адмоўна ўздзейнічала б на палі жыхароў 
нашай гміны, — сказала Раіса Бэнэдычук. 
— Рада Чыжоўскай гміны прыняла ўжо 
інтэнцыйную пастанову наконт змены 
плана ўмоў і накірункаў прасторавага 

добраўпарадкавання гміны і пачалася 
там працэдура з мэтай выключэння лу
гоў з сельскагаспадарчага выкарыстан
ня, каб можна было на іх весці здабычу 
торфу. Гэтая справа яшчэ адкрытая і мы 
разлічваем, што можа прафесар Віктар 
Катоўскі пераканае радных Чыжоўскай 
гміны не даваць згоды на змену выкары
стання лугоў вёскі Кленікі.

Старшыня суполкі «Вокас» Дарыюш 
Вайцешук у час сустрэчы ў Гародчыне 
стараўся пераканаць сабраных, што 
здабыча торфу не была б шкоднай. 
Прадпрыемства «Вокас» дзейнічае як 
сямейная суполка і займаецца здабычай 
торфу, крэйды, пяску і жвіру ў некалькіх 
ваяводствах. Аднак члены Грамадскага 
камітэта аховы тарфяных лугоў перака
наны, што дзякуючы вадзе ў торфе не 
высыхаюць навакольныя палі і баяцца, 
што пасля экспуатацыі радовішча торфу 
глеба надта абсушыцца.

Суполка «Вокас» у Нарваўскай і Чы
жоўскай гмінах намерваецца здабываць 
торф на плошчы да 170 гектараў лугоў. 
Пасля платы як за куплю, суполка бярэ 
лугі ў арэнду на 30гадовы тэрмін. Пасля 
здабычы торфу і рэкультывацыі лугі ме
лі б вярнуцца да ўласнікаў, як зямля пад 
вадаёмам.

— Вада з пясчаных палёў сплыла б 
у кар’ер і ў вадаём, які паўстаў бы на 
выбраным па торфе месцы. Тады нашы 
лугі і суседнія палі засыхалі б, — заявіла 
Раіса Бэнэдычук з Ляхоў, якая гадуе 40 
кароў і цялят.

Мясцовыя сяляне апасаюцца, што 
паніжаны ўзровень вады можа спрычы
ніцца да спынення сельскагаспадарчай 
прадукцыі. У Ляхах, распаложаных прыб

Жыхары 
супраць 

лізна ў паўтара кіламетра ад планаванай 
інвестыцыі, чатырох жывёлаводаў гадуе 
звыш 100 кароў, якія з вясны да восені 
днём пасвяцца на лугах. У суседнім Гарод
чыне гадуецца каля 150 кароў. Жывёла
воды асабліва апасаюцца засухі як пасля
доўнасці здабычы торфу. Для транспарту 
торфу суполка з Лосіц карысталася б 
цяжкімі грузавымі машынамі вялікіх па
мераў. Людзі апасаюцца, што ўжо моцна 
знішчаныя дарогі не вытрымаюць пера
мяшчэння па іх грузавікоў з торфам.

— У час эксплуатацыі радовішча моц
на знішчаецца асяроддзе і няма ўжо 
магчымасці вярнуць яго да папярэдня
га стану. У нас павінны разгортвацца 
вытворчасць здаровага харчавання 
і турызм. Ужо і цяпер у нас ахоўваюцца 
рэдкія віды кветак і птушак. Нашы лугі 
і драўляная архітэктура прыцягваюць 
турыстаў і мы павінны рабіць стаўку на 
агратурызм і сельскагаспадарчае выка
рыстанне палёў, а не на шкодную для 
асяроддзя торфаздабычу, — сказала на 
лузе Раіса Бэнэдычук, які адмовілася 
здаць у арэнду суполцы «Вокас». — Па 
суседску ўласнік аддаў луг у арэнду на 
трыццаць гадоў. Далей ёсць таксама 
лугі, якія гэтая суполка ўзяла ў арэнду 
з намерам здабычы на іх торфу. Аднак 
большасць уласнікаў лугоў, перш за ўсё 
жыхары Гародчына, не аддалі іх у арэн
ду, хаця суполка «Вокас» прапануе што 
і раз большую плату. Маняць нас грашы
ма, але людзі таксама апасаюцца, за
думваюцца, што было б, калі б суполка 
пасля здабычы торфу вярнула ім або ім 
спадкаемцам не лугі, а толькі частку ва
даёма, — заявіла ў канцы размовы Раіса 
Бэнэдычук.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

— Маняць нас грашыма, але людзі 
апасаюцца, — заявіла Раіса Бэнэдычук

торфаздабычы
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Фальшывыя 
ахвяры

Не рабуйце 
«Бядронку»!

Сваімі вачыма

Зіма без зімы

Ну што ж, зі ма ў гэ тым го дзе ў на шай 
част цы све ту, ві даць, дзесь ці прыс ну ла 
і, зда ец ца, плаў на пе рай ш ла ў ха лод нае 
прад вес не, у ад роз нен ні ад па лі тыч най га
рач кі ў Поль ш чы ў су вя зі з май скі мі, прэ зі
дэн ц кі мі вы ба ра мі. Тут слу пок тэм пе ра ту
ры з кож ным днём рас це ад уза е маз ніш
чаль ных аб ві на вач ван няў і вы цяг ва ных 
афёр. Зна чыць, да са мых вы ба раў бу дзем 
мець таў кат ню, якая бу дзе да ста ваць 
нас кож на га дня. Та му дзе ля спа кою 
і рас па ча та га аку рат Вя лі ка га по сту вар та 
про ста ад мо віц ца ад чы тан ня, аг ля дан ня 
і слу хан ня на він. Вя до ма, у сён няш нім 
све це ад іх не ўця чэш, але па ста рац ца 
вы ці шыц ца заў сё ды мож на, для прык ла
ду на зі ра ю чы за пры ро дай. Апош нія вы
ход ныя пра вёў я ў пуш чан скім, род ным 
до ме, дзе з за дзёр тай у не ба га ла вой уг ля
даў ся за ля ту чы мі, крык лі вы мі клю ча мі 
дзі кіх гу сей і жу раў лёў. Са праў ды, пры
га жосць ад веч на га, пры род на га цык ла 

про ста ра дуе ча ла ве чыя ду шы і сэр цы. 
У пэў ны мо мант на ват я ўя віў са бе, што 
праз хві лі ну ма гу па ба чыць і бус лоў. Зда
ец ца, што на Су валь ш чы не не ка то рыя 
ўжо пас пе лі па слу хаць іх няе кле ка тан не. 
У та кой сі ту а цыі, ма быць, птуш кам ста не 
не пат рэб ным ад ля таць у га ра чую Аф ры
ку, а па пры выч цы пе ра зі ма ваць дзесь ці 
ў паў д нё вых кра і нах Еў ро пы не ка то рыя 
пэў на і ры зык нуць за стац ца тут у нас, на 
мес цы. „Да даб ра гэ та не вя дзе” — так 
ана ма ліі з над вор’ ем ка мен ту юць пуш
чан скія ста ра жы лы і па чы на юць із ноў 
ба яц ца вес на вых ма ра зоў, якія спля жы лі 
ў мі ну лым го дзе квіт нен не са доў. А на 
пы тан ні пра тое, якое бу дзе ле та, ад каз ва
юць згод на: „Адзін Бог толь кі ве дае”. Па 
пры род ных прык ме тах ні чо га за раз не 
прад ба чыш. За ста ец ца толь кі ўспа мі наць 
ма роз ныя зі мы, цёп лыя вёс ны, га ра чае 
ле та, во сень скія ко ле ры пры га жос ці ле
су. Нас лу хаў шы ся ўсіх гэ тых ра ска заў пра 
стра ча ную клі ма тыч ную нар маль насць, 

вы ра шыў я пра ве рыць, што пі шуць на 
гэ ты конт на ву коў цы. Аказ ва ец ца, што 
ця пе раш няя зі ма 2019/2020 (лі ча на як 
пе ры яд ад па чат ку снеж ня да кан ца лю
та га), бы ла ў Поль ш чы на 4,12 гра ду са 
цяп лей шай ад ся рэд ніх зім у 19812010 
га дах і на 3,64 гра ду са цяп лей шай ад ся
рэд не ста ты стыч най зі мо вых тэм пе ра тур 
у 19912020 га дах. У Маск ве ана ма ліі 
яш чэ боль шыя. Упер шы ню ў гі сто рыі 
на зі ран няў ся рэд няя трох най ха лад ней
шых ме ся цаў гэ тай зі мы ёсць плю са вая. 
Ня гле дзя чы на па цяп лен не клі ма ту, зі мы 
ў ста лі цы Ра сіі бы лі заў сё ды ха лод ны мі. 
Ся рэд няя тэм пе ра ту ра апош ніх трыц ца ці 
зім гэ та мі нус 5,5 гра ду са, а ў пе ры я дзе 
19812010 — мі нус 6,1. А тут у зі мо вым 
тры мест ры сне жаньлю ты 2019/2020 
да сяг ну ла 0,2 вы шэй ну ля. Гэ та зна чыць 
больш на 5,7 гра ду са, чым сь ці ся рэд няя 
з апош ніх трыц ца ці зім. У Маск ве рэ кор д
на цёп лай да гэ тай па ры бы ла зі ма 1961 
го да з тэм пе ра ту рай мі нус 2,8 гра ду са. 

Най ха лад ней шай зі мой двац ца та га ста
год дзя бы ла зі ма ў час Дру гой су свет най 
вай ны ў 1942 го дзе, ка лі ся рэд няя тэм пе
ра ту ра скла ла мі нус 15 гра ду саў. Ха лад
ней шай бы ла толь кі за ўсю гі сто рыю зі ма 
1893 го да з ся рэд няй мі нус 16,8 гра ду са. 
У Поль ш чы (ся рэд няя пе ра лі ча ная на тэ
ры то рыю дзяр жа вы ў сён няш ніх ме жах), 
ста ты стыч ныя зі мы 19912020 га доў 
цяп лей шыя на 1,9 гра ду са ад зім дру гой 
па ло вы дзе вят нац ца та га ста год дзя. Зі ма 
2019/2020 бы ла аж на 5,53 гра ду са цяп
лей шай ад зім 18511900 га доў.

Апош няя зі ма зу сім аш ча дзі ла нам 
вы со кіх ма ра зоў. Най ні жэй шая зме
ра ная тэм пер п ту ра ў зі мо вым се зо не 
2019/2020 бы ла ў поль скім по лю се хо
ла ду, зна чыць, у Су вал ках і бы ло гэ та 
ледзь мі нус 6,6 гра ду са. Гэ та быў мі ні
мум снеж ня, а ў сту дзе ні тэм пе ра ту ра 
ў го ра дзе не па ні жа ла ся за мі нус 3,4 
гра ду са. У па ло ве двац ца та га ста год дзя 
ся рэд няя сту дзе ня ў гэ тым го ра дзе скла
да ла ка ля мі нус 5 гра ду саў. Як ці ка він ка 
вы гля дае факт, што ні жэй шую тэм пе ра
ту ру чым сь ці ў сту дзе ні 2020 го да бы ла 
зме ра ная ў Су вал ках у маі 2019 го да, 
ка лі бы ло за фі ка са ва на мі нус 3,6 гра ду
са. Ха рак тэр най з’я вай гэ та га зі мо ва га 
пе ры я ду з’яў ля ец ца яе бяс с неж насць.
Сне гу бы ло столь кі, як га во рыц ца ў пры
каз цы, што кот нап ла каў. А што бу дзе да
лей у бу ду чы ні з над вор’ ем ніх то тол кам 
не ве дае. 

vЯў ген ВА ПА

Ча ла ве цтва не 
мо жа ўлад ка
ваць жыц цё, 
каб не кі дац ца 
ў скрай нас ці. 

Мно гія ста год дзі еў ра пей скія на ро ды жы
лі ў пат ры яр халь ным гра мад стве з вы раз
най да мі на цы яй муж чын. За двац ца тае 
ста год дзе тра ды цый ны ўклад жыц ця змя
ніў ся кар ды наль на, а но вае, двац цаць пер
шае, пры нес ла но выя па няц ці, ра зу мен ні 
і вык лі кі. Ця пер на ват цяж ка ўсвя до міць, 
што, пры кла дам, у Швей ца рыі жан чы ны 
ат ры ма лі вы бар чае пра ва толь кі ў 1971 
го дзе, а ў кан сты ту цый най ма нар хіі Ліх тэн
ш тэйн яш чэ паз ней — аж но ў 1984 го дзе. 
Ма ла дыя лю дзі мо гуць на ват не па ве
рыць гэ тым фак там. Жан чы ны даў но ўвай
ш лі ў вя лі кі біз нес, су свет ную па лі ты ку, 
амаль усе пра фе сіі. Іх пры сут насць ва ўсіх 
сфе рах гра мад ства — ад ура даў і пар ла
мен таў — да на ву кі і лі та ра ту ры, даў но не 
вык лі кае здзіў лен ня і ста ла паў ся дзён най 
звык лас цю і нор май. На ват у бі льяр д ным 
сну ке ры па ло ва ар біт раў — гэ та жан чы ны
рэ фе ры.

Але з не ка то ра га ча су, цяж ка за раз знай
с ці ней кі кан к рэт ны пункт ад лі ку, знай ш лі
ся ідэ о ла гі, якія ства ры лі штуч ную ген дар
ную тэ о рыю, што ста но віц ца да мі нан т най 
у раз ві тых еў ра пей скіх і за а кі ян скіх гра мад
ствах. Ас ноў ны яе стры жань — гэ та тое, 
што жан чы ны ўся ляк пад вяр га юц ца дыск
ры мі на цыі і гэ та трэ ба вы праў ляць. І на ват 
там, дзе дэ ма кра тыя ўжо за бяс пе чы ла 
жан чы нам усе пра вы, аб са лют на роў ныя 
муж чын скім, „ген дар ная па лі цыя” зной дзе 
праб ле мы. Нап ры дум ля лі і роз ных тэр мі
наў, якія па сут нас ці выс мак та ныя з паль ца 
— „сек сізм”, „ха рас мент” і та му па доб нае. 
Ця пер на тэ му ад но сін па між муж чы на мі 
і жан чы на мі на ват нель га ра сказ ваць 
анек до ты, не за леж на ад іх зме сту. На ця бе 
ад ра зу на ве ша юць яр лык і зві на ва цяць 
у сек сіз ме. Муж чы ны не ма юць ужо пра ва 
на за ля цан ні, кам п лі мен ты, він ша ван ні, 
пра я ву зна каў ува гі да жан чын — усё гэ та 
мо жа быць рас цэ не на і ча ста рас цэнь ва ец
ца як гвал тоў нае да ма галь ні цтва.

У ця пе раш нім за ход нім гра мад стве — 
маю на ўва зе еў ра пей скую су поль насць, 
а так са ма ЗША і Ка на ду, хут ка най боль
шай дыск ры мі на цыі бу дуць пад вяр гац ца 
ме на ві та муж чы нытра ды цы я на лі сты 
з „няп ра віль ным” мыс лен нем у ген дар

ным пы тан ні. Для пра ва а ба рон цаў гэ та 
ства рае но выя вык лі кі, па коль кі ме ха ніз
маў аба ро ны сва ёй пры ро ды і то ес нас ці 
ў муж чын за ста ец ца ўсё менш. Мяр ку ю чы 
па ўсім, су до вая сі стэ ма так са ма эва лю
цы я на ва ла і кі ру ец ца не столь кі за ко нам, 
коль кі фаль шы вай па літ ка рэк т нас цю. Па 
сут нас ці, неў за ба ве для аб ві на вач ван ня 
і асу джэн ня бу дзе да стат ко ва толь кі за
явы псеў да па цяр пе лых.

Вель мі хут ка гэ тая мо да вык ры ван ня 
да ма галь ні цтва і вы шук ван ня сек сіз му 
прый ш ла і да нас. Не так даў но ад на ген
дар ная ак ты віст ка з Бе ла ру сі (проз віш ча 
не па мя таю, ды гэ та і не важ на) ужо зла дзі
ла са праўд ны алярм у сац сет цы, пуб ліч на 
на пі саў шы, як на су поль най ква тэр най ве
ча рын цы, дзе пры сут ні ча ла больш дзе ся ці 
(!) ча ла век, яе да ма гаў ся ін шы гра мад скі 
ак ты віст. Той ні бы та ўзяў „ах вя ру” за ка ле
на. У ка мен та ры ях пай ш лі сло вы за хап лен
ня „па цяр пе лай”, яе муж нас цю і пуб ліч най 
ад ва гай. Ус ча ла ся „ды ску сія”, у якой з бо ку 
аба рон цаў жа но чай нек ра наль нас ці на апа
нен таў вы лі ла ся столь кі бру ду і зня ваг, што 
не пе ра даць. Ска жу толь кі, што та кіх ма цю
коў, якіх ужы ва лі ярыя фе мі ніст кі, я не чуў 
на ват у са вец кім вой ску. Ду маю, што дзе ян
ні та го не ба ра кі, які на ве ча рын цы ўзяў ся 
не за тое ка ле на, вы гля да лі ку ды ня він ней, 
чым рэ ак цыя ра ды каль ных фе мі ні стак. 
Ці ка ва, што як раз у той час ін шая жан чы
на, гра мад ская ак ты віст ка, зна хо дзі ла ся 
ў жу дас ных умо вах зня во лен ня за ак цыю 
су праць ра сей скай эк с пан сіі, але ёй яны 
спа чу ван ня не як ні як не вы каз ва лі.

Мэ ты жан чын, ні бы та па цяр пе лых ад 
муж чын ска га да ма галь ні цтва, роз ныя. 
Ад ны про ста хо чуць ур ваць гро шай ад за
мож ных бы лых па лю боў ні каў, ін шыя праз 
га ды пе ра ка на лі са мі ся бе, што ўсё бы ло 
зу сім не па зго дзе і хо чуць ад пом с ціць за 
ўяў ны гвалт, трэ ція шу ка юць са бе та ко га 
ро ду рэк ла мы, ка жу чы ця пе раш няй мо
вай, ім к нуц ца „хай па нуць”.

А больш за ўсё шка да тых жан чын, якія 
са праў ды па цяр пе лі ад сек су аль на га гвал
ту. Ніх то ж не ка жа, што та кой праб ле мы 
ня ма. Мяр зот ні кі і ня год ні кі, якія вы ка ры
стоў ва юць сваё служ бо вае ці са цы яль нае 
ста но віш ча, на гэ тым све це не пе ра вя лі ся. 
Толь кі за шмат лі кі мі скан даль ны мі і фаль
шы вы мі ах вя ра мі, на сам рэч па цяр пе лым 
жан чы нам за раз мно гія про ста не бу дуць 
ве рыць. vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Раз гу ляў ся ка ра на ві рус. Ця пер не вя до
ма, ці яго нае ДНК ужо рас шыф ра ва на. Але 
ка лі так, то вы раб вак цы ны, якая змо жа 
спы ніць яго пан дэ міч ны пра грэс, ад ра зу ж 
пад ко сіць. Ніх то не бу дзе пы тац ца пра яе 
ца ну, лі чыць кошт яе вы твор час ці ці, маг
чы ма, паў сюд най вак цы на цыі. Ніх то не не
да а цэнь вае гэ ты ві рус, ха ця да гэ та га ча су 
коль касць яго ах вяр скла дае толь кі до лю 
што га до вых вы пад каў за ра жэн ня звы чай
ным гры пам (і яго шмат лі кі мі шта ма мі), 
для якіх зі мо вы пе ры яд — са праўд ны час 
смя рот на га ўра джаю. Тут уз ні кае пы тан не, 
на кі ра ва нае да пры хіль ні каў ан ты вак цы
наль на га ру ху, да баць коў, якія вы сту па юць 
су праць пра фі лак тыч най вак цы на цыі сва іх 
дзя цей ад не бяс печ ных ін фек цый ных зах
вор ван няў, на пры клад, су праць гры пу — ці 
так са ма паз ба вяць яны пра ва сва іх дзя цей 
на зда роўе і на ват на жыц цё ў вы пад ку маг
чы май пан дэ міі ка ра на ві ру са? Я стаў лю 
бу таль доб ра га ві на пе рад зап лес не лым 
кор кам, што не. Прэч пой дуць іх тэ о рыі змо
вы, зда ро вы ро зум да іх вер нец ца. Але ці 
гэ та не бу дзе за поз на? Гры пу, адзё ру ці по
лі я мі э лі ту нель га не да а цэнь ваць. У роў най 
сту пе ні, як і ка ра на ві ру са. Што ад роз ні вае 
яго ад ін шых ві ру саў? У ас ноў ным ні што. 
Усе яны ад ноль ка ва так січ ныя і га то выя 
му та ваць. Усе яны пам на жа юц ца ад ной 
і той жа энер гі яй. Усе яны мо гуць стаць 
смяр тэль ны мі. Ад нак мы ста вім ся да не ка
то рых з абы я ка вас цю ці на ват па гар дай. 
Гэ та «ста рыя» і мен таль на пры ру ча ныя 
на мі ба цы лы. Толь кі ў вы пад ку «но вай» мы 
б’ем тры во гу. На са мой спра ве, яны ма ла 
чым ад роз ні ва юц ца. Про ста мы па зна ёмі
лі ся з не ка то ры мі больш, з ін шы мі менш. 
На ву коў цы даў но ат ры ма лі поў нае ўяў лен
не пра ас ноў ныя ДНК най больш вя до мых 
ін фек цый ных зах вор ван няў. На ват ка лі з’я
віц ца іх но вы і ча ста больш за ган ны штам, 
ім знач на ляг чэй зма гац ца з яго му та ва най 
фор май, чым з но вым ты пам ві ру са. І вось 
ка ра на ві рус. Пе рад тым, як на ву ко вадас
лед чыя цэн т ры не рас шыф ру юць яго ДНК, 
што да зво ліць ім рас п ра ца ваць раз бу раль
ную для яго вак цы ну, ён бу дзе па сту по ва 
рас паў сюдж вац ца і пас ля доў на вык лі каць 
эпі дэ мі я ла гіч ныя аб вест кі ў ін шых, ця пер 
сва бод ных ад яго кра і нах. Каб толь кі не 
вык лі каў ён па ні кі. І тая ўжо раз м на жа ец ца 
ў це ню зда ро ва га ро зу му і не менш эфек
тыў на, чым са праўд ны ві рус. Спа жы вай 
для яе з’яў ля юц ца не на дзей ныя СМІ. Істэ
рыч ны тон па вы ша ец ца пе ра боль ша ны мі 

па ве дам лен ня
мі аб пу стых 
кра мах і не да
хо пе хар чоў. 
А гпраў да! 
За ліш няя пра
па но ва та ва раў та кая, што іх да стат ко ва 
для дзя сят ка хваль па ніч ных па ку пак. 
Зза не да хо пу ў ап тэ ках вя до мых ма сак 
для тва ру — да рэ чы, меў шых пра фі лак тыч
на пра ду хі ліць рас паў сюдж ван не ві ру са 
— раз да ец ца агуль ны енк рос па чы. У ма
ёй вёс цы ар га ні за ва ная гру па су се дзяў 
ужо пла нуе ган д лё вы рэйд на «Бяд рон ку» 
ў Гай наў цы. Пры на го дзе і ў ап тэ ку ў Нар ву. 
Ад нак яш чэ стрым лі ва юц ца, не выз на чыў
шы ся, ці вар та за мя ніць ма ску ша лі кам або 
ануч кай на мо ча най спір там. „А што бу дзе, 
ка лі па лі цыя спы ніць мя не і пра ве рыць ал
ка тэ ста рам?” — нех та спы тае цвя ро за. Ну, 
зак лі каю да больш цвя ро за га мыс лен ня.

Па куль што до ля пац вер джа ных ін фек
цый ва ўсім све це ў па раў нан ні з гі бел лю 
лю дзей ста віць ка ра на ві рус знач на да лей 
ад гры пу. Бо ме на ві та яе хва ро бат вор чая 
бак тэ рыя зай мае сум на вя до мую паль му 
пер шын ства ў су свет ным рэй тын гу са мых 
не бяс печ ных зах вор ван няў су час на га све
ту. З кож ным го дам ён на па дае і за бі вае 
знач на больш лю дзей (коль касць за ра жа
ных ім лю дзей да ся гае мі льё наў, а коль
касць гі бе лі дзя сят каў ты сяч), чым ка ра
на ві рус зра біў да гэ туль. Але ў гла баль ным 
ста ты стыч ным вы мя рэн ні гэ та са сту пае 
ін шай смя рот най паг ро зе — да рож натран с
пар т ным зда рэн ням. Іх на ступ ства — гі бель 
дзя сят каў ты сяч і мі льё ны па ра не ных лю
дзей. Ча мусь ці зза гэ та га ніх то не па ні куе, 
не абі рае па ліц крам, не за ба ра няе вы раб 
аў та ма бі ляў аль бо іх што дзён нае ка ры стан
не. На сён няш ні дзень цяж ка прад ба чыць, 
якой бу дзе гі сто рыя ка ра на ві ру са. Як СНІД, 
ВРВІ, «сві ны па мор» ці «пту шы ны грып» 
бу дуць вы цес не ны ў агуль най свя до мас ці 
паза зо ну ба я вой га тоў нас ці, як па дзеі, 
якія са праў ды пра цяг лыя ў ча се, але на 
са мой спра ве вы пад ко выя, як ві даць з пер
с пек ты вы мі ну ла га, ці толь кі па ка жа сваю 
ўрэд ную на ту ру, па раў наль ную з «чор най 
чу мой», якая па тра буе пра ця гу сва ёй гі сто
рыі ў не вя до май бу ду чы ні. Гэ та па ка жа сам 
час. Але па кі нем «Бяд рон ку» ў спа коі. Не ра
буй це яе та вар, ні па а соб ку, ні ка лек тыў на. 
З ра зу мен нем чы тай це па ве дам лен ні СМІ. 
Да вай це кла па ціц ца пра гі гі е ну. Да вай це 
мыць ру кі. vМі ра слаў ГРЫ КА
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На ша бе ла ру скае на стаў ніц кае 
ася род дзе ма лое і мы ве да ем 

адзін ад на го 

Настаўнікі роднай мовы

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

— Я заў сё ды лю бі ла бе ла ру скую мо ву. 
Та ды па ду ма ла: ча му мне не ву чыць яе 
ін шых?

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

— Спа дзя ю ся, што кож ны на стаў нік бе ла
ру скай мо вы ад да ны сва ёй пра цы, гэ та 
ўзор для вуч няў.

— 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, суп ра цоў ні чаю. На ша бе ла ру скае 
на стаў ніц кае ася род дзе ма лое і мы ве
да ем адзін ад на го. Ка лі ёсць праб ле мы, 
слу жым па ра дай і да па мо гай.

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

— Усе ар га ні за цыі, якія ла дзяць ме ра
пры ем ствы і да па ма га юць сва і мі дзе ян
ня мі пад тры маць бе ла ру скасць на Пад
ляш шы, па зі тыў на ўплы ва юць на пра цэс 
на ву чан ня бе ла ру скай мо вы.

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

— ...

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— „Паз най Бе ла русь”

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

— Баць кі ах вот на да па ма га юць мне і на
шым дзет кам, ка лі ёсць та кая па трэ ба.

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

— На ву чан не на прын цы пе доб ра ах вот
нас ці — ня лёг кая спра ва.

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

— Усяк бы вае, на ўро ках вя до ма, пра цу
ем усе, ча сам хут чэй, а ча сам з’яў ля юц
ца скла да нас ці і пат ра бу ем больш ча су.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? 

— Так.

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

— Не, на жаль, не да па са ва ныя яны да 
су час нас ці.

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

— Люб лю «Лі та рын ку» Ла ры сы Бу ры лы.

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

— Вель мі люб лю па э зію Ні ны Ма цяш. 
Так, гэ та мая лю бі мая аў тар ка.

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

— Апош нім ча сам чы таю шмат збор ні каў 
з дзі ця чай па э зі яй, пад бі раю вер шы на 
дэ кла ма тар скі кон курс.

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

— Мае дзе ці з ах во тай чы та юць «Ні ву».

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

— На пэў на „Ба со віш ча”. На жаль, у прош
лым го дзе бы ло апош няе.

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

— Так.

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

— Бы ва ла і так.

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

— Не да хоп ча су на ся мей нае жыц цё, пра
цу і ад па чы нак.

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

— Па куль што хі ба за ко рат ка пра цую, 
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)?

— Так, ат ры ма ла.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Дум ка, што бу дзе лепш.

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

— Ка лі ат рым лі ва еш ад вуч няў паш тоў ку 
з па жа дан ня мі на бе ла ру скай мо ве.

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

— Па го ня.

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

— Не ду маю пра гэ та, але кож ны раз, 
ка лі іду на ўрок бе ла ру скай мо вы, ха чу 
пе ра даць сва ім вуч ням лю боў да бе ла ру
ска га на ро да і на шай куль ту ры.

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

Ан на ФРАН КОЎ СКАЯ на ра дзі ла ся і да ра ста ла ў Гай наў цы. За кон чы ла бе-
ла ру скую фі ла ло гію на Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку. Пра ца ва ла ў шко лах 
у Арэш ка ве i ПШ № 1 y Гай наў цы. За раз на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
ў ПШ з ДНБМ у Ор лі і ПШ № 4 у Гай наў цы. Воль ны час пра во дзіць з сям’-
ёй і ез дзіць на ро ва ры. Жы ве ў Гай наў цы.

Анна Франкоўская 
з дачушкай Насцяй
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Ма ра фон бе ла ру скай пес ні пра-
ка ціў ся пад ка нец сту дзе ня 
і ў лю тым па Бе ла сточ чы не. 
Агуль на поль скі Фе сты валь 

бе ла ру скай пес ні — ад на з важ ней шых 
і най буй ней шых куль тур ных па дзей 
у ася род дзі бе ла ру скай мен шас ці. Яго 
ар га ні за та рам з’яў ля ец ца Бе ла ру скае 
гра мад ска-куль тур нае та ва ры ства 
(БГКТ), най ста рэй шая ар га ні за цыя бе ла-
ру скай мен шас ці ў Поль ш чы. У пер шым 
кон кур се бе ла ру скай пес ні, які прай шоў 
у 1970 го дзе, пры ня лі ўдзел толь кі 
шэсць ка лек ты ваў. А сён ня гэ та ад но 
з най больш знач ных і важ ных куль тур-
ных ме ра пры ем стваў так са ма і для ўсіх 
жы ха роў Пад ляш ша.

Як пад к рэс лі вае стар шы ня ГП БГКТ Ян
ка Сы чэў скі, фе сты валь гэ та ад каз на куль
тур ныя пат рэ бы бе ла ру саў Пад ляш ша:

— У 1970 го дзе мы рас па ча лі гэ тую 
ідэю, каб куль ты ва ваць доб рую бе ла ру
скую пес ню ся род бе ла ру ска га на ро да. 
І да гэ тай па ры тры ма ем ся гэ та га прын цы
пу, і ран гу фе сты ва лю, яко му ўжо 27 га доў.

Сё ле та 16 лю та га ў за ле фі лар мо ніі па 
ву лі цы Пад лес най вы сту пі ла 81 т.зв. вы
ка наў чая адзін ка (г.зн. ка лек ты вы і асоб
ныя вы ка наў цы, якія вы сту па лі ў роз ных 
кан фі гу ра цы ях), гэ та зна чыць ка ля 500 
вы ка наў цаў. Спеў ныя зма ган ні бы лі па
дзе ле ны на два ту ры, па коль кі сё ле та бе
ла ру скія пес ні вы кон ва ла пе рад вя лі кай 
аў ды то ры яй кры ху больш вы ка наў цаў, 
чым год та му.

— Фе сты валь і ўсе куль тур ныя іні цы я
ты вы, якія мы ар га ні зу ем, слу жаць за ха
ван ню і раз віц цю бе ла ру скай куль ту ры 
ў Поль ш чы. Та кім чы нам мы пра цу ем 
дзе ля бе ла ру скай на цы я наль най мен шас
ці, якая ўсё яш чэ жы ве і за хоў вае сваю 
на цы я наль ную куль ту ру ў паў ноч наўсход
нім ку точ ку Поль ш чы, каб пе ра даць яе 
ма ла дым па ка лен ням. Пас ля цэн т раль
на га кон кур су, у якім пры ма юць удзел 
леп шыя вы ка наў цы з пя ці рэ гі я наль ных 
прэ лі мі на ры яў (у Ся мя ты чах, Гай наў цы, 
Ор лі, Дуб ро веБе ла стоц кай і Бе ла сто ку), 
вы сту па юць на га лакан цэр це ў са май 
прэ стыж най за ле рэ гі ё на — Еў ра пей ска га 
куль тур на га цэн т ра Пад ляш скай опе ры 
і фі лар мо ніі па ву лі цы Адэ скай, — ад зна
чыў Ва сіль Се гень. — Ме ра пры ем ства 
ар га ні зуе БГКТ. Ра ней пат ра ба ван нем 
рэг ла мен ту бы ло прад стаў лен не пе сень, 
на пі са ных бе ла ру скі мі кам па зі та ра мі, 
і тэк сты пес ні па він ны бы лі быць ары
гі наль ныя на гэ тай мо ве. Ён ад зна чыў, 
што ў ця пе раш ні час пра ві лы з’яў ля юц ца 
больш лі бе раль ны мі, па коль кі не аб ход
най умо вай з’яў ля ец ца тэкст (пес ня) на 
бе ла ру скай мо ве, але пры маль ныя так
са ма ва ры ян ты ары гі наль на га ды я лек ту, 
які іс нуе ў гра ма дзе бе ла ру скай мен шас ці 
ў Поль ш чы, асаб лі ва той, якая пра жы вае 
ў паў д нё ваўсход няй част цы Пад ляш
ска га ва я вод ства. На зі ра ю чы зме ны, 
якія ад бы ва лі ся пры нам сі за апош нія 
не каль кі га доў, ві даць, што на шы ма ста кі 
па вы ша юць уз ро вень сва іх прэ зен та цый. 
Не сум нен на, гэ та так са ма дзя ку ю чы гас
цям з Бе ла ру сі, якіх мы зап ра ша ем і якія 

«пад цяг ва юць» на шых ар ты стаў. Дру гая 
рэч — гэ та мо ладзь, якая шмат лі ка пры
сут ні чае на на шым фе сты ва лі. Сён ня 
мо ладзь над звы чай цяж ка пры цяг нуць 
у куль ту ру. Ма ем та кі час, ка лі ўсё бя
жыць вель мі хут ка. Ёсць і ін шыя спа ку сы 
для ма ла до га па ка лен ня. Тым больш 
це шыць, што ёсць та кія асо бы, якія спя ва
юць, якія вель мі пра фе сій на пад рых та ва
ны, што ўзро вень іх вы со кі. Гэ та пац вяр
джае фор му бе ла ру скай пес ні і даз ва ляе 
нам з на дзе яй гля дзець у бу ду чы ню, што 
гэ тая пес ня бу дзе пра цяг вац ца і бу дзе 
гу чаць на Пад ляш шы доў гія га ды. Я лі чу, 
што фе сты валь най больш з ме ра пры ем
стваў, якія мы ар га ні зу ем, па каз вае, што 
ёсць зап леч ча, ёсць мо ладзь, звя за ная 
з бе ла ру скай куль ту рай. Гэ та нас це шыць, 
бу дуе на бу ду чы ню, што за на мі, ста рэй
шы мі, ідзе так са ма і мо ладзь, якая як раз 
у бе ла ру скай пес ні ак тыў ная, ча го я, на 
жаль, не ма гу ска заць, ка лі га вор ка ідзе 
ге не раль на пра мо ву. Мо ва ў бе ла ру скай 
мен шас ці за ні кае, так са ма ў ды я лек т най 
вер сіі, у вы ні ку пра цэ су па ла ні за цыі. Але 
наш фе сты валь, як і па доб ны кон курс 
для дзя цей, па каз ва юць, што ёсць жа дан
не спя ваць пабе ла ру ску!

— Гэ та вель мі важ ная па дзея, та му 
што тут суст ра ка юц ца леп шыя вы ка
наў цы і леп шыя ка лек ты вы. Гэ та го нар 
спя ваць тут. Лю дзі пры ма юць бе ла ру
скую пес ню з за да валь нен нем, мно гія 
пры хо дзяць яе па слу хаць. Бе ла ру скія 
пес ні вя сё лыя, жы выя, шчы рыя і ча сам 
кра наль ныя. Яны рас па вя да юць пра ка
хан не, пра пры ро ду, — ска за ла Ка ця ры-
на Ці ха нюк са Збу ча.

— Быць у лі ку леп шых — гэ та вя лі кае 
вы лу чэн не. Тым больш што наш ка лек
тыў зда быў та кі го нар упер шы ню. Ка лек
тыў „На ві на” іс нуе ўжо 14 га доў. Мы спя
ва ем роз ныя пес ні на роз ных мо вах. Вы
сту па ем на шмат якіх ме ра пры ем ствах, 
— ска за ла Га ле на Дат чук з ан сам б ля 
„На ві на” з Маш чо ныКа ра леў скай.

— Эмо цыі са ма ві тыя, але, каб дай с ці 
да гэ та га эта пу, трэ ба бы ло шмат пап ра
ца ваць і зра біць шмат рэ пе ты цый. Гэ та 
вя лі кі вы сі лак, — пад к рэс лі ла Ган на Лук’-
я нюк з хо ру «Кры ні ца» ў Бе ла сто ку.

Ха ры, ан сам б лі, са лі сты, ду э ты, трыо 
— на сцэ не Опе ры і фі лар мо ніі вы сту пі лі 
тыя, хто быў аб ра ны спа чат ку ў ра ён ных, 
а по тым і ў цэн т раль ных ад бо рах. Усе 
згод на ад зна чы лі, што гэ та бы ло вя лі
кае вы лу чэн не, ад роз нен не і го нар для 
іх, а так са ма ўвян чан не шмат га до вай 
пра цы. Амаль трыц цаць прэ зен та цый, 
больш за тры га дзі ны спе ваў і тан цаў 
і сот ні гле да чоў — так вы гля даў га ла-
кан цэрт 27га вы пу ску Фе сты ва лю 
бе ла ру скай пес ні. 20 лю та га 2020 г. на 
сцэ ну Пад ляш скай опе ры і фі лар мо ніі 
вый ш лі леп шыя з леп шых, гэ та зна чыць 
пе ра мож цы ва я вод скіх і цэн т раль на га 
ад бо раў, а так са ма Дзяр жаў ны ака дэ міч
ны ан самбль тан ца Бе ла ру сі з Мін ска 
і ан самбль на род най му зы кі Бе ла ру сі 
«Бя се да». Як што год мож на бы ло па чуць 
роз ныя сты лі, на род ныя і су час ныя пес
ні. З’я ві лі ся і но выя ка лек ты вы, як «Са
ля ты юм» з Дуб ро выБе ла стоц кай (пад 
кі раў ні цтвам Клаў дзіі Су лі мы). Са сцэ ны 
бы лі пах ва ле ны і кі раў ні кі ан сам б ляў, 
якія пад рых та ва лі ка лек ты вы і са лі стаў 
— Мар та Грэ дальІва нюк з ГДК у Гай наў
цы (Іза бе ла Кар чэў ская, сту дыя пес ні 
ГДК, Мар’я Са віц кая), Ан на Пят роў ская 
(ся мей нае трыо «Тры я да»), Ба гус ла ва 
Кар чэў ская і Юр ка Астап чук («Бе лыя 
кры лы» з Мі ха ло ва і Га рад ка, На тал ля 
Алек ся юк з Мі ха ло ва), Мі ка лай Мя жэн
ны («Цаг лін кі» са Ста ро га Ляў ко ва), 
Га ле на Дат чук («На ві на» з Маш чо ны
Ка ра леў скай), Лі ля Жы лін ская і Інэ са 
Кур’ я на ва («Эк зіт» з Кры нак), Мі рас ла ва 
Ці ха нюк (хор «За гад ка» з Суп рас лі), Га
ле на Шчы гол («Амор фас» з Ся мя тыч), 
Ма рыя Паш ко («Гар монь» з Ла сін кі), Ві та 
Ка цю бай ла (ан самбль «Сві та нак» з Бе
ла сто ка — ужо чац вёр ты раз гранпры), 
Гра жы на Вал ка выц каяТа ма шук (хор 
«Кры ні ца» з Бе ла сто ка), Сяр гей Лу ка шук 
(«Ма лан ка» з Бель ска), Вік тар Ма лан чык 
(Ка ця ры на Са ла вя нюк і Ян ка Фі лі по віч), 
Ад ры я на Бя ліц каяСкаў рон ская (Тац ця
на Юхі мо віч з Ры ба лаў і Аляк сан д ра Зак
шэў ская з Мі ха ло ва). За ха пі лі ка лек тыў 
«Не ма раль ная пра па но ва» з Бе ла сто ка 
(трэ ці раз у кон кур се), «Су ве нір» (кі раў
нік Ан д рэй Жа мой да; з пес ня мі на сло вы 
і му зы ку Ян кі Хо хі з Тыль ві цы ў Мі ха лоў
скай мі не — «Ху лі га ны»), «АС» з Бе ла сто
ка (кі раў нік Сла ва мір Тра фі мюк). Доб ра, 

Вя лі кае свя та бе ла ру скай пес ні

што пра гу ча лі ў гэ ты раз са сцэ ны ін фар
ма цыі пра аў та раў вя до мых пе сень, якія 
ста но вяц ца гім на мі Бе ла стоц кай зям лі, 
як Але ся Бар ш чэў ска га, і ча сам жар таў
лі выя і па э тыч ныя ма ты вы з жыц ця мяс
цо вас цей, ад куль пры е ха лі ка лек ты вы. 
Вель мі спраў на і лёг ка вя лі кан цэрт Аня 
Ба бік і Ра дас лаў Дам б роў скі, пе рап ля
та ю чы вы ступ лен ні спе ва коў з тан ца мі 
Ан сам б ля тан ца Бе ла ру сі, а на ка нец 
— кан цэр там бе ла ру скай на род най му зы
кі з Ле а ні дам Зах леў ным, а на за вяр шэн
не — хва лю ю чым вы ка нан нем па ла нэ за 
«Раз ві тан не з ай чы най»...

На сё лет нім га лакан цэр це ся род 
за про ша ных гас цей бы лі ду хоў ні кі, бе
ла ру скія дып ла ма ты і са маў ра даў цы, 
прад стаў ні кі мяс цо вых улад, дэ пу та ты 
Сей ма. Па сол РБ у Поль ш чы Ула дзі мір 
Чу шаў ска заў, «што Бе ла русь га на рыц ца 
куль тур ны мі да сяг нен ня мі бе ла ру саў 
Поль ш чы (...) Вы — не ад’ ем ная част ка 
агуль най бе ла ру скай на цыі. Част ка на
шай лю бі май Бе ла ру сі. Мы пад трым лі ва
лі і бу дзем пад трым лі ваць сва іх су ай чын
ні каў за мя жой».

— Гэ та са мае важ нае, што та кія бе
ла ру скія ме ра пры ем ствы яд на юць лю
дзей, — ска за ла Ан на Ра дзю ке віч, госць 
га лакан цэр та, аў тар ка і рэ дак тар ка 
пад руч ні каў па бе ла ру скай лі та ра ту ры, 
ге аг ра фіі і гі сто рыі ды аб пра вас лаўі. 
— Мы ад чу ва ем ся бе ў гэ тым ася род дзі 
як у сва ім. І са мае важ нае, што гэ тыя 
пес ні пад т рым лі ва юць на шу мо ву, на ша 
па чуц цё то ес нас ці, ка лі паў сюль па нуе 
паль ш чыз на ў што дзён ным ка ры стан ні, 
— дык ха ця б пес ня, як апош няя, тры мае 
нас пры сва ім.

Воль га Зда ноў ская: — Я згэ туль, з на
шых клі ма таў. І ці каў лю ся тым, што 
на ша. Па коль кі ве даю і ка лек ты вы, 
і лю дзей, якія тут вы сту па юць, та му прак
тыч на што год пры ма ем удзел у та кіх ме
ра пры ем ствах, якія так шмат да юць для 
на шай ду шы, пад т рым лі ва юць на строй 
і па чуц цё свой скас ці ды род нас ці з гра
ма дой, з на ро дам.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ

 «Гар монь» з Ла сін кі

 «Маланка»
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Наш 
пісь ма но сец
У Ча ром се ня ма пош ты, ад но паш то-

вае ад дзя лен не. Ча ром ха ка ры ста ец ца 
паш то вым ін дэк сам 17-250 Кляш чэ лі. 
Для пісь ма нос цаў тэ ры то рыя аб с лу гоў-
ван ня раз лег лая. Ку за ву аб слу гоў вае ма-
ла ды доб ра сум лен ны пра цаў нік пош ты 
Марк. На пра цу што дзень да яз джае з Ча-
ром хі-Стан цыі. Гэ та ка ля дзе ся ці кі ла мет-
раў ад мес ца пра жы ван ня. Кож нае са лэ-
цтва на вед вае ён рэ гу ляр на, па стаў ляе 
ад ра са там лі сты і па сыл кі, пры мае ад 
жы ха роў за каз ную пош ту. Для мя не, асо-
бы з аб ме жа ван ня мі, гэ та вя лі кая даб-
ра дзей насць. Па тэ ле фа ную свай му пісь-
ма нос цу і гэ ты за яз джае ў наз на ча ную 
га дзі ну. Ні ко лі не ад ка заў ся. Ад ной чы 
пра ва ро ніў ды за быў ся за е хаць. За тым 
вяр нуў ся на зад. Не пад вёў. За гэ та яму 
вя лі кае ДЗЯ КУЙ! Марк, як сам га во рыць, 
на па са дзе пра цуе пят нац цаць га доў ды 
аб слу гоў вае больш за во сем сот пяць дзя-
сят гас па да рак. Ча сам вы ні ка юць праб-
ле мы і ён сам на ма га ец ца іх вы ра шыць. 
Доб ра зыч лі васць, доб ра сум лен насць 
і спа гад лі васць да лю дзей, ус меш ка на 
тва ры — гэ та ас ноў ныя ры сы ха рак та ру 
пісь ма нос ца кляш чэ леў скай пош ты. За 
гэ та яму ніз кі па лон і па дзя ка ад жы ха-
роў ра ё на аб с лу гоў ван ня. (УС)

Нап рад вес ні 
На ту ра па ску пі ла ся сё ле та на су ро выя 

ма ра зы ды снеж ныя су мё ты. Бе ла га пу ху 
не ха пі ла на ват на Ка ля ды, дзе ля ка тан ня 
на сан ках на за пу скі, ці для гуль няў дзет-
кам. Зі мы быц цам бы не бы ло. Гэ та, ра-
зу ме ец ца, у да маш ніх гас па дар ках знач-
ная эка но мі ка па лі ва. Прый шоў са ка вік, 
за тым неў за ба ве пра бу дзіц ца з зі мо вай 
дры мо ты пры ро да. Со ней ка па ды мец ца 
вы шэй ды цёп лы мі пра мя ня мі абаг рэе 
фло ру і фаў ну. Дрэ вы пак ры юц ца зя лё-
ны мі ліст ка мі, ды бе ла-пур пур ным кве-
це нем. За тым час на вес на выя па рад кі 
ў да маш нім ага ро дзе і сад ку. Я не ў змо зе 
гэ ты мі спра ва мі за няц ца. Ста рэй шая да-
чуш ка Ірэ на ка за ла, што сё ле та пра ўсё 
зад бае. Я лі чу, што і я пак ры се яе вы ру чу. 
У траў ні-чэр ве ні ча кае мя не шас ці тыд нё-
вая шпі та лі за цыя на рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні ў Гай наў цы. Як скон чац ца 
даж джа выя ліў ні і па цяп лее, дык зай му ся 
па рад ка мі на па на двор ку. Па бя лю фрук-
то выя дрэ вы вап най. Шмат іх у да маш-
нім сад ку. Віш ні, яб лы ні, слі вы, ча рэш ня 
ды гру шы пат ра бу юць дог ля ду. На род ная 
муд расць на па мі нае: хто дбае, той мае. 
У мя не, дзя куй Бо гу, за ста юц ца ў за па-
се дзя сят кі сло і каў яб лыч на га кам по ту 
і роз на га ві ду ва рэн ня. Сам ра біў за па сы 
на зі му. Пры вес на вых па рад ках не за бы-
вай ма аб ахо ве ася род дзя. Заг раб ле нае 
ліс це ды роз на га ві ду смец це не ўкі дай ма 
ў раз ве дзе нае вог ніш ча ад но ў звал ку на 
кам пост. Збуц ве лыя ар га ніч ныя ад па ды 
гэ та доб рая па жы ва для фрук то вых дрэў. 
Не зат рач вай ма за тым каш тоў на га ча су. 
Бя ром ся за ра бо ту. (УС)

Не бяс печ ныя ўха бі ны
6 лю та га гэ та га го да ехаў я па вя то вай да ро гай з На раў кі ў Ах ры мы це раз Мін

коў ку, Суш чы Ба рок і Пад ляў ко ва. На яе ас фаль та вай ма ста вой на пат каў не бяс
печ ныя вы бо і ны ка ля Мін коў кі, а най больш іх у Суш чым Бар ку на вы ез дзе з вё скі 
ў лес. Уха бі ны глы бо кія, паг ра жа юць бяс пе цы ў да рож ным ру ху.

Гэ ты сіг нал ад ніў ска га ка рэс пан дэн та на кі роў ва ем ды рэк та ру Праў лен ня па вя то
вых да рог (ППД) у Гай наў цы. Дроб ны ра монт да ро гі мож на зра біць пры ця пе раш нім 
над вор’і. Ха ця на два ры ста іць лю ты, але ня ма сне гу і ін шых апад каў. А ра монт жа 
не аб ход ны. Чым хут чэй, тым лепш.

Вар та да даць, што зза лёг кай зі мы — а то ўжо і апош ні яе ме сяц — ППД ме ла 
ма лыя рас хо ды. А тут па трэ ба ўся го жме ні г. зв. бі ту міч най ма сы або дэст рук ту. 
Спа дар ды рэк тар не ску пі це ся. (яц)

„Ве дай це ж, у жыц ці сва ім я пра ца ваў 
не толь кі для ся бе, але і для ўсіх, хто ім к
нуў ся да ве даў”.

Гэ ту эпі та фію, на пі са ную паполь ску, 
пра чы та ла я на ад ным з фраг мен таў 
пом ні ка, які нех та „ўлад ка ваў” на чу жым 
па ха ван ні.

Вы ра шыла для ся бе, што ча ла век, прах 

КСА ВЕ РЫЙ БЯ ЛЯЎ СКІ (1847-1903)
яко га знай шоў апош ні пры ту лак на 
ста ра жыт ных ка та ліц кіх мо гіл ках 
у Вы со кім, быў асо бай не ар ды нар
най. За ці ка віў шы ся, знай ш ла звест кі 
аб ім най перш у ар ты ку ле Аляк сан
д ра Вал ко ві ча (га зе та „За ря” ад 
25.09.2010 г.), за тым у „Слоў ні ку Ка мя
неч чы ны”, скла дзе ным у 2011 го дзе 
рэ гі я наль ным кра яз наў цам Ге ор гі ем 
Му се ві чам.

Да ве да ла ся, што, на ра дзіў шы ся 
ка ля го ра да Сед ль цы (Поль ш ча) 
Кса ве рый Бя ляў скі вы ву чыў ся на 
аг ра но ма ў сель ска гас па дар чай ака
дэ міі ў Гер ма ніі.

У Вы со кае яго за пра сі ла ў 1880 
го дзе Ма рыя Па тоц кая, якая ў той 
час жы ла ў Вы со каЛі тоў ску і ме ла 
ва ўлас нас ці шэсць фаль вар каў. 
Вось тут і раз гар нуў сваю дзей

насць (у тым лі ку і на ву ко вую) ву чо ны 
аг ра ном.

23 га ды, пра ве дзе ныя Бя ляў скім 
у граф скім ма ён т ку, да лі свой плён 
— гас па дар ка неў за ба ве ста ла цэн т рам 
се лек цый най ра бо ты. Тут бы ла ство ра на 
эк с пе ры мен таль ная ба за па вы вя дзен ні 
но вых га тун каў пша ні цы: „Вы со ка лі тэў
ка”, „Ге не а ла гіч ная чыр во ная”, „Ге не а ла

гіч ная бе лая” і ін шыя. Эліт нае на сен не 
ка ры ста ла ся вя лі кім по пы там не толь кі 
ў мяс цо вых гас па да роў.

Сла ва аб ву чо нымсе лек цы я не ры 
раз нес ла ся да лё ка. Ужо ў 1888 го дзе Бя
ляў скі быў уз на га ро джа ны За ла тым ме
да лём Бру сель скай ака дэ міі на вук і аб ра
ны яе са праўд ным чле нам. Прыз нан нем 
пос пе хаў у куль ту ры гас па да ран ня зер не
вых бы лі вы со кія ўзна га ро ды на роз ных 
вы ста вах: за ла тыя ме да лі ў Хар ка ве 
(1887), у СанктПе цяр бур гу (1912), у Па
ры жы (1889), у Чы ка га (1898), Гранпры 
ў Па ры жы (1900)

Дзя ку ю чы два нац ца ці поль на му се ваз
ва ро ту, а так са ма скры жа ван ню і ад бо
ру, ву чо ны нам но га па леп шыў рэп ра дук
цыю жы та, яч ме ню і аў су.

Віш ня „Бу чам лян ка” — так са ма пра
дукт яго вы на ход ні цтва. Са ка ві тая, буй
ная, мя сі стая, яна і сён ня ра дуе мяс цо
вых жы ха роў сва і мі грон ка мі.

Тру ну з це лам Кса ве рыя Бя ляў ска га 
ў знак вы со кай па ша ны да яго асо бы 
муж чы ны нес лі на ру ках з Ага род нік да 
Вы со ка га (3 км) 17 мая 1903 го да.

vТа ма ра ЛАЎ РАН ЧУК

Сен ты мент 

да драў ля ных хат

У вёс цы Ста рое Ляў ко ва На раў чан
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та шмат 
га доў іс нуе фаб ры ка ке ра міч ных буд ма
тэ ры я лаў. Да 2000 го да ў гэ тым ся ле 
па бу да ва лі шмат му ра ва ных да моў. Ця
пер ужо не бу ду юць. Вё ска абяз людж
ва ец ца. Вы е ха лі ад сюль у ай чын ныя га
ра ды або ў за меж ныя кра і ны ма ла дыя 
пра цаз доль ныя ра ней шыя ту тэй шыя 
жы ха ры. Ня ма ка му бу да ваць хат.

Па а ба пал ас фаль та вай ву лі цы ў Ста
рым Ляў ко ве ста яць упя рэ меш ку драў
ля ныя і му ра ва ныя да мы. Най больш 
устой лі вых драў ля ных на ліч ва ец ца 
больш за двац цаць. Ся род іх ёсць ад
ноў ле ныя, пры го жыя, з но вай ша лёў
кай і па ма ля ва ныя. Іх ра ней шыя ўлас ні
кі па ўмі ра лі. Жы вуць іх сын або за муж
няя дач ка, якім ужо ні ку ды вы яз джаць 
з род най вё скі і ха ты. Не ка то рыя дзе ці 
пра да лі да мы сва іх баць коў і пе ра е ха лі 
жыць у го рад.

Я пом ню проз віш чы ко ліш ніх жы ха
роў, драў ля ныя да мы якіх за ста лі ся і ў іх 
жы вуць нас лед ні кі, між ін шым, Са доў
скіх, Ур ба но ві чаў, Мар ці но ві чаў, Хар ке
ві чаў, Су ха до лаў, Рэ ен таў, Пта шын скіх, 
Бан да ру коў, Ба рэч каў, Ада мю коў і Пя кар
скіх. У двух да мах бы лі свай го ча су пра
дук то выя кра мы. У ад ным змяш ча ла ся 
г.зв. злеў ня ма ла ка з се па ра та рам для 
пе ра го ну ма ла ка з мэ тай ат ры ман ня 
смя та ны), а ў яш чэ ад ным — клуб прэ сы 
і кніж кі „Рух”. Дзе сяць хат ра за бра лі і па 
іх ня ма і сле ду. Знік лі з па вер х ні зям лі 
два пры го жыя драў ля ныя школь ныя бу
дын кі і драў ля ная вя ско вая свят лі ца. Пе
рад ад ным школь ным бу дын кам бы ла 
вя лі кая пры го жая бра ма з ча ты рох скат
ным даш кам, нак ры тым гон там.

Ця пер пры го жа выг ля да юць драў ля
ныя да мы, між ін шым, Яў ге ніі і Юрыя 
Ра він скіх, Ірэ ны і Сла ва мі ра Іг на цю коў, 
Ірэ ны Су ха до лы, Яна Су ха до лы, Ве ры 
і Та дэ ву ша Сва тоў, Ля во на Хар ке ві ча, 
Ры го ра Пя кар ска га, Мі рас ла вы Бал т
ра мюк, Яў ге ніі Мар ці но віч і Ва лян ці ны 
На за рук (ра ней яе баць коў Кан стан ці
на і На дзеі Рэ ен таў), Ма рыі Бан да рук 
і Ва лян ці на Бар та шу ка. У іх ёсць вя лі кі 
сен ты мент да драў ля ных хат, якія па
бу да ва лі іх баць кі. І яш чэ ад но, ідзеш 
ву лі цай і во ка так і пры цяг вае пры го
жая драў ля ная пры хад ская пля ба нія 
з ган кам. (яц)

Па сё лак 
Хі міч ная Фаб ры ка
Та кі па сё лак здаў на іс нуе ў Гай наў цы з ад на го бо ку пры чы гун цы, якая бя жыць 

у на прам ку Се мя ноў кі На раў чан скай гмі ны. Фаб ры ку я па мя таю за шчыль най ага
ро джай за больш сха ва ную ад люд ско га во ка за лі ста вы мі і хва ё вы мі дрэ ва мі. За 
бра му маг лі прай с ці ра бо чыя толь кі з про пу ска мі. Іш ла, між ін шым, сак рэт ная пра
дук цыя. Пра гэ та я да ве даў ся ад май го дзядзь кі Фе дзі, які там пра ца ваў да са май 
пен сіі. А што за вы твор часць бы ла, ён мне не ска заў. Бы ло за ба ро не на.

По бач фаб ры кі пры ву лі цах Хі міч ная фаб ры ка, Фі ліп чу ка і ін шых жы лі перш
на перш сем’і ра бо чых, пра ца ваў пры го жы дзі ця чы са док. Ба ра кі для жыл ля 
бы лі як ба ра кі, а са док — у вя сё лых ко ле рах. І ўсё ага ро джа нае. Ка ля драў ля ных 
бу дын каў рас ло мно га дрэў, бы лі за дба ныя квет ка выя ага род чы кі ды з ага род ні
най, бы ло пры ем на і ўтуль на. На гэ тым па сёл ку бы ло шмат пры го жых дзяў чат. 
Я ў 1962 го дзе па зна ёміў ся з ад ной пры га жу няй, ка лі ву чыў ся ў гай наў скім лі цэі. 
Га лі на бы ла з ра бо чай, ка та ліц кай сям’і. Мне бы ло ці ка ва, як жы вуць лю дзі ў го ра
дзе. Гэ та не тое, што на вёс цы. Баць ка Га лі ны быў, між ін шым, му зы кан там, іг раў 
на акар дэ о не, ма ці пра ца ва ла ў прад ш кол лі. Ме лі трое дзя цей. Пра дзя цей і дом 
кла па ці ла ся ма ці. Бы ла гэ та вет лі вая і сім па тыч ная жан чы на. Да му зы кі і спе ву 
гар ну ла ся іх дач ка Га лі на. Яна ву чы ла ся ў Па чат ко вай шко ле № 2 у Гай наў цы і вы
сту па ла ў хо ры. Па каз ва ла мне фо таз дым кі свай го ан сам б ля. Яна, сто я чы, гра ла 
на акар дэ о не пе рад гру пай мо ла дзі ў вы шы ва ных ка ля ро вых кас цю мах.

Я пры яз джаў да Га лі ны ў ня дзе лі, бо пас ля за кан чэн ня на ву кі ў ся рэд няй шко
ле пра ца ваў я ў шко ле ў Нар ве і ву чыў ся ў На стаў ніц кай сту дыі ў Бе ла сто ку. Мы 
ха дзі лі да сяб ро вак Га лі ны і на лет нія тан цы на вя лі кай драў ля най г.зв. пля цоў цы 
пад клё на мі, лі па мі і ду ба мі ка ля Гай наў ска га до ма куль ту ры (да яго з па сёл ка 
ру кой па даць). Та ды ў го ра дзе бы ло мно га мо ла дзі. Га лі на звяр та ла на ся бе ўва гу 
ка ва ле раў. Бы ла пры го жая і ме ла сваю кам па нію. Бы ва ла, што бра ла акар дэ он 
ад му зы кан та з ар кест ра і гра ла для тан цу ю чых.

Ця пер на па сёл ку Хі міч ная фаб ры ка но выя ма ста выя ву ла чак з брус чат кі, пры
го жыя кра мы — пра дук то вая (яна доб ра за бяс пе ча ная та ва ра мі) і ку хон най мэб
лі. Ёсць пры ват ная пра дук то вая кра ма пры ву лі цы Бе ла стоц кай. За раз ня ма тае 
ра ней шай фаб ры кі. Жы ха роў тут усё менш. Мо ла дзі як на ля кар ства. Ад на з ву ліц 
(на ёй быў брук) не ме ла наз вы. На ёй пак ла лі ас фальт і ця пер гэ та ву лі ца Та ма ры 
Са ла не віч. А Га лі на вый ш ла за муж і ўжо шмат га доў жы ве ў Ва сіль ка ве ка ля Бе ла
сто ка. Ад ной чы ба чыў яе ў Гай наў цы. (яц)

СПАЧУВАННІ

Шчырыя словы 
спачування 

Барбары і Міраславу 
ПЯКАРСКІМ

і іх сямейнікам
з прычыны 

напаткаўшага Іх 
гора – смерці 

бацькі Рыгора.
рэдакцыя 

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

Яе мы сяб рам на зы ва ем, 
яна ж нам тай ны ад к ры-
вае, мы з ёй па він ны век 
дру жыць, бо ву чыць нас на 
све це жыць.
к....

Ад каз на за гад ку № 6-2020: Сон ца і Ме-
сяц. Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра-
лі Оля Хі лі ма нюк з Нар вы і Дам’ ян Кар ні люк 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Бе ла ру ская дык тоў ка — гэ та 
не толь кі пра вер ка гра мат нас ці. 
Боль шае зна чэн не мае ін тэ лек-
ту аль ны зрух ва кол мо вы, кло-
пат за яе прэ стыж насць, пра мо-
цыя. А ў вы пад ку бе ла ру скай мо-
вы — мо вы, якая зні кае, — гэ та 
кло пат пат рой ны!

Ды прыс лу жыц ца ідэі мо гуць 
усе, не толь кі тыя, што вы ву ча-
юць бе ла ру скую мо ву ў шко ле.

— Я ні ад на го дня не вы ву-
чаў бе ла ру скай мо вы ў шко ле, 
— прыз на ец ца Да ра фей Фі ё нік, 
вя до мы бе ла ру скі дзе яч з Бель-
ска-Пад ляш ска га.

Мо ву вы ву чаў са ма стой на, 
па кніж ках, чы та ю чы «Ні ву», 
раз маў ля ю чы з людзь мі. Ча му 
пад няў та кі цяж кі вык лік? Бо 
ра зу меў, што без пісь ма не маг-
чы ма сур’ ёз на іс на ваць у жыц ці 
гра мад ства. Сён ня так са ма пры-
е хаў пі саць дык тоў ку, не каб 
пра ве рыць свае ве ды, а про ста 
каб пад тры маць вуч няў і на стаў-
ні каў за ан га жа ва ных у спра ву.

Ця гам апош ніх га доў ра зам 
з дзяць мі бе ла ру скую дык тоў-
ку пі шуць на шы «ві пы». Вось, 
рэ дак цыю «Ні вы» прад стаў ля-
ла па э тэ са і жур на ліст ка Мі ра 
Лук ша. Ся род ша ноў ных гас цей 
бы лі на стаў ні ца Алі на Ваў ра-
нюк, му зы ка Ала Ка мен ская, 
дып ла мат Мі ха іл Голь цаў з Ген-
кон суль ства РБ у Бе ла сто ку, жур-
на ліст Па вел Вош чан ка з тэ ле ба-
чан ня «Бел сат» і зга да ны ўжо 
ча ла век-ін сты ту цыя Да ра фей 
Фі ё нік. Дру гю част ку скла да лі 
жур на лі сты бе ла ру скіх мас ме-
ды яў, якія чы та лі дык тоў кі для 
ўдзель ні каў. У ро лю лек та ра 
ўва со бі ла ся, між ін шым, Ан на 
Шай коў ская з Ра дыё Ра цыя. Яна 
чы та ла фраг мент пуб лі цы стыч-
на га тво ра Ян кі Ку па лы «Не за-
леж насць» для най ста рэй шых 
удзель ні каў. Ды ча каў іх вель мі 

«Не за леж насць» Ян кі Ку па лы 
і «Зя лё ныя дзе ці» Воль гі Та кар чук!

скла да ны гра ма тыч ны вык лік, 
на коль кі ў га ды, ка лі ўзнік твор, 
пі са лі т.зв. «та раш ке ві цай». 
Як мы пас ля да ве да лі ся, не ка то-
рыя гос ці пі са лі дык тоў ку ў двух 
ва ры ян тах: та раш ке ві цай і нар-
ка маў кай. Пі шам пра гэ та не вы-
пад ко ва. У Ві кі пе дыі, якой за раз 
ка ры ста ем ся ўсе, іс ну юць два ва-
ры ян ты бе ла ру скай мо вы, пры 
тым бы вае, што ін фар ма цыя па-
да ец ца толь кі на та раш ке ві цы. 
Вар та ве даць пра та кія рэ чы, 
якія спа лу ча юць на шу тра ды-
цыю і су час насць.

Дык тоў ку, на сло вы Ян кі Ку па-
лы, бес па мыл ко ва на пі са лі Мі ра 
Лук ша і Алі на Ваў ра нюк. Усе 
апош нія спра ві лі ся на вы дат на 
і да пус ці лі толь кі дроб ныя па-
мыл кі.

Да во лі ці ка вы вык лік ча каў 
вуч няў кла саў VII-VIII, якія пі са-
лі фраг мент апа вя дан ня Воль гі 
Та кар чук «Зя лё ныя дзе ці» ў пе-
ра кла дзе Ма ры ны Шо ды. Дык-
тоў ку най лепш на пі са ла Але ся 
Бут ке віч з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія. У ма лод шай гру пе 

ад нак не бы ло сюр п ры заў. Тут, 
як і год ра ней, пе ра мог Мі ко ла 
Аб ра мюк. Для іх бы ла пад рых-
та ва на ле ген да пра паходжанне 
Бе рас ця. Пад бор ка і тэ ма не 
бы лі вы пад ко вы мі. Вуч ні пра ва-
слаў най шко лы ча ста ез дзяць да 
сва іх сяб роў у Бе рас це. Два дні 
да дык тоў кі ўдзель ні ча лі ў Фе-
сты ва лі бе ла ру скай куль ту ры, 
пры мер ка ва на га да Дня род най 
мо вы. „І гэ та быў та кі жэст сяб-
роў ства, — ка жа Іаан на Мар ко. 
— Мы ха це лі, каб на шы вуч ні 
больш да ве да лі ся пра го рад сяб-
роў, які ня даў на ад зна чыў сваё 
1000-год дзе”.

Бе ла ру скую дык тоў ку ў бе ла-
стоц кай пра ва слаў най шко ле 
пі шуць з 2013 го да. Ідэю заш ча пі-
ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Іаан на Мар ко. Сё ле та дык тоў ку 
пі са ла ка ля 60 асоб, а ўсё ад бы-
ло ся ў па ня дзе лак 24 лю та га г.г. 
Упер шы ню да лу чы лі вуч ні з бель-
скай «трой кі» і бе ла стоц кай 
«чац вёр кі», пры е ха лі так са ма 
ста рыя сяб ры з Нар вы. Па коль кі 
бе ла ру ская дык тоў ка ста ла ўжо 
свай го ро ду ві зіт най кар тач кай 
шко лы, ме ра пры ем ства бы ло па-
дзе ле на на не каль кі ча стак. Для 
ўсіх вуч няў і гас цей гас па да ры 
пад рых та ва лі ма стац кую част ку 
са спе ва мі, тан ца мі і тэ ат раль ны-
мі па ста ноў ка мі ды па ча стун кам. 
Тра ды цый на ўжо пе ра мож цы 
дык тоў кі (мо ва пра школь ні каў) 
ва ўзна га ро ду ат ры ма юць га да-
вую пад пі ску на «Ні ву».

А вось да клад ны пе ра лік лаў-
рэ а таў:

У кла сах IV-VI пе ра маг лі:
І мес ца: Мі ко ла Аб ра мюк (НШ 

свсв. КіМ)
ІІ мес ца: На тал ля Но вік (НШ 

свсв. КіМ)
ІІІ мес ца: Мар та Пет ру чук 

(ПШ у Нар ве)
Вы лу чэн не: Аляк сан д ра Кузь-

ма (НШ свсв. КіМ), Габ ры е ла 
Бар коў ская (НШ свсв. КіМ), Ні ка 
Фе дар чук (ПШ № 4 у Бе ла сто ку).

У кла сах: VII-VIII пе ра маг лі:
І мес ца: Але ся Бут ке віч (НШ 

свсв. КіМ)
ІІ мес ца: Габ ры е ла Кру піч 

(НШ свсв. КіМ), Ма рыя Пя кар-
ская (ПШ № 4 у Бе ла сто ку)

ІІІ мес ца: Мар та Пет ру чук 
(ПШ у Нар ве)

Вы лу чэн не: Эмі лія Ка лод ка 
(НШ свсв. КіМ), Ма тэ вуш Аста се-
віч (ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш-
скім)

Фо та і тэкст 
Ган ны Кан д ра цюк

Мікола Абрамюк, 
на першым плане

Дыктоўку чытае
журналіст Міхась Сцепанюк
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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 № 6-2020: 
Наш, спа дар, Ас, шар, кут, арт, пра жа, пры-

пы нак, арэ на, ра са, ой, ало вак, ом, сі ла, кры-
лы. ЗША, клас, парк, Лі, гарт, арол, пра ва, на, 
прэ са, ры нак, ка па, ду жы, бор, танк, мы, на, 
спа кой ны.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Дам’ ян 
Гор чак, Ра фал Шу мін скі з Ба бік, Вік то рыя 
Кон д рат, На тал ля Кін дзюк, Якуб Ва сіль-
чык з На раў кі, Рак са на Ма ёр, Пётр Ві люк 
з Арэш ка ва, Вік то рыя Які мюк, Оля Ма дза-
леў ская з Нар вы, Дам’ ян Кар ні люк з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Азё ры — аб’ ект куль-
ту ста ра жыт ных 
бе ла ру саў, у па мяць 
яко га за ха ва лі ся 

наз вы Свя тое во зе ра, Свя ці-
ца, Свя та зер’е. На бе ра гах 
мно гіх азёр бы лі зной дзе ны 
сля ды язы ча скіх ка піш чаў: 
ка мя ні, ду бы, аму ле ты. Пак-
ла нен не азё рам бы ло звя за-
нае з куль там урад лі вас ці.

На шы прод кі ве ры лі, што 
азё ры ства рыў Бог, які за га-
даў птуш кам рас паў сю дзіць 
па све це ва ду, што спа чат ку 
зна хо дзі ла ся толь кі ў ад ным 
мес цы.

Ле ген ды пра азё ры ча ста 
рас па вя да юць пра тое, што 
на іх мес цы ста я лі цар к ва, 
вё ска ці го рад, якія пра ва лі-
лі ся пад зям лю. Гэ та, не іна-
чай, а па ка ран не — за гра хі 
і пра він нас ці. Шмат дзе да-
каз ва юць, што ў гэ тым мес-
цы, быц цам пад ва дой ідзе 
служ ба, чу ваць зва ны. У па-
ле скім ся ле Тур, дзе, па вод ле 
ле ген ды, пра ва лі ла ся цар к ва, 
на роў най па вер х ні во зе ра 
Свя то га, з’яў ля юц ца іко ны. 
Ле ген да фік суе ці ка вую гі ста-
рыч ную дэ таль. Тут ме на ві та 
мог зна хо дзіц ца ся рэд ня веч-
ны ма на стыр з май стэр няй 
іка на пі су, якую за сна ваў 

св. Пят ро Ра тэн скі. Цу да дзей-
ная іко на яго аў тар ства нап-
ры кан цы ХІ ІІ ста год дзя бы ла 
па да ра ва на ў зам ка вую цар к-
ву ў наш Бельск, якой сла ва 
і ла скі (ха ця за ха ва ла ся ад но 
ко пія) су ця ша юць па сён няш-
ні дзень лю дзей...

Але пра сто ра азё раў не 
заў сё ды спа лу ча ла ся са свя-
тас цю. На шы прод кі ве ры лі 
і ў тое, што ў азё рах жы вуць 
ру сал кі, сві ця зян кі, явар кі, 
ядзер кі, азёр ні цы і ва дзя ні кі. 
Су стрэ ча з гэ ты мі пер са на-
жа мі маг ла скон чыц ца смер-

цю, та му ў мес цах ахі ну тых 
змроч ны мі ле ген да мі нель га 
бы ло кры чаць і брыд кас ло-
віць.

(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)

Не, та кое не іс нуе. Вя до ма, не на-
пі шац ца тэк сту за пяць хві лін! Тым 
больш рэ пар цёр ска га тэк сту, дзе 
трэ ба знай с ці тэ му, па зна ёміц ца 
з ге ро я мі, а паз ней яш чэ сес ці і па-
чаць пра цу. Рэ пар таж не пі шац ца за 
адзін дзень. І на ват не за два. Маг чы-
ма та му на ват, ка лі аб’ яў ля юць ней-
кі жур на ліс ц кі кон курс, ча сам не ха-
пае сіл, каб здзей с ніць пла на ва ны 
ўдзел. Та му тут трэ ба па він ша ваць 
ма ла дых і сме лых жы ха роў гмі ны 
Га ра док, якія пас ла лі свае тэк сты 
на кон курс пры мер ка ва ны да двац-
ца ці пя ці год дзя іс на ван ня ча со пі са 
„Га ра доц кія на ві ны”. Пер шае мес ца 
ся род дзя цей і мо ла дзі за ва я ва ла 
Юль ка Грэсь з За лук.

— Я най больш хва ля ва ла ся, што 
тэкст не з’я віц ца, а ге рой май го 
тэк сту, спа дар Ан д рэй ка, ужо ўсім 
ска заў, што бу дзе аб ім у „Га ра доц-
кіх на ві нах”, — пры зна ла ся пас ля 
ўру чэн ня ўзна га ро ды Юль ка. — Пер-
ша га мес ца не ча ка ла, та му гэ та для 
мя не яш чэ боль шая ра дасць.

Усё-та кі не іс нуе адзін пра ве ра ны 
рэ цэпт у твор час ці на пос пех. І ўжо 
не важ нае, што бу дзем ства раць 
— кар ці ны, скуль п ту ры ці ме на ві та 

тэкст. Так са ма ня ма лёг кай да ро гі 
да май стэр ства. Юль ка свае пер-
шыя жур на ліс ц кія тэк сты па ча ла 
ства раць у час май стар-кла саў 
„Су стрэ чы Зор кі”, якія дру ка ва лі-
ся ме на ві та тут — у „Зор цы”. Як 
вя до ма, на лет нік пры яз джа юць 
роз ныя ін ды ві ду аль нас ці, а тых 
нель га ву чыць на адзін ка пыл. Ад ны 
пі шуць на ты ся чу зна каў, дру гія вы-
ці ска юць паў ты ся чы. Хтось ці пі ша 
па э зію, ін шыя — про зу. Та му ня ма 
ад на го ўзо ру, які аба вяз ко ва пры вя-
дзе ця бе да пос пе ху. Усё-та кі ў час 

Мо жа за хо ча це за мах нуц ца на вя лі кую про зу?

та ко га лет ні ка мож на паз наць шэ-
раг пры ё маў, дзя ку ю чы якім мож на 
ўда ла пра ца ваць над тэк стам і над 
са бою. Та му вар та ста рац ца, каб 
па пас ці на сё лет нія „Су стрэ чы Зор-
кі”. Ап ра ча та го вар та ста віць пе рад 
са бою чар го выя вык лі кі, на ват ка лі 
гэ та па тра буе ча су і піль нас ці. Вар-
та ка ры стац ца шан са мі, якія з’яў ля-
юц ца ва кол нас.

Мо ладзь з Га рад ка сва і мі тэк ста мі 
да ла жыц цё гі сто ры ям, якіх маг чы-

ма ніх то б не пры кме ціў, а мы аб іх 
про ста не ве да лі б. Спа дар Ан д рэй-
ка — ге рой тэк сту Юль кі — ад мыс ло-
ва для доб ра га рэ пар цёр ска га здым-
ка зап ра гаў ка ня. Але больш бу дзе 
мож на па гля дзець і пра чы таць 
у чар го вых „Га ра доц кіх на ві нах”. Та-
кія кон кур сы, як той, па каз ва юць, 
што вы хо ча це не чым па дзя ліц ца. 
А мо жа на ват за хо ча це за мах нуц ца 
на вя лі кую про зу?

Тэкст і фота Улі ШУБЗДЫ

Ля возера Святога 
ў палескім Туры
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— Ці Вы за па мя та лі сва іх дзя доў?

— Дзя ды з бо ку баць кі Мі ка лая то Воль
га і Па вел Рын гай ла. Іх хат ка на ра гу ву
ліц Кры вой і Бель скай зга рэ ла ў час па жа
ру Ор лі 18 мая 1938 го да, але та ды дзя ды 
ўжо не жы лі. А ў той хат цы жыў дзядзь ка 
Ва лодзь ка, які ў 1940 го дзе ажа ніў ся з жы
доў кай Шыф рай, ме лі дзяў чын ку.

А са ста ра ны ма ці Ма ні дзя ды — Та
маш і Ма рыя Ва ла со віч. А ў дзя во цтве 
ба бу ля — Кан д ра цюк Бер та Лю і за бы ла 
нем кай і вый ш ла за дзед ка. На мо гіл ках 
у Ор лі ёсць та кі чы гун ны крыж з над
пі сам „Hier ruht in Gott Pa ul Her mann 
Olbrsch gest. im 18tem Le ben s jah re 1888”. 
Як бы ло па ха ван не, то склі ка лі ўсю ар
лян скую мо ладзь; гэ та ма быць ней кая 
сям’я дзя доў. У гэ тым мес цы ха ва лі нем
цаў, а за раз і на шу вя лі кую сям’ю.

— Шко ла, да ву чан не?

— Пры са на цыі ха дзі ла адзін год, пай
ш ла ў 1938 го дзе. У 1940 го дзе са ве ты 
вяр ну лі ў па ло ву пер ша га кла са, ву чы
ла ся два га ды. Пры нем цах ха дзі ла тры 
га ды ў шко лу, але не да ва лі ні я кіх да ку
мен таў. Ву чыў Лаш ке віч, ра хун каў, кры ху 
пі саць, каз кі ра сказ ваў. І ка за лі мы яму: 
Ва сіль Фо міч, пе ра вя дзі це нас у чац вёр
ты клас. А ён ад каз ваў: „Пол ум но со ло
вен ком ніж дур но шчэг лён ком”.

Пас ля вай ны шко ла бы ла і за раз іш лі 
ву чыц ца. У 1950 го дзе вый ш ла за муж 
і больш я на ву кай не зай ма ла ся, бо бы лі 
дзе ці.

— Пер шая пра ца? ГС ужо быў?

— Най перш гэ та быў хі ба ПСС, не ве
даю. Пом ню, што пра даў ш чы ца мі бы лі 
Оля Цвя цін ская, Ядзя Зда но віч, Ве ра Ку
ба еў ская. У ГСе пра ца ва ла я ўжо з 1948 
го да, та ды бы ла яш чэ па нен кай. Я пра
ца ва ла ў бю ро ра бот ні кам ра зу мо вай 
пра цы, у кні га вод стве. Ва ня Му раў скі 
быў га лоў ным бух гал та рам, Ма лі ноў ская 
вя ла га лоў ную кні гу, прэ за сам быў Бе
ла ка зо віч з Ві да ва а пас ля яго Бур ке віч 
з Пар ца ва.

— Чуў, што Ва ша за муж жа бы ло 
скла да нае...

— У 1950 го дзе вый ш ла за муж і зволь
ні ла ся з ра бо ты ў ГСе. Зволь ні ла ся, бо 
вы яз джа ла да му жа, які быў мі лі цы я не
рам у Су валь скім. Ка лі я зваль ня ла ся 
з ГСу, то пры е хаў ней кі чы ноў нік з ПЗГСу 
і пы таў, ці мя не зваль ня юць, ці я са ма 
зваль ня ю ся. Бы ло гэ та 1 мая і ён даў 
мне яш чэ пяць ты сяч уз на га ро ды за доб
рую пра цу. І та ды на маё мес ца пры ня лі 
То лі ка Адзі е ві ча на сак ра та ра, а пас ля 
стаў ён прэ за сам.

Пе рад шлю бам пат ра ба ва лі прай с
ці ле кар скае аб с ле да ван не, што ма гу 
вый с ці за муж. Муж Мі хал быў у мі лі цыі, 
але мы ўзя лі цар коў ны шлюб — бо я не 
ха це ла інакш — і яго вы кі ну лі з мі лі цыі. 
Дай ш ла вест ка ў Бе ла сток і яго зволь ні
лі. Бы лі паў го да ў Су валь скім, а пас ля 
ў Мель ні ку. Му жа пас ля шлю бу арыш та
ва лі і па са дзі лі на два тыд ні ў тур му ў Бе
ла сто ку; і вяр нуў ся цы віль ным. Пай шоў 
на пра цу ў каф ляр ню ў Ор лі, быў там сле
са рам. Ка валь ству ву чыў ся ра ней у свай
го баць кі Фі ліп ка, а Фі лі пок ву чыў ся ў жы
доў Шуй каў, тра іх бра тоў, якія ме лі куз ню 
пры Кры вя тыц кай ву лі цы.

Пра ад на го з тых ка ва лёў ра сказ ваў 
мне цесць Фі лі пок. Бы ло так, што пла
каў той ка валь, ка лі яму па мер ла дзі ця. 
І прак лі наў ма там: „Нэ хо ті еў йе сті бул ку, 
то йеш зэм лю”.

У Шуй ка ра дзі лі ся са мыя доч кі, а ён 
ча каў сы на, нас лед ні ка. То ка лі жон ка 
на ра дзі ла пя тую дач ку, то ён за га ла ву 
дзёр ся і кры чаў: „Ку...а ку...у пры вя ла, 
ге валт!” Не ха цеў яе за бі раць да до му, то 
саб раў ся ка гал і жы ды су па кой ва лі яго.

— Ці пар тыя да па ма га ла? Вя до ма, 
што пра даў цоў агі та ва лі ў OR MO.

— Я не на ле жа ла, я ту ды не па са ва ла. 
Я толь кі спя ва ла і тан ца ва ла.

— А гра мад скія чы ны?

— Я не ха дзі ла. Пры нем цах я да ра бо
ты ха дзі ла.

— У Вас мно га адз нак за куль тур ную 
дзей насць — „Зас лу жа ны дзе яч куль ту-
ры”, „Брон за вы крыж за слу гі” і ін шыя. 
Вы вы сту па лі ў „Ар ля нах”, а ра ней у 
тэ ат ры, які за сна ва лі і вя лі Ан на Фа лін-
ская з ГСу і Люд мі ла Ка чын ская з каф-
ляр ні. Ак цё ра мі бы лі ра да выя ра бо чыя 
каф ляр ні, ГСу...

— Я так са ма вы сту па ла. Іг ра ла ро лю 
Лю бы Шаў цо вай у „Ма ла дой гвар дыі” 
Фа дзе е ва. Іг ра лі ў Бе ла сто ку і за ня лі 
пер шае мес ца, а по тым ез дзі лі аж у Элк. 
Іг ра лі там Аль бі на Гжыб ко ва, Кос ця Ку
ба еў скі — іг раў Цю ле ні на, Гры ша Са віц кі 
— жан да ра, Янак На за рэ віч...

На рэ пе ты цыі ха дзі лі ў фаб рыч ную 
свят лі цу. Па мя таю — іг ра лі „Вя сел ле пан
ны Лё лі”. Стэ фан Ры бак быў ма ла дым, 
ма ла дою На дзя Ку дэр ская, а я бы ла 
яе ма лод шай сяст рой. У тым спек так лі 
бы ло неш та та кое, што „як па ца лу ец ца 
з хлоп цам, то на ро дзіць дзі ця”. І мне 
вы па ла та кое смеш нае, а мне бы ло ўжо 
1617 га доў, ме ла ўжо ка ва ле ра. „Mój Bo
że, jak to dziw nie się ple cie na tym świe cie 
— Lo la wy cho dzi za mąż, a ja mu szę mieć 
dzie cię”, бо па ца ла ваў мя не той ма ла ды 
ў са мыя гу бы. То ў за ле ўсе ра га та лі.

Вы сту па ла яш чэ ў ГСе, іг ра ла ар тыст
ку ў спек так лі „Kra nad cho dzi”. У ГСе 
тэ атр так са ма вя ла Ан на Фа лін ская, яна 
пра ца ва ла ў мяс цо вым ге э саў скім бан
ку. Я ўжо бы ла за муж няя і ад мо ві ла ся 
вы сту паць. То прый шоў з бю ро ў маю 
кра му Ва ня Ба бу ле віч са Спіч коў; ён быў 
у ка мі тэ це і яму па скар дзі лі ся, што я не 
ха чу вы сту паць. То ён за я віў: „Зволь ніць 
дыс цып лі нар на!”. І я му сі ла вы сту паць 
у тэ ат ры.

У ка лек ты ве вы сту па ла за раз пас ля 
вай ны, яш чэ не бы ло ман да лі ні стаў і ды

ры жор Ра дзі вон по тым быў. Бы лі два 
ка лек ты вы: у ад ным вы сту па лі пеў чыя 
з цар коў на га хо ру, у дру гім, дзе бы ла 
я — вы сту па ла мо ладзь.

У па чат ку 1970х га доў быў ін ст рук тар 
Ка дзе віч з Бель ска, іг раў на скрып цы. 
Пе рад ім быў, але ко рат ка, Ня він скі, 
які іг раў на акар дэ о не. Ка лі быў Ка дзе
віч, то мы спя ва лі пе ра важ на поль скія 
пес ні. Пад ка нец 1970 го да прый шоў 
пра ца ваць ін ст рук та рам Юзаф Януш ка 
і па ча лі спя ваць сал дац кія пес ні, бо ён 
быў у Чыр во най Ар міі. То быў доб ры, 
здоль ны ін ст рук тар, іг раў на акар дэ о не, 
пі я ні на, фар тэ пі я на. Бы ло так, што ка лі 
я вы хо дзі ла на сцэ ну, то за ла ап ла дзі ра
ва ла.

— Ва ша да лей шая пра ца? Якія ге э саў-
скія кра мы бы лі ў са мой Ор лі?

— Ця гам ча ты рох га доў пра ца ва ла 
ку хар кай у шко ле — рых та ва лі вуч ням 
ка ву, пон чы кі і драж джа выя блін чы кі. 
Бы ло больш трох сот вуч няў. [У са мой 
ар лян скай шко ле, а за раз менш у цэ лай 
гмі не — М. М.] У 1974 го дзе зноў пай ш ла 
ў ГС, пра ца ва ла ў пра дук то вай кра ме, за 
гас по дай. По бач бы ла кра ма з кан цы ляр
скі мі та ва ра мі а зза ду — абут ко вая. Там, 
дзе ста рая пя кар ня, пра да ва лі па лат но, 
а зза ду бы ла ta nia jat ka. На ра гу, дзе за
раз Ар ге лан, бы ла так са ма пра дук то вая 
кра ма, по бач жа лез ная, а зза ду ўся ля кае 
ча рап’ё. Што ней кі час кра мы „пе ра но сі
лі” — мя ня лі ў іх асар ты мент. На плош чы 
по бач быў ма шын ны ася ро дак.

У пар ку, на ра гу ад ста ра ны цар к вы, 
быў пра дук то вы кі ёск, у якім пра ца ва лі 
чар го ва Кан ты шо ва, Ма ры ся Ры бак, Лі
ля Фе да ро віч. По тым той пра дук то вы 
кі ёск пе ра нес лі пад млын, ка ля Гар ка вай 
(ра ней ста яў там кі ёск „Ру ху”) пры ву лі
цы Бель скай. Пас ля той кі ёск пе ра нес лі 
ў сам па ча так Ор лі і я ў ім пра ца ва ла. 
Ва кол бы ло мно га прад п ры ем стваў: каф
ляр ня, пры ват ная каф ляр ня, бе та няр ня, 
бю ро і скла ды ГСу, пя кар ня, мя сар ня, 
эска эр, уп ра ва да рог. Пры хо дзі лі ра бо
чыя, лю дзі з Ор лі, Мік ла шоў, а на ват 
з Вуль кі. Там быў вель мі доб ры рух. 

А я толь кі... пі ва грэ ла. У цэн т ры Ор лі бы
лі яш чэ кра мы з та ва ра мі хат ня га ўжыт
ку, тэк стыль ная і абут ко вая.

— Мне ці ка ва, як бы ло з про да жам і 
за бес пя чэн нем у час ва ен на га ста но віш-
ча, у ча се страй каў?

— Та вар быў, толь кі ўсё вы куп ля лі. 
Мя са бы ло на кар т кі, так са ма па пя ро сы, 
га рэл ка. Куп ля лі і вы кі да лі. Ну, на вош та 
ста рой ба бе га рэл ка?

Пры во зі лі ўсё тое, што за каз ва лі. Толь
кі ўсё ра скуп ля лі. На пры клад, за каз ва ла 
я 50 штук ша ка ла ду, а да стаў ля лі 30. 
То ж пры ла вак да соў ва лі аж да сця ны, 
так пха лі ся. Ка ша бы ла ў мяш ках і трэ ба 
бы ло ва жыць. У па ві льё не бі лі ся за ды
ва ны, а ці ж гэ та та вар пер шай пат рэ бы?

Быў та вар, толь кі лю дзі ме лі гро шы. 
Ве дай: ка лі кра ма пу стая, то ў лю дзей 
ёсць гро шы, а ка лі ў кра ме поў на та ва ру, 
то ў лю дзей гро шай ня ма. А то бра лі ўсё, 
што бы ло.

— Ся ля не не страй ка ва лі, а мя са не 
ха па ла. Пом ню, ка лі я пра ца ваў у эска-
э ры, то пад свя та за ка ло лі ней кую ху-
дзіз ну з ад кор мач ні ў Шчы тах і дзя лі лі 
між усі мі пра цаў ні ка мі эска э ру...

— Па куль страй каў не бы ло, то та вар 
быў.

— Пай ш лі на пен сію. Як мож на па раў-
наць та дыш няе жыц цё з сён няш нім?

— На пен сію пай ш ла ў 1989 го дзе. Прэ
зас ха цеў, каб яш чэ пра ца ва ла, бо ў мя не 
„так спрыт на іш ла про даж”, абя цаў пад
баў ку.

Ка лісь жыц цё бы ло цяж кое, бо га
рэл ка бы ла тан ная і хто па пі ваў, то быў 
не да хоп у сям’і. Ці ка лі ней кая жан чы на 
пі ла пі ва? То ж то быў со рам. А сён ня 
паг ля дзі — усе п’юць на ву лі цы. Ка лісь 
у аў то бу сах заў сё ды ўсту па лі мес ца ста
рэй шым. А ця пер? Ця пер та кая куль ту ра, 
што ма ла дыя са ро ме юц ца баць коў скай 
мо вы.

Сло вам: ка лі бы лі ма ла ды мі, бы ло 
ці ка ва, бы ло ве се ла. Бы ло бед на, але 
ве се ла!

Сён ня ўвесь дзень ча ла век аг ля дае 
тэ ле ві зар і ўвесь дзень зво ніць тэ ле фон. 
А ка лісь ха дзі лі — су сед да су сед кі. Па 
су бо тах ве ча ра мі муж чы ны сем кі лу за лі, 
а ба бы неш та ра сказ ва лі. А ў ін шыя дні 
жан чы ны вя за лі або пра лі, а муж чы ны 
ў кар ты гра лі.

А зі мою то су сед Стэль ма шук і мой 
цесць пе ра важ на ла та лі ва лён кі дзе цям, 
аб шы ва лі; та кую ра бо ту ме лі. То бы ло 
вель мі ці ка ва, ра сказ ва лі пра бе жан
ства, пра вой ска, пра Кар тузБя ро зу. То 
нам, ма ла дым, бы ло вель мі ці ка ва слу
хаць.

А ця пер? Тэ ле ві зар. А ста рэй ша му ча
ла ве ку то ўжо і тое не ці ка ва. Ужо хо чац
ца спа кою, ужо зда роўя ня ма. І ўсё гэ та 
нер вуе. Зна еш, з га да мі ўсё пра хо дзіць. 
Ча ла век ха цеў бы неш та зра біць, а ўжо 
не мо жа. Ва чы ма хо чаш...

— Вель мі дзя кую за раз мо ву і жа-
даю Вам моц на га зда роўя!

vПы таў і фа та гра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Бы лі ма ла ды мі 
— бы ло ці ка ва
Раз мо ва з Ма ры сяй АДЗІ Е ВІЧ, у дзя во цтве Рын гай ла, 1930 го да на ра джэн ня з Ор лі.
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Валянціна МЯДЗВЕДЗЬ
Беласток

Во сень
Сон ца грэе сла бей і сла бей,
сум на — во сень ужо на ды хо дзіць,
а пры го жае ле та ад нас
усё да лей і да лей ад хо дзіць.
За бі рае з са бою квет кі
і птуш кі ў цёп лы край вы га няе.
І вось во сень блі жэй і блі жэй
даж джу плю скам ужо нас ві тае.
Ак ра сі ла на жоў та са ды,
па ву ці ну ў тра ве рас ця гае
і ма люе па лі і гаі.
Усё ка рот шыя сум ныя дні.
Ліс це жоў тае па дае з дрэў,
бе лы ніз ка плы вуць ту ма ны
і га раць ара бі ны ў да лі.
Сон ца поз на ўжо ран кам ўстае,
ве цер го ніць чор ныя хма ры.
Над лу га мі ўсцяж ту ма ны.
І да бе лай ма роз най зі мы
яна зноў эсэ мэс вы сы лае.

Вя лі кая да лі на
Дзе зя лё ная ні ва, шы ро кі за го ны
і тра ва гу стая мок ра ад ра сы,
там бя жыць у рэч цы чы стая ва да,
там гу ля ла дзеў ка зу сім ма ла да.
Вя лі кая да лі на, зя лё ная ні ва.
Там жы ве ка ха на мі лая дзяў чы на.
Сон ца яс на све ціць, спе юць ка ла сы.
Прый дзі, мая мі ла, да мя не сю ды.
Па вя лі кай ні ве зя лё ны па ко сы.
Да ця бе, Ма ру ся, па ра се бег бо сы.
А мая Ма ру ся ў тра ве ста я ла,
мя не, ма ла до га, у са бе ра ска ха ла.
Пой дзем мы да лі най, зя лё наю ні вай,
пой дзем мы за сон цам,
там дзе ру ты зел ле,
а вас, да ра жэнь кі, про сім на вя сел ле.

Нё ман
Ой ты, Нё ман, быст ры Нё ман,
чы ста сі няя ва да.
Ты плы веш праз край вя лі кі,
бе ла ру ская ра ка.
Ах ты, Нё ман, баць ка Нё ман,
цві туць твае бе ра гі.
Ты плы веш праз край наш род ны
і заў сё ды ма ла ды.
Ра ні цай на твае во ды
бе лы ле бедзь пры ля цеў,
рас пус ціў ён свае кры лы,
на гру дзях тва іх пры сеў.
Нё ман, Нё ман, быст ры Нё ман,
коль кі рыб у тва іх ва дах!
Ты плы веш і ры бай кор міш
бе ла ру са-му жы ка...

Ма кі
Рас се я лі ся дзі кія ма кі пад пло там
і аг ні ста-пры го жа цві туць тут яны.
А ў тра ве там за пло там ра мон кі бя ле юць
і сі не юць у жы це кра су ны-ва сіль кі-
ва лош кі — так мі ла на ўсё спа зі ра юць,
мар га юць з ні вы да нас ку ка лі.
І на яс нае сон ца ўсе спаг ля да юць,
і ра стуць і цві туць на пад ляш скай зям лі.
А там асот з-за пло та га ла ву вы хі ляе,
зе ля не юць заў зя та жы гуч кі-кра пі вы.
І ўсе яны так даж джу ча ка юць, ча ка юць.
Па жоў к лі ад сон ца вы со кія тра вы.

До ля ма це ры
У зя лё ным са доч ку су хі дуб раз віў ся.
Быў доб ры сы но чак, па куль не жа ніў ся.
А як ажа ніў ся, узяў са бе ён жон ку,
За быў ся пра ма му і род ну ста рон ку.
Род ная ты ма ці, гор дая ты ста ла,
Праз гор кія слё зы ся бе не паз на ла.
Кі дай, ма ці, по ле, цяж ка жэ ра бі ці,
Пры яз джай да мя не і тут бу дзеш жы ці.
Пры е ха ла да сы на, яго не за ста ла.
Гор дая ня вест ка ў злос ці ад ка за ла:
«Дзе ці ўжо вя лі кі, ня ма што ра бі ці.
Ідзі ты да доч кі, і там бу дзеш жы ці».
Ад ве да ла дач ку, ста ла у ку точ ку:
«Род ная ты доч ка, па мый мне са роч ку».
«Не бу ду я, ма ці, мы ці, ня ма дзе су шы ці,
Ды ва ны да ра гія, як жа па іх ха дзі ці».
Пе ра стань ты, ма ці, па дзе цях ха дзі ці,
Ідзі ты ў дом стар цаў і там бу дзеш жы ці.
Пай ш ла ў дом стар цаў, па ча ла хва рэ ці,
Ніх то з род ных дзе так не прый шоў гля дзе ці.
У мен ша га сы на ёсць ха та ха ро ша,
А яна збу да ва на за ма це ры ны гро шы.
Па ра та бе, ма ці, дзе жоў ты пя со чак,
Толь кі не за будзь, астаў нам свой ка ша лё чак.
Доб ры вы, дзет кі, вас я га да ва ла,
Над ва шай ка лы скай пес ні я спя ва ла.
Не ад ну я ноч ку праз вас я не спа ла,
Са ма не да я да ла, вам усё ад да ва ла.
Доб рыя вы, ма мы, га дуй це вы дзе так,
А вам аста ец ца вось той не да е дак.
Аста юц ца толь кі не дас па ны но чы,
Утом ле ныя ру кі, вып ла ка ны во чы.

Пер шае ка хан не
Ня він нае са лод кае ка хан не,
Сам ішоў праз свет,
Шу ка ла свай го до му,
Заў сё ды іш ло не ў след.
Ад хві лі ны яго на ро дзі наў
мі ну ла ўжо пяць дзя сят лет.
Да лей шу ка ла тых двое,
Што раз дзя ліў іх свет.
Зна ла, што ка лісь зной дзе
Стом ле ныя сэр цы два,
Якія пры ту лі лі ся да ся бе
І з імі бу дзе іш ла.
Ні ко лі ўжо не да зво ліць
На слё зы, цяр пен не і ска зы,
Ату ліць іх сва ім ша лем,
Праз жыц цё пой дуць ра зам.
Пяць дзя сят га доў мі ну ла, ха ця
Цяж кі ба гаж прош ла га
Мо жа зной дзец ца ў ціж бе,
Вяр нуц ца да пер ша га па ры ву.

«Ча му я?»
Ча му ўсё-та кі я, ча му вы бра ла ты мя не,
Ка ха ла да ша лен ства, слу ха ла толь кі ся бе.
Ча му толь кі ты ста ла на ма ёй да ро зе,
Сён ня з ма іх ва чэй плы вуць слё зы,
А ты спа кой на ады хо дзіш.
За будзь на заў сё ды, ка ха ная, за будзь
Пра тое, што бы ло,
Сён ня да рую та бе ўсё,
Дзя кую за лю боў.

Ян ДАМБРОЎСКІ
Беласток
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Пятра КОНЮХА
110 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 спя вак, куль тур ны дзе яч эміг
ра цыі Пётр Ко нюх на ра дзіў ся 8 са ка ві ка 
1910 г. у мя стэч ку Ту рэц (ця пе раш ні Ка
рэ ліц кі ра ён). Зям ляк Ко ню ха, бе ла ру скі 
пісь мен нік Ян ка Брыль так ус па мі наў пра 
ма ла досць му зы кі і спе ва ка: „Быў ён най га
лоў ней шым для ту тэй шых пад шы ван цаў 
му зы кам і граў у ду ха вым ар кест ры па жар
най ка ман ды. Пят ро Ко нюх не толь кі зу ха
ва та вы ці наў на гар мо ні ку, але і ўраж ваў 
сва ім го ла сам пры ха джан мяс цо вай цар
к вы, а ка лі вы хо дзіў з клі ра са да ана лоя, 
кры ху не на са мую ся рэ дзі ну паў на люд
най, ура чы ста аціх лай цар к вы, і ўра чы ста 
чы таў ма гут ным ба сам „Апо ста ла”, рэ чы та
тыў быў та кі, што ві сюль кі па ні ка дзі ла дры
жа лі, гай да лі ся і паз вонь ва лі”.

Пят ро Ко нюх слу жыў у поль скім вой ску. 
У 1938 г. скон чыў сель ска гас па дар чыя 
кур сы ў Вя лей цы. Пра ца ваў у Ба ра на ві чах. 
У 1941 г. быў у Ржэ ве на кур сах па іль на
вод стве, дзе яго і зас пе ла вай на. Тра піў 
у склад Поль ска га кор пу са ге не ра ла Ан
дэр са, дзе яго ба сам за хап ля лі ся ўжо жаў
не ры і афі цэ ры. Пры маў удзел у біт ве за 
Мон тэКа сі на. Быў адз на ча ны па мят ным 
Кры жам „За Мон тэКа сі на”. У 1945 г. ат ры
маў вай ско вую сты пен дыю, каб уда ска
на ліць свой та лент у Рым скай ака дэ міі 
ма ста цтваў. У Бе ла ру сі за ста ва лі ся яго ная 
жон ка і сын, з які мі спя вак лі ста ваў ся і да
сы лаў па сыл кі.

У 1951 г. Ко нюх ат ры маў дып лом спе
ва ка, у 1956 г. — му зыч на га кры ты ка і га
на ро вае зван не ма эст ра ака дэ міі. Не ве
ра год ная шы ры ня га ла са во га ды я па зо ну, 
яго тэм б ра вая афар боў ка і моц даз ва ля лі 
яму вы кон ваць вя ду чыя пар тыі ў „Фаў с це” 
Шар ля Гу но, „Ба ры се Га ду но ве” Ма дэ ста 
Му сар г ска га, „До не Кар ла се” Джу зе пе Вер
дзі. Жыц цё эміг ран та не бы ло про стым. 
У ліс це да Ві таў та Ту ма ша ў 1953 г. Ко нюх 
пі саў: „Цяж ка над та да стац ца ў Опе ру, не
са ма ві тая кан ку рэн цыя, бо ў Іта ліі толь кі 

мож на за ра біць у Опе ры. Кан цэр та мі і Ра
дыё за раб ляю толь кі на пра жыц цё і на на
ву ку. У су час ны мо мант не ма гу на ра каць, 
хоць за раб ляю ма ла, але ха пае на ўсё не
аб ход нае. У мя не ме сяц та му быў ім п рэ са
рыа з Опе ры Мет ра па лі тэ ну, слу хаў мя не, 
за пі саў мой рэ пер ту ар. Ка заў, што бу дзе 
для мя не шу каць пра цы ў Аме ры цы. Над та 
бы ло б доб ра, каб вы ехаць хоць на шэсць 
ме ся цаў на кан цэр ты, бо тут мож на на ву
чыц ца, але гро шы за раб ляць трэ ба ў Аме
ры цы”.

 У 1955 г. спя вак пе ра е хаў у НьюЙорк, 
дзе вы сту паў з кан цэр та мі і вык ла даў 
у кла се ва каль най, кла січ най і на род най 
му зы кі. У яго рэ пер ту а ры ёсць мес ца і бе
ла ру скім пес ням. Ко нюх ні ко лі не за бы ваў 
Бе ла ру сі, меў лі ста ван не з Ры го рам Шыр
мам і Ян кам Бры лём. У 1957 г. пе ра мог 
на Між на род ным кон кур се ва ка лі стаў 
у Ры ме. У 1958 г. Ко ню ха за пра сіў да ся бе 
ў хор дон скіх ка за коў Сяр гей Жа раў. Ця гам 
27 га доў пра цы ў гэ тым ка лек ты ве спя ваў 
і бе ла ру скія пес ні, асоб ныя з якіх бы лі за
пі са ны на кру жэл кі, у тым лі ку і „Ма гут ны 
Бо жа”.

Бе ла ру скі спя вак вы сту паў у Лон да не, 
Ры ме, Па ры жы, Бо не. Вы кон ваў як опер
ныя, так і на род ныя пес ні на бе ла ру скай, 
іта льян скай, поль скай, фран цуз скай, ан г
лій скай, ня мец кай, ра сей скай і ўкра ін скай 
мо вах. Ко нюх вык ла даў ва кал ва ўлас най 
шко ле, да па ма гаў ста віць го лас Дан чы ку.

Па мёр Пят ро Ко нюх 14 чэр ве ня 1994 г. 
у Ка на дзе. Па ха ва ны на бе ла ру скіх мо
гіл ках у ІстБран с ві ку, штат НьюДжэр сі 
(ЗША). За пі сы вы сту паў Ко ню ха за ста лі ся 
ў фон дах ме ды я кам па ній і ў пры ват ных 
ка лек цы ях. Ма тэ ры я лы пра яго жыц цё 
мож на знай с ці ў Ка рэ ліц кім ра ён ным му
зеі. У 2009 го дзе на кі на сту дыі „Бе ла русь
фільм” быў зня ты да ку мен таль ны фільм 
пра спе ва ка.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ад на з прык мет ця пе раш ня га ча су 
ў Бе ла ру сі — з’яў лен не раз на стай ных 
куль тур ных пра ек таў, у якіх рас па вя да ец
ца пра гі сто рыю і куль ту ру. Пры чым гэ та 
ты чыц ца як гра мад ска га сек та ра, для 
яко га да дзе ная тэ ма ты ка ні ко лі не бы ла 
чу жой, так і для праўлад на га, для яко га 
яна звы чай на не бы ла ці ка вай, ка лі не кра
нала Дру гой су свет най вай ны ці са вец кай 
спад чы ны. Але ўсё ж та кі, ка лі пра цай у гэ
тым на кі рун ку зай ма юц ца воль ныя ад ідэ
а ло гіі лу ка шэн каў ска га цем ра шаль ства 
лю дзі, то ў іх гэ та ат рым лі ва ец ца знач на 
ле пей. Ад ным з прык ла даў гэ та му з’яў ля
ец ца пра ект „Зя лё ны га ро шак”, сайт яко га 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://ha
ros hak.by.

Па вод ле ін фар ма цыі ў руб ры цы „Рэ дак
цыя”, „Зя лё ны га ро шак” — гэ та не за леж ны 
куль тур ніц кі пра ект, які рас па чаў пра цу 
ў маі 2017 го да і зай ма ец ца шэ ра гам пад
п ра ек таў. Ме на ві та рэ а лі за цыя гэ тых пад
п ра ек таў і выз на чае ўсю заў важ ную дзей
насць рэ дак цыі „Зя лё на га га рош ка”, пра 
лю дзей якой ча мусь ці ні чо га не рас па вя да
ец ца ў да дзе най руб ры цы.

Тры пад п ра ек ты — гэ та „Но гі ў ру кі”, 
„Зна ка мі тыя бе ла ру сы” і „Тры пы тан ні”. 
Так, пер шы гэ та ві дэ ап ра ект, пры све ча ны 
су час нас ці бе ла ру скіх га ра доў і іх лю дзям. 
„Га лоў ны ге рой пе ра да чы кож ны раз но
вы і па хо дзіць з го ра да, які мы па каз ва ем. 
Праз эк скур сію па го ра дзе раск ры ва ец ца 
не толь кі яго гі сто рыя, але і гі сто рыя лю
дзей, што жы лі тут ра ней і жы вуць ця пер, 
змя ня ю чы рэ ча іс насць да леп ша га. Мы ім
к нем ся рас па вес ці не толь кі пра ці ка вост
кі Бе ла ру сі, якія за ста юц ца паза ўва гай 
попту рыз му. Га лоў нае — ці ка выя, дзей
ныя, сме лыя асо бы, якія ёсць у лю бым 
мя стэч ку Бе ла ру сі”, — прад стаў ля юць пад
п ра ект яго рас п ра цоў ш чы кі. „Но гі ў ру кі”, 

як да рэ чы, і кож ны ін шы пад п ра ект, мае 
асоб ную руб ры ку на сай це, дзе і мес цяц
ца вы шэй аз на ча ныя пе ра да чы. Згод на 
ча ста ты іх пуб лі ка цый, най больш ак тыў на 
гэ ты мі пе ра да ча мі зай ма лі ся ў 2018 го
дзе. Ле тась вый ш ла толь кі ад на, а сё ле та 
па куль яш чэ не бы ло ні ад ной.

У той жа час руб ры ка пад п ра ек та „Зна
ка мі тыя бе ла ру сы” аб наў ля ец ца да во лі 
ча ста і апош нія за пі сы ў ёй да та ва ны 
толь кі што пра мі ну лым лю тым. Да рэ чы, 
гэ та так са ма ві дэ ап ра ект, які ў па пу ляр
най фор ме мае рас па вес ці пра вы дат ных 
дзе я чаў куль ту ры, на ву кі, по ста ці ў гі сто
рыі. „Фо та шэ раг суп ра ва джа юць ары гі
наль ныя тэк сты, якія агуч ва юць зна ка мі
тыя бе ла ру сы су час нас ці. Да ве дац ца пра 
іх мож на ў раз дзе ле „Га ла сы бе ла ру саў”, 
— га во рыц ца ў прэ зен та цыі пад п ра ек та 
ў руб ры цы „Рэ дак цыя”.

Што ж ты чыц ца пад п ра ек та „Тры пы
тан ні”, то гэ та шэ раг ін тэр в’ю з са мы мі 
роз ны мі людзь мі. „Да кож на га ў нас ёсць 
ад ноль ка выя тры пы тан ні: які мі вы ба чы
це бе ла ру саў, якой ба чыц ца вам на ша 
кра і на і што вы мо жа це ска заць пра бе ла
ру скую мо ву? Мэ та пра ек та — саб раць са
мыя роз ныя, на ват па ляр ныя мер ка ван
ні, каб зра зу мець, якой на сам рэч з’яў ля
ец ца су час ная Бе ла русь. Не тая кар цін ка, 
што ства ра ец ца буй ны мі СМІ, але кра і на, 
якая іс нуе тут і ця пер”, — так выз на ча юць 
свой пад п ра ект нат х няль ні кі „Зя лё на га 
га рош ку”.

Ёсць на сай це і два не рэ гу ляр ныя пра
ек ты — #бя гом лі кі і „На хві лін ку”. Пер шыя 
— гэ та ві дэ а сю жэ ты, якія да сы ла юць гле
да чы, а наз ва па хо дзіць ад Бя гом ля, дзе 
бы ло зня та пер шае ка рот кае ві дэа. А „На 
хві лін ку” — гэ та ві дэ а рэ пар та жы, якія па
каз ва юць яр кія па дзеі бе ла ру скай куль ту
ры за шэс ць дзя сят се кунд.

http://haroshak.by

Ка лі ак тыў ныя цяж кія пла не ты 
Са турн, Уран, Неп тун і Плу тон апы
на юц ца ў не га тыў ных ас пек тах, па 

све це пра но сяц ца жу дас ныя эпі дэ міі. 
Гэ так як спра ва ма ец ца за раз з ка ра на
ві ру сам. ЧУ МА ЮСТЫ НІ Я НА — кан’ юн к
цыя Са тур на і Плу то на: у ся рэ дзі не VI ст. 
на сель ні цтва Еў ро пы, Аф ры кі і Азіі зрэ за
ла чу ма Юсты ні я на — ад імя та га час на га 
ім пе ра та ра Ві зан тыі, яко га яго так са ма 
не паш ка да ва ла. Пад лі ча на, што 100 
мі льё наў ча ла век ста лі яе ах вя рай, гэ та 
зна чыць амаль 1/4 на сель ні цтва Зям лі 
на той час. Гэ тыя дра ма тыч ныя па дзеі 
аб вяс ці лі спа лу чэн не змроч на га Са тур на 
са смя рот ным Плу то нам у Ка зя ро гу.

ЧОР НАЯ СМЕРЦЬ — Плу тон у спа лу
чэн ні з Ура нам у Ба ра не — ка лі па ча ло
ся ча тыр нац ца тае ста год дзе, Са турн 
і Марс бы лі ў апа зі цыі да Плу то на. Гэ та 
не абя ца ла мір на га ста год дзя, ха ця 
і без вя лі кіх вой наў. Страш ная чу ма 
пра ка ці ла ся па ўсёй Еў ро пе, на Бліз кім 
Ус хо дзе і ў Паў ноч най Аф ры цы, вя до мая 
як чор ная смерць, якая забра ла жыц цё 
200 мі льё нам ча ла век. Чу ма, як і ка ра
на ві рус, ус пых нла ў Кі таі, ад куль ра зам 
з ка ра ва на мі куп цоў Шаў ко ва га шля ху 
яе за вез лі ў Еў ро пу. У той час Плу тон зна
хо дзіў ся ў спа лу чэн ні з Ура нам у Ба ра не. 
ЭПІ ДЭ МІЯ ХА ЛЕ РЫ — Плу тон у кан’ юн
к цыі з Юпі тэ рам: да клад на та кі ж са ым 

лад зо рак і так са ма ў Ба ра не паў та рыў ся 
ў 1849 го дзе. У той час бу ша ва ла эпі дэ
мія ха ле ры. Па куль ня мец кі на ву ко вец 
Ро берт Кох вы я віў бак тэ рыю, якая ад каз
вае за за ра жэн не ды ўка заў бруд ную ва
ду як кры ні цу чу мы, за гі ну ла больш за 40 
мі льё наў ча ла век. У час ад ной з най буй
ней шых пан дэ мій у све це, ІС ПАН СКА ГА 
ГРЫ ПУ ў 19181919 га дах, за гі ну ла ка ля 
20 мі льё наў ча ла век толь кі ў Еў ро пе. 
На ват ад да ле ная Аў ст ра лія гэ та га не паз
бег ла, а смя рот насць у све це ацэнь ва ец
ца ў 50100 мі льё наў ча ла век. У гэ ты час 
Юпі тар ут ва рыў су вязь з Плу то нам, у той 

час як Са турн зна хо дзіў ся ў спа лу чэн ні 
з Неп ту нам і ў апа зі цыі з Ура нам.

ВІ РУС ВІЧ — спа лу чэн не Са тур на і Плу
то на: ві рус ВІЧ, які вык лі кае эпі дэ мію 
СНІ Ду, быў вы яў ле ны ў 1983 го дзе. Гэ та 
ста ла пры чы най гі бе лі ка ля 40 мі льё наў 
ча ла век у све це. Спры яль нае эпі дэ мі ям 
злу чэн не Са тур на і Плу то на на гэ ты раз 
ад бы ло ся на мя жы Ша ляў і Скар пі ё на. Гэ
та вы дат на ад люст роў вае ха рак тар гэ тай 
хва ро бы, якая пе ра да ец ца ў ас ноў ным 
сек сам і кры вёй, та му доў гі час яна лі чы
ла ся праб ле май толь кі для го ма сек су а

лі стаў, пра сты ту так і нар ка ма наў. ВІ РУС 
ВРВІ (SARS) — суп раць ста ян не Са тур на 
Плу то ну: у 20022003 га дах свет дры жаў 
ад ві ру са ВРВІ, які з Кі тая рас паў сю дзіў ся 
па ўсім све це. Сін д ром вост ра га ды халь
на га дыст рэ су зак ра нуў амаль 8000 ча ла
век, з якіх 774 па мер лі. Яго суп ра ва джа ла 
суп раць дзе ян не Са тур на Плу то ну.

КА РА НА ВІ РУ САМ за бі та больш за 
2500 ча ла век! Сён ня стра шыць ка ра на ві
рус. Ён так са ма з’я віў ся ў Кі таі, най больш 
гу ста на се ле ны аб шар све ту, што так са ма 
дае шмат пра што па ду маць. Ня гле дзя чы 
на іза ля цыю ўся го ра ё на Ухань і кан т
роль зда роўя па са жы раў у аэ ра пор тах, 
яму ўда ло ся пе раб рац ца ў 25 кра ін све ту, 
у тым лі ку ў Іран, Ка рэю, ЗША, а так са ма 
Іта лію, Гер ма нію, Фран цыю, Фін лян дыю, 
Літ ву і Бе ла русь. На сён няш ні дзень 
[25.02] ужо за гі ну ла больш за 2500 ча ла
век, а ты ся чы за ра жа ныя. І тут зноў спа
лу чэн не Са тур на і Плу то на! Уліч ва ю чы, 
што ўза е ма дзе ян не Са тур на з Плу то нам 
у Ка зя ро гу ў ця пе раш ні час зноў ад бы
ва ец ца ў не бе — як і пад час чу мы Юсты
ні я на — і Юпі та ра з Плу то нам — як у час 
іс пан кі — у нас мо гуць уз нік нуць праб ле
мы. Бу дзем спа дзя вац ца, ад нак, што аба
ро ніць нас Уран у тры го не ды на гэ ты раз 
дзя ку ю чы пра грэ су ў ме ды цы не скон чыц
ца толь кі на гла баль най эпі дэ міі... стра ху.

vАга та АР ЛЯН СКАЯ

Ка лі ак тыў ныя цяж кія пла неты...
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. ас вят ляль ны пры бор, 2. квад рат ны ко

рань з дзе вя ці, 3. жа но чы го лас, 4. на няц це, 
5. сва бо да, 6. буй ны швей цар скі го рад, 7. 
сло нім ская ра ка, 8. пеў чая птуш ка, у якой... 
са ла, 9. пра дукт з пе ча ні, лёг кіх, сэр ца за
бой най жы вё лы, 10. пад ло га ў ста до ле, 11. 
сас лоў напрад стаў ні чы ор ган у ВКЛ і Рэ чы 
Пас па лі тай, 12. за ліў на ўсхо дзе Ан г ліі 
(Wash), 13. лёг каз б рой ны ка ва ле рыст, 14. 
вя лі кі гар мо нік, 15. сал дат, 16. па лах лі вы 
звя рок з ат ра да гры зу ноў, 17. жы лая ся
лян ская па бу до ва з бяр вен ня, 18. баль ны 
та нец, які тан цу юць... кад ры.

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

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

Ад каз на ад га дан ку з 6 ну ма ра
Во жык, брон ха, квет ка, ві ка, ак но, свац ця, 

пля чо, та мож ня, ры цар, тра цяк.
Ра шэн не: Жы ві не так як хо чац ца, а як 

мо жац ца.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Ірэне 

Лук шы з Гайнаўкі.

Мі ха лоў ская 
дэ маг ра фія

За раз у мей ска-вя ско вай Мі ха лоў-
скай гмі не Бе ла стоц ка га па ве та пра жы-
вае 6785 ча ла век у 69 мяс цо вас цях. 
Плош ча гмі ны скла дае 409 квад рат ных 
кі ла мет раў. Су сед нія з ёю гмі ны: Га-
ра доц кая, На раў чан ская, Нар ваў ская 
і Заб лу даў ская. З ус хо ду яна мя жуе 
з Рэс пуб лі кай Бе ла русь. Шчыль насць на-
сель ні цтва — 16 ча ла век на квад рат ны 
кі ла метр. На 103 муж чын пры па дае 100 
жан чын. Ва ўзро ста вай гру пе 85 га доў 
жан чын больш чым сь ці муж чын у ча-
ты ры ра зы. Жан чы ны жы вуць даў жэй. 
У Мі ха лоў скай гмі не ёсць пяць цэр к ваў 
і жы ве мно га бе ла ру саў.

У 2010 го дзе ў гмі не пра жы ва лі 7154 
ча ла ве кі, у 2011 — 7088, у 2012 — 6975, 
у 2013 — 6886, у 2014 — 6775 і ў 2015 го-
дзе — 6792.

У Мі ха лоў скай мей ска-вя ско вай гмі-
не най больш лю дзей жы ве ў го ра дзе 
Мі ха ло ва — амаль па ла ві на ўсіх жы ха-
роў гмі ны. Най боль шы мі вё ска мі з’яў-
ля юц ца Но вая Во ля, Ялоў ка, Бан да ры, 
Шым кі, Са ко ле, На ва са ды, Ка зі ме ро ва, 
Та па ля ны, Жэд ня, Ге ра ні мо ва і Юш каў 
Груд. Да ся рэд ніх па коль кас ці жы ха роў 
на ле жаць Ці соў ка, Пянь кі, Ма стаў ля-
ны-Ка лё нія, Леў шы, Мас ці ска, Ба ху ры, 
Па то ка, Азяб лы, Бар ш чэ ва, Ці ва ню кі 
і Тыль ві ца. 

(яц)

Ця пер га рад скі парк не парк

Паў ве ка та му а мо жа кры ху менш у Гай наў цы быў да во лі вя лі кі парк, а ў ім мно га 
перш-на перш лі ста вых дрэў, між ін шым, бя роз, ліп, вер баў, клё наў, ясе няў і ду боў.

Бя гуць га ды і той ко ліш ні пры го жы парк зай мае ўсё мен шую плош чу. З двух яго 
ба коў па бу да ва лі жы лыя бло кі, га тэ лі, ам бу ла то рыю. Вы бра лі як раз тут мес ца і па бу-
да ва лі вя лі кі ам фі тэ атр і но выя сцеж кі да яго, за сна ва лі вя лі кую пля цоў ку з роз ным 
аб ста ля ван нем для дзі ця чых гуль няў (яна што праў да ў са мым вуг ле пар ка), не зва-
жа ю чы на шмат га до выя дрэ вы, якія рас лі ў пар ку. Ва кол яго па бу да ва лі шы ро кія 
тра ту а ры. Ссек лі ўсе лі пы пры тра ту а рах на ву лі цы Ар міі Кра ё вай. Ам фі тэ атр зда мі-
на ваў ту тэй шую зя лё ную пра сто ру. Пры ро да пра йгра ла. Бу доў ля важ ней. А што там, 
што ам фі тэ ат рам ка ры ста юц ца толь кі ле там.

З кож ным го дам ся куць пар ка выя дрэ вы. За раз іх усё менш і менш. Кур чыц ца 
плош ча зе ле ні. Ка лі 28 сту дзе ня гэ та га го да я быў у гай наў скім мі ні-пар ку, агар нуў мя-
не жах. Які ця пер той парк? Мно га строй ных бе ла ство лых бя роз ссек лі, між ін шым, 
пры скры жа ван ні ву ліц Ар міі Кра ё вай і Пар ка вай. Пры ву лі цы Пар ка вай аста лі ся яш-
чэ рас ці во сем ду боў. Тры з іх — пом ні кі пры ро ды. Тут за ха ва лі ся яш чэ і вя лі кія лі пы.

Це раз рэд кія дрэ вы ў пар ка вай пра сто ры на вы лёт бач ны мен шыя і боль шыя 
му ра ва ныя бу дын кі з усіх ба коў. Гэ та ўжо не парк, а ўся го скве рык. Сло ва „парк” 
аста нец ца толь кі ў наз ве ву лі цы Пар ка вай? Дзе та ды вя лі кім і ма лым га ра джа нам 
выб рац ца на пра гул ку на све жым па вет ры? Ча му тут не са дзяць лі ста вых дрэў і дэ-
ка ра тыў ных лі ста вых ку стоў? Ле там не цві туць тут квет кі, бо іх так са ма не са дзяць. 

(яц)

Што ў 2020 го дзе?

Ула ды Гай наў кі шмат ува гі прыс вя-
ча юць, між ін шым, га рад скім ву лі цам, 
ад наў лен ню іх ма ста вых і па бу до ве 
тра ту а раў, пе ра бу до ве даж джа вой ка на-
лі за цыі, а так са ма ву ліч на га элек т ра ас-
вят лен ня.

У 2018 го дзе ма дэр ні за ва лі ма ста-
выя ву ліц Ка ха ноў ска га, Ту ві ма, Міц ке ві-
ча, Цэль най, Цес най і Пша ніч най ды ка-
вал кі ву ліц Ура джай най і Бе ла веж скай.

У мі ну лым го дзе пе ра бу да ва лі ма ста-
выя ву ліц Cла неч ні ка вай, Ляш чы на вай 
і Бор т ні каў (Bar t ni ków). Па бу да ва лі но-
вую пля цоў ку для дзі ця чых гуль няў (між 
ін шым, з гой дан ка мі) пры ву лі цы Лі па-
вай ды ска лад ром.

Сё ле та бу дуць пе ра бу доў ваць перш-
на перш ву лі цы Рэя і Бя ро за вую. 

(яц)

Но вае ў Саў ля нах
Cаў ля ны — ад на з пры га жэй шых вё сак Суп рас ль скай гмі ны Бе ла стоц ка га па ве та. 

За раз пры ас фаль та вай да ро зе з Бе ла сто ка да ся ла па бу да ва лі но выя вя лі кія ма га зі-
ны і скла ды. Там, дзе за раз іх най больш, зра бі лі пры пын кі для аў то бу саў га рад ско га 
тран с пар ту лі ній № 1 і № 13. Ця пер по бач ма ста вой бу ду юць ве ла сі пед ную сцеж ку. 
Да рож кі для ве ла сі пе ды стаў ра ней тут не бы ло.

За апош нія пяць га доў за вё скай і пры ле се па ву лі цах Алей ка вай і Вет ра ко вай 
пры бы ло шмат му ра ва ных ад на ся мей ных да моў. На сель ні цтва вё скі па вя лі чы ла ся 
на больш за сот ню ча ла век. Уз боч вё скі па ра лель на да га лоў най ву лі цы пры бы ло но-
вых па ся лен цаў. Но вая ву лі ца па куль без наз вы.

Вя скоў цы па ста ві лі но выя пла ты ка ля сва іх ся дзіб. На па над вор кі прак ла лі да рож-
кі з чыр во най брус чат кі. За раз тра ту а ры на ву лі цах пе ра важ на з шэ рай брус чат кі. 

У ся ле для вы га ды жы ха роў усю ноч га раць лям пач кі ву ліч на га элек т ра ас вят лен ня. 
(яц)

Таварыства беларускай культуры ў Беластоку

запрашаe
на

раённыя элімінацыі 49 
дэкламатарскага конкурсу

„РОДНАЕ СЛОВА”
6 сакавіка 2020 г. у 10.00 гадзін

Пачатковая школа з ДНБМ y Орлi
Зрэалізавана дзякуючы датацыі Міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі

(22.03. — 20.04.) З най ця жэй шы мі за дан ня мі 
па ча кай да вяс ны. Сон ца спры яе пры ці шэн ню 
і рэ ге не ра цыі. Доб ры час пар ваць з кеп скі мі 
звыч ка мі і пра га ла дац ца. За тое ас ця рож на 
з фі зіч ны мі наг руз ка мі і спор там. Ад к ры юц ца 
пе рад та бой но выя маг чы мас ці, прык ме ціш 
штось ці, ча го да гэ туль не ба чыў. У па чуц цях 
дай са бе больш ча су, не дэк ла руй ся не аб ду-
ма на!
(21.04. — 21.05.) Зы дзеш са зна ё май да ро гі 
і па шу ка еш но вых маг чы мас цей, каб ся бе рэ а-
лі за ваць. 8-10.03. раз г ледзь ся ся род сва іх пры-
хіль ні каў — уба чыш не ад ш лі фа ва ны ды я мент. 
Рап тоў ны зва рот у кар’ е ры пры му сіць ця бе 
рэ ар га ні за ваць ся мей нае жыц цё. На пра цы ад-
к ры юц ца пе рад та бою дзве ры, аб якіх ты на ват 
не ма рыў. Ка ло рый не му сіш лі чыць. 8-10.03. 
зап рэ зен ту еш ся з як най леп ша га бо ку.
(22.05. — 22.06.) Не ўсе бу дуць ця бе пад трым-
лі ваць, але да сі са бе ра ды. 10.03. ад к ры ец ца 
пе рад та бою свет. 8-10.03. не пад да вай ся ні-
чы ім уп лы вам і ўга вор кам. 8-10.03. не зра бі ча-
гось ці, ча го бу дзеш хут ка шка да ваць. На пра цы 
вель мі піль нуй ся 8-10.03., хут чэй пап раў ляй, 
без рэ ва лю цыі: кі раў ні цтва не вель мі доб ра 
ця пер ста віц ца да ця бе. На ўся кі вы па дак за хоў-
вай усе мей лы, да ку мен ты, каб на ўся кі вы па дак 
не зра бі лі з ця бе каз ла ад пуш чэн ня. Чы тай усе 
за пі сы з бан ку, бо за ла тыя го ры мо гуць ака зац-
ца пад во хам. Піль нуй ся так са ма пры па куп ках.
(23.06. — 23.07.) Уда лы ўвесь ме сяц, асаб лі ва 
з-за важ ных па дзей на пра цы. Бліз кія так са ма 
не пад вя дуць. Не ба зай г рае на нер вах, але зма-
бі лі зуе да ра шэн няў у сар дэч ных спра вах. На-
ра кан ні і кры ты ка сва я коў і зна ё мых. З 11.03. 
бу дзе ця бе цяг нуць да люд ных і шум лі вых мес-
цаў. У мно гім бу дзеш аба вя за ны ін шым лю дзям. 
Спра ву, над якой бя ду еш ад даў жэй ша га ча су, 
афор міш пас ля 12.03. (да 16.03.).
(24.07. — 23.08.) Ці ка вы бу дзеш но вых лю-
дзей, не вя до мых мес цаў. Блі жэй прыг ледзь ся 
ней кім спра вам і аб ду май іх. Трап ныя фі нан са-
выя і пра фе сій ныя ра шэн ні. Пры цяг ваць ця пер 
бу дзеш ня лёг кіх пар т нё раў. 8-10.03. мо жаш 
быць кры ху раз губ ле ны і ме лан ха ліч ны; па гра-
жае та бе рас ча ра ван не, якое бу дзеш пе ра жы-
ваць. На пра цы бу дзеш брац ца за твор чую, 
ці ка вую ра бо ту. Але не ля нуй ся, ідзі на кур сы, 
там і на ву чыш ся, і на ла дзіш кан так ты. Сха дзі да 
ле ка ра пер ша га кан так ту. Змя ні сваё ме ню на 
ляг чэй шае.
(24.08. — 23.09.) Не шу кай праб лем, бо ўрэш-
це іх зной дзеш. 8-10.03. не пат рэб на не па ні-
куй. Не дай ся бе ўга ва рыць, што штось іс нуе, 
ча го ня ма. Зор кі спра ва ку юць ця бе да ды ску-
сій. Не пра пус ціш ні я кіх на год да пам на жэн ня 
сва іх аш чад нас цей. Твая су вязь уз моц ніц ца, 
бу дзе час пры ту ляц ца і па маў чаць удваіх. 
До ма мно га аба вяз каў. Пас ля 10.03. ру шаць 
пра фе сій ныя пра ек ты. 9-13.03. юры дыч ныя 
спра вы вы ра шац ца па тва ёй дум цы, без шко-
ды для ін шых.
(24.09. — 23.10.) Больш эн ту зі яз му! Бу дзеш 
пры му ша ны зма гац ца за ўсё. Аб ду май, у што 
вар та ан га жа вац ца. Ша лі без па ры хоць доб ра 
выс пяц ца. Не па ра зу мен ні ся род рад ні і сяб-
роў, бу дуць роз ні цы ду мак па між па ка лен ня-
мі. На пра цы агор неш ха ос і за го ніш ка лег да 
ра бо ты; бу дзеш аў та ры тэ там на ват для кі раў-
ні цтва. 8-10.03. — шу ка ю чы леп шую пра цу, 
хут ка па дай Сі-Ві, да ку мен ты; не ча ка на мо жаш 
заз зяць та лен там. Вазь мі ся за сваё зда роўе, 
асаб лі ва пра вер свой слых.
(24.10. — 22.11.) Моц ныя эмо цыі і страс ці не 
заў сё ды бу дуць та бе па ма гаць. 8-10.03. бу-
дзеш ра дас ны, поў ны на дзеі і ве ры ў тое, што 
ўсё маг чы мае. З 12.03. (да 16.03.) бу дзеш у да-
ска на лай фор ме і да сяг неш знач на га пос пе ху. 
Не ад маў ляй ся ад да па мо гі. На пра цы ўзмоц-
ніш сваю па зі цыю. Ра бі ўсё што пап раў ляе на-
строй, але без «ужы вак», асаб лі ва 8-10.03.
(23.11. — 22.12.) Жыц цё ці ка вае і поў нае вык-
лі каў. Раз ві неш за ці каў лен ні, суст рэ неш но вых 
лю дзей. 9-13.03. раз вя жаш праб ле мы, з які мі 
ра ней не да ваў са бе ра ды. 8-10.03. не па заб-
лыт вай ся ў гуш чы спе ку ля цый; не пе рай май ся 
дра бя зой. Ам біт ныя пла ны ажыц ця віш і за ме-
ніш іх на гро шы. Не будзь іпа хон д ры кам.
(23.12. — 20.01.) 9-13.03. бу дзеш да цэ не ны 
і ста неш узо рам. На пра цы паб’ еш кан ку рэн-
цыю. Прач нец ца ў та бе пра га па да рож жаў. 
У фір ме з 12.03. мно га ра бо ты, але не ра бі 
яе адзін, ра зам змо жа це пе ра но сіць го ры. Бу-
дзеш за паль чы вы, язы ка сты (на ват ка лі паг ро-
зіць та бе зваль нен не!), але і хут ка вы ра шыш 
праб ле мы. Не пра сту дзі ся.
(21.01. — 19.02.) Уск лад няц ца на ват про стыя 
спра вы. Прыс вя ці больш ча су ся мей ным спра-
вам. Цяж ка за ха ваць спа кой і ўнут ра ную раў на-
ва гу. Пад т рым лі вай пар т нё ра. 8-10.03. ра дасць 
ад су стрэч і раз моў са сва я ка мі і сяб ра мі. У са-
ка ві ку не ду май пра хут кі пос пех і ма лан ка вую 
кар’ е ру. Мно га дро бяз най пра цы; піль нуй ся 
кан ку рэн цыі. І ба ра ні Бог — са лод кае, лёг ка мо-
жаш па таў с цець (увесь са ка вік)!
(20.02. — 21.03.) Ап ты мізм і ве ра ў ся бе па мо-
гуць да сяг нуць та бе кож ную мэ ту. Твой ме сяц 
— шчас це та бе спры яе. 9-13.03. пра па но ва 
доб ра плат най пра цы. З 11.03. мо жаш ажыц-
ця віць пла ны, якія зда ва лі ся быць ма ла рэ аль-
ны мі. 8-10.03. не зра бі не раз важ на га кро ку. 
Ін ве стуй у ся бе, зда бы вай но выя ўме лас ці, 
паг лыб ляй ве ды. Пе рад 11.03. не па да вай рэк-
ла ма цый. 8-10.03. нер во вы на строй, пух лі ны, 
бяс сон ні ца (лі шак ва ды ў ар га ніз ме), але хва ро-
бы не прад бач ва юц ца.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Двац цаць пяць га доў та му 
па кой ны ўжо жы хар На раў кі 
Мі ка лай Чар нец кі ўспа мі наў 
мне: „Пад мо стам гле ні, што 
з Бе ла ве жы гна лі, пе рап раў-
ляў. У Бе ла ве жы збі ва лі, каб 
дзе сяць фас мет раў бы ло або 
во сем; і ў На раў цы так са ма 
— зво зі лі аль шы ну з Яно ва 
і Ску па ва. І я гле ні га няў: два 
ра зы ў Ты ко цін ха дзіў — праз 
Су раж, Та пі лец, Ва не ва, Гу-
ру. Гна ла мно га флі са каў. Тут 
ра бі лі да га вор з дзя сят ні кам 
з ды рэк цыі, а ў Ты ко ці не зноў 
нех та з фір мы пры маў. (...) 
Буд ка на гле нях бы ла на шым 
жыл лём. Ме лі мы з са бою не-
вад, якім ры бу ла ві лі. Ес ці на 
гле нях ва ры лі, і на ча ва лі, і су-
шы лі ся. Не бы ло дня, каб ча-
ла век у ва дзе не па ма чыў ся. 
Як усё доб ра вы хо дзі ла, то за 
два тыд ні за га ня лі дрэ ва з На-
раў кі ў Ты ко цін, а як не, то 
і во шы за кар кам за вя дуц ца. 
З Ты ко ці на ў Бе ла сток вяр та лі-
ся, пом ню, по ез дам, а ў Бе ла-
сто ку най ма лі фур ман ку. Фур-
ман па пяць зло таў ад ад на го 
ха цеў. То мы ка жам, што за 
пяць зло таў то мож на два літ-
ры га рэл кі ку піць. І ідзем пяш-
ком. Вя зе ган д ляр га рэл ку. 
Ку пі лі мы, вы пі лі. По тым яш чэ 
пап раў ля лі ся, па куль усіх гро-
шай не пап ра пі ва лі...”

Не прый ш ло мне та ды ў га ла ву спы
таць су раз моў цу, як спра вы ме лі ся ў Ты ко
ці не ме на ві та, як той Ты ко цін та ды вы гля
даў. Ну, і за ду маў ця пер зва ла чыц ца ту ды, 
не ча га да ве дац ца. Вя до ма, раз ліч ваць на 
не ка га, хто б яш чэ там жыў і пом ніў той 
час, бы ло б не да рэч нас цю. Але па ду ма ла
ся мне, што зай ду ў та маш нюю біб лі я тэ ку, 
а там жа па він на быць ней кая ма наг ра фія, 
мо жа на ват ін шых шмат кні жак пра ба га
тую гі сто рыю го ра да; і не дзе ў тых кніж ках 
неш та пра ко ліш ні ты ко цін скі порт зной
дзец ца, і пра арэ ляў так са ма...

У біб лі я тэ цы дзве вель мі сім па тыч ныя 
біб лі я тэ кар кі раз вя лі з ус меш кай ру кі, 
ін фар му ю чы мя не, што і, вя до ма, шмат кні
жак па гі сто рыі Ты ко ці на бы ло на пі са на, 
шмат іх за хоў ва ла ся ў фон дах та маш няй 
біб лі я тэ кі. Але чы та чы па зы ча лі тыя кні гі 
і ў біб лі я тэ ку не вяр та лі. І ця пер там ня ма 
ні вод нень кай кніж кі пра ты ко цін скую гі
сто рыю!..

Але не каль кі хві лін ра ней, ка лі толь кі 
я злез з аў то бу са, па ба чыў афі шу, якая 
зап ра ша ла на та маш нюю прэ зен та цыю 
све жань ка га аль бо ма пра пры га жосць 
Ты ко ці на і Пад ляш ша; на жаль, па дзея ад
бы ла ся ў па пя рэд ні ве чар. Та го аль бо ма 
так са ма ў біб лі я тэ цы яш чэ не бы ло, яш чэ 
ту ды не дай шоў. Але жан чы ны па ра і лі мне 
па дац ца ў цэнтр куль ту ры, які ла дзіў прэ
зен та цыю — там па він ны бы лі той аль бом 
мець...

Па даў ся я та ды ў той цэнтр куль ту ры. 
І з та кім жа вы ні кам як у біб лі я тэ цы — аль
бом рас ха пі лі пры сут ныя на прэ зен та цыі, 
увесь ты раж! Не астаў ся ні во дзін асоб
нік... Пра цаў нік цэн т ра за пра па на ваў мне 
ін шую кніж ку, пра якую ска заў, што неш та 
пра ты ко цін скі порт у ёй знай ду...

Што ж мне бы ло ра біць у та кіх аб ста ві
нах? Па ва ла чыў ся кры ху па го ра дзе і па
даў ся ў Бе ла сток, раз ліч ва ю чы, што ў Пад
ляш скай ксён ж ні цы ўсё ж та кі неш та пра 
мі ну лае Ты ко ці на знай ду. У Ксён ж ні цы ўха
піў ся я за аг ра мад ны трох том нік пісь мо
вай спад чы ны Зыг мун та Гло ге ра, які жыў 
у Яжэ ве, што не да лё ка Ты ко ці на, і шмат 
пра ты ко цін скія і на ва коль ныя спра вы пі
саў у роз ныя га зе ты. Але сла ву та га эт ног
ра фа тран с парт драў ні ны це раз Ты ко цін 
не над та ці ка віў; Гло гер быў улас ні кам зя
мель на га ма ён т ка і яго ці ка ві лі га лоў ным 
чы нам цэ ны сель ска гас па дар чых пра дук
таў. Пра драў ні ну так са ма ўспа мі наў ён 

мі ма хо дам, на пры клад у 1874 го дзе: „Не 
што га до ва та кое аг ра мад нае мно ства та
вар най драў ні ны плы ву чай з Гро дзен скай 
гу бер ні ў Гданьск пак ры вае во ды Нар вы 
як сё ле та. Зда ва ла ся нам, што зза так не
аб сяж на га спла ву ця гам звыш двац ца ці 
га доў па він ны вы чар пац ца рас па ло жа ныя 
над Нар вай і На раў кай ля сы, пры ват ныя, 
ка зён ныя і Бе ла веж ская пуш ча. Тым ча
сам, ска ры стоў ва ю чы вес на вое паў на вод
дзе, што дзён на прап лы ва юць по бач нас 
ты ся чы цал кам пры стой ных сас но вых 
ка лод. Якія ж скар бы за хоў ва лі ся ў тых 
мяс ці нах! Дзе ля спла ву драў ні ны пры бы
ва юць сю ды сот ня мі му жы кі з на ва кол ля 
Кра ка ва і пры віс лін скай Га ліч чы ны, дзе 
поў на пат ра бу ю ча га за роб ку пра ле та ры я
ту, ка лі ся род за мож на га над нар ваў ска га 
на ро ду над та ж скла да на знай с ці та кіх 
най мі таў...”

Пра ты ко цін скі рач ны порт усё ж та кі 
Гло гер на пі саў больш: „Ты ко цін быў ка рыс
на рас па ло жа ны для та вар на га аб ме ну, 
па коль кі ля жаў над су да ход най ра кой 
Нар вай, і па коль кі ту дою з най даў ней ша га 
ча су, яш чэ з XIV ста год дзя, з ча су аб’ яд
нан ня уні яй Поль ш чы з Літ вою, пра хо дзіў 
няс пын ны тракт куп цоў лі тоў скіх, ма скоў
скіх, слуц кіх у Кра каў, Фран к фурт, Гданьск, 
Вроц лаў. Ні чо га та ды дзіў на га, што го рад, 
ня гле дзя чы на ча стыя ва ен ныя зніш чэн ні, 
хут ка ўста ваў з ру ін і рос у за мож насць. 

Най важ ней шым та ва рам, які вы во зі лі ба
га та суд на мі ад сюль у Гданьск у XVІ ІІ ста
год дзі, бы ло збож жа Бра ніц кіх і ін шых на
ва коль ных зем леў ла даль ні каў і шлях ты. 
Гет ман Бра ніц кі меў улас ны флот з двац
ца ці суд наў агуль най гру за пад’ ём нас цю 
пя ці дзе ся ці ты сяч кар цоў [цэн т не раў, 
прыб ліз на — А. В.] збож жа. Флот гет ма на 
Бра ніц ка га меў свой порт у Ты ко ці не на 
Нар ве. Ка ман ду ю чым гэ та га фло та быў 
„ад мі рал” Атоц кі. Ад мі рал той аса бі ста пра
во дзіў у Гдань ску ган д лё выя здзел кі са 
збож жам Бра ніц ка га, пры во зя чы з Гдань
ска, з ад на го тран с пар ту, ка ля дзе ся ці 
ты сяч ду ка таў у ка су Бра ніц ка га. (...) Шмат 
ты ко цін скіх мяш чан зай ма ла ся ган д лем 
збож жам у па чат ку XVІ ІІ ста год дзя, ка лі 
збож жа бы ло ў ца не. Ма гіст рат го ра да 
Ты ко ці на нас ця рож ваў мяш чан каб не вы
куп ля лі збож жа і не вы во зі лі на вон кі, каб 
у го ра дзе не бы ло да ра га віз ны. Так са ма 
жы доў скія ка мер сан ты зай ма лі ся ган д
лем збож жам яш чэ ў па чат ку XVІ ІІ ста год
дзя, ка лі пас ля Трэ цяй паў ноч най вай ны 
збож жа бы ло да ра гое. У га рад ской кні зе 
ад 14 чэр ве ня 1720 го да ёсць заў ва га, што 
ў 1710 го дзе збож жа на рын ку ў Ты ко ці
не бы ло да ра гое з пры чы ны вы ку пу яго 
і вы ва зу ў Ма зо вію жы доў скі мі куп ца мі. 
Ган д ля ва лі роз ны мі та ва ра мі, якія куп ля лі 
пры на го дзе про да жу збож жа ў Гдань ску. 
Куп ля лі і пры во зі лі з Гдань ска ў Ты ко цін 
спе цыі, ты тунь, сук но, шоўк. Ап то вы ган

Ты ко цін

даль ты мі та ва ра мі быў ве ра год на ў ру ках 
хрыс ці ян, так як у Бе ла сто ку, за тое роз ніч
ны ган даль быў у Ты ко ці не апа на ва ны 
жы доў скі мі куп ца мі. (...) З Ты ко ці на іш лі 
ў Гданьск так са ма плы ты драў ні ны, а ган
даль той быў так са ма ў жы доў скіх ру ках. 
Хрыс ці ян скае ку пе цтва ў Ты ко ці не ў па ло
ве XVІ ІІ ста год дзя бы ло шмат лі кае, ме ла 
свой асоб ны цэх і цэ ха вую ха руг ву. За пар 
з ган д лем раз ві ла ся тут і фі нан са вакрэ
дыт ная ўста но ва, якую вя лі згур та ва ныя 
пры ты ко цін скім ка га ле жы ды, кі ра ва ная 
праў лен нем та го ж ка га ла. Ук лад ва лі 
ў тую ўста но ву вя лі кія гра шо выя су мы. 
Ук лад ва лі на ва коль ныя зем леў ла даль ні кі 
і про баш чы на не вя лі кі пра цэнт...”

Ты ко цін скі ка гал быў ма гут най ар га ні
за цы яй. Яў рэй ская эн цык ла пе дыя Брок
хаў за і Эф ра на з па чат ку ХХ ста год дзя так 
згад ва ла пра Ты ко цін: „Яў рэй ская аб ш чы
на ў Ты ко ці не паў ста ла ў 1522 го дзе, ка лі 
троц кі ва я во да Аль б рэхт Гаш тольд да зво
ліў дзе вя ці яў рэ ям з Грод на па ся ліц ца 
ў яго ным го ра дзе Ты ко ці не, дзе ім бы ла 
вы дзе ле на плош ча на г.зв. Ка ча ро ве (за 
мо стам) для па бу до вы да моў; на су сед нім 
аст раў ку бы ло даз во ле на па бу да ваць сі на
го гу і выз на ча на мес ца для мо гі лак „за са
да мі”; ва я во да аб’ я віў но вых па ся лен цаў 
воль ны мі ця гам трох га доў ад уся ля кіх 
па дат каў і на даў ім ган д лё выя льго ты. (...) 
У XVІІ ста год дзі яў рэй ская аб ш чы на іг ра ла 
асаб лі вую ро лю, бу ду чы яб лы кам раз ла ду 
між Ка ро най і Літ вою. Ты ко цін не пас рэд
на зма гаў ся з Грод нам за па на ван не над 
аб ш чы на мі Заб лу да ва, Ха рош чы і Га рад ка. 
Ва ад [цэн т раль ны ор ган яў рэй ска га аб ш
чын на га са ма кі ра ван ня ў Рэ чы Пас па лі
тай; дзей ні чаў з па ло вы XVІ да па ло вы XVІ ІІ 
ста год дзя — А. В.], які ад бы ваў ся ў 1621 
го дзе ў Люб лі не, вы ра шыў гэ тую спрэч ку 
ў ка рысць Ты ко ці на. (...) Ты ко цін і Грод на 
пра даў жа лі да лей спра чац ца за юрыс дык
цыю над Заб лу да вам, па куль на кір ма шы 
ў Люб лі не ў 1654 го дзе вы ра ша на, што ва 
ўсіх гра мад скіх спра вах аб ш чы на Заб лу
да ва пад па рад коў ва ец ца юрыс дык цыі 
„свай го га лоў на га” су да ў Ты ко ці не, ап ра ча 
спраў арэн ды і ка галь ных вы ба раў пад лег
лых гро дзен ска му ка га лу. (...) Ты ко цін скі 
ка гал меў пра ва пры му со ва вы ся ляць 
з мяс цо вас цей Пад ляш ша ўсіх жы доў, па
ся ліў шых ся там без гэ та га ка га ла да зво лу. 
З 1678 го да Ты ко цін па сы лаў па ста ян на
га прад стаў ні ка на па ся джэн ні ва а да на 
роў ных пра вах з прад стаў ні ка мі Кра ка ва, 
Льво ва і ін шых буй ных аб ш чын. У сфе ру 
ўплы ваў Ты ко ці на ўва хо дзіў, між ін шы мі, 
ся мя тыц кі ка гал...” У 1856 го дзе пра жы
ва ла ў Ты ко ці не 1491 хрыс ці я нін і 3456 яў
рэ яў; у 1897 го дзе на агуль ную коль касць 
4212 жы ха роў го ра да 2485 бы ло яў рэ я мі.

Та кім вось ак руж ным шля хам уда ло ся 
мне заг ля нуць у нез вы чай ную гі сто рыю 
не вя лі ка га ця пер пад бе ла стоц ка га га рад
ка Ты ко ці на, які ка лісь быў у не ка то рых 
спра вах на раў не з Кра ка вам і Льво вам. 
А што ж пры чы ні ла ся да та ко га „пры зям
лен ня” Ты ко ці на, які даў ней лу наў у вы со
кіх вяр хах? Пры чы ні ла ся да гэ та га прак
лад ка бе рас цей скагра еў скай чы гун кі, 
два нац цаць кі ла мет раў ад Ты ко ці на, якая 
па вез ла збож жа па сва іх рэй ках про ста 
ў ка ра ле вец кі порт. А плы ты не заў сё ды 
па ды хо дзі лі раз ме рам у чы гу нач ныя ва
го ны, та му га ня лі іх па Нар ве яш чэ да Дру
гой су свет най вай ны.

Дру гая су свет ная вай на бы ла чар го
вым уда рам па Ты ко ці не. У кан цы жніў ня 
1941 го да гіт ле раў цы рас ст ра ля лі пад 
не да лё кай вё скай Ла пу хо вам ка ля дзвюх 
з па ло вай ты сяч ты ко цін скіх жы доў; вы
жы лі ням но гія. А ў кан цы мая 1944 го да 
та маш нія акаў скія пар ты за ны зла дзі лі 
ка ля Яжэ ва за мах на гаў ляй тэ ра Ус ход няй 
Пру сіі Эры ха Ко ха, яко му пад ля га ла і Бе
ла стоц кая аку па цый ная ак ру га. Са мо му 
Ко ху ні чо га не ста ла ся, але за гі нуў ка мен
дант ты ко цін ска га па ста рун ка ня мец кіх 
жан да раў. У па рад ку рэ прэ сіі гіт ле раў цы 
вы вез лі ў кан ц ла ге ры ка ля ча ты рох сот 
та маш ніх жы ха роў, вы жы лі ням но гія. Вось 
пра гэ та і бы ла тая кні га, ат ры ма ная мною 
ў та маш нім цэн т ры куль ту ры; пра порт 
там згад кі не бы ло...

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

 Арэль скі якар

 Фраг мент ты ко цін ска га кір ку та

 Нар ва ка ля Ты ко ці на; у фо не Свя та-Тро іц кі кас цёл


