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Яўгіння ТАРАНТАè3

Магдалена ЛОТЫШè4

Як лугавіну каса ні жане, 
Хоча адскочыць атавіца. 
Ціхну, старэю — 
І да мяне
Маміны словы вяртаюцца.

(Рыгор Барадулін)

Маёвай раніцай забіраюся на 
гарышча бацькоўскай хаты. 
Каторы ўжо месяц тлее ў гала
ве неадчэпная думка: навесці 

парадак на некранутай дзесяцігоддзямі 
звалцы рэчаў — калісьці жывых і неаб
ходных, цяпер напалову мёртвых, лішніх, 
вымытых з якоеколечы вартасці. Няўжо 
лішніх і бязвартасных? — Маё першабыт
нае „я” стаўляе пад сумнеў сэнс задума
най дзеі. Торгае за плячо, за каўнер, кі
дае ў спіну: А ўпарадкаваць прошласць, 
ці магчыма?

Гарышча роднай хаты — месца паза 
мяжой лінеарнага часу. Падымаешся 
па драбінелесвіцы ўверх, прасоўваеш 
галаву скрозь магічны квадрат і столь, 
нямая стража сённяшняга дня, пераўва
сабляецца ў падлогу мінулых гадоў. Пад
лога паскрыпвае, угінаецца, як першы 
снежаньскі лёд на сажалцы, а ты ідзеш 
упэўнены ў яе моц і надзейнасць.

Маленькае акенца ў шчыце запавольвае 
свавольныя памкненні маёвых промняў 
і гарышча пасапвае ў спакойным, мата
вым паўсне. Электрычная гітара — успа
мін апошніх сямідзясятых дваццатага 
стагоддзя — спачывае побач з куды за 
сябе старэйшымі, просценькімі канька
мі. Крыху далей, прайшоўшы ўсе сцежкі, 
спыніліся патрэсканыя маміны боты 
з халявамі. „Афіцэркі”, рэлікт ледзь ад
грымеўшай вайны, брэнд моладзевай 
моды яе пакалення. Апусціўшы круглыя 
галоўкі застылі ў дрымоце калаўроткі 
— мамін і бабулін — у мінулым аблігатны 
абсталюнак кожнай гаспадыні.

... Гітара сніць маю дурную маладосць, 
канькі — шчаслівае дзяцінства...

А што сніцца калаўроткам? Неўзаранае 
поле, не засеяны лён? Раз і назаўжды 
абарваная пража?

Падзіцячы капрызлівы май паспеў нагу
ляцца сонцам і стукаціць аб дах шпаркім 
дажджом.

... Маёвым дажджом маміны словы вяр
таюцца. Вытыркаюцца зза каптура яе 
палінялай курткі. Высоўваюцца са шлюб
нага сундука. Злятаюць з вышыванай 
яе рукамі макаткі. Лаўлю іх, перакладаю 
з мовы зялёнай вясны на мову срэбнай 
восені. Гэндэ — там. Одэ — тут. Оно — як 
клапатлівая перасцярога. Оно нэ згубіся 
сынок у тым вэлікум світы. І яшчэ слова 
— вычуняў. Турботны шэпт з уздыхам па
лёгкі. Вычуняў, а я так баялася....

На гарышчы бацькоўскай хаты бачыш, як 
сыходзяць старыя словы. Згасаюць, са
ступаюць месца новым, маладым. „Лёгкія 
калёсікі, звычайна крытыя, для катання 
дзяцей” — па „Тлумачальным слоўніку бе
ларускай мовы„ — каляска — больш цяпер 
вядомыя як вазок, а ў гэтых вазках новыя 
імёны, шыкоўныя і вытанчаныя, паголеныя 
да ззяння брытвай еўрапейскасці, каля
сяць на змену старым імёнам, пазначаным 
кляймом нашай славянскай сярмяжнасці.

Маю дзіцячую каляску бабуля прывезла 
з Варшавы, як падарунак ад яе знаёмых 
з нагоды майго прыходу на свет. І каля
ска, ці не ўлічваючы яе польскае пахо
джанне, атрымала ў нашай хаце новае 
імя — вузэк. Затым — перайшоўшы мі
мавольна на падляшскі акцэнт — вузок, 
з націскам на літару «у».

... Вузок у цёмным завулку гарышча. 
Я вырас, ён застаўся такім, як і быў, ад
но, што цырата жытняга колеру сямтам 
патрэскала счарнелымі маршчынамі, 
пасівела. Загружаны маімі школьнымі 
падручнікамі і сшыткамі, пераправіў іх 
з дваццатага ў дваццаць першае стагод
дзе і будзе цягнуць свой груз далей, доў
га, як доўга выстаіць дом...

Дождж гусцее, нябесны музыка выстук
вае рытм на бляшанай талерцы даху і ру
ка сама сабой цягнецца да запыленай, 
загорнутай у павуцінне гітары.

— Няўжо ж не станцуюць пальцы на стру
нах? Няўжо забылі? — Зпад кучы школь
ных падручнікаў правакуе вазок.

— Пальцы, канешне, не тыя, але ты пас
прабуй. А раптам, — падбадзёрваюць 
канькістарэчы.

Струны ляжаць на худым жываце грыфу 
— вялыя, быццам сцябліны скошаных 
кітайскіх міскантаў. Кончыкам пальцаў 
хочацца дакрануцца да іх, пашчыпаць, 

пачуць, як цёплым, гарманічным акор
дам адгукваецца халодная сталь.

Якось зайграю! — зрываю сябе з ня
бачнай прывязі і ў той жа момант рука 
спатыкаецца аб слова „якось”, ніякавее, 
хаваецца ў заціснуты кулак. І ўсміхаюся 
яму, нашаму неўміручаму „якось”, што ня
се ў сабе і пакорлівае чаканне непазбеж
най злыбяды, і спадзяванне на цуд.

Настройваю слых на хвалю дзяцінства, 
праз шумы і трэскі ў эфіры прарываецца 
хор абымшэлых галасоў. Покуль жывы 
ў свеце людзі, так ці гэтак — неяк будзе, 
— кажа першы жаночы голас. Бо ніколі 
яшчэ не было, каб ніяк не было. Што 
ўсім, тое і нам, — дакладае другі. Усё 
перамелецца і якось будэ, — светлы пра
меньчык мільгае ў трэцім голасе. Дал 
Бог день, даст и пищу, — дзядкі, запіса
ныя ў дзіцячай памяці сівымі фарбамі, 
падцягваюцца з памоўкай, прыхопленай 
у дарозе з бежанства пасля Першай су
светнай. А мо сама яна, з пачаткам Дру
гой, у верасні трыццаць дзявятага сюды 
прыплялася? Не ведаю.

Асцярожна, як вопытны каханак, рас
шпільваю ўзяты на гафткі гарсэт бела
рускай Псіхеі — не спалохаць заўчасна, 
зазірнуць у вочы, пачуць біццё сэрца, ад
гадаць жаданні. Гібрыдная прыгажосць 
— змірэнне з крыўдамі скрыжаванае 
з надзеяй на справядлівасць — прып
люшчвае вочы, выслізгваецца з рук, 
збягае ў маўчанне, то зноў, вярнуўшыся 
ў паспешлівы шэпт, па сваёй волі адда
ецца пяшчоце.

... Некалі нехта аднекуль прыйдзе, на
шых крыўдзіцеляў асудзіць, — шапаціць 
голас пад акампанемент маёвага даж
джу. Яе голас? Мой? Тых, хто будзе пасля 
нас?

Дождж драбнее, мякне, акустычна, 
амаль пабардаўску лашчыць струну 
даху, а мне прыходзіць на памяць маё 
першае, асабістае спадзяванне на цуд. 
Некалі, малечай, узяўся я быў за рамонт 
ровара. Адвінціў нейкія вінцікі, зняў адно 
кола, затым другое. Бацька з’явіўся невя
дома адкуль і пачулася зза спіны: Назад 
сабраць, ты зможаш? Ну, як сабраць? 
Якось, можа, удасца. Бацька паглядзеў, 
пацмокаў, пачухаў патыліцу: Не, сынок, 
якось можна ў калгасе поле араць. У ся
бе трэба рабіць добра.

У сябе. Месца на карце жыцця. Пачына
ецца са свайго панадворка, затым па
шыраецца на сваю вёску, горад, рэгіён. 
Пазл кропак і крокаў, свая краіна.

А ровар позняга дзяцінства мы сабралі 
з бацькам удваіх, сумесна. Як трэба, як 
для сябе.

vТэкст і фота 
Міхася АНдРАсюкА 

Хатнія запісы

Гарышча
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Ад куль 
ве цер дуе

Ква кют лы 
і пат лач

Сваімі вачыма

Ка ра на ві рус  
і ру кі да пра цы 

Прый ш ла вяс на, неў за ба ве ле та, а ка
ра на ві рус не ад пу скае. Ты дзень на зад 
у гэ тым мес цы кры ху ўзга даў я пра ця пе
раш нія пра ва лы ў ту ры стыч най га лі не. 
Ад нак гэ та не адзі ны сек тар эка но мі кі, 
які ад чу вае сво е а саб лі выя тур бу лен цыі 
ад пан дэ міі. Пе рад не ча ка ны мі вык лі ка мі 
ста іць сель ска гас па дар чая пра дук цыя ва 
ўсёй За ход няй Еў ро пе, якой ка таст ра фіч на 
не ха пае се зон ных рук да пра цы. Асаб лі ва 
пры цяж кай, фі зіч най ра бо це, пры збі ран ні 
спар жы, тру ска лак, па мі до раў ці звы чай
най га род ні ны. Тан ная ра бо чая сі ла з Ук
ра і ны, Бе ла ру сі, Ру мы ніі ці Бал га рыі ста ла 
так за пат ра ба ва най, што не ка то рыя дзяр
жа вы ар га ні за ва лі спе цы яль ны чар тар ны 
па вет ра ны тран с парт дзе ля пры то ку рук 
да пра цы ў сва іх сель скіх гас па дар ках. 
Пры тым трэ ба бы ло так кам бі на ваць 
з аба вяз ко вым ка ран ці нам, каб, на пры
клад, лю дзі ад ра зу па ча лі пра цу ў по лі 
ў сва іх гас па да роў і там лі чыць, што гэ та 

ка ран цін, а не два тыд ні тры маць іх у асоб
ных ква тэ рах без пра ва вы ха ду і кан так ту 
з вон ка вым све там. Няй на чай спра вы ма
юц ца за раз у Поль ш чы, дзе не да хоп перш 
за ўсё ўкра ін скіх рук ства рае праб ле мы 
пры ўбор цы са да ві ны і га род ні ны. З Ук
ра і най дзе ля іх вяр тан ня ад кры ты на ват 
і адзін пе ша ход ны па гра ніч ны пе ра ход. 
Так са ма ў нас, на Пад ляш шы, ва я вод ская 
ад мі ніст ра цыя ста ра ец ца спрас ціць ка ран
цін ны аба вя зак для за меж ных ра бо чых 
у сель скай гас па дар цы. Ад нак усе мы за
раз ба чым, што не ма ем да чы нен ня са зга
сан нем эпі дэ мі я ла гіч най па гро зы ў кра і не. 
На ад ва рот, коль касць хво рых уз ра стае, 
най больш у вя лі кіх аг ла ме ра цы ях Сі ле зіі 
ці Ма зоў ша. Так са ма ў нас, на Пад ляш шы, 
у ста лі цы ва я вод ства рас це лік зах вор
ван няў у ад мі ніст ра цый ных, ас вет ных, 
шпі таль ных струк ту рах, на прад пры ем
ствах. За раз, зда ец ца, Бе ла сток, на жаль, 
зда бу дзе ка ра на ві рус нае лі дар ства ў ва я
вод стве. Ад ме не ныя стро гія ка ран цін ныя 
аб ме жа ван ні ў Поль ш чы пад ці скам гас
па дар чапа лі тыч най сі ту а цыі і вы бар чай 

прэ зі дэн ц кай кам па ніі мо гуць вык лі каць 
чар го вы пік зах вор ван няў, які, ма быць, 
ус пых не пры кан цы гэ та га ме ся ца. Пе рад 
гэ тым ас це ра га юць аў та ры тэт ныя эпі дэ
мі ё ла гі кра і ны. Для не ка то рых каз лом 
ад пуш чэн ня мо гуць стаць ме на ві та чу жа
зем цы, якіх аб ві на ва цяць у паў тор ным 
пры во зе за ра зы. І тое, што на мя жы ні ко
га не пра пу ска юць з тэм пе ра ту рай, што 
за меж ні каў аба вяз ва юць тэ сты пе рад 
па чат кам пра цы не бу дзе мець ні я ка га 
зна чэн ня для сто вус най па га ло скі. Каб не 
быць за па доз ра ным у паў та рэн ні толь кі 
па чу та га, рас па вя ду пра гі сто рыю, якой 
я быў свед кам у мі ну лую су бо ту. Ме на ві
та ў су вя зі з пры па да ю чай у гэ ты дзень 
тра ец кай, баць коў скай, па мі наль най су
бо тай мае кро кі, сэр ца і ду ша, з ма скай 
на тва ры, пры вя лі ў Мі ка ла еў скі са бор 
у Бе ла сто ку. Ад ме не ная за ба ро на ад нос на 
коль кас ці вер ні каў і ды стан цыі па між імі 
ў цэр к вах і кас цё лах да зво лі ла праг ным 
не пас рэд най су стрэ чы са сло вам Бо жым 
вер ні кам вяр нуц ца ў хра мы. Так ускос на 
та ды зу сім не ма гу зра зу мець, ча му та ды 

ў кі но ці тэ ат ры бу дуць пра да ваць толь
кі кож нае дру гое мес ца і ма скі на да лей 
бу дуць аба вяз ко вы мі. Гэ та ж тыя са мыя 
лю дзі хо дзяць і ў храм Бо жы, і ў свя ты ню 
ма ста цтва, у тым лі ку і ні жэй пад пі са ны. 
Кла січ на хо чац ца на пі саць, што без паў літ
ра не раз бя рэш. Але ў тым вы пад ку і гэ та 
не да па мо жа, а на ад ва рот — та кія ад чай
ныя, ла гі стыч наэм пі рыч ныя раз ва жан ні 
мо гуць вык лі каць пат рэ бу паг лыб ляц ца 
ў спра ву ра зам з чар го вы мі пляш ка міне
раз бя ры ха мі. Але вяр тай ма ся да га лоў на
га. Ра дасць ад ад ме ны аб ме жа ван няў на 
прак ты цы вы гля да ла так, што боль шасць 
вер ні каў ма лі ла ся ў цар к ве без ані я ка га 
за бес пя чэн ня но са і ро та. Ну і ад лег лас
ці не тры ма лі. Быц цам усё ўжо за на мі, 
а зак лі кі і пе рас ця ро гі ле ка раў, каб быць 
у ма сках — не пат рэб ш чы на. Вя до ма, што 
пас ля ба га служ бы доў га ня ба ча ныя лю дзі 
аб мень ва лі ся па між са бою і по гля да мі 
на гра мад скія спра вы. На пры ступ ках да 
са бо ра адзін з важ ней шых са бор ных, свец
кіх, яш чы ка вых слу жы це лей на ўвесь го
лас рас па вя даў пасвой му пры чы ну ро сту 
зах вор ван няў ка ра на ві ру сам у Бе ла сто ку. 
І тут ві на ва ты мі за ўсё за ста лі ся...„бе ла
ру сы і ўкра ін цы, што пап ры яз джа лі да 
нас збі раць тру скал кі і пры ва лак лі на зад 
ка ра на ві ру са”. Пра маў ляў ён эма цый на 
без ані я кай ма скі і бяс печ най ад лег лас ці, 
так як і яго ныя слу ха чы. А по тым, раз вяр
нуў шы ся на пры ступ ках, на кі ра ваў ся із ноў 
у бяз меж на ад к ры тыя для ўсіх са бор ныя 
дзве ры. vЯў ген ВА ПА

Аса бі ста я не 
ча ста на ры
ваў ся на дум кі 
не за леж ных 
ана лі ты каў, 

якія ха ця б за ме сяц да ця пе раш ніх вы ба
раў спраг на за ва лі б хоць прыб ліз на тую 
ак тыў насць, якая зда ры ла ся. Ды і сам 
я так са ма не ча каў та ко га, хоць ча са мі 
ста ра ю ся і ана лі за ваць, і ра біць праг но зы. 
А бе ла ру скія вы бар ш чы кі, што на зы ва ец
ца, рва ну лі з ніз ка га стар ту, і не спы ніць іх.

На пэў на і ва ўлады та кіх ра зум ных 
ана лі ты каў не знай ш ло ся, каб за ра нёў па
пя рэ дзіць яе пра маж лі выя на ступ ствы. 
Прак тыч на ўсе схі ля лі ся да дум кі, што кан
чат ко вы вы нік ужо вя до мы. Та му і пра цэс 
вя лі кай ці ка вас ці не ўяў ляе, бо вя до мы 
так са ма. І жор ст ка па мы лі лі ся. Пры нам сі 
раз губ ле насць у дык та раў праў лад ных тэ
ле ка на лаў ад чу ва ла ся не толь кі ў го ла се, 
але і на вы ра зе тва ру.

Бо пра цэс пад кі нуў ма су не ча ка нас
цей. І тут са мыя сме лыя за га ва ры лі, што 
і кан чат ко вы вы нік мо жа так са ма здзі
віць. Бо, па праў дзе ка жу чы, вя лі кія чэр гі 
да сто лі каў з сяб ра мі іні цы я тыў ных груп 
толь кі для та го, каб па ста віць свой под піс, 
са праў ды ўраж ва юць. І гэ та пад час пан дэ
міі, якая не асаб лі ва нат х няе на ван д роў кі 
ў цэнтр го ра да.

Ну а са мыя дас вед ча ныя па ча лі за да
ваць пы тан не, ка лі ва ўлад зда дуць нер
вы. Што зда дуць, сум не ву не бы ло. Спра
ва ў ча се. І ўла да вы ра шы ла той час не губ
ляць без тол ку. І вось ужо ў ста ра даў няй 
Га род ні на збо ры под пі саў за Свят ла ну 
Ці ха ноў скую, ку ды за ві таў яе муж, вя до мы 
бло гер Сяр гей Ці ха ноў скі, з’я ві ла ся і мі лі
цыя. У вы ні ку сам бло гер і яш чэ не каль кі 
ча ла век з ка ман ды яго жон кі ака за лі ся 
ў мі лі цэй скім па ста рун ку. Ну і спра ву на іх 
за вя лі, вя до ма ж.

Сі ла ві кі ў хут кім ча се агу чы лі сваю вер
сію гэ та га ін цы дэн ту. Паў та раць яе ня ма вя
лі ка га сэн су. Хі ба што ўсе ўжо з ёй аз на ё мі
лі ся, як і па гля дзе лі ў се ці ве ві дэа з сап раў
д ны мі па дзе я мі та го дня. Больш ці ка вы мі 
з’яў ля юц ца за явы няз мен на га ўжо больш 
двух дзя сят каў га доў кі раў ні ка кра і ны, які 
так са ма ба ла ту ец ца на гэ тых вы ба рах.

Ну тое, што квіт не ю чую дзяр жа ву ней
кія нез ра зу ме лыя сі лы ад яго не ат ры ма
юць, гэ та ўжо ста рое. Як і тое, што ні я кіх 
май да наў у Бе ла ру сі не бу дзе. Да гэ тых 

слоў так са ма ўжо прыз вы ча і лі ся. Але 
ёсць і неш та но вень кае. На чаль нік кра і ны 
нед вух сэн соў на за я віў, што ве дае ад куль 
дзьме ве цер. І слу ха чам ста ла зра зу ме ла, 
што га вор ка пра ве цер з ус хо ду. А ра ней 
па ло хаў вят ра мі з за ха ду.

Увесь па ра докс гэ тай сі ту а цыі ў тым, 
што пра ве цер з ус хо ду га вор ка не змаў
кае з пер шых дзён не за леж нас ці Бе ла ру сі. 
Толь кі вось ця пе раш ні пра моў ца той не па
го ды ча мусь ці не заў ва жаў. Ін шыя на той 
ве цер звяр та лі ўва гу. Гэ ты ве цер увесь час 
зду вае бе ла ру скія на цы я наль ныя каш тоў
нас ці, род ную мо ву, дэ мак ра тыч ныя па
чы нан ні, пра вы ча ла ве ка, на дзею на свой 
шлях і мно гае ін шае.

Толь кі вось ёсць ад но ці ка вае пы тан не: 
а хто ад чы ніў дзве ры для гэ та га скраз ня
ку?

І ад каз на гэ тае пы тан не так са ма не 
сак рэт. Той і ад чы ніў, хто двац цаць шэсць 
год пра ха лодж ваў ся на гэ тым вет ры, усё 
шы рэй ад чы няў для яго вок ны і дзве ры, 
ру шыў сце ны, вы коп ваў па меж ныя слу пы. 
Усё ра біў, каб гэ ты ўсход ні ве цер уз мац няў
ся. А за раз за па доз рыў, што пе ра рос шы 
ў цу на мі ён мо жа здуць і яго са мо га.

Ну што ж, у жыц ця сво е а саб лі вае па
чуц цё гу ма ру. Яно мо жа пад кі нуць і не 
та кія сюр п ры зы. Ну а што да скраз ня ку 
з ус хо ду, то ла гіч на бы ло б кі нуц ца за чы
няць дзве ры. Толь кі штось ці на гэ та не 
па доб на. І як лак му са вая па пер ка бу дзе 
па рад на Чыр во най плош чы ў Маск ве, 
які пе ра нес лі на чэр вень зза пан дэ міі. 
А ў Бе ла ру сі не пе ра но сі лі і пра вя лі ў траў
ні. Ці па е дзе ў Маск ву бе ла ру скі кі раў нік? 
Бо мае за пра шэн не ад свай го ра сій ска га 
ка ле гі. Як і той меў за пра шэн не на па рад 
у Мін ску. Толь кі не па ехаў.

Вось і бу дзе ўсё яс на з тым вет рам 
— пра цяг вае ён дуць, ці па чаў зас мок т
ваць як вір. Бо каб су ці шыц ца, то ён ні ко лі 
не су ці шыц ца. Бу дзе або дзьмуць, або зас
мок т ваць.

Зрэш ты, гэ та праб ле ма не толь кі ад на
го, ці не каль кіх прэ тэн дэн таў у прэ зі дэн
ты. Гэ та праб ле ма ўся го на ро да. Не важ на, 
які бу дзе кі раў нік ця пер ці не ка лі ў бу ду
чым. Гэ тая праб ле ма бу дзе для ўся ка га. 
І як яе вы ра шаць, кож ны му сіць ве даць 
ужо за раз. І як ха це ла ся б па чуць гэ та ад 
кож на га прэ тэн дэн та на са ма вы со кую па
са ду ўжо ця пер.

vВік тар сА ЗО НАЎ

Ка лі б нас спа ку сі лі спрош ча ныя ана ло
гіі, бе ла ру сы сён ня куль тур на і мен таль на 
наб лі жа юц ца да пер ша па чат ко ва га гра
мад ства ін дзей цаў пу эб ла, а па ля кі — да 
над звы чай аг рэ сіў на га пле ме ні з вост ра ва 
До бу ў Ці хім акі я не, а ру скія — да пле мя 
ква кютл з паў ноч наза ход ня га ўзбя рэж жа 
ця пе раш ніх ЗША. Зра зу ме ла, гэ та ма дэль
ныя прык ла ды, якія не а ба вяз ко ва прыз на
ча юц ца толь кі вы шэй з га да ным кра і нам. 
Ак ра мя та го яны ча ста па ра лель на пе рак
ры ва юц ца, ства ра ю чы сво е а саб лі вую ма
за і ку роз ных узо раў. Ад нак дзіў на, што яны 
на столь кі ад па вя да юць су час най ха рак та
ры сты цы гэ тых трох сла вян скіх гра мад. Па
чаць трэ ба з Рут Бе не дыкт, аме ры кан скай 
ан т ра по лаг. Вы ву ча ю чы куль ту ры пля мён 
пу эб ла, до бу і ква кютл, яна прый ш ла да 
выс но вы, што куль тур ныя ўзо ры змя ня юц
ца ў ча се і з’яў ля юц ца сі но ні мам ха рак та ру 
су час ных гра мад стваў. І так па яе на зі ран
нях, якія яна саб ра ла ў вя до май пра цы пад 
наз вай „Узо ры куль ту ры”, лю дзі пу эб ла 
ша на ва лі свой спа кой. Ніх то з іх чле наў не 
ўзвы сіў ся над ін шы мі, але ўсе ха це лі, каб 
яго лі чы лі доб рым ча ла ве кам. Ад но сі ны па
між по ла мі не суп ра ва джа лі ся праз мер най 
рэў нас цю або па доб ны мі эк ст рэ маль ны мі 
эмо цы я мі. Су жэн ская здра да не бы ла 
жор ст ка па ка ра ная. Смерць ус п ры ма лі як 
па ва рот лё су, са спа ко ем. Ня гле дзя чы на 
знач ную раз на стай насць улас нас ці, вы яў ля
ла ся эка на міч ная ці па лі тыч ная пе ра ва га 
не вы пад ко ва. Дух су пра цоў ні цтва кі ра ваў 
жыц цём сям’і і ўсёй су пол кі. Як су поль
насць, пу эб ла фун к цы я нава лі вы дат на, 
але да ча су. Ка лі яны су тык ну лі ся з больш 
аг рэ сіў ны мі пля мё на мі, упа лі. І з імі іх над
звы чай ці ка вая куль ту ра. У сваю чар гу звы
чаі до бу зу сім суп раць лег лыя. Гэ та бы ло 
амаль па ра на іч нае гра мад ства, у якім усе 
зма га лі ся су праць усіх, звяр та ю чы ся да 
кра дзя жоў, мах ляр ства і на ват ма гіі. Шлюб
ная здра да ў гэ тай су пол цы вык лі ка ла глы
бо кую і няз лом ную траў му. Іс на ван не до бу 
грун та ва ла ся на жор ст кім ка мер цый ным 
су пер ні цтве, на раў на мер на ахоў ва ных пра
вах улас нас ці і на на дзеі ат ры маць штоне
будзь за кошт кра дзя жу і кры ва душ нас ці. 
Што да ты чыц ца куль ту ры ква кют лаў, яны 
не паз бя га лі су пер ні цтва, але лю ба ва лі ся 
ра скош ным спа жы ван нем, пры ма ю чы 
ха рак тэр ную фор му аб ра ду пад наз вай пат
лач. У той жа час не пад да ныя, а на чаль ні кі 
жор ст ка зма га лі ся, пе ра ма га ю чы адзін 
ад на го па прыз нан ні і па ва зе ў зда бы ван ні 

больш і больш 
прад ме таў, і, 
на рэш це, дэ
ман ст ру ю чы 
зніш чэн не аса
бі стых рэ чаў, 
у тым лі ку спа лен не ўлас най лод кі ці ха ці
ны. У вы ні ку за стол ляў, ра та цыя на ступ ных 
на чаль ні каў бы ла вя лі кай, што пад т рым лі
ва ла са цы яль ную раў на ва гу. Кож ны, хто 
да сяг нуў ба гац ця, меў пра ва прэ тэн да ваць 
на вы со кія ўзна га ро ды ў пле ме ні. Але ў яго 
так са ма бы лі пат ра ба ван ні да пат ла чу. 
На ступ ны прэ тэн дэт ад ўла ды ішоў са праў
ды та кім жа шля хам — да но ва ба гац ка га 
пра ва ды ра па стан пле бе із му, ука за на га ва 
ўзо рах куль ту ры свай го пле ме ні. Та кое чар
га ван не ўлад у кан чат ко вым вы ні ку вы чар
па ла агуль ныя гас па дар чыя і эка на міч ныя 
рэ сур сы ўся го пле ме ні. Сён ня яго ўдзель ні
кі жаб ру юць. І яны пара ней ша му пра цяг ва
юць звы чаі пат лач з вя лі кім эн ту зі яз мам. 
Той, хто вып ра сіць больш, з’яў ля ец ца ка ра
лём, па куль не стра ціць усіх гро шы, якія ён 
збі рае ра зам на агуль най ім п рэ зе.

Су час ныя гра мад ствы, ха ця і ад па вя да
юць уз роў ню цы ві лі за цый на га пра грэ су, 
пры нам сі ў дум ках, кож нае з іх з’яў ля ец ца 
нось бі там ін ша га куль тур на га ко да і тым 
са мым паг лы нае да сяг нен ні цы ві лі за цыі 
роз ны мі тэм па мі. Ці бу дзе гэ та больш 
спра вяд лі вы са цы яль ны па ра дак, леп шае 
ме ды цын скае аб с лу гоў ван не, аль бо больш 
вы со кі ўзро вень агуль на да ступ най аду ка
цыі, аль бо вы со кая па лі тыч ная куль ту ра? 
Ад нак ад роз нен ні па між імі, хоць і тон кія, 
прык мет ныя. Кож ны на род мае сво е а саб
лі вы цыкл сва ёй гі сто рыі, які большменш 
ду шыць яго бес пе раш код нае раз віц цё. 
Гі сто рыя на цый, у сваю чар гу, ча ста абу
моў ле на ге аг ра фіч ным ста но віш чам, 
пры род ным ася род дзем і доб ра су сед скай 
кар тай не заў сё ды пры мі рэн чай па лі ты кі 
дзяр жаў. Ёсць яш чэ адзін важ ны эле мент, 
які выз на чае су час насць і бу ду чы ню на
цый. Гэ та ан т ра па ла гіч ны эле мент, пра 
які я пі саў вы шэй. У рэш це рэшт, з вя лі кім 
спраш чэн нем, пад к рэс лі ва ю чы, што ўсе 
спраш чэн ні рэ а лі зу юць рэ ча іс насць, ан т ра
па ге нез на цый улад коў ва ец ца па глы бо кіх, 
ха ця і сён ня ад ц ві лых куль тур ных ма дэ лях 
з пер ша быт ных ча соў. Тут важ на ўка заць, 
што гэ тыя пра ек ты не аб мя жоў ва юц ца ні 
ге аг ра фіч ным ста но віш чам, ні пры род ным 
ася род дзем, ні эт ніч най ці ра са вай пры на
леж нас цю. vМі ра слаў ГРЫ кА
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Настаўнікі роднай мовы

Бу дзе доб ра пры ўмо ве, што бе ла ру сы 

не бу дуць спаць

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

— Бе ла ру ская мо ва бы ла заў сё ды бліз кім 
май му сэр цы прад ме там. А ча му вы бра ла 
пра фе сію на стаў ні ка? Пэў на та му, што на 
сва ёй жыц цё вай да ро зе су стрэ ла лю дзей, 
якія бы лі для мя не ўзо рам — у ПШ у Леў ках 
свя той па мя ці на стаў ні цу бе ла ру скай мо вы 
Ва лян ці ну Ваў ра нюк, а ў Бель скім лі цэі — Зі
на і ду Дэ мя нюк. Гэ та яна і ды рэк тар Аляк
сей Кар пюк на кі ра ва лі мя не ў Вар шаў скі 
ўні вер сі тэт на бе ла ру скую фі ла ло гію.

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

— Зі на і да Дэ мя нюк — мая вы ха ва цель ні ца 
з лі цэя і Та ма ра Ру са чык, якая бы ла ме та
ды стам бе ла ру скай мо вы, ка лі я ўва хо дзі
ла на сваю пра фе сій ную да ро гу. Іх пра ца на 
ні ве бе ла ру скас ці ўсвя до мі ла мне, вель мі 
ма ла до му та ды ча ла ве ку, як мно га мож на 
зра біць для ін шых. Мы, вуч ні, бы лі за хоп ле
ны сва ёй клас най кі раў ні цай, а на стаў ні кі 
бе ла ру скай мо вы — ме та ды стам, аў та рам 
мно гіх пад руч ні каў.

— 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.

— Лі чу, што без су пра цоў ні цтва ўво гу ле цяж
ка пра ца ваць, а ка лі га ва рыць пра на ву чан
не род най мо ве, гэ та не маг чы мае. Я ця пер 
ужо дру гі год на пен сіі. На пра ця гу ўсёй 
ма ёй пра фе сій най пра цы заў сё ды ўтрым
лі ва ла шчыль ныя кан так ты з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы з ін шых школ (Воль га 
Сян ке віч, Іа лан та Гры га рук, Ян ка Кар чэў скі 
— з Гай наў ска га бел лі цэя), з ме та ды ста мі, 
а ка лі ста ла пра ца ваць у Бель скім лі цэі імя 
Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў мя не шчыль ныя 
су вя зі на ла дзі лі ся з Зі на і дай Дэ мя нюк, Ан
най Бжа зоў скай, Алі цы яй Ні даэ (на шы мі 
на стаў ні ца мі бе ла ру скай мо вы). У гэ тым 
школь ным го дзе я крыш ку пра цую з ма
лень кі мі дзяць мі ў Не пуб ліч най па чат ко вай 
шко ле № 1 імя ар хі е пі ска па Лу кі Вой на
Ясе нец ка га, дзе суп ра цоў ні чаю са сва і мі 
вуч ня мі, вы ха ван ца мі з лі цэя. Ду маю, што 
толь кі су поль ная пра ца мо жа ства рыць 
вар тас ныя рэ чы.

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

— Я як на стаў ні ца лі цэя лі чу, што ўсе, якія 
дзей ні ча юць у ка рысць раз віц ця бе ла ру
скай куль ту ры, да па ма га юць на стаў ні кам. 
Ма ла дыя лю дзі доб рыя наг ля даль ні кі 
і ка лі яны ба чаць, што тое, аб чым га во рыц
ца на ўро ках, гэ та не пу стыя сло вы, а мае 
ад люст ра ван не ў жыц ці, то яны больш 
ах вот на ўклю ча юц ца ў пра цу на ўро ку, для 
ася род дзя. Як пры клад ма гу па даць «Бар
даў скую во сень», у ар га ні за цыю якой ук лю
ча ец ца мо ладзь на ша га лі цэя. Фе сты валь 
бар даў ка лісь ар га ні за ваў ЗБМ, а ця пер 
Звяз у ка рысць аду ка цыі і пра мо цыі бе ла ру
скай куль ту ры «Шчы ты», які сва ёй дзей нас
цю ак ты ві зуе лі цэ і стаў. Вуч ні пры сут ні ча лі 
так са ма ў «Ба со віш чы». Ка лісь і ця пер 
вель мі прык мет ная дзей насць най ста
рэй шай ар га ні за цыі БГКТ, дзя ку ю чы якой 
вуч ні бя руць удзел у шмат лі кіх кон кур сах. 
На ўро ках бе ла ру скай мо вы су стра ка ем ся 
з «бе ла веж ца мі», на вед ва ем Му зей Ма лой 
Ай чы ны ў Сту дзі во дах, рэ дак цыю «Ні вы». 
Лі чу, што вель мі вя лі кую пра цу вы кон вае 
Аб’ яд нан не ў ка рысць дзя цей і мо ла дзі вы
ву ча ю чых бе ла ру скую мо ву АББА. Ду маю, 
што на стаў ні кі па він ны да лей ства раць 
і ка ры стац ца ў сва ёй пра фе сій най пра цы 
ча со пі сам «Бе ла ру скі на стаў нік», які вы дае 
АББА.

— 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.

— Су поль на з на стаў ні ка мі пры ма ла 
я ўдзел у ар га ні за цыі ме ра пры ем стваў 
звя за ных з га да вы мі свя та мі (Ка ля ды, Га
га ту ха, 25 Са ка ві ка, Вя лік дзень, Ку пал ле). 
Пад кі раў ні цтвам Та ма ры Ру са чык ра зам 
з сяб роў ка мі, Ан най Бжа зоў скай і Алі цы яй 
Ні даэ ства ры лі «Да вед нік на стаў ні ка бе ла
ру скай мо вы ў лі цэі» (два ну ма ры). Вель мі 
ка рыс ным, так ду маю, быў пра ект «ІІ Агуль
на а ду ка цый ны лі цэй з бе ла ру скай мо вай 
на ву чан ня імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча на
пя рэ дад ні VI з’ез да абі ту ры ен таў і вы ха ван
цаў», яко га вы ні кам бы лі дзве пуб лі ка цыі 
пра на шу шко лу.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Я най больш лю бі ла ез дзіць з вуч ня мі на 
кон курс «Сцэ ніч нае сло ва» («Род нае сло
ва»), дзя ку ю чы яко му ў ма ла дых лю дзей 
ад чы ня лі ся дзве ры ў па э зію.

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

— Як га во рыць пры каз ка, адзін у по лі не во
ін. Ёсць та кія сі ту а цыі, ка лі на стаў нік па тра

буе да па мо гі ін шых. Хо піць толь кі ска заць. 
З вя лі кай пры ем нас цю ўспа мі наю «Ка ляд
ныя вя чэ ры», ка лі ма мы, ба бу лі рых та ва лі 
пос ныя стра вы. Іх рэ цэп ты за хоў ваю да 
сён няш ня га дня.

— 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?

— Для мя не гэ та ко зыр. Тое, што дзет кі, 
мо ладзь вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву доб
ра ах вот на вель мі мя не це шыць. Свед чыць 
аб тым, што яны хо чуць больш ве даць, 
чым іх сяб ры з су сед ніх школ. Я заў сё ды 
га ва ры ла сва ім вуч ням: Бе ла ру ская мо ва 
ні ко му ні ко лі не пе раш ко дзі ла. Яе ве дан не 
мо жа па маг чы ў жыц ці. Дзя ку ю чы ёй мы 
ба га цей шыя і мо жа быць так, што яна дасць 
нам хлеб.

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

— Бы ва ла пароз на му. Не вя лі кі за кід, ка лі 
зро бім гэ та ў на ступ ным тыд ні. Важ нае, 
каб зап ла на ва ны ма тэ ры ял уво гу ле зрэ а лі
за ваць (на пра ця гу го да, па быў кі ў шко ле), 
каб пра віль на пад рых та ваць на ву чэн цаў 
да ма ту раль ных эк за ме наў (зноў ду маю як 
на стаў нік лі цэя).

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

— На пра ця гу 23га до вай пра цы ў лі цэі 
ў мя не ка ля трыц ца ці лаў рэ а таў і са ра ка фі
на лі стаў у Алім пі я дзе па бе ла ру скай мо ве. 
Ка лі пра ца ва ла ў Па чат ко вай шко ле ў Ду бя
жы не ме ла ад ну фі на ліст ку ў кон кур се па 
ру скай мо ве.

— 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?

— Пад руч ні кі, якія паў ста юць у нас, у Поль
ш чы, ство ра ны на шы мі на стаў ні ка мі ў боль
шас ці да па са ва ныя. Ка лі я па чы на ла пра цу 
ў лі цэі, пад руч ні кі бы лі з Бе ла ру сі і мы з сяб
роў кай ста ра лі ся выб раць та кія тэк сты, 
якія бы лі б зра зу ме лыя на шай мо ла дзі. Ця
пер на стаў час, што мож на знай с ці ў ін тэр
нэ це ма тэ ры я лы на лю бую тэ му. На стаў нік 
не рэ a лі зуе пад руч ні ка, а пра гра му.

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

— Я ду маю, што ці ка вы мі пад руч ні ка мі з’яў
ля юц ца апош нія вы дан ні Іа лан ты Гры га рук 
і Ян кі Кар чэў ска га (для лі цэя). У мя не вя лі кі 
сен ты мент да «Бук ва ра» Ана то ля Клыш кі, 
які мая ба бу ля ва ўзрос це дзе вя но ста пя ці 
га доў чы та ла без аку ля раў.

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

— Ва сіль Бы каў, Ла ры са Ге ні юш.

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

— Ужо чар го вы раз «Спо ведзь» Ла ры сы 
Ге ні юш.

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

— Бе ла ру ская прэ са для мя не адыг ры вае 
важ ную ро лю. На ле жу да лю дзей, якія хут
чэй возь муць у ру ку га зе ту, ча со піс, кніж ку, 
чым ад чы няць кам п’ ю тар.

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

— Усе яны ці ка выя і па трэб ныя. А са мым 
вя лі кім свя там для мя не з’яў ля юц ца «Бар
даў ская во сень» і лет нія фэ сты ны.

— 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?

— Ёсць та кія сі ту а цыі, але най час цей га ва ру 
з імі пасвой му, на га вор цы. І са мае ці ка
вае, мо ладзь ад каз вае так са ма. З вя лі кай 
пры ем нас цю ўспа мі наю вуч няўка та лі коў, 
якія ка ры ста лі ся толь кі поль скай мо вай, 
а пад ка нец па быў кі ў лі цэі ста ра лі ся раз
маў ляць са мной на га вор цы. Бе ла ру скай 
лі та ра тур най мо вай ва ло да лі доб ра.

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

— У жыц ці бы вае пароз на му. Бы лі і прык
рыя, але ста ра ю ся пра іх не ду маць.

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

— Ка лі ба чу на пра ва слаў ных мо гіл ках над
пі сы паполь ску, а на маё пы тан не ча му ты 
гэ та так зра біў чую ад каз: «Бо мая дач ка, 
сын не ўме юць чы таць пару ску».

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

— Ёсць мно га. Яны пра цу юць у роз ных уста
но вах у Поль ш чы. Це шу ся, што не ка то рым 
спат рэ бі ла ся бе ла ру ская мо ва.

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

— На пра ця гу трыц ца ці шас ці га доў сва ёй 
пра цы бы ло мно га роз ных уз на га род (ку
ра та ра, ста ра сты, ды рэк та ра, га на ро вая 
гра ма та). Са мая важ ная — удзяч насць 
вуч няў. Ка лі пас ля мно гіх га доў суст ра каю 
ста ла га ўжо ча ла ве ка, даў ня га вуч ня, і ён 
цёп ла вы каз ва ец ца пра па быў ку на ўро ках 
бе ла ру скай мо вы і маю асо бу, та ды ба чу, 
што вар та бы ло стаць на стаў ні кам род най 
мо вы (пе ра жы ваць, нер ва вац ца, пла каць, 
ста віць адзін кі алоў кам).

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Мно гія рэ чы — тое, што мае дзе ці ве
да юць бе ла ру скую лі та ра тур ную мо ву 
і бы вае, што вы ка ры стоў ва юць яе ў сва ёй 
пра фе сій най пра цы;

— тое, што мае дзе ці га во раць пасвой му, 
бо мо ва ба бу лі і дзя ду лі ім не чу жая;

— тое, што, мой пя ці га до вы ўну чак ву чыц ца 
бе ла ру скай мо ве;

— тое, што пра даў жаю сваю пра цу з ма
лень кі мі дзяць мі.

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

— Па быў ка над во зе рам Сві цязь.

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

— У на шым ка бі не це зна хо дзі ла ся і зна хо
дзіц ца Па го ня — сім вал не за леж най Бе ла
ру сі.

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

— Я ап ты міст ка. Бу дзе доб ра пры ўмо ве, 
што бе ла ру сы не бу дуць спаць.

vАпы таль нік пра вя ла 
Ган на кАН д РА Цюк

Яў ген ня ТА РАН ТА (з до му Авяр чук) 
на ра дзі ла ся 7 ве рас ня 1958 го да 
ў вёс цы Каз лы, што ка ля Бель ска- 
Пад ляш ска га. Па чат ко вую аду ка цыю 
ат ры ма ла ў Леў ках. За кон чы ла Бель-
скі бе ла ру скі лі цэй і бе ла ру скую фі-
ла ло гію ў Вар шаў скім уні вер сі тэ це. 
Пас ля дып ло ма за кон чы ла фа куль-
тэт па ге аг ра фіі і кур сы па ахо ве на-
ва коль на га ася род дзя. У 1982 го дзе 
вый ш ла за муж і рас па ча ла сваю пра-
фе сій ную пра цу ў Па чат ко вай шко-
ле ў Ку ра ша ве (гмі на Чы жы). Пас ля 
два нац цаць га доў бы ла на стаў ні цай 
у Ду бя жы не. У гэ тых шко лах ву чы ла 
не толь кі бе ла ру скай мо ве, але і ру-
скай, ге аг ра фіі, фіз куль ту ры, ве дам 
пра гра мад ства і ін шым прад ме там. 
Пра ца ва ла ў спа лу ча ных кла сах. 
З 1995 го да да 2018 бы ла на стаў ні-
цай бе ла ру скай мо вы ў ІІ Агуль на а-
ду ка цый ным лі цэі імя Б. Та раш ке ві-
ча ў Бель ску-Пад ляш скім. Са ма пра 
ся бе ка жа: «Я ця пер шчас лі вая ма ма 
і ба бу ля. Це шу ся, што дзе ці, ха ця 
раз’ е ха лі ся па ўсёй Поль ш чы, ве да-
юць бе ла ру скую мо ву і да ро гу да 
род най ха ты».
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Пер шы 
га рад скі мёд
Ка ля 15 кі ла гра маў вес на во га мё ду 

вы ра бі лі пчо лы з га рад скіх вул лёў у Бе-
ла сто ку. Пер шы збор ура джаю мё ду 
ў Бе ла стоц кім га рад скім пчаль ні ку, які 
іс нуе з каст рыч ні ка мі ну ла га го да, ад-
быў ся 3 чэр ве ня.

У каст рыч ні ку 2019 го да на пчаль ні-
ку на скры жа ван ні ву ліц Яна Кле мен са 
Бра ніц ка га і Чэс ла ва Мі ла ша па ста ві лі 
пяць вул лёў — ча ты ры гі ста рыч ныя 
вул лі з роз ных рэ гі ё наў Пад ляш ша 
(у тым лі ку адзін амаль ста га до вы) 
і адзін ву лей та кі, які мі за раз ка ры ста-
юц ца пча ля ры. Па се ку па за казе го ра-
да даг ля дае во пыт ны пча ляр Мі ко ла 
Мак.

Пчо лы вы дат на пра вя лі зі моў ку 
і пра ца ва лі з пер шых цёп лых дзён. 
Мёд, які яны вы ра бі лі, быў адаб ра ны 
з вул лёў. Пер шы вяс но вы мёд вы-
раб ля ец ца з су ме сі нек та ру вер баў, 
дзьму хаў цоў, каш та наў (ахоп ле ных 
спе цы яль най пра гра май на 10 га доў 
аба ро ны дрэў каш та наў ад каш та-
на вай мо лі), клё наў, пла до вых дрэў, 
спе цы яль на па са джа ных ка ля па се кі, 
і ін шых рас лін, якія квіт не юць вяс ной 
у го ра дзе. Пры пер шым ура джаі бы ло 
ат ры ма на ка ля 15 кг мё ду. Пла ну ец ца 
збі раць ад 10 да 15 кг мё ду з кож на га 
вул ля (уся го 50-75 кг сы ра ві ны). Мёд 
пас ля цэн т ры фу га ван ня і ачыст кі бу-
дзе аб с ле да ва ны, по тым рас фа са ва ны 
ў не вя лі кія сло іч кі і пры зна ча ны для 
рэк лам ных мэт го ра да. Мёду нель га 
пра да ваць, а толь кі раз да ваць — на-
пры клад, гас цям, якія на вед ва юць 
го рад, аль бо жы ха рам пры роз ных ме-
ра пры ем ствах. Бе ла стоц кая га рад ская 
па се ка — не выт вор чая па се ка, а перш 
за ўсё аду ка цый ны пра ект. Гэ та част ка 
пра гра мы „Аба ро на апы ляль ных на ся-
ко мых у ра ё не Бе ла сто ка”.

— Ідэя ства рэн ня пер ша га га рад ско-
га пчаль ні ка ў Бе ла сто ку бы ла за ду ма-
на пад час ства рэн ня квет ка вых лу гоў, 
як на ту раль ны пра цяг гэ та га пра ек та. 
Та кім чы нам мы хо чам звяр нуць ува гу 
на шых жы ха роў на ро лю і вя лі кае зна-
чэн не гэ тай гру пы жы вёл для жыц ця 
лю дзей і ін шых жы вых ар га ніз маў, 
— ска заў прэ зі дэнт го ра да Та дэ вуш 
Тру ска ля скі.

Сё ле та плош ча квет ка вых лу гоў Бе-
ла сто ка па вя лі чы ла ся да звыш 7 гек та-
раў — у ас ноў ным па жа дан ні са міх жы-
ха роў, якія ха це лі мець іх по бач сва іх 
ся ліб. Пра цы, звя за ныя са ства рэн нем 
квет ка вых лу гоў, па ча лі ся ў пер шай 
па ло ве кра са ві ка. Па лет кі сла неч ні ку 
і рап су, шмат га до выя і ад на га до выя 
лу гі, як і ў мі ну лым го дзе, уп ры го жы лі 
го рад і паў п лы ва юць на яго бі я раз на-
стай насць.

Квет ка выя лу гі ство ра ны ў Бе ла-
сто ку ўздоўж да рож най па ла сы і ка-
му наль ных участ каў. Гэ тыя ўчаст кі 
аб са джа ны тра ды цый ны мі ві да мі 
квіт не ю чых рас лін. Так са ма па се я ны 
рап са выя і сла неч ні ка выя па лет кі. 
Сё ле та сла неч ні кі ра стуць на трох 
па вер хах. З бо ку да ро гі — кар лі ка выя 
ві ды, у ся рэ дзі не кру га вой раз вяз кі паў-
кар лі ка выя, а ў цэн т раль най част цы 
— сла неч ні кі звы чай най вы шы ні. На 
мен шых кру га вых раз вяз ках і плош чах 
пры мя ня ец ца двух па вяр хо вая сі стэ ма 
па сад кі. Гэ тая зме на за бяс пе чыць леп-
шае прад стаў лен не рас лін і да зво ліць 
ва дзі це лям аў та ма бі ляў лю ба вац ца 
ўсёй лу га вой пра сто рай. Гэ та так са ма 
па леп шыць бач насць на ву лі цах.

(лук)

Год з но вай ды рэк тар кай Гмін на-
га цэн т ра куль ту ры ў Га рад ку. 
Маг да ле на Ло тыш — гэ та ад на 
з ма ла дзей шых ды рэк та раў на 
та кой па са дзе на Пад ляш шы. 

Ха ця су пра цоў ні ча ла з ГЦК шмат га доў, 
пра ца ў якас ці ды рэк та ра пры нес ла 
но выя вык лі кі і кры ху па мя ня ла куль-
тур нае аб ліч ча гмі ны. На пра ця гу го да 
прай ш ло шэ раг но вых іні цы я тыў, у тым 
лі ку і даб ра чын ныя ак цыі, якія па маг лі 
жы ха рам у скла да ных жыц цё вых сі ту-
а цы ях. З ды рэк тар кай Гмін на га цэн т ра 
куль ту ры Маг да ле най Ло тыш раз маў ляе 
Ур шу ля Шуб з да.

— Мі нуў год з ча су, ка лі Ты ста ла ды-
рэк тар кай Гмін на га цэн т ра куль ту ры 
ў Га рад ку. Ці ўда ло ся здзей с ніць усе 
на ме ры, бо вя до ма, што не ўсё ад ра зу 
ат рым лі ва ец ца.

— Так. Ду маю, што ў вя лі кай част цы 
ат ры ма ла ся мне зрэ а лі за ваць пер ша па
чат ко выя пла ны. Перш за ўсё зра бі ла 
па рад кі ў да ку мен тах. Удало ся ства рыць 
рэ аль ную ба зу, якая ад па вя дае та му, 
што за раз тут ад бы ва ец ца. Так са ма па
да ем шмат лі кія за явы, каб ат ры маць 
гро шы. Мне ўда ло ся наладзіць больш 
за нят каў, у тым лі ку плат ных. Мне зда ец
ца, што гэ та бы ло доб рае ра шэн не — не
вя лі кая ап ла та за над та не аб ця жар вае 
баць коў, а дзе ці ма юць маг чы масць раз
ві вац ца і гэ та ўсё тут — на мес цы.

— Вя до ма, што зар пла ты ў ася род ках 
куль ту ры так са ма не вы со кія, та му та кія 
не вя лі кія ап ла ты пэў на пад ба дзёр ва-
юць вя ду чых май стар-кла сы?

— Так, ві даць гэ та па коль кас ці дзя
цей, якія пры ма юць удзел у май стар
кла сах. Гэ та, на ту раль на, ма ты ва цыя 
для вя ду чых, але так са ма і для мя не. 
Лі чу на пра мак доб рым, памой му ідзем 
у вель мі доб рым на прам ку. Пла наў ма
ем больш. Я, як ма ла дая ды рэк тар ка, 
так са ма суст ра ка ю ся з тым, што не ўсё 
ма гу ад ра зу зра біць. На пэў на ха це ла ся б 
яш чэ больш і яш чэ лепш, тым больш 
у пер шым го дзе дзей нас ці. Але зыш ла 
я на зям лю і лі чу, што рэ чы, якія ат ры ма
лі ся на пра ця гу го да, гэ та о’к ей. Ка лек
тыў, з якім я пра цую, вель мі доб ры. Я на 
са мой спра ве ца ню, ка лі нех та звяр тае 
мне ўва гу. Са ма так са ма ча ста пы та ю ся 
ў лю дзей, ха ця б у кра ме, што ім па да ба
ла ся, што трэ ба бы ло па пра віць, а ча го 
не, бо гэ та ўсё для іх!

— Ві даць, што так са ма ўвесь час ста-
ра еш ся па вы шаць свае ве ды і ква лі фі-
ка цыі?

— Ка лі не раз ві ва еш ся, за ста еш ся на 
мес цы. Тут кож ны дзень ча гось ці но ва
га ву чыць. Я, шчы ра ка жу чы, так са ма 
не люб лю гэ тых да ку мен таў, той цэ лай 
ад мі ніст ра цыі, але тут так шмат гэ та га, 
што трэ ба па аг ля даць, на ву чыц ца. Да 
гэ та га да хо дзяць за нят кі, ці пі сан не 
пра ек таў, якія на са мой спра ве я на ву чы
ла ся пі саць са ма стой на. Я маю вя лі кую 
пад трым ку з бо ку ма ёй бух гал тар кі, улад 
гмі ны. Я не ба ю ся ста віць пы тан няў, не 
ба ю ся ска заць, што не ча га звы чай на 
не ве даю. Пры маю ўдзел у роз ных май
старкла сах і гэ та ста ноў ча пе рак ла да
ец ца на маю пра цу. У сту дэн ц кія ча сы 
ча ла век боль шую ўва гу прык ла даў „за
баў ляль на му” бо ку, чым на ву цы (ус меш-
ка). За раз зу сім інакш! Ха ця мне 32 га ды, 
маю ах во ту паз на ваць но вае.

— Зда ец ца, што да во лі па спя хо ва 
ат рым лі ва ец ца вам, як ася род ку куль-
ту ры, з пра ек та мі, бо шмат што ад бы ва-
ец ца.

— Дзя ку ю чы вон ка ва му фі нан са ван
ню нам ат рым лі ва ец ца ла дзіць шмат
лі кія ак цыі і іні цы я ты вы. Ча сам гэ та 
не вя лі кія гро шы, з якіх я так са ма за да во
ле ная. Кож ны чар го вы пра ект, гэ та на ша 
пра ца, якой я і мой ка лек тыў не ба імося. 
Гэ та фай на. Ча сам пра ект вы му чыць, 
але ка лі неш та з’яў ля ец ца, ка ры ста ем ся 
гэ тым. Мы так са ма па да лі за я ву на да
лу чэн не да пра ек та „Kul tu ra w sie ci”. Не 
ве даю ці ат ры ма ец ца, бо на дыш ло ка ля 
12 ты сяч та кіх за яў, але пра бу ем. На пэў
на я ме ла б са ма да ся бе прэ тэн зіі, ка лі б 
не пап ра ба ва ла.

— Так са ма Та бе ат ры ма ла ся ства-
рыць сяб роў скі ка лек тыў, скла дзе ны 
з са праў ды твор чых лю дзей. З’я віў ся 
не ве ра год на пры го жы му раль пла стыч-
кі Ма рыі Мя леш кі, ба сіст у час пан дэ міі 
мо жа ўме ла пак лас ці ка фель кі. Гэ та для 
ця бе, як ды рэк тар кі, важ на?

— Га на ру ся сва ім ка лек ты вам, бо сі ту
а цыя з ка ра на ві ру сам пры му сі ла нас да 
гэ та га, каб па мя няць тое, чым што дзень 
зай ма ем ся. І так усё пе ра вяр ну ла ся, што 
сяб ра (Ра дас лаў Ку ле ша), які звы чай на 
зай ма ец ца пра мо цы яй і гра фі кай, па чаў 
зды маць ро лі кі, са ма стой на на ву чыў ся 
ман та жу — гэ та вы дат на. Гры ша Кар по

віч — аку стык і ба сіст — кла дзе ка фель кі 
і ма люе сце ны, на ша пла стыч ка Ма ры
ся зу сім па мя ня ла сця ну пры лес ві цы. 
Дзя ку ю чы ёй, ча ла век, які бу дзе да нас 
за хо дзіць, зра зу мее, што знай шоў ся ў ці
ка вым све це. Спа дзя ю ся, што неза доў га 
бу дзе це маг лі гэ та па ба чыць. Так са ма 
Да ро та Суль жык, рэ дак тар „Га ра доц кіх 
на він”, вы ка за ла ся іні цы я ты вай і па вя ла 
ці ка выя май старкла сы па ру ка дзел лі. 
Да ро та так са ма рых туе ці ка выя ак цыі 
звя за ныя з га зе тай. З на мі так са ма бух
гал тар ка Го ся Гра хоў ская, якая ба чыць, 
што ма ем ін шыя рас хо ды гро шай і со
чыць за ра зум ным вы дат ка ван нем... 
і ёсць я. Нам так са ма ат ры ма ла ся 
зра біць фай ныя рэ чы анлайн. Пра нас 
так са ма мож на бы ло па ба чыць да ку
мен таль ны фільм „Са праўд ны ге рой” на 
ТVP 1. Зда ец ца, што ім спа да ба ла ся ак
цыя „Ма ска для се ні ё ра”, над якой пра ца
ваў цэ лы ка лек тыў і роз ныя га ра доц кія 
ўста но вы. Памой му, пан дэ мія па ка за ла, 
што Га ра док умее аб’ яд нац ца. Ка ра на
ві рус даў моц ны штур шок, але так са ма 
звяр нуў ува гу на сла бей шых, якія на той 
мо мант пат ра ба ва лі да па мо гі. Усёта кі 
хо чац ца вяр нуц ца ўжо да нар маль нас ці. 
Та го жа даю, перш за ўсё, ла каль ным 
прад п ры маль ні кам.

— Але, зда ец ца, што яш чэ пе рад той 
няш час най пан дэ мі яй, вы, як ася ро дак 
куль ту ры, ча ста ла дзі лі ак цыі, якія ме лі 
да па маг чы сла бым, пат ра бу ю чым? 

— Так, ад ным з яр кіх прык ла даў з’яў
ля ец ца Вя лі кі ар кестр свя точ най да па
мо гі, які сё ле та наз бі раў рэ кор д ную су му 
гро шай (амаль 25 ты сяч зло тых). Гэ та 
на пэў на нас пад ба дзё ры ла. Быў так са
ма ха ры та тыў ны тур нір для бліз ню чак 
— На дзі і Ле ны Мар цін чык. Да сён ня 
гэ та ўспа мі на ем. Сям’я дзяў чат пад к рэс
лі ва ла як мно га для іх гэ та аба зна ча ла. 
Мне зда ец ца, што сён няш ні ася ро дак 
куль ту ры гэ та не толь кі ар га ні за цыя пла
стыч ных, му зыч ных ці тан ца валь ных 
за нят каў, але перш за ўсё ка ар ды на цыя 
гра мад скіх дзе ян няў. Мы, як цэнтр куль
ту ры, па він ны з’яў ляц ца іні цы я та ра мі 
і пад трым лі ваць дзе ян ні, не звяр та ю чы 
ўва гі на тое, ці мы з’яў ля ем ся ар га ні за
та ра мі, ці толь кі су ар га ні за та ра мі — гэ та 
ня важ на. Вы нік і эфект на шых іні цы я тыў 
са праў ды мо жа вык лі каць фай ную ла ві
ну доб рых дзе ян няў.

— Дзя кую за раз мо ву.

vФота Уршулі ШУБЗдЫ

Перш за ўсё ка ар ды на цыя гра мад скіх дзе ян няў
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У
 дру гой па ло ве мі-
ну ла га ста год дзя 
на Гай наў ш чы не 
ма са ва пра во дзі-

ла ся ме лі я ра цыя і дрэ на-
жа ван не па лёў. Гэ тыя 
дзе ян ні су па да лі з паг-
лыб лен нем, па шы рэн нем 
і вып рам лен нем рэк. Ка-
лі за су ха апош ні мі га да-
мі ста ла асаб лі ва моц на 
ад моў на ўздзей ні чаць на 
сель ска гас па дар чую вы-
твор часць, эк с пер ты ста-
лі пра па на ваць ін ве сты-
цыі, якія ма юць вяр таць 
на ту раль нае аб вад нен не 
па лёў. Эк с пер таў апя-
рэ дзі лі ўжо баб ры, якія 
ў не каль кіх мес цах на 
ра цэ Бе лай, по бач лу гоў 
жы ха роў вё скі Та пор кі 
ста лі ра біць свае пла ці-
ны і зап рудж ваць ва ду, 
спры чы ня ю чы ся да леп-
ша га аб вад нен ня на ва-
коль ных лу гоў. Мяс цо-
выя жы ха ры за хап ля лі ся 
моц ны мі кан ст рук цы я мі 
баб роў, якія не раз валь-
ва лі ся пад на по рам зап-
ру джа най ва ды пе рад 
пла ці най.

Доб ра за па мя таў я вель мі снеж ныя 
зі мы ў ся мі дзя ся тых га дах мі ну ла га ста
год дзя, ка лі зда ра ла ся, што мож на бы ло 
вы хо дзіць на лы жах з па над вор ка на 
за га род дзе па за мер з лым сне зе панад 
пло там. Вя лі кая коль касць сне гу за бяс печ
ва ла вяс ной і част ко ва ле там аб вад нен не 
па лёў. Ад нак та ды на ніз ка рас па ло жа ных 
па лях гас па да ры доў га не маг лі рас па чаць 
пад рых тоў кі да сяў бы яры ны, а па се я ная 
во сен ню азі мі на вы ма ка ла. У гэ ты час ся
ля не ра да ва лі ся ме лі я ра цыі і дрэ на жу сва
іх па лёў. Ста рэй шыя жы ха ры Гай наў ш чы
ны па мя та юць, як мно га ва ды праз цэ лы 
год ста я ла ў Бе ла веж скай пуш чы, дзе мес
ца мі не маг чы ма бы ло праб рац ца це раз 
ба ло та. Вя лі кія раз лі вы ра бі лі ся вяс ной 
у на ва кол лі ра кі Нар вы і яе пры то каў. Паг
лыб лен не і вып рам лен не ра кі На раў кі пра
во дзі ла ся ў ХІХ і ХХ ста год дзях. Паг лыб ля
лі ся так са ма ін шыя рэч кі ў Бе ла веж скай 
пуш чы і яе на ва кол лі, між ін шым рэч ка 
Ляс ная. Па мя таю, як Ляс ная раз лі ва ла ся 
ў Гай наў цы ў час вес на во га раз вод дзя, ка
лі ва да сплы ва ла з па лёў і ля соў. Доб ра за
па мя таў ся мне так са ма кра я від раз лі тай 
ра кі Бе лай у Бель скуПад ляш скім. Ра ка 
Бе лая прап лы вае між ін шым по бач вё скі 
Та пор кі Кляш чэ леў скай гмі ны. Ка ля Та
па роў, як мяс цо выя жы ха ры на зы ва юць 
гэ тае ся ло, рэч ка Бе лая так са ма кры ху 
раз лі ва ла ся на лу гі, што ў мі ну лым бы ло 
на ту раль най з’я вай. Ка лі за су ха апош ні мі 
га да мі ста ла асаб лі ва да ку чаць, эк с пер ты 
па ча лі пра па на ваць ін ве сты цыі па аб вад
нен ні па лёў, каб та кім чы нам да па маг чы 
сель скай гас па дар цы. За та кую ра бо ту 
ўзя лі ся баб ры на ра цэ Бе лай у на ва кол лі 
вё скі Та пор кі і ста лі ра біць там пла ці ны.

— Ра ней баб ры ра бі лі пла ці ну на Бе лай 
по бач лу гоў вё скі Ма лін ні кі, якія аб раб ля
юць так са ма на шы гас па да ры. Ва да там 
част ко ва за лі ва ла лу гі і ту ды так са ма 
скла да на бы ло да бі рац ца па кал до бі стай 
да ро зе. Па гэ тых пры чы нах на шы гас па
да ры кан чат ко ва ад рак лі ся ка сіць там 

тра ву і су шыць се на. Так са ма зра бі лі гас
па да ры з Шар нёў і Ма лін нік. Ад нак зза 
пла ці ны ста ла больш ва ды ў ра цэ. На шы 
гас па да ры гэ тым ка ры ста лі ся і па і лі ка роў 
і ко ней. Та ды яш чэ не бы ло та кой за су хі, 
як у апош ніх га дах, і тра вы для ка роў бы ло 
пад да стат кам, — ста ла ра сказ ваць Люд
мі ла Мрук з Та па ркоў. — Ра ка Бе лая ка ля 
на шых лу гоў не бы ла ў мі ну лым глы бо кай 
і ка лі мы ста на ві лі ся там на дне, то бе раг 
быў на ўзроў ні жы ва та. Звыш дзе ся ці га
доў та му пры е ха лі ве лі зар ныя эк ска ва та
ры і ме лі я ра цый ная тэх ні ка і так паг лы бі лі 
ра ку Бе лую, што з дна яе да ўзроў ню бе
ра га по бач на шых лу гоў бы ло ўжо вы шэй 
ро сту ча ла ве ка, а да лей на ват амаль у два 
ро сты. Маг чы ма, што та му паг лы бі лі ра ку, 
каб ва да з лу гоў і па лёў хут чэй сплы ва ла 
і каб на ні жэй шых участ ках мож на бы ло 
хут чэй уе хаць на луг трак та рам і ска сіць 
тра ву. Апош ні мі га да мі па на ва ла за су ха. 
Ра ка на ша вель мі глы бо кая, але ў ёй бы ло 
вель мі ма ла ва ды.

У апош ніх дзе ся ці год дзях паг лыб лен
не рэк пра во дзі ла ся так са ма і ў ін шых 
мес цах на Бе ла сточ чы не. У тых ра ё нах 
Поль ш чы, дзе зда ра лі ся вя лі кія па вод кі, 
па ско ры лі ся пра цы на дне і бе ра гах рэк, 
каб у вы пад ку вя лі кіх даж джоў як най
больш ва ды маг лі хут ка ўваб раць рэ кі 
і кан чат ко ва ад вес ці ў Бал тый скае мо ра.

— Паз ней баб ры ста лі бу да ваць пла ці
ну на ра цэ Бе лай блі жэй Дзміт ры еў скай 
цар к вы, як раз на суп раць на ша га лу гу. Ра
ка пе рад гэ тай та май за поў ні ла ся ва дой 
аж но па бе ра гі, але не раз лі ва ла ся на лу
гі. За тое за пла ці най бы ло так ма ла ва ды 
ў рэч цы, што не маг чы ма бы ло наб раць 
яе з дна вяд ром, каб на па іць ка роў. Гас па
да ры, якія ка ля рэч кі пас ві лі ка роў, му сі лі 
ва зіць ва ду з ка ло дзе жаў, каб на па іць 
ста так, — пра доў жы ла ра сказ Люд мі ла 
Мрук. — Баб ры па ся лі лі ся як раз на на
шым лу зе і вы ры лі но ры ў зям лі, у якія да
бі ра лі ся з ва ды ў ра цэ. Я спа чат ку не ве
да ла аб но рах баб роў і рап там тра ва па да 
мной аб ла ма ла ся і я пра ва лі ла ся ў ад ну 
та кую на ру і па жы вот апы ну ла ся ў зям лі. 
Пе ра па ло ха ла ся моц на і, аба пер шы ся на 
ру ках, хут ка вы паў з ла з на ры на тра ву. 
Паз ней мы ба я лі ся, каб ка ро ва не аб ва
лі ла ся ў на ру і ста лі ад га родж ваць наш 
луг ад рэч кі. Сва як наш, які там да кош ваў 
тра ву, за быў ся аб но рах і ад ным ко лам 
трак та ра аб ва ліў ся ў на ру, але больш 
плыт кую. Ка лі коль касць ва ды ў ра цэ 
пе рад пла ці най па мен ша ла, мы ўста ві лі 
доў гую драў ля ную дра бі ну ў рэч ку і па ёй 
апу ска лі ся, каб наб раць ва ду. Апа са лі ся, 

што ка лі па бе ра зе бу дзем спу скац ца 
ў паг лыб ле ную ра ку, мо жам аб ва ліц ца, 
а там жа бы ло ва ды больш, чым у рост 
ча ла ве ка. Та ды на лу гах, рас па ло жа ных 
не па да лёк ад пла ці ны, тра ва рас ла вя лі
кай, та му што ра ка пе рад пла ці най бы ла 
на поў не на ва дой, якой уз ро вень у гле бе 
не па да лёк ад ра кі так са ма быў вы со кі.

Жы ха ры Та па ркоў за хап ля лі ся май
стэр ству баб роў, якія вы ка ры ста лі ўсё 
гол ле і дрэў цы ў на ва кол лі для бу до вы 
пла ці ны. Гас па да рам гэ та спа да ба ла ся, 
па коль кі баб ры рас чыс ці лі на ва коль ныя 
ра вы з ку стоў і дрэў цаў, якія ста лі там 
рас ці, па коль кі ра вы ў Кляш чэ леў скай 
гмі не не рас чыш ча лі ся. Вод ная су пол ка 
ў гэ тай гмі не спы ні ла сваю дзей насць 
і жы ха ры Та па роў на ват вы яў ля лі за да
валь нен не, што не трэ ба пла ціць склад
чын у вод ную су пол ку, а ў час за су хі не 
ба чаць яны пат рэ бы рас чыш чаць ра вы.

— Ка лі паг лыб ля ла ся ра ка Бе лая, яе бе
ра гі ўзмац ня лі ся, каб не аб соў ва ла ся з іх 
зям ля на дно рэч кі. Па між ка лоч ка мі зап
ля та ла ся там гол ле. Ка лі баб ры ста лі бу
да ваць та му, паз бі ра лі для сва ёй бу доў лі 
гол ле і ка лоч кі. Пас ля ка лоч кі ба чы лі мы 
на пла ці не. Мы бы лі моц на здзіў ле ны, як 
баб ры пат ра пяць так пас п ля таць гол ле, 
ка лоч кі і то нень кія дрэў цы, каб ат ры ма ла
ся та кая са лід ная кан ст рук цыя. Пла ці на 
тры ма ла ся моц на і не раз валь ва ла ся пад 
на по рам вя лі кай коль кас ці ва ды. Гол ле 
і ўсю ін шую драў ні ну баб ры так моц на 
аб ля пі лі зям лёй, мо жа і глі най, што пе рад 
та май ва да на поў ні ла ра ку амаль роў на 
з бе ра га мі, а за та май бы ло ма ла ва ды 
ў рэч цы, — ска за ла жы хар ка Та па ркоў 
Люд мі ла Мрук. — У мі ну лым го дзе баб ры 
збу да ва лі пла ці ну на Бе лай блі жэй За ле
шан. У гэ тым го дзе спа чат ку ў рэч цы бы
ло вель мі ма ла ва ды, але пас ля апош ніх 
даж джоў саб ра ла ся пе рад та май больш 
ва ды. Лю дзі заў ва жы лі ка ля пла ці ны ад
на го баб ра, то мо жа і дру гі там ёсць.

— На ша ра ка ка ля Та па ркоў ра ней не 
бы ла вя лі кай, але бы ла моц на па шы ра на 
і паг лыб ле на. Бы лі срод кі на рэ гу ля цыю 
рэк і так зра бі лі на на шай рэч цы. Ха це лі 
пэў на, каб ва да хут чэй сплы ва ла вяс ной 
з лу гоў і па лёў, па коль кі вяс ной у не ка
то рыя мес цы нель га бы ло ўе хаць на 
трак та ры. Да лей ра ка Бе лая плы ве яш чэ 
шы рэй шым рэ чыш чам, прап лы вае праз 
БельскПад ляш скі і ўлі ва ец ца ў Арлянку 
ка ля Белай, — удак лад ніў жы хар Та па роў.

— Баб ры ра бі лі пла ці ну ў шы ро кім 

ме лі я ра цый ным ро ве. Маг чы ма, што 
па даб ра лі гэ тае мес ца та му, што там рас
ло мно га ляш чы ны. Паз рэз ва лі яе і ўсе 
ін шыя дрэў цы ў на ва кол лі і збу да ва лі 
так моц ную пла ці ну, што мы, іду чы на 
свой луг, пра хо дзі лі па моц на спле це ных 
і збі тых гол лях як па маст ку, — за я ві ла 
Люд мі ла Мрук.

Ра ней жы ха ры Та па ркоў і на ва коль ных 
вё сак не да цэнь ва лі дзей нас ці баб роў 
у пла не па ляп шэн ня аб вад нен ня па лёў. 
Яш чэ ў апош нім дзе ся ці год дзі зда ра лі ся 
так даж дж лі вя вёс ны, ка лі жы ха ры Та па
ркоў доў га не маг лі ўе хаць на трак та рах 
на ні жэй рас па ло жа ныя па лі, каб па се яць 
яры ну. Ва да доў га прык ры ва ла тра ву на 
лу гах і стрым лі ва ла се на кос. Ад нак у час 
мі ну ла год няй за су хі ўсё і тут па мя ня ла ся. 
Тра ва на лу гах у час за су хі вы рас ла не вя
лі кай і дру гога яе па косу гас па да ры не ка
сі лі, па коль кі тра ва амаль зу сім вы сах ла. 
Жы ха ры Та па роў му сі лі рэ гу ляр на кар міць 
ка роў у хля вах. Апош ні мі тыд ня мі па я ві лі
ся даж джы і то на ват да во лі пра ліў ныя. 
На пэў на спры чы няц ца яны да ро сту тра
вы, збож жа і буль бы ў блі жэй шых тыд нях. 
Ад нак пас ля мі ну ла год няй за су хі, вель мі 
мі зэр ных апад каў сне гу зі мой і даж джу 
вяс ной, уз ро вень ва ды ў гле бе за ста ец ца 
на да лей на вель мі не вы со кім уз роў ні. 
Пла ці ны збу да ва ныя баб ра мі спры чы ня лі
ся да па вы шэн ня ўзроў ню ва ды на лу гах 
жы ха роў Та па ркоў і леп ша га ро сту тра вы, 
ха ця зда ра ла ся, што ва да ў даж дж лі выя 
вёс ны і ле ты за лі ва ла не ка то рыя се на
жа ці. Гэ та ўсё ад бы ва ла ся на не вя лі кай 
тэ ры то рыі ў на ва кол лі ра кі Бе лая. Каб ха
ця част ко ва аб ме жа ваць ад моў ныя пас ля
доў нас ці за су хі на боль шых тэ ры то ры ях, 
па трэб ныя боль шыя і тры ва лыя ін ве сты
цыі. Сё лет ні мі пры я ры тэт ны мі за да ча мі 
Дзяр жаў на га вод на га гас па дар ства «Поль
скія во ды» бу дуць ін ве сты цыі, якія ма юць 
аб мя жоў ваць ад моў нае ўздзе ян не за су хі 
на сель ска гас па дар чую пра дук цыю. 
«Поль скія во ды» пла ну юць вы дат ка ваць 
18 мі льё наў зло тых на ін ве сты цыі, якія 
ма юць спры чы ніц ца да суп раць дзе ян ня 
ад моў на му ўплы ву за су хі ў Пад ляш скім ва
я вод стве. Пла на ва ныя ін ве сты цыі перш 
за ўсё ма юць зат рым лі ваць як най даў жэй 
ва ду ў ця чэн нях рэк, ме лі я ра цый ных ра
вах і ін шых вод ных цё ках, каб гэ тая ва да 
спры чы ня ла ся да аб вад нен ня сель ска гас
па дар чых па лёў. Ма юць там ра ман та вац
ца іс ну ю чыя і бу да вац ца но выя за стаў кі, 
па ро гі і на ват рач ныя пла ці ны, якія здаў на 
на рэч ках і ў ме лі я ра цый ных ра вах бу ду
юць баб ры.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Баб ры вяр та юць 
на ту раль нае аб вад нен не па лёў

 Баб ры ная кан ст рук цы яй
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 24-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 21 чэрвеня 2020г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Нах му рыц ца, 
на су піц ца,
у слё зы ўда рыц ца
— ні чо га не за ста нец ца.
Н.........
(з на род на га)

Ад каз на за гад ку № 20-2020: сон-тра ва.
Уз на га ро ду, «Бе ла ру скую ма ля ван ку для дзя-
цей і да рос лых» (з пры го жы мі ма люн ка мі ды 

цу доў ны мі вер ша мі) вый г раў Ад ры ян Жу коў скі. 
Він шу ем!

    
Павел Марціновіч

Навальніца
Навальніца,
Навальніца,
Неба можа
Абваліцца.

Гром грыміць,
Маланкі блішчуць,
Лупіць дождж,
 А вецер – свішча!

Годзе вам усім
Сварыцца!
Сціхні,
Сварка-навальніца!

Амаль усе хлап чу кі ў даш коль-
ным уз рос це ма раць, каб у да-
рос лым жыц ці стаць па жар ні-
ка мі. За хап ля юць іх вя лі кія ма-
шы ны, лоў касць і спрыт, з якім 
па жар ні кі спя шаць да па жа ру 
і да па ма га юць вы ка ра скац ца 
з да рож ных ка таст роф.

Ча сам за хап лен не пры хо дзіць 
не ча ка на.

Ня даў на вё ску Кут лоў ка, што 
ў Нар ваў скай гмі не, на ве даў 
фа тог раф Юр ка Ра ец кі. Ён аў-
тар па пу ляр на га ў кра і не сай та 
Kli ma ty Pod la sia. Спа дар Юр ка 
зда быў да вер і сэр цы ба буль, 
муж чын і звя роў. Яны ах вот на 
вы сту пі лі ў ро лі фо та ма дэ ляў 
і пас ля це шы лі ся здым ка мі і ка-
мен та ры я мі на сай це.

Праў да, са мы вя лі кі фу рор 
вык лі каў «друж ны» зды мак 
ка тоў і са бач кі, якія ра скош на 
ад па чы ва юць на сход ках вя ско-
вай ха ты. Зды мак наб раў за 500 
лай каў і 17 пе ра по стаў. Жы він кі, 
па да печ ныя Ма рыі Кан д ра цюк, 
то-бок ма мы аў тар кі до пі су.

А вось дзе ці рэд ка з’яў ля юц ца 
ў фо тах ро ні цы Юры Ра ец ка га.

Не да хоп па дык та ва ны сі ту а-
цы яй. У ад мі ра ю чых вё сач ках, 
як зга да ная Ку т лоў ка, дзя цей 
як на ля кар ства. Але зда ра юц ца 
вык лю чэн ні!

Адзін з пры га жэй шых здым-
каў з Кут лоў кі — фа таг ра фія 
ма лень ка га хлоп чы ка, які по іць 
яг нят ка праз со ску з бу тэль кі. 
На здым ку ён ра зам з су сед кай, 
цё цяй Ве сяй. Гэ та Ве ра Ру сі но-
віч — вя до мая чы та чам «Ні-
вы» на род ная па эт ка. Яна кож-
ны дзень пры яз джае ў род ную 
вё ску даг ля даць жы вёл.

Тры дні пас ля пры ез ду фа тог-
ра фа я так са ма па бы ва ла ў зга-
да най вё сач цы. Ад ра зу на наш 
па на дво рак (дзе тыя друж ныя 
ка ты і са бач ка) за ві таў ге рой цу-

Я бу ду ра біць вам зд’ен ця! 

доў на га здым ка. Ча ты-
рох га до вы Вой тэк Зан-
ке віч, бо пра яго мо ва, 
пры бег па гля дзець хто 
гэ та пры е хаў! І ад ра зу 
за я віў:

— Я бу ду ра біць вам 
зд’ен ця!

Ён да быў з кі шэ ні 
свой ца цач ны фо та а па-
рат і, як са праўд ны Юр-
ка Ра ец кі, па чаў фа таг ра-
фіч ную се сію... Хлап чук 
пе ра няў ад свай го май-
ст ра не толь кі за хап лен-
не. Ён пад бі раў па доб ны 
фон, як і аў тар сай та 
Kli ma ty Pod la sia. Ён па-
гля дзеў  углыб па над вор-
ка, дзе пас ві лі ся ба ра ны 
і авеч кі і пра па на ваў:

— Але до зд’ен ця то пой дэм 
до овэ чок!

Ка жуць, двой чы нель га ўвай с-
ці ў тую са мую ра ку, ад нак дзя-
ку ю чы фан та зіі дзя цей ча сам 
та кое бы вае...

Пас ля фо та се сіі-гуль ні ча ты-
рох га до вы фа тог раф Вой тэк 
сар ваў ад ц віў шы дзьму ха вец 
і здзьмух нуў яго ша рык у мой 
твар.

Ган на Кан д ра цюк

Ф
от

а 
Г.

К.

Klimaty Podlasia, фот. юрка Раецкі
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Zapach

Halina

Jesion

Igła

Chińskie imię

Ganek
Siano

Toast

Sens

DynieDola

DyskCzołg

Dach

Odległość

Dysk

Grzęzawisko

Flaga
Jadło Hokej

Pank

Oj
Gen

Sień

Wesołek

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 № 20-2020: 
На го да, нос, ляс нік, пеў нік, бя ро за, клад, Ага-

та, іко на, да лі на, ака, як. Ікс, по ле, лук, сяў ба, ода, 
сня да нак, гар нір, га ла, іко на, Та ня, Ада, па ра дак.

Уз на га ро ды, бе ла ру скія нак лей кі, вый г ра лі 
Аліў ка Ба ран чук і Мі ле на Фе да рук. Він шу ем!

На блі жа ец ца за вяр шэн не на ву чаль-
на га го да. Не толь кі на стаў ні кі, але 
і баць кі на ра ка лі на ды стан цый нае на-
ву чан не. Ад нак як ад ным, так і дру гім 

ха пі ла ча су, каб пры вык нуць да гэ тых но вых 
дзіў ных аб ста він і па ча лі рэ ар га ні за ваць сваё 
ся мей нае жыц цё пад дык тант вяр хуш кі. З ад на-
го бо ку ста рэй шыя, якія ўжо даў но за вяр шы лі 
ву чо бу, ме лі маг чы масць за зір нуць у пры ваб-
ныя пад руч ні кі, пры па мі на ю чы са бе за бы тыя 
ўжо ве ды або зас во іць зу сім но выя. Я са ма, дзя-
ку ю чы свай му ма лод ша му бра ту, пры пом ні ла 
са бе аб ан г лій скім аб сур д ным гу ма ры Мон ты 
Пай та на. Гэ та бы ло так са ма штур ш ком для 
та го, каб яш чэ раз па гля дзець яго кі но, якое 
ча ла век не да кан цы мог зра зу мець у дзі ця чыя 
га ды.

Ця гам пан дэ міі вуч ні па ча лі ду маць як вы-
ка ры стаць сваю энер гію, каб не пры рас ці да 
крэс ла. Не ка то рыя сва бод ны час вы ка ры ста лі 
на кам па ней скія вог ніш чы, дру гія — на ро вар-
ныя пра гул кі і гон кі, а бы лі і та кія, якія вы ра шы-
лі „за ра біць на пан дэ міі” і па ча лі па ра лель на 
пра ца ваць. „Ве да е це, коль кі гро шай мож на 
за ра біць у дзя ду лі ?!” — га на ры ла ся ад на з ма-
іх ма лод шых сяб ро вак. Ча ста пас ля ра бо ты 
кі да лі ся на вя чэ ру, каб паз ней яш чэ пас пець 
дас лаць апош нія за нят кі для пат ра ба валь ных 
на стаў ні каў. Пры тым усім так са ма трэ ба бы ло 
ў сва ёй сям’і або ў кру зе сяб роў знай с ці „спе-
цы я лі стаў”, якія раст лу ма чаць ма тэ ма ты ку ці 
да па мо гуць зра біць прак ты ка ван ні па фі зі цы 
ці хі міі. Вя до ма, заў сё ды яш чэ за ста ваў ся ін тэр-
нэт. А гэ тым вуч ні ўме юць ка ры стац ца лепш 
і больш эфек тыў на, чым ста рэй шыя.

Вуч ні не крыў да ва лі на „няш час ны лёс” ці не-
да хоп за нят каў. Про ста, ні ко га не аб ві на вач ва-
лі, не скар дзі лі ся, а пры ма лі жыц цё та кім, якім 
яно ёсць і доб ра ўсё ім ат ры ма ла ся. Та му спа-
кой на мож на ска заць, што ды стан цый нае на ву-
чан не пры нес ла ім ка рысць, а нам, ста рэй шым, 
так са ма да ка за ла, што са праў ды не мо жам на-
ра каць на, гэ так зва нае, но вае па ка лен не.

Тэкст і фота Ур шу лі Шуб зды

Да цяг ну лі 
на ды стан цый ным

ГРАД – у ад роз нен не ад даж-
джу, які звык ла спры яў ура-
джаю, лі чы лі па га най з’я вай 
пры ро ды. Бо ён біў і пса ваў усё, 
што се я лі на по лі і ў ага ро дзе. 
Яго ўспры ма лі як бо жае па ка-
ран не за люд скія гра хі. Пры чы-
най гра ду лі чы лі па ру шэн не 
кім сь ці ма раль ных норм ці за ба-
рон. На пры клад, ка лі нех та ру-
баў дро вы ў вя лі кае свя та ці не-
чым цяж кім гру ка таў аб сця ну.

На шы прод кі спра ба ва лі ўздзей-
ні чаць на град, а дак лад ней яго 
па пя рэдж ваць і дзе ля гэ та га 
спраў ля лі ма гіч ныя аб ра ды. 
Ста ра жыт ныя бе ла ру сы пе рах-
рыш ч ва лі гра да вую хма ру, каб 
яна абыш ла бо кам іх вё ску, муж-
чы ны ма ха лі на яе шап ка мі, 
га во ра чы: «Ку ды шап ка, ту ды 
хма ра!».

Лі чы ла ся, што ад гра ду, а так-
са ма ад гро му, ма лан кі і пра ліў-
но га даж джу да па ма га лі свеч кі, 
ас ве ча ныя на Грам ні цы ці ў Чы-
сты чац вер. Іх ста ві лі за па ле ны-
мі ў ак не ў час бу ры.

Дзе ля за доб ры ван ня гра ду 

спраў ля лі Юр’-
еў скія ры ту а-
лы, абы хо дзі лі 
па лет кі з азі мі-
най, спа жы ва-
лі ры ту аль ную 
яду і част ку яе 
за коп ва лі на 
мя жы. Бы лі 
яш чэ ін шыя, 

хат нія спо са бы за доб ры ван ня 
сты хіі. У час на валь ні цы гас па да-
ры вы кі да лі за па рог прад ме ты 
звя за ныя з аг нём: хлеб ную ла па-
ту, ка чар гу ці віл кі.

На Па лес сі, каб град не па біў па-
се ваў, у зер не, прыз на ча нае для 
сяў бы, да сы па лі зяр нят кі з да-
жын ка ва га вян ка — «пе ра пёл-
кі». Ахоў ную ро лю вы кон ва лі 
так са ма зяр ня ты з квет кі скла-
дзе най са сцёб лаў жы та, пша ні-
цы, аў са, іль ну і ас ве ча най на 
Ус пен не.

На Гро дзен ш чы не пры мя ня лі 
ма гіч ны ры ту ал, каб збе раг чы 
па се вы ад гра ду. Лю дзі апя рэз ва-
лі па се вы ніт ка мі, вы цяг ну ты мі 
з руч ні ка-абы дзён ні ка, выт ка-
на га жан чы на мі за ад ну ноч.

На шы прод кі ме лі хатні спо саб, 
каб спы ніць град. Ка лі ён па чы-
наў сы паць з не ба, пер шае дзі ця 
ў сям’і па він на бы ло зла віць 
пер шыя гра дзін кі і ўкі нуць іх 
у печ.

Па сён няш ні дзень на Пад ляш-
шы свят ку юць Гра да вую се ра ду 
— яе ад зна ча юць у пер шую се ра-
ду пас ля Сё му хі і Вя лі кад ня. У гэ-
ты дзень, лі чаць у на ро дзе, нель-
га пра ца ваць, каб не нак лі каць 
бя ды, то-бок ура га наў з гра дам.

(Ад рэ зак на ас но ве «Бе ла ру скай мі фа ло гіі 
для дзя цей»)

гак

Góra

Ara
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Ча ра дзеі (ч.2)
vсы мон РА МАН ЧУк

Та кія, вось, у нас тут ба за ры, мацень
кібацень кі!.. І не ве да еш (ка лі ця бе 
сю ды твой дзень за ня се!) дзе ты?.. У тэ
ат рычы таль ніфіль ма вай шко ле. Вось, 
звест ка для ўсіх зпаза Ло дзі: шко ла 
на ша сла ву тасу свет наяфіль ма вая ў нас 
на... Тар го вай ву лі цы, ба зар най — зна
чыцьвы хо дзіць, вось як умяс ці ла ся!... 
Пас лу ха еш хлоп цаў з рын ку на Доль най 
і ра шыш, што ты на ней кай уні вер сі тэц
кай фі ла ло гіі!.. Ус лу ха еш ся і — ра шыш: 
так! Сю ды пе ра е ха лапе ра нес ла сяпе ра
ка ча ва ла з кан фе рэнцза лаў вя лі ка мя
сто вая аду ка цыя!.. На шы тут пра даў цы 
— той і той, гэ ты і яш чэ гэ ты, ткні паль
цам і ў гру дзі та кія па па дзеш — так — 
так! — яны з дып ло ма мі! А дзе пра ца?!. 
Фі ла ло гія? Гі сто рыя? Лі та ра ту ра?.. Што 
гэ та та кое, ця пер??. Тут за свой фа ян са
вы по суд больш за ро біш!..

„Że by te księ gi zbłą dzi ły pod strze chy”, 
— ма рыў ка лісь Адам Міц ке віч, па ляк
кла сік зпад На ваг руд ка, з бе ла ру скі мі 
ка ра ня мі... Tra fi  ły!.. Мо ладзь на ву чы ла ся 
і не ве дае, дзе ся бе «пры мас ціць»!.. „Księ
gi”? Сён ня?.. Ба зар то жа стаў сцэ най 
— ка фед рай!.. НЕ дзі вуй ся, ча ла ве ча, 
што хло пец та бе тут — на па мяць! — «чэ
ша» Шэк с пі ра, Міц ке ві ча, Сла вац ка а га, 
Пуш кі на, Шы ле ра, Гю го, Мі ла ша, Шым
бор скую... Бо гэ та — «для ду шы»! А «для 
кор му» — ба зар! Не рыф ма ж кор міць, 
ямб ці ха рэй для па э та «пры міс цы»!.. 
Та кі, вось, бра ціш ку, гэт кі — сяст рыч ка 
— у нас поль скі ка пі та лізм лю дзей «уш
час ліў ляе»!..

*  *  *

Во, вы ба чы це? Яш чэ ад но «цу да» 
з Пар на су за ві та ла да нас!.. Ён — пры 
«Хлябах» ста іць, цу ке ра чак чор нень кі, 
той вы со кі! Ну, про ста, з ма люн каў му
зей ных зы шоў сю ды!.. Наш ён, бач на, 
ту тэй шы, га рад скі, наш па ні чок ад ло дзін
ска га мод на га Дзі ор, хоць на ім бя лю
сень кі фар тух!.. Паполь ску ж га во рыць, 
ба баў «у вар’ я цтва» за га няепа ло ніць; 
яны пруць толь кі да яго, хоць хля боў тут 
і ў ін шых мес цах дзя сят кі; яны толь кі да 
яго!..

Чу е це, што ён «га ро дзіць» Іа лан це, 
якая за га ва ры ла з па няй Ві о лай? (па ні 
Ві я ле та з яе до му):

— „Dziew czy no pięk na a na dob na, pos łu
chaj mnie, co ci rzek nę do usz ka, za py tam: 
„Cze go pot rze bu jesz, du szycz ko, że by się 
dos tać do nie ba?.. — Nic mnie, nic mnie nie 
pot rze ba! Nie chaj pod bieg ną mło dzień ce, 
nie chaj mnie poch wy cą za rę ce, nie chaj przy
ciąg ną do zie mi, niech po ig ram chwil kę z nie

mi. Pos łu chaj cie i zważ cie u sie bie, że wed
ług Bo że go roz ka zu: Kto nie dot k nął zie mi ni 
ra zu, ten nig dy nie mo że być w nie bie”?..

— Jak się na zy wasz, mło dzień cze, pięk ny 
i mło dy?..

— Je rzy, Ju rek, zac na bia łog ło wo!..

— Je rzy? Ten świę ty od smo ka ze stron 
da le kich?

— Tak, pa ni, spod Bej ru tu, ten co na bia
łym ko niu, z da le kie go czwar te go wie ku, 
Je rzy Zwy cięz ca, — за ра пар та ваў хло пец 
за дзі ры ста, гэт кі шы ра кап ле чы двух мет
ра вік.

— Няй накш, і ён тут ад грэ ча скіх гі
ган таў!.. — па ду ма ла дзяў чы на. — Што 
ка лісь ва я ва лі ў ся бе з ба га мі і скры лі ся 
пе рад імі на поў на чы Еў ро пы, аж но да 
на шых ча соў і ў нас, ві даць, за ха ва лі ся!.. 
У Поль ш чы!..

— Гля неш на та кіх — і аня ме еш!.. 
А што ін шае мо жа быць з та бою?.. Шас ці
дзён нае тва рэн не Гас подзь Бог даў зям
лі, явіў усё доб рае, пры го жае!..

— «И ре че Бог: сот во рим че ло ве ка по 
об ра зу На ше му и по по до бию... И сот
во ри Бог че ло ве ка, по об ра зу Бо жию 
сот во ри его: му жа и же ну сот во ри их»... 
Па Са бе Гас подзь тварыць, ад сюль 
і Пры га жосць у све це!.. Чу е це, лю дзі?!. 
«Тва рыць — твар — лі цо» гу чыць ад ноль
ка ва! А лі цо та — твар — толь кі ў ча ла ве
ка!!! Вось, які ён, ча ла век! — ве ліч і кра са 
якая Бо жа, Гас под ня!!! Яна і да на шых 
ча соў дай ш ла!.. Уг ля дзім ся толь кі доб ра, 
шы ро ка во чы ад к рый ма!.. Лю дзі!!!

*  *  *

Вось, і ў нас, прый дзем крокдва — ці 
больш — а гі гантпры га жун чык «Ілі я ду» 
та бе ці «Ады сею» ра ска жа, па ве дае, або 
ары гі наль ным Сафок лам ці Еў ры пі дам 
ця бе аг лу шыць!.. Пас лу ха еш — за дзі віў ся 
— га ла вой пак ру ціш (зна чыць — НЕ най
гор шай бы ла ня даў няя сі стэ ма на ву кі!) 
— ім бы рэ фе ра тылек цыі ў шко лахуні
вер сі тэ тахклу бах пра гэта чы таць! Ды 
толь кі — хто сён ня на гэ та гро шы мае, 
ча ла ве ча, хто іх вык ла дзе? Гэ так, вось
тактак! І та бе дух за бі ла!.. Во чы заць мі
ла, і ты — так са ма! — па ба чы лапа чу ла, 
што прад та бой ста яць 33 пуш кін скія 
ба га ты рыге роі! І ты жы вы мі ж уя ві ла са
бе грэ каў зпад Троі: Пат рок ла, Ахі ле са, 
Ан ты лё ха, Язо на — та го, яго! — за ла та
рун ш чы каар га наў та з Кал хі ды, што ў ця
пе раш няй Гру зіі!..

Што яны ця пер на ба за рах?!.

А так бы ло заў сё ды ў гі сто рыі даў няй, 
ка лі лю дзі ад ся бе кра су вы га ня лі! Мес
ца для ба гац ця ра бі лі!.. Ад вык лі мы, а тэ
ат ры ж, яш чэ з ня даў ніх га доў, «ва ла чы лі
ся» ва га бун дай па све це, вы сту па ю чы на 
га рад скіх плош чах, рын ках, ба за рах!..

Няў жоўжо! — не ў па мяць вам сла ва 
ня даў ніх ча соў фел лі наў скі фільм «Да
ро га» (La Stra da), дзе май ст ры эк ра на 
— Квін і Ма зі на — са ма род ныя, пакі но, 
— цыр качыак цё ры на рын ках рва лі лан
цу гі, гі сто рыі пра ка хан немі ла ван не, тры
во гу люд скую па каз ва лі!..

А фран цуз скую апо весць Вік та ра Гю го 
«Без сям’і» няў жо і вы забылі, не да ю
чы дзе цям сва ім яе пра чы таць (бо ця
пер мод ныя По тэ ры і звёз д ныя вой ны?); 
тра гіч ную (хоць у кан цы — шчас лі вую) 
апо весць пра хлоп чы ка Рэ мі, ста ро га 
пач ціў ца ак цё ра Ві та лі са, яго ны тэ атр
звя ры нец: абяз’ ян кумал пі шон ку Душ ку, 
са ба чак Ка пі, Доль ча і Зер бі на, іх спек
так лі па ўсёй Фран цыі, іх хо лад, іх го лад, 
іх ма лыя ра дас ці?!.

А і ў нас, ця пер, ба за ры ста лі «ву чо
ны мі ка фед ра мі» для мо ла дзі, дзе юны 
«свет на ву кі» пра дае тут свае та ва ры 
што дзён най пат рэ бы!..

Не дзі вуй це ся, па чуў шы і тут роз ныя 
мо вы... Між на род ны тут «на уч ны» цэнтр 
«аб ра за ваў ся». Чу е це, Міш ка зпад ру ска
га Ар за ма са — што за Маск вой да лё ка 
— ужо па чы нае: «Эх, пол на, пол на ко ро
буш ка, есть и си тец, и парча, по жа лей, 
ду шазаз но буш ка мо ло дец ко го пле ча. 
Це ны сам пла тил не ма лые, не тор гуй ся, 
не ску пись, под став ляйка губ ки алые, 
бли же к мо лод цу са дись!»

Усё, як бач на, у све це вяр та ец ца «на 
круги своя», даў нія ча сы да нас сту ка юц
ца, свае прыкла ды нам яў ля юць — на 
вы бар да юць, прад стаў ля юць: што, ча ла
че ча, вы бя рэш?.. Што ця пер цэ ніш?!.

*  *  *

Бо ка лісь ці, у ча сы прош лыязап рош
лыя ча ла век быў адзі най кні гай, як ву
чыў нас — у на шы лі цэй скія га ды — наш 
на стаў нік «уся го грэ ча ска га», пра фе сар 
Ян Па ран доў скі!

З тва ру ча ла ве ка мож на бы ло пра чы
таць ту гу, сму так, злую і доб рую во лю
жа дан не, фальш і дву душ насць све ту, 
сак рэт ныя на ме ры элад скіх алім пій скіх 
ба гоў, кра су ча ла ве ча га жыц ця... Люд
скія спе вы, вер шы, па э мы цэ лыя пе ра но
сі ліпе ра да ва ліпе ра сы ла лі па э тыч ную 
на ві ну з не па мер най ско рас цюспеш кай
быст ра той!

Па э ты скла да лі вер шы пра ўча раш
несён няш нія зда рэн ні, не ча ка ю чы, ка лі 
яны састарац ца, спа рах не юць, здрах ле
юць, «мо цысо лі» на бя руць! Сён ня, ужо 
ця пер!, у гэ ты час!, у гэ тую хві лі ну!, ідзі 
пес няпа э ма ў свет! Ча ла век — да ча ла
ве ка — ска заў — ства рыў — за спя ваў 
— пе ра даў»!; ты чу еш, сяб ра?, пе ра дай да
лей!, хай усе ве да юцьзна юць на ві ну! Гэ
та та ды быў та кі сён няш ні ін тэр нэт, так 
нам гэ та ба чыц ца, ды то ль кі гэ та бы ло 
жы вым, чала ве чым, НЕ ма шы най!, без 
ду шы!, я та бе — з вус наў у вус ны!, з ва
чэй у во чы!, з сэр ца ў сэр ца!.. БО ўсе на
во кал ка ха лі, ра зу ме лі па э зію!.. І па э таў! 
Жы вых! НЕ МА ШЫ НЫ!.. Бо ж ча ла век ці 
лан цугтры бікжа ля зя ка?!.

Ну і што, што і та ды і ця пер на ват НЕ 
ВЕ ДА ЕМ, ка лідзе ў якіх аб ста ві нах жыў 
Га мер?! ... Што ўсю ды тая та ем насць?!. 
ШТО аж сем га ра доў, ужо та ды — у га
ме раў скі час (як яго блі жэй ак рэс ліць, 
з да тай даў няй, го дам, ме ся цам?) сва ры
лі ся па між са бою і сцвяр джа лі: НЕ, гэ та 
Ў НАС, толь кі Ў НАС — на ра дзіў ся Га мер, 
у нас. Чу е це — глу хан дзеі вы!... Смыр на 
— Ро дас — Ка ля фон — Са ла мі на — Хі ос 
— Ар гос — Афі ны!!! І ўсе, як ма літ ву зна
ліве да ліга ла сі ліцвяр дзі ліра да ва лі ся 

— гэ та пра НАС!, ды і толь кі, што вы там 
пры маз ва е це ся?! — ка ня ку юць, а жа ба 
на гу пад стаў ляе»!, сум лен не ж мець трэ
ба дый устыд!..

«Паз д раў ляю вас усіх. А пра мя не пом
ні це: ка лі прый дзе які чу жаст ра нец, што 
све ту па ба чыў, і спы тае: „О, дзяў ча ты, 
ка то ры вам най мі лей шы з аой даўпес ня
роў, дэк ла ма та раў над вор ных ці ван д роў
ных па э таў — якія сю ды пры хо дзяць?..” 
Та ды вы ўсе ра зам ад кажыце: — Сля пец, 
які жы ве на ска лі стым Хі о се, яго пес ні 
заў т ра бу дуць най п ры га жэй шы мі ва 
ўсёй Эла дзе!»...

Нене, вы ж чу е це, кож ны хіт рун наз ву 
сва ёй мест нас ці, за мест «на ска лі стым 
Хі о се» ўслаў ляе!.. Той ка жа Хі ос, той 
Са ла мі наАп гос ці Афі ны! А які па ча так, 
якая праў да?!. Бо што за труд тут та кі 
— узяў сваё ўста віў! Якая тут мана?!. 
Якая вы дум ка? А ў нас тут усю ды ска лы! 
Нуй не хва лі ся сва і мі! Па ду ма еш, метр 
вы шы ні — а нос за дзі ра еш! На шы во 
— дзя сят кі — сот ні мет раў!.. У нас гэ та 
ўсё бы ло! На чу жое рот ча го ра зяў ля еш 
— пры цяп ле сла вы паг рэц ца?! — На шай 
сла вы!!! А вы ся бе ўстаў ля е це, мані це 
— бе зу стыд ні кі!..

Ну, ча го тут ру ка мі ма хаць? Сва рыц ца, 
да ся бе цяг нуць?.. Сла вахва лапе ра мо
га мае баць коў мно га!.. Во, вы па чу лі? 
На ват тут па э зіярыф ма з’я ві ла ся! Ну 
— рыф ма — не рыф ма — верш не верш, 
неш та та кое «ка ля»!.. Неш та — уро дзі 
— дзя дзі Ва ло дзі! (гэ та ўжо на шы ча сы 
і імё ны!)... А хто гэ та — дзя дзя Ва ло дзя?.. 
Ну, быў не дзека лісь та кі!. Бу дзе це ўсё, 
да клад на ве даць — хут ка, ураз, са ста ры
це ся!.. А вам — та бе — гэт кае пат рэб на?!. 
„Mło dym być i wię cej nic!”... Ча му ўсё бя
гом ды бя гом?!. І толь кі са бе?!.

*  *  *

У пя тым ста год дзі, ужо на шых ча соў, 
фі ло саф Прок лас, афін скі, пас мі хаў ся 
з уся го све ту: «Прад стаў ляй Га ме ра сляп
цом — ду расць!!! Ён ба чыў бо лей, чым сь
ці які ін шы з ва чы ма ча ла век»!..

Бо — праўдач кі — лю дзі, ча ла ве кі, 
жы лі так праз вя кі? Да вай це жыць гэ
так і ця пер, гэ так да лей! Ця пер і по тым! 
Мож на дзесь ці, ка лісь, хтось і аб’ я віць 
нам неш та но вае і ў гэ тай спра ве? Бо ўсё 
вы хо дзіць, ка лі ўме еш ча каць! А сён ня 
— вам — не ўсё роў на?! Вы са мі шу ка лі, 
ці толь кі ча ка лі? Ну, ад гэ та га ні чо га і не 
паў стае, не ро дзіц ца! Хо чаш кар тоф лю 
во сен ню вы ка паць — ты вяс ной яе і па
са дзі!!!

Ча му за бы ва еш, лю дзі на, што: „Lu dzie 
są jak liś cie, któ re wiatr je sien ny strą ca i po 
zie mi roz mia ta, a wios na no we przy no si...” 
Гэ та ад ка го? Дас ле да ваць хо чаш?. Ад 
Га ме ра? Міц ке ві ча? Пуш кі на? Бад ле ра? 
Гё тэ? Уіт ма на? Шэк с пі ра??? ТЫ му сіш 
гэ та ве даць, ча ла ве ча? Без гэ та га не зас
неш? А што бу дзе, ка лі яно НЕ з твай го 
краю, а па да ба ец ца? Ад кі неш? НЕ пры
меш? Кра су? Праў ду? Бо НЕ твая, а чу
жая — і пе ра стае — пе ра ста ла та му быць 
кра союцу дам? А сам ты — з пры го жых? 
Кра са вец? Мі лаш ка? Це лам і ду шой? Ду
шой — га лоў нае? Сэр цам — які ты? Каб 
ста віц ца? І нос на сіць вы шэй са мо га 
ся бе? У чым ты вы шэй, як ты па каз ва еш
сяяў ля еш ся? Ты пер шы за ўсіх? Не спя
шай гэ так, «да е дзеш» да «ібер мэн ша»; 
бы лі ўжо та кія на све це, што на «гэт кім» 
во зетан ках сва іх еха лі, а по тым, у сва ім 
ло га ве і кон чы лі фі ла со фію сваю няс лаў
ную! Не про буй та кое ўваск рашаць!..

Та бе та кое — да смер ці ве даць трэ ба? 
Ум рэш, бо ўся го не зна еш, не ве да еш? 
Ум рэш? Ум рэш — а як жа, але НЕ ад гэ
та га! Бо ты — смер т ны, як і ўсе мы тут 
по бач з та бою! Апо стал Іа каў на ву чае: 
«Грех же со де ян рож да ет смерть», але 
вы «вся ку ра дость имей те, бра тие моя, 
ег да во иску ше ния впа да е те раз лич на: 
ве да я ще, яко иску ше ние ва шея ве ры со
де ло ва ет тер пе ние»...

(працяг будзе)
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Бе ла веж ская пуш ча па мі рае 
— ля ман ту юць лес ні кі. Усё зза 
ка ра е да, які пля жыць дрэ вы. 
А гэ та па гра жае ўсёй эка сі стэ ме. 

У Поль ш чы больш за 9 мі льё наў гек та
раў ля соў. Аж мі льё ну з іх па гра жае яло
вы ка ра едты пог раф.

Па кі ну тыя па мер лыя дрэ вы ўяў ля юць 
смя рот ную паг ро зу. Пры клад: раз бу ра нае, 
вы су ша нае дрэ ва ўпа ла пра ма на ма ла
до га зуб ра ў ляс ні цтве Па се кі. Лес ні кам 
уда ло ся вы цяг нуць яго. Ад нак зуб ра ня ці 
вы ра та ваць не ўда ло ся. У яго бы лі раз бі
тыя рэб ры, па ла ма ная ла пат ка, а так са ма 
спі на. Ін шы пры клад: ва я вод ская да ро га 
№ 689, якая ідзе ад Бель скаПад ляш ска га 
ў бок пе ша ход наве ла сі пед на га па меж на
га пе ра хо ду Бе ла ве жа — Пе ра роў. Зва ле
нае по бач мёр т вае дрэ ва пе раш ка джае 
жы вё лам сва бод на пе ра хо дзіць да ро гу.

— Я ба чыў як сар ны, пе ра бя га ю чы да ро
гу, суст рэ лі ку чу дрэў і, ба ю чы ся, вяр ну лі ся 
на да ро гу не пас рэд на пе рад ма шы ны, 
— рас па вя даў над ляс ні чы з Гай наў кі Ма ры
юш Агей чык. — Па да ных па жар най служ
бы ў Гай наў цы на гэ тай да ро зе за ча ты ры 
га ды бы ло вы да ле на 49 дрэў і апаў шых 
га лін. Яны вык лі ка лі 13 да рож ных вы пад
каў, — раз во дзіць ру ка мі Агей чык. — З ад
на го бо ку, нам трэ ба га ран та ваць бяс пе ку 
лю дзям, з ін ша га, на нас увя лі аб ме жа ван
ні, паз ба віў шы нас маг чы мас ці лік ві да цыі 
паг роз. Та му мы пак ры лі част ку ле су ча со
вай за ба ро най на ўезд. У ас ноў ным там, 
дзе паш ко джан ні ка ра е даў вык лі ка юць 
вя лі кую паг ро зу, і там, дзе мы не мо жам 
вы сек чы не бяс печ ных дрэў. Мы ха це лі б 
нар маль на кі ра ваць, вы кон ва ю чы пат
ра ба ван ні ЮНЕ СКА, зды маць па гро зы 
ў Бе ла веж скай пуш чы, але ў ця пе раш няй 
сі ту а цыі ў нас ру кі звя за ныя.

Ка ра ед лю біць цяп лынь. Эк с пан сіў ныя 
па ро ды дрэў так са ма з’яў ля юц ца на фраг
мен тах мёр т ва га ле су. Сю ды ўва хо дзіць 
граб, які не даз ва ляе на ту раль най рэ ге не
ра цыі та кіх ві даў, як дуб, лі па ці клён.

— Мы хо чам вы ра та ваць сі ту а цыю 
шля хам ства рэн ня паў п ры род ных аб наў
лен няў, але гэ та так са ма пад вяр га ец ца 
кры ты цы і вык лі кае су пя рэч лі вас ці, — ка
жа Агей чык.

Ка ра е ду спры яе за су ха і па цяп лен не клі
ма ту. Не да хоп ва ды ас лаб ляе дрэ вы, і гэ та 
вык лі кае яш чэ боль шае на шэс це гэ та га 
жу ка. Мож на ўба чыць яго пры сут насць ва
кол Бе ла веж жа. На дум ку лес ні коў, маш таб 
праб ле мы па вя лі чыў ся ме на ві та бла кі ра
ван нем са ні тар ных вы се чак у ле се.

Броў скае над ляс ні цтва, ля сы яко га пры
мы ка юць да пры ват ных ля соў, ат рым лі
вае за явы ад ула даль ні каў гэ тых ля соў аб 
даз во ле на вы сеч ку мёр т вых дрэў.

— Звы чай на за пы ты ты чац ца дрэў уз ро
сту ў не каль кі дзе ся ці год дзяў. Ва ўсіх вы
пад ках, пра якія па ве дам ля ла ся да гэ туль, 
мы вы я ві лі ка ра е да, — ка жа над ляс ні чы 
Ро берт Міш чак і да дае: — Ула даль ні кі ат
рым лі ва юць да звол на вы сеч ку мёр т вых 
дрэў, і мы кан т ра лю ем гэ тую пра цу ў рам
ках па гад нен ня са ста ро ствам. Ча сам уз ні
ка юць пат ра ба ван ні аб кам пен са цыі, але 
мы не той бок, да яко га яны па він ны быць 
на кі ра ва ны.

Ба раць ба з ка ра е дам так са ма пра цяг
ва ец ца ў над ляс ні цтве БельскПад ляш скі, 
пры лег лым да пуш чы. Сё ле та бы ло вы
се ча на не каль кі ты сяч на па дзе ных дрэў. 
Пры ват ныя ля сы так са ма па ку ту юць 
ад ка ра е да. Ула даль ні кі ча ста не заў ва
жа юць за се ле ных ка ра е дам елак. Яны 
рэ а гу юць толь кі та ды, ка лі па чы на юць 
яны за сы хаць, і та ды ўжо поз на, бо ка ра ед 
пе рай шоў на ін шыя дрэ вы.

Па сло вах пра фе са ра Яц ка Гіль ш чань
ска га з Ін сты ту та дас ле да ван няў ля соў, 
для раз віц ця ка ра е даў не трэ ба шмат, каб 
на ся ко мыя ма са ва зніш ча лі дрэ вы, на ват 
зда ро выя і квіт не ю чыя. Зда ро вая ел ка 
аба ра ня ец ца, за лі ва ю чы ўгры за ю ча га ся 
ў драў ні ну жу ка жы ві цай.

— Ка лі на зда ро вую ел ку на па дзе не
каль кі жу коў, яна здоль ная вый г раць гэ ты 
бой. Горш, ка лі іх бу дуць ты ся чы. Гэ та як аг
рэ сіў ны са ба ка. Ка лі на па дзе на нас адзін, 
мы мо жам яго праг наць. Ка лі гэ та цэ лая 
зграя, не да мо са бе ра ды, — мяр куе пра
фе сар. На дум ку на ву коў ца, адзі ным эфек
тыў ным ме та дам ба раць бы з яло вым 
ка ра е дам з’яў ля ец ца са ні тар ная вы сеч ка 
і вы да лен не за се ле ных жу ком дрэў.

Лес ні кі ў Бе ла веж скай пуш чы выс вет лі
лі, на коль кі сур’ ёз ная па гро за ад ка ра е да. 
У са мім ле се мёр т вых дрэў ка ля 7 млн. 
фас мет раў, у тым лі ку толь кі 2,5 млн. фас
мет раў елак.

Мі хал Жмі гор скі: «На гад ваю, што мы 
вы во зі лі дрэ вы, каб ка ра ед не за бі ваў 
ін шых! Са дзім дрэ вы, вы раш ча ныя з най
леп ша га на сен ня з Бе ла веж скай пуш чы 
(у нас ёсць вы дат ныя на сен ныя на са джэн
ні, ма тач ныя дрэ вы і г.д.). Мы не са дзім 
дрэ ў «на дош кі», але ары ен ту ем ся на ства
рэн не пры го жай і зда ро вай (устой лі вай 
да зме ны клі ма ту) ляс ной эка сі стэ мы 
ў кам па зі цыі, бліз кай да пры род най у бу ду
чы ні».

Пра фе сар Баг дан Яра шэ віч, ляс нік і эко
лаг: «Му сім ад зна чыць клю ча выя выс но
вы. Пер шая з іх — і вось пра што ўся ды ску
сія — гэ та выз на чэн не Пуш чы. У нас ёсць 
два суп раць лег лыя ба чан ні ле су. Пер шае, 
ба чан не лес ні коў, — гэ та пуш ча як драў
ля ная сы ра ві на. Гэ ты лес так са ма мае 
ві да вы склад, які зда ец ца пры дат ным для 
лес ні коў. Дру гое ба чан не — гэ та ба чан не 
ле су як эка сі стэ мы, дзе важ на ўся бі я раз
на стай насць, а склад ві даў вы зна ча ец ца 
не фан та зі яй лю дзей, а тым, якія ўмо вы 
ў на ва коль ным ася род дзі пе ра ва жа юць 
у да дзе ны мо мант. І гэ тыя два ба чан ні ні я
кім чы нам не мо гуць уз гад ніць стра тэ гію 
ба раць бы з ка ра е дам. Ча му? Для лес ні коў 
ка ра ед — шкод нік. Тэр мін «шкод нік» — ты
по вая ан т ра па цэн т рыч ная кан ст рук цыя. 
Шкод нік шко дзіць на ша му даб ра бы ту, 
на па да ю чы на тое, што мае ма тэ ры яль
ную каш тоў насць. Ці бу дзе гэ та куль ту ра 
вор ная, ці ляс ная. Ляс нік — гэ та пра фе сія, 
блі жэй шая да се ля ні на, чым да на ту ра лі
ста. Для на ту ра лі ста ата ка ка ра е да — гэ та 
звы чай ная сі ту а цыя ў ле се. Больш за тое, 
ка ра ед — тут клю ча вы від, яго су іс на ван не 
з ел кай вык лі кае тое, што лес зме ша ны 
і не пе ра ва жае адзін від.

Гэ ты тып раз ва жан няў для боль шас ці 
лес ні коў чу жы — для іх па гро за для елак 
роў ная паг ро зе для Пуш чы, бо пуш ча 
— ел кі. Ад сюль па ні ка і страх, што ка ра ед 
зніш чыць лес, ка лі мы ні чо га з гэ тым не 
зро бім. Гэ та не аб г рун та ва нае за па лох ван
не. На пра ця гу мно гіх ты сяч га доў пуш чу 
пе рас ле ду юць ка ра е ды, і пуш ча ста іць 
так, як ста я ла. Ел ка не з’яў ля ец ца зні ка ю
чым ві дам і вы жы ла. За гра да цы яй ідзе 
рэ ге не ра цыя, а ўчаст кі, дзе пе ра ва жа лі 

ел кі, аб ля ся юц ца больш раз на стай ным 
дрэ ва сто ем.

Ці па мі рае Пуш ча зза ця пе раш няй 
гра да цыі? Не. Дзя ку ю чы гра да цы ям, Бе ла
веж ская пуш ча мае менш елак у ахоў най 
част цы, чым у гас па дар чай част цы — там, 
дзе пры род ныя пра цэ сы ўплы ва юць на 
склад ле су, ел ка не з’яў ля ец ца да мі ну ю
чым ві дам, і да гэ та га пры во дзіць гра да
цыя. Толь кі ка лі лес ні кі зай ма юц ца ле сам, 
ел ка ста но віц ца ка ра ле вай ле су. Ча му? 
У эка на міч ным пла не ел ка — гэ та вы дат
нае дрэ ва. Яна хут ка рас це і дае шмат 
якас най драў ні ны.

Так, ве лі зар ныя плош чы ел кі ўпа дуць, 
але ме на ві та ел кі не ства ра юць Пуш чы! — 
тут др Яра шэ віч па каз вае спа да рож ні ка
выя здым кі апош няй гра да цыі 2005 го да 
і рэ ге не ра цыі ў эка на міч ных зо нах Поль ш
чы і ў ахоў ных зо нах Бе ла ру сі. — У абедз
вюх част ках лес ад ра дзіў ся без праб лем, 
але па куль у бе ла ру скай част цы мож на 
ўба чыць ма за і ку роз ных ві даў, у Поль ш чы 
мож на ўба чыць пры го жыя квад ра ты яло
вай мо на куль ту ры.

— Бе ла веж ская пуш ча — уні каль ная 
эка сі стэ ма з ты ся ча мі ві даў, якая ства рае 
скла да най сет кай су вя зей па між гэ ты мі 
ві да мі лес. На ша ба чан не Бе ла веж скай 
пуш чы — гэ та тое, што ўяў ля юць на ту ра лі
сты. На ту раль ны лес, які пад вяр га ец ца мі
ні маль на му ўмя шан ню ча ла ве ка, — скарб 
у Еў ро пе. Па гля дзі це толь кі на да ныя — на 
не вя лі кай тэ ры то рыі ахоў ных пры род ных 
тэ ры то рый у БП зна хо дзіц ца ка ля 50% 
бі я раз на стай нас ці гры боў у Поль ш чы. 
На ту раль ны лес мае зу сім ін шыя ўлас ці
вас ці, чым лес, якім ка ры ста юц ца лю дзі, 
— док тар Яра шэ віч пры во дзіць прык ла ды 
па ся лен ня дзят ла ў На цы я наль ным пар ку 
(100% мес цап ра жы ван няў з па пу ля цы яй 
дзят ла) і гас па дар чых ля соў (19% на яў ных 
мес цаў пра жы ван ня дзят лаў). — Ка ра ед су
іс на ваў з ел ка мі, лі пы з гра ба мі, дуб з зуб
ра мі. Толь кі з’яў лен не ча ла ве ка па ру шы ла 
гэ тую ды на мі ку. Да та кой сту пе ні, што 
з пер ша быт на га ле су, які па ра стаў усю кра
і ну, за стаў ся ка ва лак. На ту раль най тэн дэн
цы яй ХХІ ста год дзя, ка лі мы ўсве дам ля ем 
важ насць бі я раз на стай нас ці, па він на 
стаць па шы рэн не ахоў най тэ ры то рыі, а не 
ўзмац нен не ўмя шан ня.

На Ку я вах сё ле та на паў на іг ліч ныя 
дрэ вы на ступ ны ка ра ед — васт ра зу бы. 
Ён ата куе не ялі ну, а сас ну. Лес ні кі лі чаць, 

што адзі ны на яго спо саб — пі ла і вы ваз 
за а та ка ва ных дрэў паза лес. Ле са во ды 
на зі ра юць за раз віц цём мес цаў жы ра ван
ня гэ та га шкод ні ка з поў д ня на поў нач 
ва я вод ства. Дзяр жаў ныя ля сы ўжо па ча лі 
бой ку, і яны звяр та юц ца да ўла даль ні каў 
не дзяр жаў ных ля соў праз ста ро ства.

— Я пра шу ўла даль ні каў не дзяр жаў ных 
ля соў за ха ваць не аб ход ную пра фі лак ты
ку, — про сіць ту холь скі ста ро ста. — Для 
ба раць бы з васт ра зу бым ка ра е дам не аб
ход на па ста ян на вы да ляць з не бяс печ най 
зо ны (не менш за 3 км ад ляс ной мя жы) 
за се ле ныя дрэ вы і чыс ціць па вер х ню вер
ха він, ка ры і га лін зрэ за ных дрэў...

З раз мо вы пісь мен ні ка і эко ла га Мі ха
ла Ксён ж ка з праф. Ежы М. Гу тоў скім. Ці 
пры ма са вым з’яў лен ні ка ра е да ў пуш чы 
мож на зма гац ца з „гра да цы яй”, вы ра за ю-
чы на па дзе ныя ел кі? Праф. Е. М. Гу тоў скі: 
«Гэ та зу сім не маг чы ма. Не за леж на ад 
та го, што ка жуць лес ні кі і як яны за ча роў
ва юць рэ аль насць. Спля цен не ме тэ а ра ла
гіч ных умоў бы ло та кое, што яна па він на 
бы ла прый с ці. І ў све це ня ма ні я кіх до ка
заў та го, што мож на зма гац ца з ёю вы руб-
кай. У Пуш чы гэ та не маг чы ма». Як гэ та? 
Зна ё мы ляс нік ка жа, што ён спля жыў ка-
ра е да, вы ся ка ю чы дрэ вы з пі ла він нем ад 
ка ра е даў. «Ка лі ў ле се ня ма за па вед ні каў 
і ста рых елак, я ма гу гэ та ўя віць. Ад нак 
у Бе ла веж скай пуш чы вы ся каць усе спі
ла ві не лыя ел кі не маг чы ма, бо ў нас ёсць 
яны на ты ся чах гек та раў, а ў Бе ла веж скім 
на цы я наль ным пар ку іх нель га вы ся каць. 
І ад туль жук міг ры руе ў гас па дар чыя ля
сы. Так са ма са сва ёй бе ла ру скай част кі, 
дзе дрэ вы спі ла ві не лыя не вы во зяц ца на 
ты ся чах гек та раў. Ак ра мя та го, усіх іх не 
зной дзеш так са ма ў гас па дар чых ля сах».

І гэ тыя ды ску сіі выг ля да юць як раз мо
ва глу хо га са сля пым, якіх хо ча вес ці куль
га вы. Тым больш што не ка то рыя тлу ма
чаць іх кеп скай ці па даз ро най во ляй дру
го га бо ку. Так як праф. Гу тоў скі: «Адзі ны 
ар гу мент для рэз кі — гэ та вы ка ры стан не 
сы ра ві ны ў пэў най сту пе ні, на пры клад, 
для па трэб мяс цо вай су поль нас ці. Дру гі 
ар гу мент — гэ та пра цоў ныя мес цы. Але 
тут бес п ра цоўя ня ма, бо цяж ка знай с ці су
пра цоў ні каў. Ад нак са мым не да рэч ным 
ар гу мен там з’яў ля ец ца тое, што вы сеч ка 
слу жыць для аба ро ны пры ро ды (смех). 
А вось гэ та і зніш чае пры ро ду!»

vМі ра ЛУк ША

Ня роў нае зма ган не 
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http://krynica.info Леапольда Родзевіча
125 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 па лі тыч ны і гра мад скі дзе
яч, дра ма тург, пуб лі цыст, па эт Ле а польд 
Ро дзе віч на ра дзіў ся 12 чэр ве ня 1895 г. 
у фаль вар ку Кур’ я наў ш чы на (Ла гой скі ра
ён, Мін ская воб ласць). Па хо дзіў са шля
хец ка га ро ду, які да па чат ку ХХ ст. ася
ля ніў ся. У Ле а поль да бы лі тры ся стры 
— Яд ві га, Яні на, Ма рыя, а так са ма брат 
Час лаў, паз ней вя до мы бе ла ру скі гра мад
скі і тэ ат раль ны дзе яч.

Ле а польд Ро дзе віч скон чыў па чат ко
вую шко лу ў мя стэч ку Крайск на Ла гой ш
чы не. У 1909 г. скон чыў га рад ское ву чы
ліш ча ў Вя лей цы. Пад уп лы вам „На шай 
ні вы” па чаў пі саць пабе ла ру ску. У 1914 г. 
пе ра е хаў у Віль ню, жыў там у ся стры. Ка
ля трох ме ся цаў пра ца ваў на цу кер ка вай 
фаб ры цы „Вік то рыя”, пас ля — тэх ніч ным 
чар цёж ні кам Ся лян ска га бан ка. Эк стэр
нам здаў іс пы ты на хі мі катэх ні ка. У гэ ты 
час да лу чыў ся да бе ла ру ска га ас вет ніц
ка га ру ху. Па вод ле ўспа мі наў Паў лі ны 
Мя дзёл кі, Ро дзе ві ча ў кам па ніі з Мак сі
мам Га рэц кім і Зміт ра ком Бя ду лем ча ста 
мож на бы ло ба чыць у ка вяр ні „Зя лё ны 
Штраль”, якая бы ла ад ным з мес цаў су
стрэч і раз моў бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі.

Ро дзе віч удзель ні чаў у Бе ла ру скім му
зыч надра ма тыч ным гур т ку, ра зам з бра
там Час ла вам і сяст рой Яд ві гай у скла
дзе тру пы Іг на та Буй ніц ка га вы сту паў 
у тэ ат раль ных па ста ноў ках. Ка лі па ча
ла ся Пер шая су свет ная вай на на фронт 
не быў ма бі лі за ва ны, па коль кі ра ней пе
ра нёс апе ра цыю на стра ва во дзе. Пе рад 
на сту пам ня мец кіх вой скаў у 1915 г. па кі
нуў Віль ню. Па ехаў у го рад Ге ор гі еўск на 
Паў ноч ным Каў ка зе, дзе жы ла ся стра Яні
на. Ней кі час пра ца ваў у кан ды тар скім ка
а пе ра ты ве. Пас ля Лю таў скай рэ ва лю цыі 
1917 г. у Ра сіі ма бі лі за ва ны ў ра сій скае 
вой ска, ад куль неў за ба ве ўцёк і на кі ра
ваў ся ў Мінск, які быў за ня ты ня мец кі мі 
вой ска мі.

З 1919 г. Ро дзе віч жыў у Мін ску, вык
ла даў у мяс цо вай ся мі год цы, пра ца ваў 
пі са рам у Бе ла ру скай ва ен най ка мі сіі і чы
ноў ні кам у бе ла ру скім мі ні стэр стве сель
скай гас па дар кі. У 1921 г. зноў вяр нуў ся 
ў Віль ню. Рэ да га ваў бе ла ру скія ві лен скія 
га зе ты: „Бе ла ру скія ве да мась ці”, „Бе ла ру
скі звон”, „На ша бу ду чы ня” (19221923). 
За сна ваў Бе ла ру скую дра ма тыч ную май
стэр ню, спры яў вы дан ню тво раў бе ла ру
скіх пісь мен ні каў — Ула дзі мі ра Жыл кі, 
Ула дзі мі ра Ду боў кі. З 1921 г. — дзе яч Бе ла
ру скай рэ ва лю цый най ар га ні за цыі. Адзін 
з іні цы я та раў уступ лен ня ў 1923 г. БРА 
ў КПЗБ. Пе рас ле да ваў ся і арыш тоў ваў ся 
ў 1923 г. У 1924 г. сак ра тар Гро дзен ска га 
пад поль на га ак руж но га ка мі тэ та КПЗБ. 
Зза пе рас ле ду ўлад во сен ню 1925 г. пе раб
раў ся ў Мінск. Кі ра ваў за меж най рэ дак цы
яй прад стаў ні цтва ЦК КПЗБ, быў рэ дак та
рам „Бю ле тэ ня ІДК КПЗБ”, у 19251934 гг. 
рэ дак тар га зе ты „Чыр во ны сцяг” і ча со пі са 
„Баль ша вік”, пра ца ваў у Ка мі сіі па вы ву чэн
ні За ход няй Бе ла ру сі пры АН БССР.

Як лі та ра тар Ро дзе віч дру ка ваў ся 
з 1912 г. Ён аў тар п’ес „Пак рыў джа ныя”, 
„Блуд ні кі”, „Збян тэ жа ны Саў ка”, „Пас ла
нец”, „Ба га ты і бед ны”, „Дось віт кі”, „Ка ва
лі”, „Кон скі пар т рэт”, збор ні каў вер шаў 
„Бе ла русь” (1922), „На па ня во ле ных го
нях” (1928), збор ні каў апа вя дан няў „Рэ ва
лю цый ным шля хам” (1928), „Вог ніш ча ба
раць бы” (1930). Мно гія тво ры Ле а поль да 
Ро дзе ві ча, асаб лі ва „Збян тэ жа ны Саў ка”, 
да гэ туль ста вяц ца тэ ат раль ны мі ка лек
ты ва мі Бе ла ру сі.

Ле а поль да Ро дзе ві ча арыш та ва лі ў лі
пе ні 1933 г. па спра ве так зва на га „Бе ла
ру ска га на цы я наль на га цэн т ра”. Выс ла
ны ў Са ра таў, дзе пра ца ваў у ляс ні цтве, 
жыў у сям’і ста рэй ша га бра та. Паў тор на 
арыш та ва ны НКВД у 1938 г. Дак лад ныя 
да та і мес ца гі бе лі не вя до мыя.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Рэ лі гій нае жыц цё ў Бе ла ру сі, якая за 
са вец кім ча сам за ста ва ла ся най больш 
атэ і стыч най рэс пуб лі кай, ужо больш за 
трыц цаць га доў як ад ра дзі ла ся. Праў да, 
ад ра дзі ла ся яно зу сім не та кім, якім бы
ло да та го ча су, ка лі ўла ду ў свае ру кі ўзя
лі баль ша ві кі. Даў но ўжо ня ма мно ства 
куль та вых хра маў, якія пры ваб лі ва лі ар
хі тэк тур най пры га жос цю по зір кі мі на коў, 
а да рэ лі гіі ў боль шас ці на ват тых, хто 
на зы вае ся бе вер ні кам, стаў лен не час
ця ком уты лі тар нааб ра да вае. Га лоў нае 
— пах рыс ціць дзі ця, маг чы ма, па вян чац
ца, ну і ад пець ня бож чы ка. Ін шым ра зам 
мож на зай с ці ў цар к ву, каб па ста віць 
свеч ку. Да спо ве дзі і са праў ды хрыс ці ян
ска га жыц ця асаб лі вай ця гі ня ма. Та кія 
ака ліч нас ці і абу моў лі ва юць з’яў лен не 
так зва ных „пра ва слаў ных атэ і стаў”, як 
ад ной чы на зваў ся бе ця пе раш ні няз мен
ны бе ла ру скі пра ві цель.

Праў да, ад ной чы ад ра дзіў шы ся рэ лі
гій нае жыц цё пад ш тур х ну ла тых, ка му 
яно не а бы я ка ва, да яго вы ву чэн ня і асэн
са ван ня. Так па ча лі з’яў ляц ца сай ты ка
ля рэ лі гій най на кі ра ва нас ці, дзе мож на 
знай с ці не толь кі на ві ны, да тыч ныя раз
на стай ных кан фе сій, але і ці ка выя ар ты
ку лы. Ад ным з та кіх пар та лаў мож на лі
чыць Кры ні ца.IN FO, што мес ціц ца ў ін тэр
нэ це па ад ра се https://kry ni ca.in fo.

Ства раль ні кі і ідэй ныя нат х няль ні кі 
сай та пер са наль на ся бе ча мусь ці ні як не 
абаз на чы лі. Толь кі на ста рон цы „Ін фар
ма цыя пра су поль насць”, вый с це на якую 
яш чэ трэ ба доб ра па шу каць, каб знай с ці 
ў пра вым ніж нім вуг ле цэ ла га вы яў лен
ня, рас па вя да ец ца пра іх. «Гра мад ская 
іні цы я ты ва „Су поль насць хрыс ці ян скіх 
жур на лі стаў і бло ге раў” бы ла зас на ва ная 
25 лю та га 2014 го да на схо дзе ў Мін ску. 
Яна аб’ яд ноў вае пра фе сій ных жур на лі
стаў, жур на лі стаўама та раў, ад мі ніст ра та

раў па ра фі яль ных сай таў і бло ге раў, якія 
суп ра цоў ні ча юць як са свец кі мі, так і з рэ
лі гій ных СМІ роз ных хрыс ці ян скіх кан фе
сій Бе ла ру сі. У са ка ві кучэр ве ні 2014 го да 
быў пра ве дзе ны кон курс жур на ліс ц кіх ма
тэ ры я лаў „Жыц цё пад сэр цам”, пе ра мож
цы якіх ат ры ма лі каш тоў ныя пры зы ад 
ар га ні за та раў. Кон курс пла ну ец ца быць 
што га до вым. У са ка ві ку 2014 го да быў 
за пуш ча ны блог су поль нас ці, а 26 траў ня 
— сайт Кры ні ца.IN FO. 6 жніў ня сайт пе раў
т во ра ны ў пар тал», — ад зна ча ец ца там, 
з ча го вы ні кае, што сай ту ўжо больш за 
шэсць га доў. За гэ ты час яго ўла даль ні кі 
ча мусь ці не па жа да лі на поў ніць ад па вед
ным зме стам ста рон ку „Рэ дак цыя”. Там 
не маг чы ма ўба чыць ні якіх проз віш чаў ці 
імё наў — да ец ца толь кі элек т рон ны ад рас 
і ад ра сы Кры ні цы.IN FO ў Fa ce bo ok і VK.

Больш менш змя стоў ная ін фар ма цыя, 
якая раск ры вае сут насць пар та ла, мес
ціц ца ў руб ры цы „Кан такт”, вый с це на 
якую так са ма зна хо дзіц ца ў пра вым ніж
нім вуг ле вы яў лен ня. „Хрыс ці ян скі пар
тал «КРЫ НІ ЦА.IN FO» па дае дак лад ную 
ін фар ма цыю аб жыц ці ўсіх хрыс ці ян скіх 
кан фе сій Бе ла ру сі, пра ўза е ма ад но сі ны 
цар к вы і гра мад ства, аб гра ма дзян скай 
па зі цыі вер ні каў, аб даб ра чын нас ці і са
цы яль най ад каз нас ці. Мы ана лі зу ем, 
ка мен ту ем, ды ску ту ем, але не кра на ем 
дак т ры наль ныя ад роз нен ні, а зак ра на ем 
тое, што са праў ды аб’ яд ноў вае вер ні каў 
усіх кан фе сій — лю боў да Бо га, лю боў да 
род най кра і ны, не а бы я ка васць да ця пе
раш ня га гра мад ства і да на шай агуль най 
бу ду чы ні”, — га во рыц ца там. Пры гэ тым 
ула даль ні кі пар та ла ад зна ча юць, што ён 
— уні каль ны пры клад су пра цоў ні цтва 
пра ва слаў ных, ка та лі коў і пра тэ стан таў, 
лю дзей роз ных рэ лі гій ных і па лі тыч ных 
по гля даў.

vАляк сандр ЯкІ Мюк

У кож на га з нас свой шлях. Да ро
га жыц ця? Ці толь кі мар ш рут на 
кар це (gps)? Ці толь кі звы чай ная 
сцеж ка праз лес ці па лі? Ці ву лі

цы ў вя лі кім го ра дзе? Гэ та грун та вая ці 
ас фаль та ва ная да ро га? Ёсць так са ма ма
сты, якія даз ва ля юць пай с ці ў да лей шы 
мар ш рут. Мы па да рож ні ча ем па іх ча ста ці 
рэд ка. Мо жа, толь кі не каль кі ра зоў у жыц
ці. Ёсць роз ныя шля хі. Да ро га на пра цу, 
у шко лу. Да ро гі да ста лас ці — ця пер ка нец, 
ідуць эк за ме ны, ка нец шко лы і вы пуск
ныя эк за ме ны. Па мя та е це та кую пес ню 
Ёна ша Коф ты «Твой час» у вы дат ным вы
ка нан ні Кшыш та фа Клен ча на?

Nikt nam nie po wie: żeg naj!
Mó wią nam: do wi dze nia!
Przed na mi dro ga nie jed na,
dro ga ludz kie go is t nie nia.
Jes teś sios t rą i bra tem,
jes teś jed nym z nas,
szu kaj zgo dy ze świa tem,
ru szaj, przy szedł twój czas!
Ref.:
Da le ka dro ga, przy ja cie lu,
da le ka dro ga.
Ru sza nas wie lu
ku swo im ce lom
na włas nych no gach.
Wszys t kie go nas nie uczy

star szych przes t ro ga,
bę dzie my błą dzić,
bę dzie my klu czyć,
da le ka dro ga.
Dale ka dro ga cię onieś mie la
jak in nych wie lu,
lecz sta nąć w miej s cu,
to zos tać z ty łu,
tak, przy ja cie lu.

Да ро га вя дзе нас ку дыне будзь. Але 
так са ма ад дзя ляе ад та го, што зна хо дзіц
ца на пе ра дзе і ад та го, што зза ду. З ле ва га 
і пра ва га бо ку. А ў ся рэ дзі не гэ та га — па да
рож нік. Мы! Ніх то нам не ска жа «бы вай»! 
Ска жуць нам «Да па ба чэн ня! Па куль! Гэй! 
Cześć!».

У мя не шмат та кіх да рог. Як і ўва ўсіх 
нас. У рэш це рэшт кож ны шу кае зго ды 
з усім све там. Але ад на з іх ней кім чы нам 
асаб лі вая і бліз кая. Яна даз ва ляе мне 
вяр нуц ца ў мой род ны дом. Даз ва ляе мне 
вяр нуц ца на ўлас ных на гах. Яна так са ма 
да зво лі ла мне ад п ра віц ца на аў то бу се 
ПКС з Га рад ка, каб «мы ліц ца і блу каць», ка
лі «прый дзе мой час».

Гэ та кра ё вая да ро га № 65 (даў жы ня 
224, мар ш рут: дзяр жаў ная мя жа (Ра сія) — 
Гол дап — Алец ка — Элк — Гра е ва — Монь кі 

— Бе ла сток — Баб роў ні кі — дзяр жаў ная мя
жа (Бе ла русь). І мой уча стак гэ тай да ро гі: 
Бе ла сток — Баб роў ні кі. За год пра яз джаю 
яе амаль двац цаць ра зоў. Ка лісь ці гэ та 
бы ла да ро га з гра ніт най кост кі, за раз гэ та 
ас фаль тоў ка. Я ез джу ту ды ў роз ны час 
го да. Вяс ной у гэ тай ка ран цін най сі ту а цыі 
я яш чэ не ез дзіў па гэ тым шля ху. Апош ні 
раз быў у пра ва слаў нае Ра ство. Ка ля двац
ца ці ра зоў — гэ та ні шмат, ні ма ла. У са мы 
раз? Не ве даю яш чэ.

Ан джэй Ста сюк з да ро гі № 993 Жміг руд 
— Гор лі цы.

«Ня ма вя лі кай роз ні цы па між яз дой па 
азі яц кім ці поль скім лан д шаф це. Роз ні ца 
па між ад ным і дру гім не вя лі кая, бо пры га
жосць ад на. Ка лі мы па да рож ні ча ем па 
гэ тай кра і не, праз гэ ты свет... Вось як з па
да рож жа мі, мес ца абы я ка вае, са праў ды... 
Мес ца, па ра абы я ка выя. Свят ло све ту 
заў сё ды здоль нае ас ляп ляць нас сва ёй 
эстэ тыч най пры га жос цю... Тое, што мы ат
ры ма лі для на зі ран ня, трэ ба вы ка ры стоў
ваць, бо праз ім г нен не гэ та га не бу дзе. 
Та му што ге аг ра фіч ная рэ ча іс насць абы
я ка вая. Важ ная ма тэ рыя све ту. Важ нае 
свят ло, важ ныя фор мы. І не важ на, ад куль 
яны бя руц ца».

Гэ та дае па да рож жа, што мо жаш ба
чыць і ра сказ ваць са мо му са бе пра гэ тае 
па да рож жа, пра гэ тае мес ца. Та му што 
нель га ра сказ ваць пра мес ца стар ту без 
мес ца мэ ты. Трэ ба вы ехаць на да ро гу, каб 

уба чыць гэ та. Ад чуць. Ад чуць, што даў 
нам свет для ўба чан ня. Што бы ло ство ра
на для нас тут, на Пад ляш шы. Вяс на, Май 
— гэ та доб рае спа лу чэн не. Вель мі доб ра 
вяр нуц ца да до му, да па мя ці пра сва іх бліз
кіх. Праз гэ ты кра я від едзеш іна чай, чым 
праз усе астат нія. Гэ та не толь кі да ро га, 
Кны шын ская пуш ча, лу гі, па лі. Гэ та не толь
кі свят ло гэ та га мес ца, да дзе нае нам для 
на зі ран ня. Гэ та Твая да ро га, Твой лес, лу гі 
і па лі. Тваё мес ца для жыц ця. Ін шыя ўжо 
не бу дуць та кі мі. Яны не бу дуць Тва і мі. На
ват ноч чу мо жаш ад чуць пах гэ та га свят
ла. Усё ба чыш. Вось так пах не Твая кра і на. 
У кан цы вя лі ка га све ту, з пра ва га бо ку кар
ты, на ўсхо дзе. Па да ро зе № 65.

Я пра шу кож на га зна ё ма га, хто едзе 
ту ды, ка лі ла ска, пак ла ні ся ад май го імя 
Ма ці Пад ляш скай Зям лі. Пра шу пры ві таць 
гэ ту зям лю. Я не ве даю, ча му раб лю гэ та. 
Мо жа, гэ тая зям ля ве дае? Ка лі бу ду там 
на ступ ным ра зам, я спы та ю ся ў яе.

Да ро га да род на га до ма, на ват без 
дзён на га свят ла, ас ле піць нас сва ім ззян
нем пер шас най пры га жос ці.

Ужо ў Ка ра лё вым Мос це вяр та ец ца 
ўсё — Я БЫЎ ТУТ! Я БЫ ЛА ТУТ. На Стан цыі 
Ва лі лы па ва роч ваю нап ра ва, по тым праз 
зак ры тыя пу ці. Мі наю бу дын кі над ляс ні
цтва Ва лі лы. І та ды ўжо ве даю, што не заб
лу джу і не бу ду пят ляць. Я ся стра і брат! 
Я адзін з вас!

vдар’ юш ЖУ кОЎ скІ

Мая да ро га
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14.06 — 20.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Не пад да вай ся плёт кам. 
Прас вят лі ўсе змо вы і ін т ры гі. Не па зы чай, бо 
пас ля бу дзе цяж ка спла ціць. Па мяр коў на ля нуй-
ся і ча стуй ся вы со ка ка ла рый ны мі сма коц ця мі. 
Твой вы сі лак не пой дзе ўпу стую. Удас ца та бе 
спа лу чыць пры ем нае з ка рыс ным і мак сі маль-
на вы ка ры стаць усе на го ды.
(21.04. — 21.05.) Твая сум лен насць і фа хо-
васць ды ад дан не на пра цы бу дуць заў ва жа ны. 
Не па ра зу мен ні ра зы дуц ца «па кас цях» і не бу-
дзе це па мя таць, пра што бы лі спрэч кі. Ка лі шу-
ка еш пра цу, ус пом ні пра ста рое мес ца — мо жа 
там спат рэ біш ся. Доб ра зро біць та бе пла ван-
не або яз да на ро ва ры. Лю дзі бу дуць трак та-
ваць ця бе як пра ва ды ра і ма цу ка.
(22.05. — 22.06.) 14-18.06. мо жаш рас ча ра-
вац ца ў кім сь ці бліз кім. Дзя ку ю чы Са тур ну 
спра віш ся з усі мі аба вяз ка мі. Бу дуць та бой за-
хап ляц ца. Толь кі не тэс ці руй сва ёй ук ра сы на 
чы ім сь ці пар т нё ры. 14-16.06. гэ та бу дзе асаб-
лі ва не бяс печ на. До ма кры ху змен. На пра цы 
па ляп шэн не фі нан саў. Спар тыў ны дух.
(23.06. — 23.07.) Да вя рай лю дзям, якія хо чуць 
твай го шчас ця. З 17.06. аж да 23.06. бу дзеш 
мець бе зу моў ную пад трым ку ата чэн ня. Пас ля 
19.06. мо жа ча каць ця бе спа валь нен не ў істот-
ных спра вах. 14-16.06. га ра чая жарсць, якой 
не змо гуць даць ад по ру асаб лі ва Ра кі з пе ра-
ло му ІІ і ІІІ дэ ка ды. 15-21.06. ад ва га і пас ля доў-
насць пры ня суць та бе пра цэн ты. Па шыр свае 
ква лі фі ка цыі; мо жаш мець шанц знай с ці сваю 
жыц цё вую да ро гу. Да 17.06. уда лы ход су до-
вых і чы ноў ніц кіх спраў, ква лі фі ка цый ных раз-
моў. Сла ба ва тыя яш чэ сі лы і іму ні тэт.
(24.07. — 23.08.) З 19.06. хтось ці мо жа ад мо-
віць та бе ад да па мо гі і лёг ка ад ня сец ца да твай-
го пла ну. Час на ду хо выя по шу кі і ўнут ра ны раз-
вой. Мно га бу дзе тва рыц ца ў ха це і ў кам па ніі. 
14-18.06. мо жа да ну ля апус ціц ца твая ма ты ва-
цыя на ра бо це. За ся родзь ся на сва ёй асо бе. 
15-20.06. зва жай на ві ру сы, за ра на не кі дай 
ля кар стваў.
(24.08. — 23.09.) 14-18.06. ча сам не бу дзеш 
ве даць, што для ця бе ка рыс нае, а што не. 14-
16.06. мо жаш зруй на ваць сваю па зі цыю праз 
ка хан не! Бу дзеш ду шой кам па ніі. На пра цы 
шан цы на па вы шэн не. Будзь эла стыч ны, не на-
гі най рэ ча іс нас ці да сва іх па трэб ці ўяў. Моц на 
сту пай па зям лі. Зда роўе неб ла гое. Змя ні пры-
чо ску, пар фу му.
(24.09. — 23.10.) З 17.06. (да 23.06.) па вы шэн-
не, якое та бе зап ра па ну юць, бу дзе аз на чаць 
больш аба вяз каў і боль шую ад каз насць за ма-
ла боль шыя гро шы — доб ра па ду май. Зва жай 
на пра фе сій ныя вы ра шэн ні. Вар та пра вес ці ме-
даб с ле да ван ні. На ву чы ся пя чы хлеб!
(24.10. — 22.11.) Зад ба еш аб свае ін та рэ сы 
і пам но жыш ма ё масць. Са мот ныя Скар пі ё ны за-
хо чуць глы бо кіх пе ра жы ван няў і моц ных жар с-
цяў — бу дзе гэ та 15-21.06., го ра ча і ры зы коў-
на, асаб лі ва ка лі зак ру неш ра ман з кім сь ці, хто 
нес ва бод ны. Спа кой на ня хай спяць Скар пі ё ны, 
якія ву чац ца ці зай ма юц ца на ву ко вай дзей нас-
цю. 15-21.06. доб ры час па чаць трэ нін гі ці рэ-
а бі лі та цыю. 17.06. (да 23.06.) зро біш аг ром ны 
пра грэс і зас лу жыш на прыз нан не. З 18.06. не 
бу дзеш най лепш ся бе ад чу ваць, бу дзеш туж лі-
вы не вя до ма з-за ча го, з раз гай да ным наст ро-
ем, за су му еш па няз дзей с не ным. 14-18.06. не 
па га дзі ся на штось ці, што быц цам бы мае быць 
для ця бе доб рым.
(23.11. — 22.12.) 14-18.06. ра шэн ні ака жуц ца 
ня лёг кі мі, але не бу дзеш іх шка да ваць. За аш ча-
дзіш кры ху гро шай, а яны не тра пяць у не ад па-
вед ныя ру кі. У тва ім жыц ці па я вяц ца ад на дум цы, 
з які мі ад ра зу на ла дзіш вы дат ны кан такт. Але не 
ста рай ся хут ка бра тац ца. З 17.06. шы ку ец ца та-
бе па вы шэн не або вя лі кая прэ мія, але не пра-
водзь у фір ме ча су пас ля ра бо ты і ў вы ход ныя. 
15-21.06. бу дзеш мець маг чы масць пад за ра-
біць, але ні чо га не ра бі не ле галь на. 14-18.06. 
мо жа хтось ці па пра сіць у ця бе вя лі кую па зы ку, 
але па ду май, ці бу дзе шанц яе са бе вяр нуць.
(23.12. — 20.01.) З 17.06. боль шасць тва іх 
праб лем вы ра шыц ца са ма па са бе і без твай-
го ўдзе лу. 14-16.06. бу дзеш няў пэў не ны і пе-
ра па ло ха ны. За ах воць ся да ву чо бы. Зап ла нуй 
час для па ры, най лепш 17-23.06. Ка лі ты на-
ра дзіў ся ў ІІІ дэ ка дзе, зай г рае для ця бе марш 
Мен дэль со на. Но вае па чуц цё мо жа раз ві нуц-
ца ма лан ка ва. Пач неш пра ца ваць за двух, дык 
і змо жаш зда быць шмат.
(21.01. — 19.02.) 19-23.06. не на туж вай ся, ад-
па чы вай. 14-16.06. піль нуй сваю ха ту, да га ва-
ры ся з су се дам, каб на гля даў за ёю, ка лі ця бе 
не бу дзе до ма. Хоць цяж ка ця бе выр ваць з хат-
ня га гняз дзеч ка. Мо жаш ан га жа вац ца ў ра монт 
(пой дзе спраў на). Ад ка хан ня не ўця чэш. 15-
19.06. хтось ці знер вуе ця бе бе зад каз нас цю, 
бу дзе ўця каць ад аба вяз каў і абя цан няў. Так са-
ма з гра шы ма хіст ка.
(20.02. — 21.03.) 14-16.06. лі чы ся з кож ным 
пра ціў ні кам, асаб лі ва, ка лі ён быц цам бы 
сла бей шы. 15-21.06. змо жаш вель мі мно га. 
З 17.06. (да 24.06.) сме ла ла ві кож ную на го ду. 
Але з 18.06 не пад піс вай да моў і не ра бі боль-
шых па ку пак. Не пла нуй боль шых змен у кар’ е-
ры. Пры хва ро бе 13-18.06. па я віц ца не ча ка ны 
ра ту нак, бу дзеш ве даць, што ра біць.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. гу бер н скі го рад на 
Вол зе, 2. кіс ла ва ты на пі
так, 3. уча стак зям лі па між 
гас па дар чы мі бу дын ка мі, 
4. 2,54 сан ты мет ра, 5. дзяр
жа ва з То кіо, 6. неп ры ем
ны пах, 7. гу стая стра ва са 
зва ра ных круп, 8. Дзе сяць 
за па ве дзяў, 9. служ бо вы 
раз рад, 10. дзяр жа ва з Ка
пен га ге нам, 11. адзін ка 
спад чын нас ці жы во га ар
га ніз ма, 12. прын цы по вая 
збож жа вая куль ту ра паў д нё ва га ўсхо ду Азіі, 
13. ма ці Жы гі мон та Аў гу ста з ро ду Сфор цаў, 
14. тлу сты вер х ні слой сква ша на га ма ла ка, 
15. пер пен ды ку ляр ная даў жы ні, 16. пра цоў
нае прад пры ем ства саў гас ні цы, 17. на се ле ны 
пункт з бур га міст рам, 18. тон кі слой ле дзя ных 
крыш та лі каў на аха ло джа най па вер х ні, 19. ла
ка ма тыў з па ра вай ця гай.

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 — афа рызм.

(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 20 ну ма ра
Ка ба рэ, па па раць, лоў ля, плач, жук, ом, 

печ, пя дзя, ма шы на, ду ша, кі но, Бы каў, ва
жа ты, Да нія, кроў.

Ра шэн не: У крэ ды то раў леп шая па мяць 
чым у даў ж ні коў.

„Кож ны сам сваю ка пае студ ню...”

Гэ тыя муд рыя сло вы не ка лі агу чы ла ў ад ным са сва іх 
вер шаў не за быў ная і та ле на ві тая Ні на Ма цяш.

Кож ны з нас — гас па дар свай го лё су. Ча сам бы вае, 
што дзяў чы на, па ка хаў шы, не слу хае ні чы іх па рад. („Зай-

з д рос цяць, та му і ад га вор ва юць ад аб ран ні каў”, — на шэп т вае 
ўнут ра ны го лас). А ча му ж і не па зай з д рос ціць — вы со кі, пры-
го жы, га вар лі вы, ус меш лі вы і, ка неш не ж, май стар — за ла тыя 
ру кі. А яш чэ — раў ні вы. (Раў нуе, зна чыць, ка хае). А да лей — як 
у тым анек до це:

1. Ро за Мар каў на, а што та кое ка хан не?
2. Ой, Со фач ка, усё про ста: гэ та ка лі зак ры ва еш во чы на ўсе 

яго не да хо пы. Пас ля ад к ры ва еш, а ўжо двое дзе так.
Мая гі сто рыя наў рад мо жа стаць да па мож ні кам па лёг кай 

і спа кой най пу ця ві не жыц ця. За тое яе не на за веш сум най.
Бы ло ўся го... Але па ча ло ся, як заў сё ды бы вае ў час пер шай 

су стрэ чы, — „умя шаў ся” мозг. Агуль на вя до ма, што ён спраў на 
пра цуе 24 га дзі ны ў сут кі, 365 дзён на пра ця гу го да, ад са ма га 
дня на ра джэн ня і да тае па ры, па куль не за ка ха еш ся. „Бы вай, 
ро зум, суст рэ нем ся заў т ра”, — як лю біць га ва рыць мая зна ё-
мая.

Муж чы ны ў сваё ап раў дан не за здра ды сцвяр джа юць, што 
да гэ та га фак ту трэ ба ста віц ца з па зі цыі сум лен ня: „Жа но чая 
здра да менш ла гіч ная. Муж чы не, каб быць вер ным, не аб ход на 
ся бе стрым лі ваць. Жан чы не ла гіч ней быць вер най”. Як вам, да-
ра гія спа да рынь кі, та кі вер дыкт?

Упэў не на, што заў сё ды не аб ход на ве рыць у так зва ную тэ о-
рыю дзвюх па ла він. Ка лі лю дзі ство ра ны адзін для дру го га, то 
ўсё ў іх ат рым лі ва ец ца най леп шым чы нам. А ка лі праз ней кі 
час за ціш ша па чы на юц ца не па ра зу мен ні, то, хут чэй за ўсё, гэ та 
не тваё. Трэ ба тэр мі но ва рас стац ца, каб зра зу мець, ці не кам-
фор т ней вам бу дзе жыць па а соб ку. І ка лі вы не су му е це без аб-
ран ні ка, не шу ка е це су стрэ чы, то і не пра цяг вай це ад но сі н з ім.

Мне спа да ба ла ся не ка лі па чу тае ад гі да ў Фін лян дыі па ве-
дам лен не аб тым, што ў іх ма ла дыя лю дзі, па ка хаў шы ад но ад-
на го, жы вуць без шлю бу тры га ды, не за во дзя чы дзя цей. Ка лі 
не рас ча ра ва лі ся за гэ ты час ад но ў ад ным, — зна чыць, бу дзе 
вя сел ле і шчас лі вая сям’я. Та му ў гэ тай кра і не ма лы ад со так 
раз во даў і неш час лі вых сем’ яў.

У нас жа ча ста сем’і ства ра юц ца па гэ так зва на му „за лё ту”. 
(Неп ры го жая, але ат ле тыч на га скла ду дзяў чы на Лі да хлоп ца 
з ар міі не ча ка ла, а па джы да ла. „Ну, ка ха нень кі-род нень кі, ас це-
ра гай ся-бе ра жы ся!”)

Ніх то ні ко лі не пад ліч ваў па ла ма ных дзя во чых лё саў праз 
хла пе чую бе зад каз насць. Але, як у на ро дзе ка жуць, пла чам ро-
та не па пра віць... І га ду юц ца не маў лят кі без баць коў скай ла скі, 
без ста ноў ча га прык ла ду муж чы ны ў до ме. А мо жа, так лепш, 
чым быў бы по бач вы пі во ха і лай дак. Хто ве дае...

Пра ся бе толь кі і ска жу: я ў шлю бе (страш на агу чыць) 53 га-
ды. І за кон чу зноў жа сло ва мі Ні ны Ма цяш (свет лая па мяць!).

Што мі ну ла ся, не шка да,
Што мі ну ла ся, блас лаў ляю.
На ват стра ты і на ват боль
Свет лай но тай ма ёй адз на чу.
А над тым, што ні ко лі са мной
Не ад бу дзец ца, — пла чу, пла чу.

vТа ма ра ЛАЎ РАН ЧУк

Ця пер у вёс цы 
ма ла дрэў

За мі ну лыя 50 га доў у вёс цы Но вае Ляў ко ва На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та шмат што змя ні ла ся. Не-
ка то рыя жы ха ры па бу да ва лі но выя да мы і або ры ды ўжо 
не драў ля ныя, а му ра ва ныя. Зні ка юць драў ля ныя пла ты, 
брам кі і ла вач кі. На па над вор ках і пры ву лі цы ня ма ка ло-
дзе жаў з жу раў ля мі. Бы лі пры да маш нія ага ро ды з ага род-
ні най і са доч ка мі, у якіх рас лі яб лы ні, гру шы, віш ні і слі вы 
двух-трох ві даў, а так са ма кус ці кі ма лін, чыр во ных і чор ных 
па рэ чак ды аг рэ сту. У квет ка вых ага род чы ках цвілі лі ло вы 
або бе лы бэз, ча ром ха, яз мін.

На шы дзя ды і баць кі ка ля хат і сель ска гас па дар чых 
бу дын каў са дзі лі перш-на перш лі ста выя дрэ вы: бя ро зы, лі-
пы, ясе ні, вя зы, вер бы, клё ны ды ра дзей каш та ны і ра бі ны. 
І рас лі яны пры го жыя. У ага ро дзе май го баць кі рас лі вы со-
кія бя ро зы, ясень, вяр ба і лі па. Пад імі на тра вя ні стым ды 
з мо хам уз меж ку ле там і во сен ню рас лі крас ню кі, баб кі, сы-
ра еж кі (іх най больш), а на ват ба ра ві кі. Коль кі ра зоў мы яш-
чэ ў дзя цін стве ся дзе лі на тоў стых га лі нах вяр бы і, як нам 
та ды зда ва ла ся, бы ло гэ та вы со ка-вы со ка. Толь кі ў двух 
вы пад ках пры ста до лах на ка лё ніі Но ва га Ляў ко ва да гэ-
тай па ры ра стуць шмат га до выя тоў стыя сос ны-пры га жу ні.

Ця пер у ма ёй вёс цы вель мі ма ла лі ста вых дрэў, а шка да. 
Ня ма вы со кіх пры го жых дрэў. За ста лі ся яны толь кі ў ма ёй 
па мя ці. Ссек лі лі пы, вер бы і зда ро вы пры го жы каш тан. Не 
са дзяць бя роз, ліп і клё наў. А гэ та ж та кія пры го жыя дрэ вы. 
Мне яны па да ба юц ца, асаб лі ва во сен ню. Яны ма юць та кое 
ка ля ро вае за ла ці стае ліс це. А што са дзяць? Дык вось — туі, 
а ча сам елач кі. Са дзяць ма ла і гэ тых дрэў цаў.

Рэд ка хто па са дзіць пла да нос ную яб лынь ку, гру шу, ві-
шань ку або сліў ку. Ма ем уся го тры пры да маш нія са доч кі. 
У іх ра стуць устой лі выя на хва ро бы яб лы ні ста рых ві даў — 
рэ не та, ан то наў ка, каш тэ ля, крон сэль ка, аліў ка і ма лі наў ка. 
За раз у іх усё менш ды менш сліў і ві шань. Мы ў дзя цін стве 
ўры ва лі ся ў чу жыя сад кі. За па мя та лі ся мне вя лі кія са лод-
кія гру шы ды слі вы вян гер кі і рэн к ло ды.

За раз дрэў у вёс цы нам но га менш, чым бы ло ка лісь ці, 
уся го як на ля кар ства. Ся куць пры са ды кож ны год. Сё лет-
няй вяс ною так са ма ссек лі мно га вер баў і тры бя ро зы. 
Дрэ вы ў боль шай коль кас ці ра стуць пе ра важ на пры да-
мах, у якіх ця пер ніх то не жы ве. Без дрэў у ся ле не свой ска 
і сум на. Адзін з но ва ляў коў цаў вя лі кі лю бі цель пры ро ды 
па са дзіў бя ро за вы лес на сва ёй ся дзі бе на да во лі вя лі кім 
участ ку зям лі. У цёп лую па ру го да вы хо дзіць з ха ты і збі рае 
гры бы. (яц)
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У мі ну лым го дзе бы ла зда дзе на 
ў ка ры стан не эк с п рэ соў ка S8 
па між Бе ла сто кам і Вар ша вай. 
Та кая да ро га, па сут нас ці, да во лі 

шчыль на ад дзе ле ная ад на ва кол ля. Тут 
мае ад бы вац ца толь кі бес пе раш код ны 
са ма ход ны рух. Да рож ная па ла са ад га ро
джа ная ад вон ка вых ля соў і па лёў, а боль
шая звя ры на, якая ства ра ла б не бяс пе ку 
ра заг на ным аў та ма бі лям, мо жа пе ра ся
каць тую да ро гу толь кі па бе ска лі зій ных 
шы ро кіх ві я ду ках над ёю або пад так са ма 
шы ро кі мі пра лё та мі зні зу. І рух па той эк с
п рэ соў цы ад бы ва ец ца ў сво е а саб лі вым 
жо ла бе, з яко га гу ка і за ля цый ныя эк ра ны 
зас ла ня юць ві ды на най больш ці ка вае, ці 
то пры род нае, ці то ан т ра па ген нае, на ва
кол ле. Ша фёр мае мець да чы нен не толь кі 
з да ро гай...

Гэ та па між ва я вод скай і кра ё вай ста
лі ца мі. А з ін шых рэ гі я наль ных цэн т раў 
у Вар ша ву — то як? На пры клад, з Бель ска... 
Спяр ша трэ ба да е хаць да зга да най эк с п рэ
соў кі, на пры клад, у Зам б раў. А пас ля — гу
ляй ду ша!

А ка лі ка му ма ла ўзі рац ца ў ас фальт, 
толь кі мае жа дан не па ба чыць больш — ці 
то пры род на га ба гац ця, ці то тво раў рук ча
ла ве чых? Та ды са зга да на га Бель ска мо жа 
не спя шац ца ў Зам б раў, толь кі рэф лек сіў на 
пра е хац ца па та кой больш тра ды цый най 
да ро зе, па якой да эк с п рэ соў кі най да лей: 
це раз Браньск, Це ха но вец, Мал кі ню, Брок...

Пер шыя два га ра ды зна хо дзі лі ся ў ме
жах гі ста рыч на га Пад ляш ша. А з поў на чы 
Пад ляш ша ме жа ва ла з Нур скай зям лёй. 
Ко ліш нія ад мі ніст ра цый ныя зем лі ча ста 
бы лі моц на не сі мет рыч ны мі, на пры клад 
Бельск зна хо дзіў ся на паў д нё вым ак рай ку 
Бель скай зям лі, якая на поў на чы ахоп лі ва
ла Рай г рад і Аў гу стаў. Гэ так жа бы ло і з Нур
скай зям лёй, якой ад мі ніст ра цый ны цэнтр 
быў у Ну ры, на са мым ус ход нім ак рай ку, 
за раз пры гра ні цы з Дра гі чын скай зям лёй 
Пад ляш ша, а за ход ні край ся гаў аж за Выш
каў — амаль па сён няш нюю Вар ша ву.

„Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства Поль
ска га” пі ша ў кан цы ХІХ ста год дзя так: „Нур 
— га рад скі па сё лак над Бу гам, Аст роў скі 
па вет, гмі на і па ра фія Нур. Рас па ло жа ны 
на пра вым бе ра зе ра кі, які вы сіц ца со рак 
стоп [ка рон ная ста па бы ла кры ху боль шая 
за 35 сан ты мет раў] над уз роў нем ва ды; 
ад лег лы 14 вёрст ад Це ха ноў ца, 15 вёрст 
ад Чы жа ва — стан цыі вар шаў скапе цяр бур
г скай чы гун кі, 30 вёрст ад Аст ро ві, 78 вёрст 
ад Сед ль цаў, 130 вёрст ад Вар ша вы. Ра ка 
Буг ад дзя ляе па сё лак ад Сяд лец кай гу бер
ні. Нур мае за раз драў ля ны па ра фі яль ны 
кас цёл, па чат ко вую шко лу, ям, 100 да моў 
і ка ля 1200 жы ха роў. У 1827 го дзе бы ло 75 
да моў і 514 жы ха роў, у 1860 го дзе 80 да моў 
і 813 жы ха роў, у тым 299 жы доў. Даў ней
шае зна чэн не гэ та га па сёл ка грун та ва ла ся 
на тым, што быў ён га лоў ным цэн т рам ган
д лю збож жам, да та го ж ста лі цай Нур скай 
зям лі з трох па ве таў: Нур ска га, Ка мен чы
каў ска га і Аст роў ска га. У Ну ры ад бы ва лі ся 
су ды і сей мі кі, на якіх вы бі ра лі двух пас лоў. 
За вяз кай па сёл ка быў, ве ра год на, за мак, 
які ахоў ваў пе рап ра ву це раз ра ку і зас це ра
гаў ад на па дзен няў яц вя гаў. З па шы рэн нем 
зем ля роб ства і раз вою ган д лю збож жам 
Нур ста но віц ца ган д лё вым цэн т рам. (...) 
Гваг нін па ве дам ляў, што го рад, ха ця драў
ля ны, вя дзе знач ны збож жа вы ган даль 
з Гдань скам. Тое са мае па дае Свян ціц кі 
ў апі сан ні Ма зо віі, сцвяр джа ю чы, што Нур 
ба гац цем мяш чан знач на пе раў зы хо дзіць 
шмат га ра доў. Швед скія вой ны і эка на міч
ны за ня пад кра і ны зруй на ва лі за мож насць 
го ра да, які пры няў вя ско вы ха рак тар 
і ў 1806 го дзе меў толь кі 400 жы ха роў”.

Па вод ле люст ра цыі Ма за вец ка га ва я
вод ства ад 1564 го да, го ра ду на ле жа ла 50 
ва лок доб рай зям лі. Ап ра ча зем ля роб ства 
мяш ча не зай ма лі ся сплаў лян нем збож жа, 
ган д лем і ра мя ством. Бы ло тут 9 мяс ні коў, 
20 выт вор цаў га рэл кі, 9 ган д ля роў га рэл
кай, 10 ры ба ло ваў і пэў ны лік пі ва ва раў, 3 
да ла ко пы, 2 ка ва лі, 3 шаў цы, 6 куп цоў, 12 
пе ка раў. Пік гас па дар ча га роск ві ту Ну ра 
вы па дае на па ло ву XVII ста год дзя. Ад бы ва
юц ца ча ты ры кір ма шы: у дру гую ня дзе лю 
да Вя лі кад ня, на Трой цу, на св. Да мі ні ка, на 
Адзі нац цаць ты сяч дзя віц (21 каст рыч ні ка) 

ды што тыд нё выя рын кі па аў тор ках і пят
ні цах...

А што ж гэ та за свя та аж Адзі нац ца ці 
ты сяч дзя віц? Па вод ле ад ной з ле генд 
бры тан ская прын цэ са Ур шу ля па да ла ся 
ў па лом ні цтва ў Рым. Суп ра ва джа лі яе дзе
сяць слу жа нак, а з кож най з іх сві та з ты ся
чы дзя віц. Бы лі яны ўсе за бі ты ў Кёль не на 
Рэй не гу на мі, ка лі Ур шу ля ад кі ну ла за лё ты 
іх ня га ва жа кі Аты лы...

Не толь кі швед скія вой ны нес лі зніш чэн
не Ну ру. Так са ма Пер шая і Дру гая су свет
ныя вой ны. 10 жніў ня ад сту па ю чыя нем цы 
ўзар ва лі та маш ні кас цёл, зму ра ва ны 
ў 1870 го дзе. Но вы кас цёл стаў ля лі да во лі 
доў га — з 1948 па 1966 год, а кас цель ную 
ве жу ўзвя лі толь кі ў 1975 го дзе.

Чар го вая мяс цо васць Нур скай зям лі, Зу
зэ ля, не ме ла так ба га тай гі сто рыі, але ў не
да лё кім мі ну лым на ста рон кі гі сто рыі вый
шаў яе ўра джэ нец Стэ фан Вы шын скі, адзін 
з най больш вя до мых поль скіх кас цель ных 
іе рар хаў. Па коль кі на гэ тых днях, 7 чэр ве ня, 
ме ла ад быц ца яго бе а ты фі ка цыя, ад тэр мі
на ва ная зза по шас ці ка ра на ві ру са, вар та 
та ды да гэ тай па дзеі не каль кі слоў пры свя
ціць яго най асо бе. У Зу зэ лі бу ду чы Пры мас 
ты ся ча год дзя пра вёў сваё ран няе дзя цін
ства, тры га ды ву чыў ся ў мяс цо вай шко ле. 
У 1910 го дзе, ка лі яму пай шоў дзя ся ты год, 
сям’я пе ра ся лі ла ся ў не да лё кае Ан джэ е ва. 
У тым жа го дзе па мі рае яго ная ма ці, вы каз
ва ю чы пе рад смер цю спа дзя ван не, што 
пой дзе ён у свя тар скі сан; яго ны баць ка 
быў кас цель ным ар га ні стам. Гэ та, пэў на, 
аза да чы ла ма ло га Стэ фа на, бо быў ён 
дзі цём да во лі га рэз лі вым. І трэ ба бы ло за
ду мац ца над во ляй ма ці — ці не бы ла гэ та 
во ля вы шэй ша га на ка на ван ня...

І ці не з гэ та га дзі ця ча га за дум лен ня, 
і паз ней ша га, не ат ры ма ла ся ад на з яго ных 
про па ве дзяў, ска за ных у 1977 го дзе; выт
рым ка з яе: „Ча ла век, яко га су зі раю, гэ та 
вя лі кі свет во лі, ду мак, ім к нен няў, па чуц ця 
год нас ці. Гэ та жы вы ча ла век. Аг ром нае 
мес ца ўсіх маг чы мас цей. Нель га за гу біць 
ча ла ве ка ў тлу ме. Трэ ба яго па каз ваць. 
Трэ ба ба чыць ча ла ве ка цэ лас на, каб ні дум

кай, ні сэр цам, ні па гар дай не ад піх нуць яго 
ад ся бе. Трэ ба да лі кат на ха дзіць ка ля кож
на га ча ла ве ка, амаль на цып ках, бо гэ та 
пункт на поў не ны Твор цам усі мі выт вор ны
мі ад Яго вар тас ця мі. Ён ве ра год на ве дае, 
ку ды ідзе. Мо жам яго да ро гу су зі раць, або 
ацэнь ваць, але глы бін на ўзваж ва ю чы пра
вы гэ та га ча ла ве ка, му сім ша на ваць яго 
да ро гу і пам к нен ні. Са цы я ло гія і пе да го гі ка 
мо гуць пад каз ваць на пра мак дзе ян няў 
ча ла ве ка, але нель га ад маў ляць яму пра ва 
абі раць са бе жыц цё выя азі му ты”.

І ці не прад чу ва ла ма ці бу ду ча га пры
ма са, што ей ны сын, „на поў не ны Твор цам 
усі мі выт вор ны мі ад Яго вар тас ця мі”, прак
ла дзе са бе да ро гу ва ўдзяч ную гі сто рыю? 
Так і ста ла ся — пас ля ву чо бы ў гім на зі ях 
Вар ша вы і Лом жы ды ў ду хоў ным лі цэі 
ва Влац лаў ку Стэ фан Вы шын скі ў 1924 
го дзе за кон чыў Вы шэй шую ду хоў ную се мі
на рыю ў тым жа Влац лаў ку, у 1929 го дзе 
ў Ка та лі цім люб лін скім уні вер сі тэ це ат ры
маў ву чо ную сту пень док та ра ка на ніч на га 
пра ва. У 1946 го дзе ста но віц ца люб лін
скім бі ску пам, а два га ды паз ней гнез нен
скавар шаў скім міт ра па лі там, пры ма сам 
Поль ш чы. Скла да ны быў гэ та час — ста лін
скія ўла ды Поль ш чы па вя лі зма ган не з рэ
лі гі яй і яе струк ту ра мі; на га лоў ны пры цэл 
трап ляе пры мас Вы шын скі. 25 ве рас ня 
1953 го да ўла ды арыш тоў ва юць пры ма са 
і ін тэр ну юць на вон кі Вар ша вы, у ад да ле
ныя кляш та ры пад наг ляд. Выз ва ля юць 
яго з пры хо дам Ула дзіс ла ва Га мул кі да 
ўла ды; пры мас Вы шын скі вяр та ец ца ў Вар
ша ву на свой пост у кан цы каст рыч ні ка 
1956 го да...

Яш чэ дзве выт рым кі з про па ве дзяў Стэ
фа на Вы шын ска га. Пер шая, з 1981 го да: 
„Гле бу аб раб ля ец ца не толь кі фер ты лі за
цы яй, але і лю боўю — вя лі кай лю боўю да 
ай чын най зям лі і да ўся го, што яе фар муе. 
Та му ча ла век ста віц ца з вя лі кай па ша най 
да сва ёй мі нуў ш чы ны, на ма га ец ца яе паз
наць, аца ніць, зра зу мець, пры няць за сваю 
спад чы ну, якой нель га здра дзіць. Трэ ба тае 
спад чы ны тры мац ца сэр цам і кіп цю ра мі 
так, (...) як тры ма ец ца жаў нер у ако пе, ле

кар пры лож ку па мі ра ю ча га, свя тар па ся
род га ле чы, па сі ве лы на ву ко вец за сва ім 
за ва ле ным па пе ра мі ра бо чым ста лом, 
шах цёр на дне шах ты, ме та лург, ка раб ле бу
даў нік, кож ны сум лен ны ча ла век, іду чы за 
чы стым сум лен нем і доб рай во ляй. Та кім 
чы нам, най да ра жэй шыя, на ра джа ец ца свя
до масць гра мад ска га слу жэн ня і фар му ец
ца по вязь на род най су поль нас ці так, што 
ніх то не ад чу вае ся бе чу жым у сва ёй ай чы
не. Усё нас ці ка віць, усё нам да ра гое і каш
тоў нае. Як жа важ ная свя до масць, што мы 
слу жым гэ та му на ро ду, які ця гам вя коў рых
та ваў нам род ную зям лю, на якой вы па ла 
нам сён ня жыць”.

І дру гая, з про па ве дзі ў Кёль не ў 1978 
го дзе: „Еў ро па не мо жа да лей быць па лі го
нам для ва ен ных прак ты ка ван няў ці са ма
па кут лю дзей і на ро даў. Су час ныя на ро ды 
на ін шых кан ты нен тах ба яц ца еў ра пей скіх 
па лі ты каў і дып ла ма таў, якія за між слоў 
мі ру ня суць ім няс пын на по дых вой наў, 
ба яц ца на шых пра мыс лоў цаў і ка мер сан
таў, якія за між хле ба на дзён на га ня суць ім 
смер та нос ную ва ен ную пра дук цыю, а на
ват ба яц ца на шых ту ры стаў, якія ня суць ім 
дэ ма ра лі за цыю жыц ця”.

За раз у Зу зэ лі за ха ваў ся бу ды нак шко
лы, дзе бу ду чы пры мас ву чыў ся з пер ша га 
па трэ ці клас — ця пер там пры све ча ны 
яму му зей. Дом, у якім жы ла яго ная сям’я, 
быў зніш ча ны ў 1941 го дзе. На суп раць 
школь на га бу дын ка кас цёл Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га, зму ра ва ны ў 19081913 га дах 
на мес цы ра ней ша га па вод ле за ду мы ар
хі тэк та ра Юза фа Дзя кон ска га — па вод ле 
яго на га пра ек та так са ма фар ны кас цёл 
у Бе ла сто ку; пра пер шы кас цёл у Зу зэ лі 
згад ка з 1406 го да. Пе рад зва ні цай пом нік 
пры ма су Вы шын ска му.

Пра Мал кі ню ў між ва ен ны час пі саў Ме
чыс лаў Ар ло віч: „(...) не вя лі кі па сё лак над 
Бу гам, які раз віў ся ў апош ніх га дах дзя ку ю
чы важ на му чы гу нач на му вуз лу ча ты рох лі
ній. Та му Мал кі ня наб ра ла ха рак тар мя стэч
ка, дзе ад бы ва юц ца тар гі па аў тор ках і кір
ма шы ў пер шы аў то рак кож на га ме ся ца”.

Больш ува гі Ме чыс лаў Ар ло віч прыс
вя ціў Бро ку: „У мі ну лых вя ках Брок быў 
цэн т рам аб шыр ных ма ё мас цей плоц кіх 
бі ску паў, якія ме лі тут па лац, вы бу да ва ны 
ў па чат ках XVII ста год дзя бі ску пам Фір ле
ем. У XVII ста год дзі Брок быў мяс цо вас цю 
пра мыс ло вай — тут вып лаў ля лі жа ле за 
і ва ры лі пі ва. Пры Ула дзіс ла ве ІV у мя стэч
ку бы ло ка ля пя ці ста да моў і 82 бро ва ры; 
збяд не ла яно пас ля зніш чэн ня шве да мі. 
(...) Брок лі чыц ца ад ным з най мі лей шых 
ма лых мя стэ чак Бе ла стоц ка га ва я вод
ства. За бу да ва ны пе ра важ на ад на па вяр
хо вы мі чы ста даг ле джа ны мі до мі ка мі, 
а кра су ву лі цам да да юць алеі ра сту чых 
пе рад да ма мі дрэў. Пры ем на ўраж вае 
так са ма ры нак, па ся рэ дзі не яко га ўзвы ша
ец ца ў вян ку ста рых дрэў над та пры го жы 
кас цёл свя то га Ан д рэя, з лі ку най п ры га
жэй шых у ва я вод стве”. У між ва ен ны пе ры
яд, ка лі пі са ла ся гэ тая да вед ка, Брок быў 
у ме жах ме на ві та на ша га Бе ла стоц ка га 
ва я вод ства...

Зга да ны кас цёл быў збу да ва ны ў па ло
ве XVI ста год дзя па іні цы я ты ве плоц кіх 
бі ску паў. Так са ма па той жа іні цы я ты ве 
ў 16171624 га дах быў збу да ва ны кры ху да
лей, пры ўпа дзен ні рэч кі Брок у Буг, па лац 
плоц кіх бі ску паў, які, ад нак, не дат ры ваў 
да на ша га ча су; аста лі ся ад яго толь кі фраг
мен ты ру ін.

Мі хал Ба лін скі ў „Ста ра жыт най Поль ш
чы” так ха рак та ры за ваў Брок: „У па чат ках 
сва іх быў да во лі аб шыр ны, ад нак част ко
ва ў вы ні ку зме ны рэ чыш ча Бу га, у якое 
пра ва лі ла ся не каль кі га рад скіх пля цоў, 
так са ма і ў вы ні ку роз ных кра ё вых рэ
ва лю цый змі зар неў; свед чан нем да во лі 
вы со кія бру кі вы хо дзя чыя да лё ка за го
рад”. „Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства 
Поль ска га”: „У прын цы пе Брок у ган д лё
вым ра кур се да во лі жва вы, а мяс цо выя 
кір ма шы, асаб лі ва асен нія, сла вяц ца 
ў сва ім на ва кол лі. На тых кір ма шах куп цы 
з Вар ша вы, Лом жы, Люб лі на куп ля юць 
шмат су ша ных гры боў і зна ка мі тых сы роў, 
на зы ва ных бро каў скі мі”.

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

Па пра ва бя рэж жы Бу га

 Кас цёл у Ну ры

 Кас цёл у Зу зэ лі


