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Падтрымаць Радзімуè3

Уцячы ад заразыè4

С
ельскагаспадарчыя 
палі ў наваколлі Бе
лавежскай пушчы 
нашы продкі здабы

валі выпальваючы і высяка
ючы лес. На іх вырошчвалі 
збожжавыя культуры і пасвілі 
хатнюю жывёлу, карыстаючы
ся таксама дабрадзействамі 
суседняй пушчы. З сельска
гаспадарчай прадукцыі жылі 
нашы прадзеды, дзяды, баць
кі і наша пакаленне выхадцаў 
з вёсак. Аднак зараз на Гай
наўшчыне штораз менш ахвот
ных гаспадарыць на землях 
горшай якасці. Цяпер у нава
коллі Белавежскай пушчы ба
чым адваротны працэс, калі 
сельскагаспадарчыя палі пла
нава насаджваюцца лесам. 
Лугі і ворыва, якія яшчэ ня
даўна выкарыстоўваліся для 
сельскагаспадарчых мэт, аб
лясяюцца таксама натураль
на, без дапамогі чалавека. Ад
нак эксперты прадугледжва
юць, што па прычыне вялікіх 
змен у клімаце будуць штораз 
часцей засыхаць у лясах елкі, 
а пасля і сосны. Іх якраз най
больш садзілі ўласнікі палёў 
згодна з планамі, распрацава
нымі ў надлясніцтвах. Сохнуць 
таксама іншыя гатункі дрэў, 
перш за ўсё тыя, якія любяць 
падмоклы грунт.

— Вакол нашай вёскі раней амаль усюды 
былі лугі, на якіх мы пасвілі кароў і сушылі 
сена, і палі, якія мы аралі і сеялі збожжа, са
дзілі бульбу і вырошчвалі кармавыя культу
ры. Зараз у розных месцах вакол Тапароў 
можна ўбачыць маладняк, а некаторыя 
палі таксама сталі парастаць самасеем. 
Зараз каля дарогі з нашай вёскі ў Малінні
кі знаходзіцца многа новых лесапасадак. 
Нядаўнія лугі і ворыва пераўтварыліся 
ў лес. Раней паміж Тапарамі і Грабаўцом 
былі сельскагаспадарчыя землі, а зараз 
на працягу некалькіх кіламетраў расце лес, 
які быў пасаджаны яшчэ перад даплатамі 
з еўрабюджэту да лесанасаджэнняў. Лясы 
растуць таксама на лугах і палях суседніх 
Сакоў і Залешан, — стала расказваць Люд
міла Мрук з Тапароў Кляшчэлеўскай гміны. 
— Зараз мы паволі вяртаемся да таго, што 
было ў мінулым, калі рос тут лес. Нашы 
продкі высякалі дрэвы ў пушчы, каб на 
здабытых такім спосабам землях пачаць 
сеяць збожжа і вырошчваць іншую рас
ліннасць. Пераўтварыць стары лес у поле 
было вельмі складана. Гэта займала многа 
часу і патрабавала цяжкай працы. Нашы 
дзяды пераказвалі ўспаміны сваіх продкаў 
з часоў, калі ў нас рос стары пушчанскі лес. 
Яго высеклі і стварылі сельскагаспадар
чыя палі. Адваротны працэс пачаўся прыб
лізна сто гадоў таму назад, калі ў выніку 
бежанства запушчаныя палі натуральна 
аблясіліся. Не ўсе бежанцы вярнуліся да
моў і тады нашы жыхары не рашыліся вы
сякаць дрэў на іх палях горшай якасці. Ад 
пясчаных участкаў пачалі натуральна абля
сяцца суседнія палеткі. Сялянам патрэбна 
была тады драўніна ў якасці будаўнічага ма
тэрыялу і перш за ўсё апалу. Аднак гэтых 
участкаў з лесам не было ў нас многа. Усе 

лугі і палі выкарыстоўваліся для сельска
гаспадарчых мэт.

З Тапароў не было блізка ў Белавежскую 
пушчу, куды сяляне пастаянна ездзілі за 
дровамі. Высякалі яны дрэвы на апал 
у прыватных лясах. Цяперашняе аблясен
не лугоў і палёў у Тапарах пачалося на зло
ме мінулага і цяперашняга стагоддзяў.

— Адзін з нашых гаспадароў пасадзіў лес 
на частцы сваіх палёў і нават на лузе, дзе 
зямля не была найгоршай якасці. Тады так
сама іншыя гаспадары сталі садзіць лес на 
палях і лугах, дзе вельмі слаба расло збож
жа і знікала трава. Аднак гэта не былі яшчэ 
вялікія арэалы. Мы гадоў дваццаць таму 
таксама пасадзілі лес на невялікіх участ
ках за свае грошы. Гэты працэс спыніўся 
разам з далучэннем Польшчы да Еўраса
юза і ўвядзеннем даплат да сельскагаспа
дарчай прадукцыі. Тады нашы вяскоўцы, 
якія мелі ўжо нават спыняць сельскагаспа
дарчую прадукцыю, рашыліся прадаўжаць 
гаспадаранне дзеля атрымання даплат, 
— сказала Людміла Мрук.

Аднак з еўрасаюзнага бюджэту сталі тады 
выплачвацца таксама сродкі на куплю са
джанцаў, пасадку, дагляданне за новымі 
лесанасаджэннямі і на іншыя расходы, 
а таксама на прэмію за немагчымасць 
далейшага выкарыстання лугоў або воры
ва дзеля сельскагаспадарчай прадукцыі. 
Аднак гэтая прэмія належалася толькі асо
бам, у якіх быў невялікі даход з сельскагас
падарчай прадукцыі або была невысокая 
заработная плата.

— Я таксама пасадзіў раней без даплаты 
лес на частцы свайго пясчанага поля, па
колькі там плён быў вельмі слабы. Пазней 
рашыўся аблясіць вельмі слабое поле, калі 
сталі ўжо даваць грошы на куплю саджан
цаў і на дагляданне за лесанасаджэннямі 
на працягу пяці гадоў. Таксама ў выпадку 
гэтай лесапасадкі трэба ўжо было даклад
на трымацца плана, які быў апрацаваны 
ў надлясніцтве. Запланавалі, каб я на част
цы поля пасадзіў дубы і я мусіў трымацца 
гэтага. Лясная звярына з’ядала маладыя 

дубочкі, а я мусіў іх насаджваць нанова 
і так паўтаралася, — расказаў пенсіянер 
з Тапароў, які свае лугі і ворыва перадаў на 
ўласнасць дзецям. — Пазней елкі і сосны 
на новых пасадках сталі месцамі сохнуць, 
так як сохнуць у пушчы і ў старых лясах. 
Здараецца, што сохнуць таксама маладыя 
бярозкі. Мяркую, што гэта ўсё адбываецца 
зза нізкага ўзроўню вады ў глебе.

Хаця апошнім часам падаў часта дождж 
і не даваў гаспадарам добра высушыць 
сена, то не здараліся аблажныя дажджы 
і ўзровень вады ў глебе на палях вёскі Тапа
ры надалей застаўся невысокім. У адным 
калодзежы майго суразмоўцы амаль не 
засталося вады, а ў другім — узровень ва
ды зараз намнога ніжэйшы, чым быў у час 
мінулагодняй засухі.

— У вывернутых моцным ветрам елак бач
на, што іх каранёвая сістэма — паверхне
вая, разыходзіцца ў бакі і састаўляе вялікае 
кола. Елкі сохнуць зза таго, што іх карэнне 
найхутчэй адчувае недахоп вады. Паніжа
ецца іх імунітэт супраць шкоднікаў і таму 
караеды так лёгка нішчаць елкі ў нашых 
лясах. Карэнне іншых дрэў ідзе намнога 
больш у глыбіню глебы і таму яны лепш 
трымаюцца ў час засухі. У нашых лясах 
сталі сохнуць не толькі елкі і сосны, але так
сама лістоўніцы і нават бярозы, што свед
чыць аб вельмі нізкім узроўні вады ў глебе. 
Мы стараемся высякаць сухія елкі і сосны 
на дровы. Засохлых дрэў у лясах зараз так 
многа, што іх дастаткова для абагрэву да
моў. Здаровыя дрэвы пакідаем расці або 
выкарыстоўваем у якасці будаўнічага матэ
рыялу, — распавёў жыхар Тапароў.

Апошнія ападкі дажджу моцна абмежава
лі небяспеку пажараў у лясах. Аднак, каб 
памяняць гідралагічныя ўмовы ў лясах і па
высіць узровень вады ў глебе патрэбныя 
інтэнсіўныя і працяглыя дажджы.

— Так скупой у снег зімы я не памятаю за 
час усёй маёй працы. Калі не будзе праліў
ных і доўгіх дажджоў у бліжэйшай будучы
ні, будзем лічыць вялікія страты, — заявіў 
начальнік Аддзялення лясной гаспадаркі 

Генеральнай дырэкцыі Дзяржаўных лясоў 
Кшыштаф Ростэк. Лічыць ён, што сёлетняя 
бясснежная зіма давяла да вялікага вып
рабавання дрэвы ў нашых лясах, узмац
няючы засуху, якая ад пяці гадоў вельмі 
адмоўна ўздзейнічае на лясы. Сохнуць елкі 
і хутка слабнуць іншыя гатункі дрэў, а прат
рываць засуху змагаецца 300 мільёнаў 
новапасаджаных у Дзяржаўных лясах дрэў
цаў, якім апошнія дажджы кароткатрывала 
моцна дапамаглі.

— Засуха спрычыняецца да абмежавання 
трываласці елак і на нізінных тэрыторыях 
сохнуць яны не толькі ў Польшчы, але і ў ін
шых краінах цэнтральнай Еўропы. У елак 
плыткая карэння сістэма і без доступу да 
вады моцна паніжаецца іх імуналагічная 
сістэма і яліна не ў змозе супрацьстаяць 
грыбам, караедам і іншым шкоднікам, 
— мяркуе начальнік Аддзялення лясной 
гаспадаркі Генеральнай дырэкцыі ДЛ 
Кшыштаф Ростэк. — Сярод спецыялістаў 
ідзе дыскусія, ці на тэрыторыях, дзе маса
ва насаджвалася яліна па эканамічных 
прычынах і дзе зараз яна таксама масава 
расце, не вырэзваць частку елак у хуткім 
часе, каб паспець перад караедамі, якія 
яшчэ там не паявіліся. Аднак эксперты не 
рашаюцца прапанаваць такое, каб не вык
лікаць супраціву грамадскай думкі.

Начальнік Аддзялення лясной гаспадаркі 
Генеральнай дырэкцыі ДЛ Кшыштаф Ро
стэк удакладніў, што ў дзяржаўных лясах 
прадбачваецца ўжо адыходзіць ад пасадак 
елак і абмежаваць пасадку сосен. У дзяр
жаўных лясах на больш якасных землях 
прадбачваецца садзіць больш дубоў, букаў, 
піхтаў і вязаў. Адначасна прадугледжваец
ца, што саджанцы павінны вырошчвацца 
на месцы, каб былі ўстойлівымі на мясцо
выя хваробы. Улічваючы змены ў нашым 
клімаце падобны напрамак павінен адбы
вацца ў плане пасадак у прыватных лясах. 
Аднак згодна з абавязваючымі законамі 
нельга аблясяць лугоў і палёў добрай 
якасці, а на сельскагаспадарчых землях 
горшай якасці складана будзе садзіць і вы
рошчваць гатункі дрэў прызначаныя для 
пасадак на дабраякасных землях.

— Апошнімі гадамі, калі яшчэ выплачва
юцца даплаты да сельскагаспадарчай 
прадукцыі, вельмі рэдка нашы вяскоўцы 
рашаліся садзіць лес з выкарыстаннем 
еўрасаюзнай датацыі. Абрабляюць яны 
палі самі або з дапамогай суседзяў, косяць 
траву на лугах і не патрабуюць дадатковай 
драўніны з новапасаджаных лясоў, паколь
кі хапае ім драўніны са старэйшых лясоў. 
Аднак калі б спынілася выплачванне 
дапамогі з еўрасаюзнага бюджэту да сель
скагаспадарчай прадукцыі, тады нашы жы
хары могуць пачаць аблясяць частку сваіх 
лугоў і палёў. У нас жа нерэнтабельнай 
стане іх апрацоўка без даплат, а землі ў нас 
у асноўным слабой якасці, — мяркуе мой 
суразмоўца з Тапароў.

Працэс лесанасаджэнняў на лугах і палях 
Гайнаўшчыны ў будучыні могуць спыніць 
змены ў клімаце і агульнаеўрапейская за
суха, калі могуць больш масава сохнуць 
таксама дрэвы ў прыватных лясах. У нава
коллі Белавежскай пушчы яшчэ і караеды 
могуць заатакаваць елкі ў прыватных ля
сах, калі тыя падрастуць, што масава адбы
ваецца ўжо зараз у пушчы.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

з лесанасаджэннямі 
на лугах і палях?

Як будзе 
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Не вя сё лыя 
анек до ты

На карачках

Сваімі вачыма

Штраф ныя ба та льё ны 
Лу ка шэн кі 

Пас ля пер ша га ту ра прэ зі дэн ц кіх 
вы ба раў у Поль ш чы мо жам на мо мант 
заг ля нуць у Рэс пуб лі ку Бе ла русь, дзе 
ма ем да чы нен не з жор ст кім пра цэ сам са
ма пе ра аб ран ня кі раў ні ка дзяр жа вы Аляк
сан д ра Лу ка шэн кі на чар го вы тэр мін, які 
за вер шыц ца 9 жніў ня. Пра ані я кія вы ба ры 
тут ня ма мо вы, мо жам толь кі га ва рыць 
пра чар го вую рас п ра ву над бе ла ру скім 
гра мад ствам, яко му, ня гле дзя чы на шмат
га до выя рэ прэ сіі, на да лей хо чац ца людзь
мі звац ца, быць звы чай ным на ро дам, а не 
ней кім на род цам. І ме на ві та бе ла ру ска му 
на ро ду на ле жац ца сло вы па дзя кі ад усіх 
нас за тое, што за ле жыць яму на бу ду чы ні 
сем’ яў і дзяр жа вы. Уз бу джэн не ўнут ра най 
сва бо ды — ас но ва для да лей шых па дзей 
па між гра мад ствам і аў та ры тар най ула
дай. І ме на ві та той ус п лёск гра мад скіх, 
ан ты сі стэм ных наст ро яў для ўсіх быў 
не ча ка нас цю — і для ўла ды, і для ўмоў на 
зва най дэ ма кра тыч най су поль нас ці. Ніх то 

з па лі ты каў, са цы ё ла гаў, па лі то ла гаў не 
апі саў ра ней і не спраг на за ваў та ко га хо
ду па дзей. Усе ды ха лі і ду ма лі ўжо ле там, 
ле ціш чам і за нуд лі вым ага ро дам. А тут 
ба бах ну ла хва ля пра тэст ных наст ро яў 
і бе ла ру скай між на род най са лі дар нас ці. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка во кам г нен ня зра зу
меў, што ня ма ча го ча каць і кан т ра ля ваць 
у даў жэй шай пер с пек ты ве ўмоў на зва ны 
вы бар чы пра цэс, але ад ра зу пры сту піць 
да па цы фі ка цыі на ват сва ёй імі та цыі вы
ба раў. Зна чыць, да пяк ло яго да жы во га 
тое, што па ча ло ад бы вац ца. З дру го га 
бо ку, ці не больш важ ным і па лах лі вым 
ад унут ры бе ла ру ска га фак та ра ака заў ся 
яму пры від звяр жэн ня яго най ула ды га за
ва і наф тап ра тэк та ра мі з крам лёў ска га 
на прам ку. Та му, каб не па ка заць ся бе сла
бым і тра піў шым у ту пік, Аляк сандр Ры го
ра віч ме ха ніч на спра ца ваў па сцэ на рыі рэ
а лі за ва ным ім дзе ся ці год дзя мі. Зна чыць, 
узяць у за лож ні кі са міх бе ла ру саў і ган д
ля ваць імі з За ха дам і Ус хо дам. Ган даль 
на ро да мі і дзяр жа ва мі гэ та най боль шае 
па лі тыч нае бля...тва, якое для пры стой

нас ці на зы ва ец ца пе ра моў ным пра цэ сам. 
А гэ тую шту ку кі раў нік Бе ла ру сі ўзвёў на 
ўзвыш ша. Праз усе га ды сва ёй ула ды 
ты ся чы лю дзей тра пі ла ў сі стэ му яго ных 
штраф ных ба та льё наў, якіх ска ры стоў ваў 
і пе рас ле да ваў дзе ля свай го адзі на га, праў
дзі ва га ка хан ня — дык та ту ры. Роз ныя 
бы лі тыя вы мя рэн ні за лож ні цтва — га ды 
тур мы і ка ло ніі; сут кі і ад мі ніст ра цый ныя 
штра фы; знік лыя па лі ты кі і міг ра цый ны 
пры мус; паз баў лен не пра цы ак тыў ных лю
дзей і ся мей ны ціск. Ме на ві та тыя штраф
ныя ба та льё ны ў бе ла ру скай рэ ча іс нас ці 
рас сей ва лі страх, тым са мым бу ду ю чы 
сі лу мін ска га дык та та ра. Та му бе ла ру ская 
і між на род ная гра мад скасць па він на ат ры
маць вы да дзе ную пра ва а ба рон чы мі ар га
ні за цы я мі пра цу „Кні га гань бы. Штраф ныя 
ба та льё ны Аляк сан д ра Ры го ра ві ча”. У ёй 
па він ны апы нуц ца ўсе імё ны і проз віш
чы лю дзей з усёй Бе ла ру сі, якія тра пі лі 
ў штраф ную сі стэ му дык та та ра ад па чат ку 
яго най ула ды. Ра зам з усі мі, след чы мі, суд
дзя мі, і та му па доб нае. Ніх то не мае пра ва 
быць за бы тым, бо так ча ста бы вае, што 

пры пе ра да чы ўла ды тыя дзя сят кі ты сяч 
ча ла ве чых лё саў ста но вяц ца ні ко му не пат
рэб ны мі і аб мі ну ты мі ўва гай ці да па мо гай. 
Пры клад поль ска га круг ла га ста ла і за бы
тых по тым ге ро яў Са лі дар нас ці про ста 
сум ны. Вось і до каз іс на ван ня штраф но га 
ба та льё на за раз, які, на жаль, яш чэ не 
за кры ты. «Па да ных пра ва а ба рон цаў „Вяс
ны”, з па чат ку бя гу чай вы бар чай кам па ніі 
125 ча ла век ат ры ма лі агу лам 1800 су так 
арыш ту па ад мі ніст ра цый ных ар ты ку лах, 
вы ка ры ста ных у мэ тах па лі тыч на га пе рас
ле ду. 246 ча ла век ат ры ма лі штра фы агуль
ным па ме рам амаль у 190 000 руб лёў. Пра
ва а ба рон цам вя до ма як мі ні мум пра 680 
вы пад каў ад воль ных зат ры ман няў, якія 
ад бы лі ся ў пе ры яд з 6 траў ня па 1 лі пе ня. 
Су ды над удзель ні ка мі пе рад вы бар чых 
пі ке таў і ак цый са лі дар нас ці да гэ туль не 
спы ня юц ца. Спіс па літ вяз няў у Бе ла ру сі 
вы рас да 22 ча ла век, што па коль кас ці 
ўжо су па стаў на з сі ту а цы яй най больш 
цяж ка га кры зі су з пра ва мі ча ла ве ка 
ў Бе ла ру сі ў кан цы 20102011 га доў. Асаб
лі вую за не па ко е насць пра ва а ба рон чай 
су поль нас ці вык лі ка юць фак ты па ру шэн
няў пра воў па літ вяз няў, якія зна хо дзяц ца 
ў след чых іза ля та рах, цэн т рах іза ля цыі 
пра ва па ру шаль ні каў ці іза ля та рах ча со
ва га ўтры ман ня: сі стэ ма тыч ны ня до пуск 
да іх ад ва ка таў на пад ста ве пра фі лак ты кі 
пан дэ міі ка ра на ві ру са, а так са ма пры мя
нен не жор ст ка га і бес ча ла веч на га абы хо
джан ня». Жах лі ва і, на жаль, праў дзі ва.

vЯў ген ВА ПА

Даў но не па чы
наў фе лье то на 
з анек до таў. 
Хі ба трэ ба для 
раз на стай нас ці 
зноў хоць адзін 
раз раз ба віць 

чы та чоў анек да тыч най тэ ма ты кай. Як ка заў 
ге рой вель мі фі ла соф ска га філь ма „Усё той 
жа Мюн х гаў зен”, уся праб ле ма мно гіх лю
дзей у тым, што ў іх за над та сур’ ёз ныя вы ра
зы тва ру. А ўсе на све це под лас ці ро бяц ца 
ме на ві та вось з та кі мі сур’ ёз ны мі аб ліч ча мі. 
Ну а анек дот — доб ры сро дак для раз баў лен
ня звыш сур’ ёз нас ці вы ра заў ча ла веч нас цю.

Гэ та, пры ўмо ве, што анек дот вя сё лы. Ну 
а якім жа ён му сіць быць?! Яс на, што вя сё
лым. На тое ён і анек дот.

Па лез я, зна чыць, у се ці ва, каб па гля
дзець, як і пра што за раз жар ту юць лю дзі 
на све це. На за ха дзе ад Бе ла ру сі на пер
шае мес ца ста лі вы хо дзіць анек до ты пра 
чай і „Мэр сэ дэс”. Маў ляў, за раз, нель га 
га ва рыць на чор ную гар ба ту, што гэ та чор
ная гар ба та. Не та ле ран т на ста ла ўжы ваць 
сло ва „чор ны”. Та му на чор ны чай трэ ба 
ка заць „не зя лё ны чай”, „не чыр во ны чай” 
і „не бе лы”. І ча ла век сам зда га да ец ца, што 
га вор ка ідзе пра чор ны. Сло вы зя лё ны, 
чыр во ны і бе лы ўжы ваць па куль не за ба ра
ня ец ца.

Ну а з „Мэр сэ дэ сам” уво гу ле ўсё про ста 
і лёг ка. Фір ма „Мэр сэ дэсбэнц” ні бы та пе ра
стае вы пу скаць не ка лі зна ка мі тыя чор ныя 
ма дэ лі сва іх аў то, бо хо піць, маў ляў, ужо ез
дзіць на чор ных. Коль кі мож на?! На бе лых 
па куль што ез дзіць мож на.

На ўсхо дзе ад Бе ла ру сі, у Ра сіі зна чыць, 
анек до ты зу сім ін шыя. Ну які там чай ці 
„Мэр сэ дэс”?! Тым больш „бэнц”. У іх там 
свой поў ны „бэнц”! Там кі раў нік ра сій скай 
дзяр жа вы мя няе Кан сты ту цыю Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі і тым са мым аб ну ляе ўсе свае 
прэ зі дэн ц кія тэр мі ны. Ска соў вае іх, зна
чыць, і змо жа зноў па чы наць прэ зі дэн цтва 
з ну ля.

Да рэ чы, гэ та вель мі зруч ная ма дэль, 
не ка лі ап ра ба ва ная ў Бе ла ру сі яш чэ ў да лё
кім 1996 го дзе. Ра сія ідзе з ад ста ван нем ад 
Бе ла ру сі ў двац цаць ча ты ры га ды, але ідзе 
ўпэў не на. Вось і анек до ты там пай ш лі ў гэ
тым жа рэ чыш чы, што і аб ра ны шлях.

Маў ляў, прэ зі дэнт вы ра шыў па мя няць 
Кан сты ту цыю, бо Кан сты ту цыя на стой ва
ла, каб мя ня лі прэ зі дэн таў.

Ко рат ка і зра зу ме ла! У леп шых тра ды
цы ях анек да тыч на га жан ру.

Вось і ат рым лі ва ец ца, што хто ка го 
змог, той та го і па мя няў. Хто ска жа, што 
гэ та нес п ра вяд лі ва?! І ця пер ужо бы лыя 
прэ зі дэн ц кія тэр мі ны аб ну ля юц ца, ска соў
ва юц ца зна чыць, не ўліч ва юц ца, і но вы 
тэр мін прэ зі дэн цтва бу дзе лі чыц ца пер
шым.

Дык вось пра тое аб ну лен не прэ зі дэн ц кіх 
тэр мі наў, ці про ста аб наў лен не, но вы анек
дот, які хі ба жан чы нам вель мі спа да ба ец ца. 
Даў но не чуў та кіх чы ста жа но чых жар таў.

Ля жаць, зна чыць, двое за ка ха ных у лож
ку. І тут дзяў чы на не ча ка на за яў ляе свай му 
лю ба му, што ён у яе пер шы. Хло пец здзіў
ля ец ца, пры гад вае сва ёй ка ха най, што тая 
не як не так даў но бы ла пры зна ла ся яму, 
што да яго ў яе бы ло яш чэ па ратрой ка 
муж чын. І на ват не каль кі жа на тых. На што 
дзяў чы на з чы стым пог ля дам, чы стым сум
лен нем і чы стым го ла сам ад каз вае:

— А я іх аб ну лі ла. Ска са ва ла зна чыць. Та
му за раз ты пер шы. Ра дуй ся.

Ну але пя рой дзем на рэш це да Бе ла ру
сі. Тут ужо даў но ўсё аб ну лі лі што мож на 
і на ват на чор ным „Мэр сэ дэ се” ка тац ца. 
І рап там у се ці ве на ты ка ю ся на но вы бе ла
ру скі анек дот на гэ ту тэ му. Гу чыць про ста, 
ад ным ска зам: „Ад чор на га „Мэр сэ дэ са” да 
чор най гар ба ты адзін крок, ка лі гэ ты крок 
ты зра біў у бок прэ зі дэн ц ка га крэс ла.

А за тым і дру гі анек дот вы ма лёў ва ец ца.
Пы та ец ца, зна чыць, адзін бе ла рус у дру

го га:
— Што гэ та так шмат лю дзей мі лі цыя 

зат рым лі ваць ста ла?
— Дык у нас жа за раз этап пра вер кі са

праўд нас ці под пі саў, па стаў ле ных за кан ды
да таў на прэ зі дэн ц кае крэс ла, — ад каз вае 
дру гі.

— І што з та го, — здзіў ля ец ца пер шы.
— Вось і за бі рае мі лі цыя тых, хто под пі

сы ста віў, каб пра ве рыць іх сап раў д насць. 
Трэ ба пра ве рыць кож ны под піс. У нас жа 
чэс ныя вы ба ры.

Да рэ чы, под пі саў гэ тым ра зам у су ме 
за ўсіх прэ тэн дэн таў са бра лі ка ля трох 
мі льё наў. Плюсмі нус неш та там, ды гэ та 
не і стот на. Не ду маю, што ўсе іх бу дуць пра
вя раць та кім чы нам, але доб ры ад со так то 
да клад на.

Анек дот ды толь кі. Толь кі вось ча мусь ці 
не ве ся ліць. Ней кі но вы жанр анек до таў 
пай шоў, што не ве ся ліць. І хі ба што мы яго 
вы на ход ні кі. Хоць, праў ду ка жу чы, і ў су се
дзяў но выя анек до ты так са ма ней кія не 
вель мі вя сё лыя.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Вё ска, у якой я жы ву, зна хо дзіц ца ў кро
ку ад скі та ў Ад рын ках. Гэ та, ві да воч на, 
ме та фа рыч ны крок, бо трэ ба моц на пе ра бі
раць на га мі, каб пе ра а до лець ад лег ласць 
па між імі. А да ро гу па між імі пе ра ся кае 
ра ка Нар ва. На шчас це, яе бе ра гі злу ча ны 
драў ля най клад кай. Амаль кож ны дзень 
я іду на суст рач ёй, гу ляю са сва і мі са бач ка
мі. Штось ці пры цяг вае мя не да яе — мо жа, 
чы стая ме та фа ра, сха ва ная ў са мой кан
цэп цыі пе ша ход най клад кі? Але на пе ра дзе 
ме та фа ры ёсць звы чай ная да ро га. Та му 
спа чат ку мы ідзем з са бач ка мі кры ху праз 
вё ску і кры ху за вя ско вы мі зап лоц ця мі. 
Не ўсе мае су се дзі лю бяць са бак. А мо жа 
мя не, хто ве дае? Мае са бач кі — знай душ кі. 
Кац пер тра піў да мя не са струш ча ны мі 
рэб ра мі і зла ма ным хва стом. Не як ён 
прый шоў да ся бе. Толь кі не ве даю, ча му ён 
усё яш чэ спра буе кус нуць у ко ла кож ную 
ма шы ну, якая пра яз джае ка ля яго. Ля ля, 
з пы скай упаў шай буль дож кі і шчы рай 
ус меш кай рат вей ле ра, ка лі я пры вёў яе 
ў наш дом, ме ла раз д роб не ную пад воч ную 
кост ку і кры ва цёч ную ра ну на ба ку. Ця пер 
я гля джу ў яе да вер лі выя во чы і здзіў ля ю
ся, што доб ры ча ла век пры чы ніў ёй столь кі 
бяз меж ных па кут. Ка лі Кац пер кі да ец ца на 
спа да рож ны аў та ма біль, зда ра ец ца, што 
не ка то рыя кі роў цы па ва роч ва юць руль 
і едуць про ста на яго. Я спа ло ха на гля джу 
на гэ та. Цяж ка пе ра ка наць ста ро га са ба ку 
не дзей ні чаць падур но му. А яш чэ ця жэй 
раз з ла ва на га кі роў цу, які спра буе на е хаць 
на май го сяб ра. І яш чэ ця жэй, ка лі гэ та мой 
су сед. Але які б ён ні быў, ён доб ры ча ла
век. На ўся ля кі вы па дак, ад нак, мы хо дзім 
са сва і мі са бач ка мі па за га род дзі, а не па 
ву лі цы. Мы ад да ем пе ра ва гу блу кан ню 
па над нар ваў скіх лу гах. Там ні я кіх ма шын 
ня ма, і доб рых лю дзей ня ма. Мы ба ім ся 
гэ тых, а не даб ра душ ных тра вя ных ву жоў
заск ронь цаў, якіх поў ныя рач ныя лу гі. 
Кац п ру і Ля лі яны не мя ша юць. Але, бы вае, 
яны вык лі ка юць у лю дзях ата ві стыч ныя 
зда ні. Ра ней я да па ма гаў су се дзям раз дзер
ці ста рую ку чу гною, ад к ла дзе на га ў по лі. 
Заск ронь ца ва ма ці ад к ла ла ў яе яй кі. 
Уба чыў шы іх, мае доб рыя су се дзі тра пі лі 
ў амок і ўсё іх раз ду шы лі трон ка мі ві лаў. 
Я не змог гэ та пра ду хі ліць. Мне ста ла со
рам на за ся бе. На рэш це я стаю на хіст кай 
клад цы пе ра кі ну тай праз ра ку. З яе я ба чу 
скіт, ство ра ны ай цом Гаў ры і лам. Га ды та му 
тут цяг ну лі ся са ка ві тыя лу гі. Над звы чай 
пры ваб лі ва лі яны ста так ка роў, якія плы лі 
па ра цэ, ра ту ю чы ся ад бяс п лод ных вы га

наў. На ка ні ку
лах я бы ваў 
іх па стуш ком, 
та му ве даю, 
коль кі трэ ба 
бы ло па га няц
ца за імі, каб 
вяр нуць іх на зад. З ця гам ча су на мес цы 
се на жа цяў вы рас скіт, сіл ку ю чы ся Сон цам, 
гу ля ю чым на за ла тых ку пал ках. Я не здзіў
ле ны, што яго бу даў нік вык лі каў вя лі кую 
ці ка васць у лю дзей. Ка лісь ці да мя не пры
яз джа лі сяб ры з Ло дзі. Яны вель мі ха це лі 
су стрэць ай ца Гаў ры і ла. «А мо жа па яс це 
су пі ку?» — так ён су стрэў нас, і па ча ста ваў 
усіх гэ тым су пі кам. Ён заў сё ды сар дэч на 
суст ра каў гас цей.

Так вось я стаю на клад цы. Пад ма ёй ва
гой яна хі ста ец ца над ма руд лі вай плын ню 
ра кі Нар вы. Я раз віт ва ю ся ў дум ках з Бо гу
сем Дуд ко. Не больш за не каль кі тыд няў та
му ён ра ска заў мне, з якой тры во гай пе ра
хо дзіў яе ад бе ра га да бе ра га... на ка рач ках. 
За ві таў ён да мя не на ка рот кі час, на ноч, 
на хві лі ну раз мо вы, а на на ступ ны дзень 
па вяр нуў ся ту ды, ку ды ім ча ла ся яго нес па
кой нае сэр ца — праз лу гі, праз ра ку Нар ву, 
праз тую са мую хіст кую клад ку. Да Ці соў кі. 
Па мёр праз не ка то ры час. Усе мы — род
ныя, су се дзі і сяб ры, якія прый шлі раз ві тац
ца з ім — ад чу лі хіст касць ча ла ве чай клад
кі, якая злу чае два бе ра гі і жыц ця, і смер ці. 
І так са ма тую ра шу часць Бо гу ся, ка лі ён 
яе прай шоў ды на ват на ка рач ках! Бы вай, 
Бо гусь Дуд ко. Хоць мо жа быць і на ад ва рот, 
гэ та Бо гусь раз віт ва ец ца з на мі, ка лі мы 
ста ім, а гэ та ча ста бы вае, на ней кай хіст
кай клад цы. На рэш це я сы хо джу з клад кі. 
Па ра іс ці да до му. Я за ды ха ю ся. Але трэ ба 
іс ці. Ле кар рэ ка мен да ваў што дзён ныя 
пра гул кі. Я пе ра стаў пас ля ле каў ад чу ваць 
сма кі. Да даю вост ры пе рац ва ўсе стра вы. 
Каб ад чуць штоне будзь яш чэ. Па да ро зе 
да до му я ча ста спы ня ю ся, каб уст ры маць 
тра пя тан не сэр ца. Мае са бач кі здзіў ле на 
гля дзяць на мя не. Ці ве да юць яны, што 
я прак лі наю на шы пра гул кі ў та кі мо мант? 
«Але ж ты, му жык, ма ру дзіш, — зда ец ца, ка
жуць мне. — Шпа цы ры фай ныя! Глянь! Пер
шыя гры бы ўжо з’я ві лі ся!» І ў гэ тым до ме 
на вяр шы ні скар пы, што ўзвы ша ец ца над 
да лі най ра кі Нар вы, жы ве жан чы на, што, 
кар міў шы ка тапрыб лу ду, па дзя ліў шы ся мі
скай ежы, па сяб ра ва ла яго з сі ра тойлі сой. 
Свет не та кі ўжо і дрэн ны. Трэ ба іс ці. На ват 
на ка рач ках.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У Бе ла сто ку — са мым бліз кім да 
мя жы з Бе ла рус сю го ра дзе, прай ш ло 
шэ раг ак цый пад трым кі бе ла ру скім 
па літ вяз ням. Бе ла стоц кі Ін сты тут га рад
скіх дзе ян няў ра зам з Бе ла ру скім до мам 
у Вар ша ве зла дзіў ма ра фон са лі дар нас ці 
пад ло зун гам „Лі сты са лі дар нас ці” з пе
рас ле да ва ны мі пе рад на ды хо дзя чы мі 
прэ зі дэн ц кі мі вы ба ра мі ў гэ тай кра і не.

— У Бе ла сто ку пра жы вае шмат лі кая 
бе ла ру ская мен шасць, — ка жа кі раў нік 
Бе ла ру ска га до ма ў Вар ша ве Алесь За
рэм бюк. — Тут так са ма з кож ным го дам 
па вя ліч ва ец ца коль касць прад стаў ні коў 
бе ла ру скай ды яс па ры, якія пры е ха лі 
сю ды аль бо ву чыц ца, аль бо пра ца ваць. 
Бе ла сток — го рад пры яз ны бе ла ру сам 
у Поль ш чы. І трэ ба, каб тыя, хто за раз 
зна хо дзіц ца ў вяз ні цах, ад чу ва лі не толь
кі пад трым ку ды яс па ры, бе ла ру скай мен
шас ці, а так са ма су сед ня га поль ска га 
на ро да, які з’яў ля ец ца на ро дам са лі дар
нас ці.

Пад пі са ныя лі стыпаш тоў кі ад п раў
ля юц ца па літ вяз ням у Бе ла ру сі, арыш
та ва ным за са цы яль ную і па лі тыч ную 
дзей насць. Ар га ні за та ры кам па ніі на гад
ва юць:

— Дзе як не ў Поль ш чы, якая мае 
та кія доў гія тра ды цыі са лі дар нас ці, ар га
ні за ваць та ко га ты пу су стрэ чы і па дзеі? 
— ска заў Ра дас лаў Пусь ко з Ін сты ту та 
г рамад скіх дзе ян няў. — У Бе ла ру сі да рас
ло но вае па ка лен не лю дзей, якім про ста 
пат рэб ная зме на, якія хо чуць жыць у нар
маль най, дэ ма кра тыч най і пра еў ра пей
скай кра і не.

У ак цыі пры ня лі ўдзел так са ма дзя сят
кі бе ла ру саў, якія па па лі тыч ных ці эка на
міч ных пры чы нах з’е ха лі ў Бе ла сток.

— Лю дзі ўжо моц на стом ле ны, — ад
зна чы ла Мо ні ка Ляш чэў ская з Мін ска. 
— Я са ма псі хо лаг і мне зда ец ца, што 
лю дзі ў Бе ла ру сі про ста не ма юць спа
дзя ван няў на якіяне будзь зме ны. Ёсць, 
вя до ма, ак ты ві сты, якія па ды ма юць 
но выя дзе ян ні і пра бу юць зма гац ца — гэ
та ра дуе. Усёта кі мае род ныя, якія там 
жы вуць, про ста на ват не ці ка вяц ца тым, 
што ад бы ва ец ца — гэ та сум на, але яны 
лі чаць, што про ста ні чо га не змо гуць 
зра біць.

Ак цыю ла джа ную ў Бе ла сто ку так са
ма пад т ры ма ла пад ляш ская бе ла ру ская 
мен шасць.

— Тое, што ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі не а
бы я ка вае для ўсіх бе ла ру саў ва ўсім све
це, — ад зна чыў стар шы ня Бе ла ру ска га 
са ю за ў Поль ш чы Яў ген Ва па. — Бе ла ру
сы ўся го све ту ду хоў на лу чац ца са сва ёй 
баць каў ш чы най. Гэ тыя ак цыі не пер шыя 
ў Бе ла сто ку. Мы і ра ней пад піс ва лі ся 
ў пад трым ку зня во ле ных, якія пат ра бу
юць пад трым кі з 1995 го да, ка лі да ўла
ды прый шоў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

„Выходзь це з пла ка та мі 
 ў люд ныя мес цы”

Чар го выя дзве ак цыі прай ш лі па ву лі
цы Элек т рыч най, дзе зна хо дзіц ца Ге не
раль нае кон суль ства РБ. Су ар га ні за ва лі 
яе з пат рэ бы сэр ца бе ла ру скія гра ма дзя
не, якія жы вуць за раз у Бе ла сто ку. Яны 
тры ма лі ў ру ках белчыр во набе лыя сця
гі, пла ка ты „Сва бо да вяз ням” ды ін шыя.

— Зак лі каю ўсіх бе ла ру саў, якія жы
вуць па ўсёй Поль ш чы, звяр тай це ся 
ў свае мяс цо выя ад мі ніст ра цыі, вы ходзь
це з пла ка та мі ў люд ныя мес цы, — ка заў 
ар га ні за тар ак цыі Дзя ніс Бон да раў 24 
чэр ве ня пад бе ла ру скім Ген кон суль
ствам у Бе ла сто ку. — Пяць га доў та му 
пра Бе ла русь пі са ла ўся су свет ная прэ
са: Свят ла на Алек сі е віч — лаў рэ ат Но бе
леў скай прэ міі. За раз так са ма пі шуць: 
Рэс пу бі ка Бе ла руь — вы ба ры і рэ прэ сіі. 
Пяць га доў та му я ра да ваў ся як кож ны 
бе ла рус, а за раз за не па ко е ны гэ тым, 
што ў нас пра хо дзіць.

Пад Ген кон суль ствам лю дзі кры ча лі 
„Сва бо ды”, „Жы ве Бе ла русь” ды про ста 
маў к лі ва ўслу ха лі ся ў бе ла ру ска моў ную 
вер сію пес ні Яц ка Кач мар ска га „Му ры”.

— Там за ста лі ся на шы род ныя, сяб ры, 
мы за іх пе ра жы ва ем, — ка жа ўдзель ні
ца ак цыі На дзея.— Мно гія пы та юц ца: 
што мы мо жам зра біць? На маю дум ку, 
ка лі кож ны бу дзе ра біць тое, што мо жа, 
на ват ка лі гэ та бы ла б сап раў д ная дро
бязь, ра зам бу дзем сі лай.

Бе ла стоц кія ак цыі так са ма аб’ яд на лі 
бе ла ру саў Бе ла ру сі. Лю дзі, гле дзя чы, 
што ма юць ад ны мэ ты, па ча лі так са
ма суст ра кац ца і пры ін шых на го дах. 
Упер шы ню пад Бе ла сто кам ад бу дзец ца 
„Ся мей ны пік нік за го ра дам”, які мае аб’
яд наць бе ла ру саў — пры ез джых і мяс цо
вых аў тах то наў.

— За раз вель мі мно га мо ла дзі з Бе
ла ру сі з’яз джае ў Поль ш чу та му, што не 
ба чаць у сва ёй кра і не пер с пек тыў для 
раз віц ця, — ад зна чыў у час ак цыі Дзі
ма. — Усе бе ла ру сы, якія пра жы ва юць 
у Поль ш чы, со чаць за ак ту аль ны мі па
дзе я мі ў Бе ла ру сі, за рэ ак цы яй на гэ тыя 
па дзеі ін шых кра ін, Еў ра са ю за. Хо чац ца, 
каб ад бы лі ся ней кія пе ра ме ны ў пла не 
дэ ма кра ты за цыі. Лю дзі хо чуць мір ных 
пе ра мен. Ула да па він на ўжо так са ма па
мя няць стаў лен не да свай го на ро да.

Лю дзі ста я лі ў чар зе за сва бо ду

Бе ла ру сы Літ вы так са ма вы ка за лі 
сваю са лі дар насць з па літ вяз ня мі ў Бе
ла ру сі. 19 чэр ве ня ў Віль ні на плош чы 

Апы ну лі ся на чу жы не 
— за раз пад т рым лі ва юць Ра дзі му

Бе ла сток, Рым, Віль ня, Кра каў, Бер лін, Маск ва, Ве на ды ін шыя еў ра пей скія га ра ды, у якіх жы вуць бе ла ру сы, 
да лу чы лі ся да ак цыі су праць па лі тыч ных рэ прэ сій у Бе ла ру сі. Прэ зі дэн ц кія вы ба ры ў гэ тай кра і не пры зна ча
ны на 9 жніў ня. Ад нак ужо спа чат ку вы бар чай кам па ніі ў бе ла ру скіх тур мах апы ну лі ся пер шыя ах вя ры лу ка
шэн каў ска га тэ ро ру, ся род іх па лі ты кі Мі ка лай Стат ке віч і Па вел Се вя ры нец, бы лы па тэн цы яль ны кан ды дат 
у прэ зі дэн ты Сяр гей Ці ха ноў скі ці Ігар Ло сік — ад мі ніст ра тар апа зі цый на га ка на ла Te leg ram. Та му бе ла ру сы 
ўся го све ту роз ны мі ак цы я мі вы каз ва юць свой су пра ціў ула дзе і пад трым ку зма га рам за сва бо ду.

Він цу ка Ку дзір кі дзя сят кі лю дзей саб ра
лі ся пад белчыр во набе лы мі сця га мі, 
каб вы ка заць свой су пра ціў па лі ты цы 
Лу ка шэн кі.

— Я маю ста тус уце ка ча ў Літ ве, а сам 
з Бе ла ру сі, — ска заў адзін з удзель ні каў 
ак цыі. — Вель мі пе ра жы ваю, што там 
ад бы ва ец ца. Ба чы це ў ма іх ру ках пла кат 
з над пі сам „Су мас шед ший Са ша”. Ха чу 
звяр нуць ува гу су свет най су поль нас ці 
на тое, што гэ тыя 3 пра цэн ты, якія па
га дзі лі ся пра ца ваць з вар’ я тамСа шам, 
яны за бі ра юць усе срод кі іс на ван ня 
ў астат ніх 97 пра цэнт.

На плош чы з’я ві лі ся перш за ўсё прад
стаў ні кі бе ла ру скай аб ш чы ны ў Літ ве.

— Для гэ та га я сю ды прый шоў, каб 
быць ра зам з ін шы мі бе ла ру са мі, якія 
ця пер жы вуць у Літ ве, для якіх тое, што 
ад бы ва ец ца на Баць каў ш чы не, у Бе ла ру
сі, не а бы я ка ва, — ад зна чыў удзель нік ак
цыі ў Віль ні. — Нам скла да на да па маг чы 
тым зма га рам, якія ў Бе ла ру сі, та му што 
мы за мя жой. Сваю пад трым ку мо жам 
вы ка заць толь кі та кім чы нам. Ка лі я да
ве даў ся, што ак цыя ар га ні зу ец ца, спла
на ваў свой час, каб аба вяз ко ва паў дзель
ні чаць. Лі чу што гэ та мая гра ма дзян ская 
па зі цыя.

Лю дзі на плош чы ў Віль ні суст рэ лі ся 
дзе ля пад трым кі па літ з ня во ле ных, су
праць неп ра ва мер ных дзе ян няў улад, 
у тым лі ку пе раш код у пра вя дзен ні дэ ма
кра тыч ных і праз ры стых вы ба раў.

— Мы ўсе зма га ем ся нез дар ма, — ад
зна чы ла Воль га Ка рач з ар га ні за цыі 
„Наш дом”. — Сён ня ў Бе ла ру сі пе ры яд 
боль шых на дзей. І за раз, упер шы ню ад 
26 га доў, я не ве даю, хто ста не прэ зі дэн
там у Бе ла ру сі. Так, з ад на го бо ку ідуць 
рэ прэ сіі, з дру го га — ві даць як лю дзі 
хо чуць пе ра мен, мір ных пе ра мен. Упер
шы ню лю дзі ў Бе ла ру сі ста я лі не за каў
ба сой, як мы ста я лі ў Са вец кім Са ю зе, 
лю дзі ста я лі ў чар зе за сва бо ду.

Ап ра ча бе ла ру скай ды яс па ры на 
плош чу прый шлі так са ма лі тоў цы, якія 
ад соч ва юць так са ма па дзеі ў Бе ла ру сі.

— Ха чу быць са лі дар ным з бе ла ру скі
мі гра ма дзя на мі, якія вы каз ва юць сваё 
мер ка ван не, не за да во ле насць рэп рэ сі я
мі, — ска заў ака дэ мік Ві лен ска га ўні вер
сі тэ та Ві ця Сур ко ніс. — Ду маю, што нам, 
су се дзям, вель мі важ на пад к рэс ліць, 
што мы ба чым, пад т рым лі ва ем тых, хто 
за сва бо ду.

— Не ка то рыя ін сты ту цыі Еў ра са ю за 
зас ну лі пад сном Аляк сан д ра Лу ка шэн кі, 
лі чаць, што ў Бе ла ру сі ўсё доб ра, што ша
ну юц ца пра вы апа зі цыі і ча ла ве ка, — ад
зна чыў прад стаў нік Еў ра пар ла мен та па 
пы тан нях Бе ла ру сі Пят рас Аў ст ра ві чюс. 
— Гэ та не так. Хо піць па гля дзець на тое, 
што за раз ад бы ва ец ца ў мно гіх бе ла ру
скіх га ра дах. Та кія пе рас ле ды па кі нуць 
не заў ва жа ны мі бы ло б про ста зла чын
ствам з бо ку дэ ма кра тыч най Еў ро пы.

Па доб ная ак цыя пад трым кі прай ш ла 
так сам 26 чэр ве ня пад ам ба са дай Бе ла
ру сі ў Віль ні, а так са ма пад бе ла ру скім 
ген кон суль ствам у Бе ла сто ку.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 12.07.2020              № 2812.07.2020              № 28

Да хо ру прад п ры маль ні каў роз
ных ін дуст рый ту рыз му па
цяр пеў шых ад пан дэ міі, якія 

на прад вес ні і вяс ной раз ліч ва лі стра ты 
і звяр та лі ся па да па мо гу, да лу чы лі ся бы
лі ўла даль ні кі жыл ля ў аг ра гас па дар ках. 
„Мы па мі ра ем!” — пі са ла Аляк сан д ра Кля
ноў скаяШа лэк, су зас на валь ні ца пар та ла, 
які пас рэд ні чыць у арэн дзе жы лых па
мяш кан няў Slow hop.com, аб’ яд ноў ва ю ча га 
500 ар га ні за цый з ін дуст рыі эка ту рыз му, 
у тым лі ку аг ра гас па дар кі, пан сі я на ты, 
гас цін ныя да мы і ха ты на ка ні ку лы. З дня 
на дзень сем’і, якія жы вуць вы ключ на на 
ка рот ка тэр мі но вую арэн ду, бы лі паз баў
ле ны срод каў да іс на ван ня, больш за тое, 
яны бы лі юры дыч на вы му ша ны вяр нуць 
аван са выя пла ця жы за бу ду чую арэн ду.

— Той «шчыт для ту рыз му» жах лі вы, 
на сам рэч яго ня ма. Яго па ла жэн ні ча ста 
не ты чац ца нас і не ўяў ля юць са бой мі ні
маль най да па мо гі, якая не да зво ліць нам 
пе ра жыць на ступ ных не каль кіх ме ся цаў, 
— скар дзі ла ся. — Адзі нае, што ў нас ёсць, 

гэ та 180 дзён, каб вяр нуць аванс або ваў
чар. Ну і што, бо мы не ма ем пры быт каў 
і ў нас уста ноў ле на за ба ро на на дзей
насць, і ту ры сты не ах вот на ад тэр мі ноў ва
юць да ты, пат ра бу ю чы не ад к лад на га вяр
тан ня ўплат якія яны зра бі лі за ра нёў.

Што яш чэ горш, па ве дам лен ні аб пе ра
но се аль бо ска са ван ні школь ных ка ні ку
лаў пры вя лі да ад сут нас ці ра ней шых за ка
заў на ле та, якія да гэ та га ча су пры нес лі б 
7080 пра цэн таў га да во га да хо ду.

— Най гор шае — ня выз на ча насць. Мы 
не ве да ем, што ад бу дзец ца. Та кіх мес цаў 
больш за дзя ся так ты сяч па ўсёй Поль ш
чы. Эка ту рызм і сель скі ту рызм важ ныя, 
бо мя ня юць кі ру нак гра шо ва га па то ку. За
мест та го, каб на кі роў вац ца да буй ных гас
ці ніч ных се так, яны ідуць да гас па да роў, 
якія не толь кі пра во дзяць прад п ры маль
ніц кую дзей насць, але рэ аль на ўдзель ні ча
юць у ахо ве куль тур най спад чы ны і пры
род на га ася род дзя.

Прад п ры маль ні кі эка ту рыз му за клі ка
лі перш за ўсё як ма га хут чэй ад мя ніць 
за ба ро ну на не за леж ныя да мы ад па чын
ку і аг ра ту рызм з ква тэ ра мі з асоб ным 
до сту пам, у якіх вы да ван не клю чоў мо жа 
ад бы вац ца бе скан так та вым чы нам. Шмат 
та кіх да моў раз меш ча на да лё ка ад на се
ле ных пун к таў і мо жа істот на спры яць 
зняц цю нап ру жан ня ў га ра дах. Гас па да ры 
пра па на ва лі па доў жыць ін тэр вал па між 
на ступ ны мі гас ця мі да 48 га дзін, каб дбай
на пра дэ зін фі ка ваць жыл лё.

Ся род пра па ноў, якія да па маг лі б гас па
да рам пе ра жыць пе ры яд без пры быт ку, 
ме лі б быць нез ва рот ная ўспа мо га на не 
менш за 50 ад сот каў ад ле таш няй што ме
сяч най вы руч кі за кож ны ме сяц за ба ро ны, 
авер д раф т ная лі нія на ра хун ку без пра вер
кі крэ ды таз доль нас ці і бю рак ра тыі (на 
дватры га ды з ніз кай пра цэн т най стаў кай 
1,52 пра цэн ты), крэ дыт, прад стаў ле ны 
дзяр жа вай для бу ду чых ін ве сты цый і па га
шэн ня дэ бі тор скай за па зы ча нас ці пас ля 
кры зі су, ад ме ны ўкла даў ЗУС на пра ця гу 
ўся го тэр мі ну за ба ро ны, зні жэн ня па дат ку 
на ма ё масць аль бо выз ва лен ня ад гэ та га, 
зні жэн не па дат ку за пры бы так да 2020 го
да, суб сі дыі на за ра бот ную пла ту без аба вя
за цель стваў па пад т ры ман ні за ня тас ці на 
пра ця гу на ступ ных трох ме ся цаў, ад ме на 
аль бо змян шэн не па мен шай ме ры на 50 
пра цэн таў па дат ку на зям лю і ма ё масць 
у 2020 го дзе, ак цыя ўсіх уста ноў, звя за ных 
з ту рыз мам, якія пра соў ва юць ту рызм 
у Поль ш чы пас ля зняц ця за ба ро ны і ўрэ
гу ля ван ня сі ту а цыі, па ве лі чэн не лі мі ту ну
ма роў у аг ра гас па дар ках з пя ці маг чы мых 

аль бо да звол на раз мяш чэн не іх у двух 
і больш бу дын ках, ад ме на за га ду на вяр тан
не дэ па зі ту для бу ду чых па ез дак аль бо зні
жэн не яго на кошт гас па да ра ці вяр тан не 
гро шай толь кі ў выг ля дзе ваў ча ра на бу ду
чае пра жы ван не.

Ня гле дзя чы на сён няш нюю тра гіч ную 
сі ту а цыю, гас па да ры не губ ля лі ап ты міз
му. Па сло вах Аляк сан д ры Кля ноў скай
Ша лэк, сё лет няя пан дэ мія пры му сіць 
поль скіх ту ры стаў за ста вац ца ў кра і не. Не 
бу дзе про ста за быц ца на ўсе за ба ро ны. 
Аба вя зак паз бя гаць вя лі кіх груп лю дзей 
мо жа пры му сіць нас паз бя гаць вя лі кіх гас
ці ніц і ку рор таў, якія аб с лу гоў ва юць швед
скія фур шэ ты на не каль кі со цень лю дзей. 
Са мы мі па пу ляр ны мі бу дуць не вя лі кія 
да мы ад па чын ку, у якіх мож на пра вес ці 
свой ад па чы нак без кан так ту з ін шы мі 
людзь мі, і шмат па ка ё выя пан сі я на ты, 
у якіх па чуц цё бяс пе кі бу дзе боль шае, чым 
у га тэ лях са СПА з фур шэ та мі на не каль кі 
со цень гас цей.

— Цал кам маг чы ма, што ка ра на ві рус 
ста не ім пуль сам для нап рам каў, якія да 
гэ та га ча су не ка ры ста лі ся вя лі кай па
пу ляр нас цю. Ад нак, ка лі мы пя рой дзем 
да мес цаў, дзе ра ней бы ло люд на, пас п
ра бу ем выб раць мен шыя га тэ лі і менш 
на вед ва ныя мар ш ру ты, — праг на за ва ла А. 
Кля ноў скаяШа лэк.

На він ка пад час пан дэ міі — ча со вы, 
але пра цяг лы, на ват на не каль кі тыд няў, 
пе ра езд у сель скую мяс цо васць, што не 

вык лю чае нар маль на га фун к цы я на ван ня, 
а зна чыць, ву чо бы ці пра цы. Зза за ба ро
ны на ка рот ка тэр мі но вае пра жы ван не 
шмат лі кія гас па да ры зап ра ша лі жы ха роў 
буй ных га ра доў, якія хо чуць спа кой на 
ад ча каць ка ран цін даў жэй. Лю дзі з ме ды
цын скім па ні жа ным іму ні тэ там так са ма 
пры ма лі ра шэн не аб пра цяг лым зна хо
джан ні ў вёс цы.

З 4 мая га тэ лі і аг ра гас па дар кі маг лі 
ад на віць сваю дзей насць, на пры клад, пан
сі я на ты, ну ма ры для гас цей, пры ват ныя 
і аг ра ту ры стыч ныя ну ма ры. Гэ тыя пас лу гі 
маг лі прад стаў ляц ца з улі кам кан к рэт ных 
пра ві лаў бяс пе кі. У мэ тах бяс пе кі нель га 
бы ло ес ці стра вы ў рэ ста ран ных част ках, 
але іх мож на бы ло па да ваць у ну мар. Мі
ні стэр ства раз віц ця су мес на з га лоў ным 
са ні тар ным ін с пек та рам і прад стаў ні ка мі 
за ці каў ле ных су поль нас цей пад рых та ва ла 
рэ ка мен да цыі па асоб ных га лі нах. Іх мэ та 
— за бяс пе чыць мак сі маль ную бяс пе ку 
і зні зіць ры зы ку за ра жэн ня ка ра на ві ру сам. 
Згод на з рэ ка мен да цы я мі, ін фар ма цыя 

пра мак сі маль ную коль касць клі ен таў, 
якія мо гуць зна хо дзіц ца ад на ча со ва ў той 
ці ін шай част цы бу дын ка, па він на быць 
раз меш ча на на бач ным мес цы пе рад ува хо
дам у аб’ ект, які пра па нуе жыл лё, і лі чыц ца: 
коль касць ну ма роў ра зы два ча ла ве кі.

Для гас цей на пад’ ез дах, у пры ём най, 
ля пры ём ных ліф таў, ган д лё вых кро пак 
і на вы ха дзе з ту а ле таў па він ны быць да за
та ры з вад кі мі дэ зін фі ку ю чы мі срод ка мі 
для рук. Рэ ка мен да ва ла ся ска ра ціць час 
зна хо джан ня гас цей на пры ё ме. Пад к рэс
лі ва ла ся, што іс нуе аб са лют ная за ба ро на 
на зна хо джан не ў гас ці ні цы / бу дын ку / 
гас ця вым до ме асоб, якія там не пра жы
ва юць. Ну ма ры, та кія як агуль ныя тэ ле ві
зій ная за ла, дзі ця чыя гуль ня выя па коі, ба
сей ны, саў ны і ды ска тэ кі бы лі вык лю ча ны 
з на вед ван ня гас цей. Рэ ка мен да ва ла ся 
ўла даль ні кам па мяш кан няў рэ гу ляр на 
пры бі раць па мяш кан не і дэ зін фі ка ваць 
пас ля кож на га клі ен та, ся род ін шых спін кі 
крэс ла, пульт ды стан цый на га кі ра ван ня 
і ван ныя па коі. Гас ці ніч нае аб ста ля ван не, 
да ступ нае для гас цей, на пры клад, ро вар, 
бай дар ка і г.д., так са ма па він на быць 
дэ зін фі ка ва нае пас ля кож на га вы ка ры
стан ня. Пер са нал па ўбор цы па ві нен быць 
за бяс пе ча ны ад на ра зо вы мі ма ска мі для 
тва ру, паль чат ка мі і, пры не аб ход нас ці, 
ад на ра зо вы мі фар туш ка мі з доў гі мі ру ка
ва мі. У той жа час, убор ка па мяш кан ня 
мо жа ажыц цяў ляц ца толь кі па жа дан ні 
за каз чы ка. Так са ма рэ ка мен ду ец ца сі стэ

Мы пра „Ні ву” 
не за бы ва ем
За раз у лі пе ні жы ха ры га ра доў і вё сак 

па ча лі збі раць яга ды і гры бы. Мож на 
су стрэць шмат лю дзей у ле се. 4 лі пе ня 
я збі раў чар ні цы ў ле се за вё скай Но вае 
Ляў ко ва На раў чан скай гмі ны Гай наў ска-
га па ве та. Ма іх ад на вя скоў цаў мож на 
су стрэць у ле се ка ля Но він, Ла зо ва га, Ле-
шу коў, Сла бод кі і Плян ты.

Не аб мі на юць ле су і на шы чы тач кі Яў-
ге нія Смоль ская і Зі на Руб чэў ская з Но ва-
га Ляў ко ва. Але яны не па кі ну лі чы таць 
„Ні ву”. Чы таць па-бе ла ру ску на ву чы лі ся 
ў ся мік лас най Па чат ко вай шко ле ў Лу цэ. 
На стаў ні цай лі та ра тур най род най мо вы 
бы ла Ні на Ці ва нюк.

Га лі на Бі рыц кая з Плян ты чы тае „Ні ву” 
і пі ша вер шы на род най мо ве. Лі та ра тур-
ную бе ла ру скую мо ву спаз на ла ў Па чат-
ко вай шко ле ў Ста рым Ляў ко ве. Ву чыў яе 
на стаў нік Мі ка лай Бар та шук. Да дам, што 
ён і мя не ву чыў пі саць і чы таць па-бе ла ру-
ску ў той жа шко ле. Мы ме лі ах во ту да на-
ву кі. Га лі на ме ла да лё ка ў шко лу, ха дзі ла 
з Ла зо ва га ка ля пя ці кі ла мет раў.

У ня дзе лю, 5 лі пе ня гэ та га го да я на ве-
даў на ша га па ста ян на га чы та ча Кан стан-
ці на Яр мо шу ка з Но він. Пры вёз яму сё-
лет ні 27 ну мар „Ні вы” ад 5 лі пе ня. Пы таю, 
хто ву чыў яго бе ла ру скай мо ве ў шко ле 
ў Ле шу ках. У ад каз чую, што ўро кі род най 
мо вы вёў Аляк сандр Хар ке віч, які быў за-
ад но на стаў ні кам і кі раў ні ком ле шуц кай 
шко лы. Спа дар Кан стан цін пра дэк ла ма-
ваў мне і май му гай наў ска му ка ле гу Яў ге-
ну (мы пры е ха лі на яго най ма шы не) вер-
шы на бе ла ру скай мо ве пра пра мі нан не 
і вы ба ры ў Сейм РП. Наш су бя сед нік па ка-
заў ся бе су пер дэк ла ма та рам.

5 лі пе ня г.г. я за вёз „Ні ву” з бе ла ру-
скім ка лен да ром на 2020 год у Ася ро дак 
эка ла гіч най аду ка цыі ў Се мя ноў цы. Ка-
ры стац ца ім бу дуць, між ін шым, за ці каў-
ле ныя ту ры сты. (яц)

Га радскі мя док
Саб ра ны пер шы ўра джай мё ду з бе ла-

стоц ка га га рад ско га пчаль ні ка. Ча тыр-
нац цаць кі ла гра маў ат ры ма на га мё ду 
злі лі ў 72 сло і кі, якія бу дуць вы ка ры стоў-
вац ца ў рэк лам ных мэ тах го ра да.

Ат ры ма лі з пер ша га ўра джаю 15 кг 
сы ро га мё ду. Пас ля ачыст кі за ста ло ся 
14 кг. Мёд быў рас фа са ва ны ў 72 сло і кі 
ёмі стас цю 0,2 літ ра. Пер шы мёд вы ра-
бі лі пчо лы пе ра важ на з нек та ру вяр бы, 
дзьму хаў ца, клё на і каш та на. У вы ні-
ку быў ат ры ма ны вяс но вы, нек тар ны 
і шмат к вет ка вы мёд.

— У гэ тым го дзе ча ка ем ка ля 60, а, мо-
жа, і 70 кі ла гра маў мё ду з на ша га га рад ско-
га пчаль ні ка, — мяр куе на мес нік прэ зі дэн та 
го ра да Бе ла сто ка Ра фал Руд ніц кі. — Вя до-
ма, што бу дзе ён вы ка ры стоў вац ца для пра-
соў ван ня го ра да, на пры клад, па да ру ем яго 
гас цям, якія на вед ва юць Бе ла сток.

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, яко му ка ля 
ста га доў) і адзін ву лей, які мі за раз ка ры ста-
юц ца пча ля ры. Пчаль нік па за мо ве го ра да 
даг ля дае во пыт ны пча ляр Мі ко ла Мак.

Бе ла стоц кі га рад скі пчаль нік — 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 ўзнік ла пры ства-
рэн ні квет ка вых лу гоў як на ту раль ны пра-
цяг гэ та га пра ек та. (лук)

Уця чы ад за ра зы 
на ўлон не пры ро ды

чытайце
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ма тыч ная вен ты ля цыя ўсіх па мяш кан няў. 
Згод на з рэ ка мен да цы я мі, ад лег ласць 
па між ра бот ні ка мі па він на быць не менш 
за 2 мет ры, а ўнут ра ныя су стрэ чы і кан фе
рэн цыі па він ны быць аб ме жа ва ныя не аб
ход ным мі ні му мам.

Ка ра на ві рус ная эпі дэ мія паў п лы ва ла 
на ту рызм, але аг ра ту рызм па цяр пеў 
менш за ўсё. Ці ка васць да ад па чын ку 
ў сель скай мяс цо вас ці ве лі зар ная, да 
кан ца ве рас ня амаль усё жыл лё ўжо за ка
за на — згод на з ін фар ма цы яй, прад стаў ле
най Поль скай ар га ні за цы яй ту рыз му.

Хоць ту ры стыч ная ін дуст рыя пад па
рад коў ва ец ца Мі ні стэр ству раз віц ця, 
Мі ні стэр ства сель скай гас па дар кі ня се 
ад каз насць за ўмо вы аг ра ту рыз му. Та му 
з ся рэ дзі ны мая Мі ні стэр ства сель скай 
гас па дар кі і раз віц ця сель скіх ра ё наў пра
во дзіць кам па нію па сты му ля ван ні воль
на га ча су ў сель скай мяс цо вас ці.

Як за я віў на мес нік мі ніст ра Шы мон 
Гі жын скі пад час па ся джэн ня Ка мі тэ та па 
сель скай гас па дар цы Се на та, усе ме ра
пры ем ствы, якія пра во дзяц ца Мі ні стэр
ствам сель скай гас па дар кі, зак лі ка ны 
сты му ля ваць вы ка ры стан не аг ра ту ры
стыч ных гас па да рак. Яны да юць маг чы
мас ці ўсёй сям’і ад па чыць без ці ска ні ны 
і на тоў пу па ўсёй кра і не. Ён да даў, што 
ад па чы нак у поль скай вёс цы даз ва ляе не 
толь кі звя зац ца з пры ро дай, але і з тра ды
цы я мі і куль ту рай, у тым лі ку і з на шай ку
лі нар най спад чы най. Гі жын скі ад зна чыў, 
што па да дзе ных Га лоў на га ста ты стыч на
га ўпраў лен ня на ка нец снеж ня 2019 го да 
коль касць аг ра ту ры стыч ных гас па да рак 
у Поль ш чы скла ла больш за 8,1 ты ся чы 
і ме ла больш за 91 000 лож каў. На вед ван
не аг ра гас па да рак у знач най сту пе ні се зон
нае, та му боль шасць ту ры стаў за ста ец ца 
на нач лег у «доў гія вы ход ныя» і ў ка ні ку лы 
— у лі пе ні і жніў ні.

— У мэ тах па пу ля ры за цыі сель ска га 
ту рыз му ў лі ста па дзе 2016 го да быў іні
цы я ва ны пра ект «Ад па чы вай на вёс цы». 
Яго га лоў ная мэ та — ства рэн не воб ра зу 
сель скай мяс цо вас ці як ту ры стыч на га 
рын ку, які пра па нуе раз на стай ныя і круг
ла га до выя ат рак цы ё ны. У апош нія га ды 
аг ра ту рызм ак тыў на пра соў ваў ся на шмат
лі кіх ту ры стыч ных кір ма шах. Сё ле та бы ло 
зап ла на ва на 15 та кіх вы ста вак, але пла ны 
бы лі сар ва ны ка ра на ві ру сам, — па ве да міў 
ды рэк тар дэ пар та мен та аду ка цыі і са цы
яль най па лі ты кі Мі ні стэр ства сель скай 
гас па дар кі і раз віц ця сель скіх ра ё наў Ро
берт Яку бік.

Прад стаў ні кі Мі ні стэр ства сель скай 
гас па дар кі ад зна чы лі, што гас па да ры, якія 
аран ду юць жыл лё, не з’яў ля юц ца прад
п ры маль ні ка мі па прын цы пах «За ко на 
аб прад п ры маль ні цтве», а зна чыць, яны 
не мо гуць вы ка ры стоў ваць ін ст ру мен таў 
пад трым кі, на кі ра ва ныя на гэ тую гру пу. 
Ад нак яны мо гуць ска ры стац ца прэ мі яй 
на гас па дар чую дзей насць, звя за ную з гас
ці ніч най ін дуст ры яй або арэн дай ну ма роў, 
а так са ма да па мо гай на раз віц цё роз ніч
на га ган д лю ў сель скай гас па дар цы, гэ та 
зна чыць раз віц цю про да жу ўлас най пра
дук цыі для ту ры стаў. У хут кім ча се ў Сей
ме пач нец ца пра ца над ту ры стыч ным 
ваў ча рам (бо нам), які бу дзе прад стаў ле ны 
дзе цям і з яго да па мо гай мож на бу дзе 
ап лач ваць гас ці ніч ныя пас лу гі аль бо ту ры
стыч ныя ме ра пры ем ствы. Ад нак па куль 
не вя до ма, ці аг ра ту рызм змо жа гэ тым 
па ка ры стац ца.

— Жы ха ры Поль ш чы ад п ра ві лі ся ў вё
ску. Ка ля 60% тэр мі наў ужо за ня ты ў аг ра
гас па дар ках, — ска заў прэ зі дэнт Поль скай 
фе дэ ра цыі сель ска га ту рыз му «Gos po dar
stwa Goś cin ne» Вес лаў Чэр нец. — Сё ле та па 
зра зу ме лых пры чы нах жы ха ры Поль ш чы 
ад на знач на вы бі ра юць ад па чы нак у сель
скай мяс цо вас ці, на нач ле гі. Ужо ў чэр ве ні 
ў доў гія вы ход ныя цяж ка бы ло знай с ці 
воль ныя мес цы на ват у кам пе рах, але ёсць 
яш чэ мес цы на ка ні ку лах. Шмат лю дзей 
пы та ец ца пра не за леж ныя да мы ці па мяш
кан ні з асоб ным ува хо дам ці мес цам для 
пад рых тоў кі ежы і аба вяз ко ва асоб ным 
ван ным па ко ем. Увесь ры нак пас луг так

са ма быў пе ра роб ле ны пад уп лы вам ця пе
раш няй сі ту а цыі, гэ та зна чыць, на пры клад, 
ня ма су поль на га хар ча ван ня з гас па да ра мі 
або ін шы мі гас ця мі. Гэ та сап раў д ная шко ла 
адап та цыі, ула даль ні кі жыл ля пе ра хо дзяць 
на пры ём зван коў і мей лаў ад клі ен таў. 
Сё ле та ту ры сты бу дуць ра біць асаб лі вы ак
цэнт на бяс пе ку. Ёсць та кая ак цыя бяс печ
нае жыл лё +, дзе на сай це ag ro tu rys ty ka.
pl лю дзі ста вяць фа та гра фіі і мер ка ван ні 
пра мес цы, дзе яны бы лі. Маг чы ма, гэ тыя 
лю дзі, кры ху зму ша ныя сі ту а цы яй, пры е
дуць у вё ску, і я спа дзя ю ся, што як толь кі 
яны пас п ра бу юць, вер нуц ца ў гэ тае мес ца. 
Аг ра ту ры стыч ны аб’ ект ужо не про ста 
спаль ная ба за. Ка лісь ці лю дзі раз г ля да лі 
гэ тыя мяс ці ны як ба зу для па ез дак, каб 
па зна ёміц ца з блі жэй шы мі ту ры стыч ны мі 
сла ву тас ця мі, сён ня ту ры сты пы та юц ца 
пра ве ла сі пед ныя мар ш ру ты ў не пас рэд
най бліз кас ці і пра сла ву тас ці ў ва ко лі цы. 
Са мае га лоў нае — бяс пе ка гас па да роў і гас
цей. Сён ня га лоў най сла ву тас цю з’яў ля ец
ца эк ск лю зіў ная пра сто ра. Поль ская фе дэ
ра цыя сель ска га ту рыз му «Gos po dar stwa 
Goś cin ne” бы ла зас на ва на ў 1996 го дзе. Гэ
та агуль на на цы я наль ная не ка мер цый ная 
ар га ні за цыя, якая апя ку ец ца 33 мяс цо вы мі 
і рэ гі я наль ны мі ар га ні за цы я мі, аб’ яд ноў ва
ю чы мі аб’ ек ты сель ска га ту рыз му...

На ша ва да
У рам ках пра гра мы „Мая ва да”, якая 

бы ла агу ча на 2 чэр ве ня, урад пла нуе ін-
ве ста ваць 100 мі льё наў зло тых для змяк-
чэн ня на ступ стваў за су хі. Урад ня даў на 
аб вяс ціў аб увя дзен ні пра гра мы «Мая 
ва да», у рам ках якой жы ха ры Поль ш чы 
маг лі б ат ры маць да 5000 зло тых да та-
цыі на пры хат нія ўста ноў кі для ўтры ман-
ня даж джа вой ва ды. Яны ўклю ча юць ся-
род ін ша га ад наў ляль ні кі даж джа вой ва-
ды ман та ва ныя на жо ла бах і паг руж ныя 
пом пы. Раст лу ма чым, як яны пра цу юць. 
Пры хат нія ўста ноў кі па він ны за хоў ваць 
даж джа вую ва ду ці та лую сне га вую ва ду. 
Да та цыя мо жа быць зат ра ча на на во дап-
ра во ды, якія злі ва юць даж джа вую ва ду, 
па дзем ны або на дзем ны рэ зер ву ар, са-
жал ку, ін філь т ра цый ную сі стэ му і эле мен-
ты для ара шэн ня ці ін ша га вы ка ры стан ня 
ўтры ма най ва ды.

Эк с перт Лу каш Ко зуб, ба та нік з ка фед-
ры эка ло гіі рас лін і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та рэ-
ка мен дуе рэ зер ву а ры для даж джа вой 
ва ды і рас па вя дае пра тое, якія ра шэн ні 
пра цу юць лепш.

— Ідэя, што даж джа вая ва да бу дзе збі-
рац ца жы ха ра мі ма ё мас ці для на ступ на-
га вы ка ры стан ня ра зум ная. Лепш бы ло 
б, каб бы лі па дзем ныя рэ зер ву а ры, бо 
та кім чы нам мы аб мя жоў ва лі б вы па рэн-
не ва ды, якая по тым мо жа быць вы ка-
ры ста на для па лі ву са ду, па се ваў аль бо 
ў выг ля дзе шэ рай ва ды ў асоб ным кон-
ту ры, па да ю чы ва ду, на пры клад, у па ла-
скаль нік ту а лет най ва ды.

Ак ра мя рэ зер ву а раў для даж джа вой 
ва ды, ад нак, вар та аб ста ля вац ца та кі мі 
пры ла да мі, як ад наў ляль нік даж джа вой 
ва ды і паг руж ныя пом пы.

Як пра цуе ад наў ляль нік даж джа вой 
ва ды? Ён з’яў ля ец ца част кай сі стэ мы 
ва дас цё ка вых ка на ваў. Дзя ку ю чы яму 
злі ва ец ца даж джа вая ва да, якая ця чэ 
з да ху, про ста ў рэ зер ву ар.

Паг руж ная пом па для даж джа вой ва-
ды: звы чай на пом па змяш ча ец ца ў даж-
джа вую ва ду ці ва да ём для па лі ву са до вых 
рас лін. Гэ ты тып пры ла ды па ві нен мець 
убу да ва ны фільтр, які пра ду хі ляе трап лян-
не ту ды за над та вя лі кай коль кас ці бру ду. 
Ка рыс ны так са ма пап ла вок, які аба ра няе 
пры ла ду ад су хо га хо ду і за хоў вае ру ха вік 

ад вы пад ко вых 
за хо паў. Пом па 
па він на мець тэ ле-
ска піч ную труб ку 
для пад лу чэн ня 
рас пы ляль ні ка да 
пом пы. Пры ла да 
цал кам вы раб ле-
на з тры ва ла га 
пла сты ка, вы пам-
поў вае 5000 літ раў 
ва ды ў га дзі ну. Пра-
дук ту пра дуг ле джа-
на 2-га до вая га ран-
тыя. (лук)

На гай наў скіх 
ву лі цах
26 чэр ве ня гэ та га го да ха дзіў я па ву-

лі цах Гай наў кі. Ста яў лет ні со неч ны ды 
цёп лы дзень. Мя не ці ка ві лі квет кі. Дзе іх 
за раз най больш у го ра дзе. І быў рас ча ра-
ва ны. Так ма ла іх. На ад ной з га лоў ных 
ву ліц — ву лі цы 3 Мая ёсць гэ тыя цу доў-
ныя рас лі ны ўся го ў не вя лі кіх ва зо нах, 
якія вы со ка раз ве сі лі па ад ной на слу пах 
ву ліч на га элек т ра ас вят лен ня. У вя лі кіх 
пласт ма са вых ва зо нах на тра ту а ры, ма-
быць, яш чэ па са дзяць.

Ёсць шмат кве так ру жо ва га ко ле ру ля 
скры жа ван ня ву ліц 3 Мая і Ба то рыя (яны 
на па чат ку ву лі цы Ба то рыя). За раз знік лі 
вя сен нія квет кі на скры жа ван ні з кру га вой 
раз вяз кай ву ліц 3 Мая, Бе ла веж скай, Вар-
шаў скай і кс. І. Ве ра бея. Я ду маю, што неў-
за ба ве па са дзяць тут лет нія квет кі. Бу дуць 
яны і на ін шых га рад скіх ву лі цах. У мі ну лыя 
га ды ў Гай наў цы са дзі лі мно га кве так пры 
тра ту а рах на ву лі цах ды ў скве ры ках. Бы ло 
пры го жа і пры ем на. Мож на спа дзя вац ца, 
што і сё ле та не бу дзе горш, а то і лепш. (яц)

— У нас, у «Аг ра гас па дар цы ў Сян ке
ві чаў» за ста лі ся не дзе тры мес цы да 
ве рас ня, — ка жа Мі ра слаў Сян ке віч, які 
з жон кай Ірэ най і дач кой Бар ба рай вя дзе 
яе ў Гра мат ным Нар ваў скай гмі ны. — На
ша гас па дар ка раз меш ча на ў ма лень кай 
мяс цо вас ці, якая скла да ец ца толь кі з не
каль кіх да моў, ра скі да ных па між ля са мі 
Ляд скай пуш чы, якая ўва хо дзіць у склад 
Бе ла веж скай пуш чы, і пры бя рэж ных лу гоў 
На раў кі — пры то ку Нар вы. Мы на па меж
жы трох гмін — Нар ваў скай, На раў чан скай 
і Мі ха лоў скай. Абедз ве ра кі ма юць вя лі кае 
пры род нае і гі ста рыч нае зна чэн не. Ме на
ві та дзя ку ю чы гэ тым рэ кам сплаў ля ла ся 
драў ні на з Пуш чы, рых та ва ла ся спа жы ва 
для вой скаў, якія іш лі на вай ну з Тэў тон скі
мі ры ца ра мі. У іх спа кой най ва дзе вы дат на 
мож на пла ваць на бай дар цы, якую мо жа це 

ў нас узяць у арэн ду. Пры бя рэж ны мі лу га
мі мож на лю ба вац ца з тэ ра сы і бал ко наў 
на шых ха так. Гас цей, якія пры бы ва юць 
да нас, раз мяш ча ем у драў ля ных да мах. 
Кож ны госць мае до ступ да гас ці най з ка
мі нам, да вя лі ка га абе дзен на га ста ла і тэ
ле ві за ра, аб ста ля ва най кух ні. Мы зад ба лі 
пра тое, што на шы да мы доб ра ўпіс ва юц ца 
ў куль тур ны ха рак тар рэ гі ё на, уста ля ваў шы 
ака ні цы на кож нае ак но, а так са ма акон
ныя і вуг ла выя ўпры га жэн ні, у тым лі ку 
з жы вёль ны мі і ге а мет рыч ны мі ма ты ва мі. 
Усе эле мен ты разь бы па дрэ ве вы ра біў 
сам я, гас па дар. Пра па ну ем вя лі кі двор, 
аб га ро джа ны тра ды цый най ага ро джай 
з ба ля сак. На шы тру сы і са ба кі жы вуць 
у два ры, так са ма зной дзе це аль тан ку 
з ка мен ным гры лем, дзі ця чую пля цоў ку 
з пя соч ні цай, сад са ста ры мі ві да мі пла
до вых дрэў, мес ца для гуль ні ў ка мет ку 
і ва лей бол, арэ лі для дзя цей і да рос лых 
ды шмат лі кія лаў кі. У ку це два ра, за са дам, 
зна хо дзіц ца лаз ня. За два ром ёсць мес ца 
на вог ніш ча пад па вет кай. Гос ці, якія пры
яз джа юць са сва і мі ро ва ра мі, мо гуць за хоў
ваць іх у нас. На шы поль скія ко ні кі жы вуць 
у за га ра дзях ва кол два ра, ма ем так са ма 
ха лад нак роў ную ка был ку. Рэ ка мен ду ем 
ат рым лі ваць аса ло ду ад ка тан ня на ко нях 
ка ля на шай част кі ле су, а зі мой у са нях. 
Пад час пра гу лак па ле се мож на ўба чыць 
шмат ці ка вых мес цаў, на пры клад, но ры 
бар су коў і... адзі чэ лых муф ло наў. У блі жэй
шых ля сах і лу гах мож на су стрэць лі сіц, 
ваў коў, ла сёў, зуб роў, ка зуль, дзі коў, ры сі, 
на лу зе ня сец ца го лас жу раў лёў і кле ка тан
не бус лоў. Ля сы так са ма ба га тыя яга да мі 
і гры ба мі. Гра мат нае — доб рае мес ца для 
ве ла сі пе ды стаў, та му што праз на шу мяс ці
ну пра хо дзіць Бла кіт ны ве ла сі пед ны шлях 
«Да Ляд скай пуш чы», які вя дзе ад Нар вы 
да Буд по бач з Бе ла ве жай. З ін ша га бо ку ра
кі ідзе Пад ляш скі бус ло вы шлях, а так са ма 
шлях Gre en Ve lo. Ак ра мя та го, вы мо жа це 
ад п ра віц ца на ве ла сі пед ную эк скур сію 
да пра ва слаў на га скі та ў Ад рын ках, над 
Се мя ноў скі за ліў ці про ста па ка тац ца па 
ляс ных сцеж ках. Аг рак ва тэ ра ат ры ма ла 
пра ма цый ны знак «Кра і ны Зуб ра». Як да 
нас даб рац ца? Лепш за ўсё даб рац ца да 
Нар вы і ад туль гас па да ры пры вя дуць да 
мес ца прыз на чэн ня. З Нар вы едзе це ў Ма
каў ку, а за Ма каў кай па вяр ні це на ле ва на 
Ры ба кі. Пры е хаў шы ў вё ску Ры ба кі, едзь
це про ста на пе рад, не ўяз джа ю чы ў вё ску. 
Пра езд па гра вій най ляс ной да ро зе 3,5 км. 
Не звяр тай це на ле ва на два да рож ныя 
зна кі. Вы яз джа ю чы з ле су, па вяр ні це на
ле ва за пер шым ледзь бач ным бу дын кам. 
Мі на ем яго і на ступ ныя бу дын кі зле ва — гэ
та ва ша мэ та — аг ра гас па дар ка «U Sien kie
wi czów». Мы пад рых та ва лі 3 драў ля ныя, 
уп ры го жа ныя да мы з ака ні ца мі і ка мі на мі: 
5 па ко яў, 3 ван ныя па коі, для мак сі мум 20 
ча ла век, 3 па коі з ван ны мі па ко я мі, на 10
12 ча ла век (двух мес ны ну мар, па кой на 4 
ча ла ве кі, па кой на 46 ча ла век, не вя лі кі до
мік для ад ной сям’і з 4 ча ла век; зме сціц ца 
там 7 ча ла век). Пры ма ем так са ма жы вёл, 
якіх мы вы ра шы лі ўзяць з са бой у па да
рож жа. У кошт арэн ды ўва хо дзіць так са
ма пар коў ка для гас цей з аў та ма шы на мі. 
За ста ло ся нам ча каць яш чэ трох ча ла век 
— най час цей пры яз джа юць лю дзі, якія зас
ма ка ва лі ў нас у Гра мат ным «слёўжыц ця» 
— няс пеш на га, поў на га су зі ран ня чы стай 
пры ро ды, з ча сам на роз ду мы ў спа коі 
ду шы і каш та ван не на ша га пад ляш ска га 
сма коц ця...

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 28-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 19 ліпеня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Лат ка на ла це, 
ніт кі не зна ці.
К......
 (з на род на га)

Ад каз на за гад ку № 24: 
на валь ні ца. Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, 

вый г ра лі Дам’ ян Ка валь скі і Уля Ка ра сюк. 
Він шу ем!

    
Міра ЛУКША

Чарніца
Па жалабках у галінцы
дождж плыве ў карэнне.
А адной раслінцы
два метры найменей
ягаднік у глебу
пусціць карэнішчы.
Многа метраў трэба,
не даць сябе знішчыць.
Кветачка ружовая
ў зелень выспявае,
а зялёная – пунсовая,
сінькі набірае.
Аж чорная спелая,
з налётам васковым.
Фіялетава-мяккацелая,
з зярняткамі новымі.
Асобныя клоны
да сямі метраў пускаюць,
ягадніка загоны
праз гады тры зацвітаюць:
не рві, а ахоўвай,
галінкі чарніцы.
Падзякуе новымі,
якіх не палічыш.

Ця гам мі ну ла га паў го да, ка лі ў «Ні ве» мы пра во дзі лі апы-
таль нік для на стаў ні каў, толь кі ад на асо ба прык ме ці ла гэ ты ча-
со піс. Тым ча сам пе рад на шы мі ва чы ма ля жыць ужо адзі нац ца-
ты ну мар зна ка мі та га 
ча со пі са-да па мож ні ка. 
Гэ та не да рэч на і страш-
на! Ча му, ме на ві та, 
страш на? «Бе ла ру скі 
на стаў нік» вы хо дзіць 
да лё ка па-за ме жы на-
ша га за па вед ні ка і пры-
ня тыя схе мы. Ства-
раль ні кі ра зу ме юць, 
што на ву чан не род най 
мо ве за ле жыць ад аду-
ка ва нас ці і ам бі цый 
на стаў ні ка. У адзі нац-
ца тым ну ма ры ці ка вая 
раз мо ва пра «Ба со віш-
ча». Пра фе сар Ля вон 
Та ра сэ віч цяр п лі ва да-
каз вае ма ла дым і кры-
ху ста рэй шым, у чым 
сут насць куль тур на га 
і гра мад ска га раз віц ця. 
На па мі нае пра су пра ціў 
і каш тоў насць кры тыч-
на га ду ман ня, якое 
з’яў ля ец ца ру ха ві ком 
цы ві лі за цыі. Га во рыць 
так са ма пра рас х ля-
ба насць і дры мо ту су час най мо ла дзі, якой ніш то не ці ка віць 
і ні чо га не хо чац ца. Раз мо ва пра фе но мен Фе сты ва лю Ма ла дой 

Бе ла ру сі, які на ра дзіў ся з бун ту 
ма ла до га па ка лен ня бе ла ру саў Бе-
ла сточ чы ны, гэ та ўжо гі ста рыч ная 
за ма лёў ка. Але яна абу джае да дум-
кі пра ідэі, дае апі рыш ча і сі лы ў ба-
раць бе з асі мі ля цы яй.

Адзі нац ца ты ну мар, ка лі зра біць 
дэ та лё вы пад лік, на кі роў вае чы та-
ча на ба лю чы пра цэс асі мі ля цыі. 
Пра фе сар Ка ця ры на Са віц ка-Мя-
жын ска пра па нуе сцэ на рый уро ка 
для вуч няў ся рэд няй шко лы: „Свеч-
кі гас нуць без па мя ці” — урок на 
ас но ве тво раў Сак ра та Яно ві ча 
і Мі ха ся Ан д ра сю ка. У гэ тай за да-
чы прад ба ча на ак тыў насць вуч ня. 
Пас ля чы тан кі і ана лі зу тэк сту ён 
сам вы му ша ны зра біць яш чэ ін тэр-
в’ю з ба бу ляй ці з не кім з сям’і пра 
ся мей ную па мяць, якая звы чай на 
жы ве ў трох па ка лен нях.

Ян ка Кар чэў скі ў сваю чар гу пра-
па нуе па зна ёміц ца з на вей шай 
гі сто ры яй бе ла ру саў Пад ляш ша. 
Як пры клад для ана лі зу, ён ста віць 
на ву ко вы тэкст пра фе са ра Яў ге на 
Мі ра но ві ча. Ра зам з та кой за да чай 
мож на ад крыць не толь кі во чы 
ма ла до му ча ла ве ку, але і нат х ніць 
яго да са ма стой ных по шу каў. 
Алі на Ваў ра нюк пі ша пра но выя 
пад руч ні кі і да па мож ні кі (а больш 
да клад на пра іх ма ды фі ка цыю) для 
ма лод шых кла саў пад ста во вай шко-
лы. Так са ма ці ка вая пад каз ка для 
на стаў ні каў па чат ко ва га на ву чан-
ня ад Ан ны Грэсь, якая пра па нуе 
вы ву чэн не пе сень з да па мо гай ма-
люн каў.

Са мі па бач це ды зас пя вай це пес-
ню «Са мот ны па пу гай» (на сло вы 
Мі ры Лук шы) ра зам з «Бе ла ру скім 
на стаў ні кам». Наш пос пех, ме на ві-
та, у суп ра цоў ні цтве і ад к ры тас ці 
на свет куль ту ры і ідэй, а не ў пры-
ня тых схе мах са мот нас ці і на сталь-
гіі.     (гак)

«Бе ла ру скі  на стаў нік» № 1 (11)/2020
(тэкст для на стаў ні каў і баць коў)

Фота Юркі Раецкага
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі-
мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е-
ным кан т роль ным та ло нам, 
на пра ця гу трох тыд няў даш-
лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку 
№ 24-20: 

Вя сё лы, пах, се ні, га ра, 
ген, га нак, на, толк, до ля, ой, 
дыск, ды стан цыя, танк, дрыг-
ва. Ясень, дах, се на, ды ня, 
дыск, тост, гол ка, Га ля, панк, 
сцяг, ара, ха кей, яда.

Уз на га ро ды, кніж ку «Вя-
лі кія і сла ву тыя лю дзі зям лі 
Бе ла ру скай» Ула дзі мі ра Бут-
ра ме е ва, вый г ра ла Ды я на 
Іва нюк. Він шу ем!

ЛЕ БЕДЗЬ — ха ра ство і бе лы ко лер здзіў ля лі і нат-
х ня лі на шых прод каў. У на ро дзе ён лі чыў ся сім-
ва лам вер нас ці ў ка хан ні, чыс ці ні, пры го жас ці 
і свя тас ці. У ча ра дзей ных каз ках ле бе дзі ча ста 
пе рат ва ра лі ся ў дзяў чын-пры га жунь.

У ле ген дзе пра біб лей ны па топ ле бедзь Стра-
цім не за ха цеў ра та вац ца на ка раб лі, зроб ле ным 
Но ем для ўсіх звя роў і пту шак. Ён вы ра шыў са-
ма стой на пла ваць па ва дзе. Ура жа ныя сме лым 
учын кам ін шыя птуш кі, якія не ўме лі пла ваць, 
вы ра шы лі на сес ці на яго. Іх ака за ла ся столь кі, 
што не пад сі лу ўсіх бы ло ўнес ці ды ўсе ра зам па-
та ну лі.

Асаб лі ва шмат ле генд пра ле бе дзяў на Па лес сі. 
Лю дзі па сён няш ні дзень лі чаць іх ахоў ні ка мі 
азёраў, якіх на зы ва юць свя ты мі. Гэ та дзя ку ю-
чы ім ва да ём не раз лі ва ец ца і не сох не. Пту шак 
нель га па ло хаць і крыў дзіць. Інакш на гра ма ду 
ско ціц ца няш час це. У ад ной ле ген дзе апа вя да-
ец ца, як злы ча ла век заст рэ ліў ле бе дзя-ва жа ка. 
Усе птуш кі ўцяк лі з во зе ра, так са ма ў хут кім ча-
се раз бу ры лі ся збу да ва ныя ле бе дзя мі дам бы, ды 
ўся ва да ўцяк ла ў вя лі кую ра ку. Па бе ра гах той 
дзі кай ра кі ва да паз но сі ла ха ты, па та пі ла ска ці-
ну і змы ла з па лет каў ура джай.

Ча ста ў па ле скіх ле ген дах ідзе рас по вед пра па-
хо джан не чор ных ле бе дзяў.

Вось ад на з іх:

Грыб ная са лян ка — сма коц це з ляс ной хат кі

У ад ным зам ку жыў граф з гра фі няй і іх дач ка. Ка лі дзеў ка за ка ха ла-
ся ў ма ла до га ко ню ха, ма ці прак ля ла дач ку і яе ка ха на га. Апоў на чы, ка-
лі ма ла дыя ха це лі ўця чы, за мак пра ва ліў ся пад зям лю, а на яго мес цы 
з’я ві ла ся во зе ра. Лю дзі ра сказ ва лі, што апоў на чы там пла ва юць два 
чор ныя ле бе дзі. Яны пла ва юць кру га мі і не мо гуць з-за прак лё ну наб-
лі зіц ца да ся бе.

Ча ста ка ры ста ем ся пры маў кай «ле бя дзі ная пес ня». Яна ад но сіц ца 
да зга да на га ле бе дзя Стра ці ма, які па та на ю чы зай граў ча роў ную пес-
ню на раз ві тан не са све там. У паў сюд ным зна чэн ні «ле бя дзі ная пес-
ня» зна чыць пры го жае за вяр шэн не, ка нец.

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

Сён ня чар го вы рэ цэпт з «Бе
ла ру скай кух ні» аў тар ства Юры 
Ка чу ка.

У гэ ты раз пра па ну ем грыб ную 
са лян ку, стра ву, ад якой бал дзе
юць сма ка выя рэ цэп та ры. Гэ ты 
да лі ка тэс пад рых та ва ла мне 
гас па ды ня з ляс но га пан сі я на та 
ў Бе ла веж скай пуш чы. Як раз у ле
се з’я віў ся вы сып ба ра ві коў, та му 
стра ва бы ла пад рых та ва на са све
жых гры боў. (У кні зе Юры Ка чу ка 
па да ец ца рэ цэпт з су ша ных ба ра
ві коў).

Склад ні кі:
25 г су ша ных ба ра ві коў (0,5 кг 

ка лі ёсць маг чы масць па ка ры
стац ца све жы мі гры ба мі)

100 г ма ры на ва ных гры боў,
300 г шат ка ва най све жай ка пу

сты.
200 г кіс лай ка пу сты
1 мор к ва
30 г ко ра ня сель дэ рэю
30 г ко ра ня пят руш кі
2 цы бу лі ны
2 па мі до ры
2 лыж кі сме тан ко ва га мас ла
12 аліў
3 лыж кі смя та ны
0,5 лімона

чор ны пе рац, лаў ро вы ліст, 
соль, зе ля ні на кро пу

Гры бы пра мыць у ва дзе, за
ма чыць на 23 га дзі ны. За тым 
ад ва рыць, пра ца дзіць, на рэ заць 
са лом кай і ра зам з на шат ка ва
най мор к вай, пят руш кай і сель дэ

рэ ем із ноў апус ціць у ад вар, тро хі 
па ва рыць. (Ка лі ў нас све жыя 
ба ра ві кі, іх трэ ба пад с ма жыць, 
да даць як вы шэй і пад ту шыць 
у грыб ным бу лё не).

Све жую і кіс лую ка пу сту, здроб
не ныя па мі до ры і цы бу лю ту
шыць з мас лам да мяк кас ці. Пад
рых та ва ную ка пу сту і гры бы злу
чыць з пры вар кам, да даць аліў кі, 
прып раў і ва рыць ка ля 15 хві лін 
на сла бым аг ні. Са лян ку за бя ліць 
смя тан кай, да даць лімонны со к, 

па пер чыць, па сы паць зе ля ні най 
кро пу.

Праў да, ра бо ты тут мно га, але 
затое які эфект! Стра ву па лю
бяць і тыя, якія не лю бяць ка пу
сты ці бра ко лі. У гэ тым са ста ве 
ка пу ста гу біць свой вы раз ны 
ха рак тар і эк с па нуе ары гі наль
ны смак ба ра ві коў. Са лян ку най
лепш спа жы ваць з чор ным хле
бам або буль бай у ка шуль ках.

Смач на ес ці!   (гак)

Фота ГК

Salwa

Wieniec
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Як у пры ро дзе... Вят ру га ад ля це ла, па
сы па ла сне гам, шастпраст!.. Ары яд на 
паз да ва ла ўсе эк за ме ны, Ка мусь ся
дзеў за пар ты ту ра мі.

— Мо вы ска чым у Па рыж? — спы та
ла дзяў чы на. — Мо жаш?.. У мя не там 
бліз кія, сва я кі!.. Ну — што там нам зі ма
прад вес не?!. — Па ка ці лі! — за ах во ціў ся 
Ка мусь...

— Цё ця Ма ша, ні я кіх са ма хо даў, ні я ка га 
мет ро!.. Пяш ком ха дзіць бу дзем. Нам 
столь кі трэ ба ўба чыць!

— Еш це хоць дзене будзь, во, з до му 
вазь мі це! — нак ры ча ла цёт ка. — А то, 
ка хан не, жы вуцьды ха юць!..

Па бег лі ў Луўр... Ба цень кі, звар’ я цець 
мож на! Гэ та кае ба гац це! La Ga le rie d’Art! 
— гэ та ма ла ска заць!..

... Ве да еш, нам — сту дэн там — тут льго
ты, да га ва ры ла ся!, бо ты паан г лій ску 
больш, а?.. Чуў, я яш чэ май го фран цуз
ска га не за бы ла, ха ця цё ця Ма ша бы ла 
скры ві ла ся! Яна ў нас — фі ла ла гіч ка; 
яна на ват дзя дзю П’е ра (цёт ка за ве яго 
Бе зу ха вым, ад Тал сто га!), па ры жа ні на, 
пап раў ляе!..

Са бор Па рыж скай Ба га ма ці!.. Спа саў 
Цяр но вы Вя нец!.. Кож ны раз стае 
пе рад та бой Эс ме раль да, Ква зі мо да, 
ты — зда ец ца — і ця пер чу еш: гу дзяць 
зва ны! Гэ та зво ніць няш час ны гар ба
ты званар, яко га Вік тар Гю го апі саў!.. 
Коль кі тут гі сто рый на кож най ву лі цы, 
у па ла цах!..

У Grand Ope ra — цу дам па па лі!.. От, 
про ста, па дыш ла дзяў чы на, ска за ла: 
Мой хло пец сён ня не мо жа, вазь мі це 
бі ле ты — вы ру скія, поль скія? Я мо ву па
чу ла! Шчас лі ва вам! — Ледзь ёй гро шы 
сіл ком у ру кі ўвап х ну лі!. — Нене, — ска
за ла яна, — у нас доб ра, у яго сён ня да
дат ко вы кан цэрт, ён скры пач, у Санкт
Пе цяр бур гу яш чэ на дзень за тры ма лі!.. 
А вы — з ус хо ду абое, а мой Ni co la там, 
доб ра га вам ве ча ра!..

«Жы доў ка» Жа ка Але ві — Le Ju i veJac
qu es Ha le vy — цу доў ная рэд касць, якая 
і ў ня даў ніх 80х га дах бы ла па ка ры ла 
і Лодзь!.. Уся Поль ш ча та ды сю ды з’яз
джа ла ся ў Вя лі кі тэ атр, як ра ней, у 70х 
лю дзі сю ды ва лам ва лі лі на «Кня зя Іга
ра» Ба ра дзі на!.. Та кія то бы лі ча сы для 
ма ста цтва!..

Бо ся род мно гіх ра ман тыч ных опер све
ту, «опер вя лі кіх», му зы ка Але ві на ле
жыць да най леп шых!.. Нене, ці ж гэ та 
«на раздватры» пе ра ска жаш?!.

Пят нац ца ты век у Кан стан цыі, над 
Ба дэн скім во зе рам у ня мец кай Вір
тэм бер гіі. Ка то лі кі і гу сі ты, чэш скія 
рэ фар ма та ры. Тут толь кі што пас ля 
са бор ных па ся джэн няў, на каст ры спа
лі лі чэ ха Яна Гу са... Тут і ня ма ла яў рэ
яў, якім «ня со лад ка» не толь кі ў гэ тым 
го ра дзе... Пры го жую жы доў ку, юную 
Ра хэ лю ка хае князь Ле а польд... Даў ні 
рым ля нін — мож наў лад ца — сён ня кар
ды нал Дэ Броны — ка лісь у дзіў ных, та
ем ных вы пад ках стра ціў жон ку і донь
ку... Ста ры жыд, Эле азар — вя до мы 
тут за лат нік не мо жа па ла дзіць з донь
кай Ра хэ ляй, за ка ха най у хрыс ці я ні не 
Ле а поль дзе... Рас п ра віў шы ся з гу сі
там, кар ды нал пры каз вае «ўзяц ца» за 
жы доў, бо «жы ды яны і ве ру на шу топ
чуць»! Жыў ём іх — у ка цёл!!! Пер шай 
пой дзе Ра хэ ля... Ака мя не лы ад бо лю 
Эле азар па ка жа кар ды на лу: — Ба чыш? 
Ты ўсё жыц цё донь ку шу каў! Я яе, ка
лісь, знай шоў, вы ха ваў, яна мне, а я ёй 
— род ны мі мы ста лі!.. Паг ля дзі ця пер 
ты на сваю ня на вісць да нас, жы доў, 
па лю буй ся! Гэ та ж яна — донь ка твая 
праў дзі вая!.. У КАТ ЛЕ!! Там! Ты за да во
ле ны? Бог та бе, твой і мой — плаціць 
ця пер!!!

Як жах дзе ян ня!.. Але якая му зы ка! 
Арыі кар ды на ла і жы даза лат ні ка, спеў 
Ра хэ лі — кла сі ка над кла сі кай!.. А яў рэй
ская пас халь ная вя чэ раквартэт (хоць 
і ду э ты і трыо — ці ж гор шыя!) — па ка
рае сва ёй ве ліч чу. Зак рый во чы — і зда
ец ца — ты ў пра ва слаў най цар к ве ста
іш! Бо Бо жае гэ та, бо свяш чэн нае ўсё 
тут, бо ПАС ХА! На сцэ не — яў рэй ская 
— а ў тва ёй ду шы — пра ва слаў ны «Праз
д ни ков Праз д ник»! Гэ так ты яе ўспры
ма еш! Ка лі ты і сам з ус ход ніх хрыс ці
ян! Ка лі ты ка то лік — і ты няй накш у ся
бе гэ та ўсё возь меш! Гэ та бу дзе, нейк, 
і твой Вя лік дзень інакш — Wiel ka noc!.. 
Бо і ты кра су гэ ту да сэр ца пры ту ліш, 
бо яно, Бо жае, усю ды — Свя тая Спра ва! 
Бо Бог!.. Для ўся го Ча ла ве цтва!.. Бо 
ўся кі на род, ка лі Бо га і Лю боў пра жа
не, — ад ча ла ве чыц ца!!! Зве рам дзі кім 
ста не! Дру гіх, ін шых — прас ле да ваць 
бу дзе!.. Як кар ды нал!..

*  *  *

Ло дзін скі час ішоў, бег, да Пас хі Хры сто

вай лю дзей га то віў... Па ча лі ся вя сен нія 
кра са ві ко выя дні...

Сён ня Ары яд на з Ка мі лем ха дзі лі па Ба
та ніч ным Са дзе, дзе раск ві таў ужо ве
ліч ны луг з цюль па наў, якіх тут дзя сят кі 
ко ле раў і сар тоў! — кож ны год НЕ маг лі 
ўдо валь наг ля дзец ца сот ня мі со цень 
ла дзя не...

Ма ла дыя ся дзе лі ў сон цы на вы со кіх 
ка ме няхскаль ні ках, па між які мі буль ка
ла ся плы ву чая па во лі ва да, а ў азер цах 
га ня лі ся ка ля ро выя ры бы...

Па дыш ла да іх ста рая цы ган ка... 
— Хлоп ча, не вы пу скай ты са сва іх рук 
гэ ту па нен ку; яна та бе су джа на! Ба чыш 
— яна — ан гел, з та го све ту да ця бе з’я ві
ла ся цу да на шай пес ні — Ан на Гер ман! 
Бач — як якая па доб ная — аў та пар т
рэт!.. Та бе гэ так лю дзі ка за лі? Па ка жы 
ру ку, па ні чок! Оо ты пі я ніст! Гогого, 
сла ва ўжо ў ця бе! На ўвесь свет. За 
гра ні цу восьвось па е дзеш! Нене, ні
я кіх мне гро шай! Вер неш ся, сы нок, 
у фі лар мо нію прый ду! Бо слаў ны ты, 
га лоў нае ж — доб ры і муд ры!.. Не згу бі 
шчас ця, хлоп ча, му зы кі і дзяў чы ны!

*  *  *

Ма ла дая па ра няс ме ла ся дзе ла тут 
у аб дым ку... Ра шы лі па ес ці. Па ба чы лі, 
у вод да лі, нех та ма хаў да іх ру ка мі. Іа
лан та і Юрко!

— Ну, вось, — ска заў Юрко, — дзве па ры, 
хоць пад шлюб!.. А, па куль што — да вай
це ес ці! Ес ці! Мне хоць ваўка — авеч ку 
па да вай! Вам што, ме ды кіпі я ні сты!..

— Ары яд на, мне Іа лан та ска за ла, што 
імя тваё, пагрэ ча ску — «су ро ва бе ра гу
чая суп ру жа скую вер насць»! Ка мусь, 
ты ба чыш — хто пе рад та бой?!. Ве дай, 
за па мя тай, ве ра сень, 18, ду маю — ты 
ўжо ве да еш!.. Дадам яш чэ — Іа лан та 
да нес ла — на ша ба гі ня і ў ме ды цы не 
— краса; пра фе сархі рург пад не ба яе 
хва ліць, зах лёб ва ец ца, ужо ў клі ні ку 
бя рэ!.. Так што ў ця бе, Рах ма ні наў наш 
сла ву ты, «нос» са праў ды му зы каль ны, 
су свет ны, раз ты да яе — да но вай Ан
ны Гер ман на вы ба рах, з ру кой па рэ за
най па даў ся, вы браў!..

— А, вось, Іа лан та, дру гая фея, пе ды ятр 
не менш слаў ны, бу дзе дзяць мі ва шы мі 
апе ка вац ца! Мо жа і мя не, дзе ка лі, да 
ча го ў да па мо гу возь ме!.. А? Ба гі ня ты 

мая?! А ця пер — ес ці! Бо за гаў каю як са
ба ка злюш чы!..

*  *  *

Са ма лёт у Лон дан ад ля таў з ло дзін
ска га аэ ра пор та не дзе ў пят нац цаць... 
Ка міль па да рож ні чаў да RA DIOBBC 
пай г раць там з ар кест рам кан цэрт 
Гры га Amoll (які там бра вур ны ўступ, 
спеў ныя ма ры!) і абод ва кан цэр ты Чай
коў ска га. Пер шы, Bmoll, з яго ша лё ным 
эн ту зі яз мам нес па ты ка на га ні дзе ўсту
пу, пра які ру скі пі я ніст Ру бін ш тэйн ка
лісь ска заў: «Яго ніх то не сыг рае!!! Гэ та 
не маг чы ма!.. Ма эст ра Пётр — пап раў, 
пе рап ра цуй!!! Вы кінь гэ та! Тататата, 
та... — тата!!. За будзь! Гэ та НЕ пад сі лу 
нам, іг ра кам! Нікому! Вя лі кі Чай коў
скі — НЕ ўсту піў! — та ды — зоў сім НЕ 
іг рай!» І слаў ны ў све це пі я ніст доў га 
по тым ста яў на ка ле нях і пла каў, пра сіў 
вы ба чэн ня!!! — ка лі ад яго іг ры, гэ та га 
«тататата!» ша леў увесь Па рыж!..

Пер шы кан цэрт — тут мож на толь кі пла
каць! Сля за мі наў з рыд!!!

Дру гі, Gdur — тая са мая, што ў па пя рэд
ні ку, сім фа ніч ная за ду ма, блі ску чыя 
акор ды і па са жы, ро ля скры пак і ві я
лан чэ лі... Рэд ка мож на па чуць ця пер, 
ча мусь ці? — «пер шы» — пры біў «дру го
га»?!. — гэ та чай коў скае тва рэн не, зоў
сім НЕ абыякое!!!

BBC спе цы яль на за пра сі ла Ка мі ля для 
гэ та га кан цэр та!.. Ён на ват — зля каў
ся!.. Ніх то ў Поль ш чы і НЕ ЧУЎ пра гэ ты 
твор!!! Ве да лі — ёсць та кі!!! Але — як яго 
іг раць?!. Шу ка лі ўсю ды!!! Ну і, доб ра. Гэ
та бу дзе: Ка мі лё вы кан цэрт!..

*  *  *

Ло дзін скі аэ ра порт... Лю дзей мно га... 
Лон дан скі са ма лёт... Тут усе Ба чынь
скія... Тут і Іа лан та з Юрком... За ру кі 
тры ма юц ца Камусь і Ары яд на... Шчас
лі выя баць кі гля дзяць на гэ тыя цу доў
ныя па ры...

— Для ця бе там іг раць бу ду, ве дай! Ча
кай!

— Вяр тай ся шчас лі ва, мі лы!!! Пос пе хаў 
та бе, мой ты Рах ма ні наўЧай коў скіШа
пэн мой, най да ра жэй шы!!!

(канец)

Сы мон РА МАН ЧУК на ра дзіў ся ў вёс цы Гуш чэ ві на На раў чан скай 
гмі ны ў 1936 го дзе. У Бе ла ру скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ў Мін ску 
прыс во іў ён да ска на ла бе ла ру скую, ру скую і ла цін скую мо вы, якія по-
тым вык ла даў у Агуль на а ду ка цый ным лі цэі ў Мі ха ло ве. Як член Бе ла-
ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня „Бе ла ве жа” апуб лі ка ваў ён у „Ні ве” 
ў шас ці дзя ся тыя га ды шэ раг апа вя дан няў, м.інш. „Дзя ду ля”, „Ча ла-
век”, „Ідуць дні, дзя нёч кі”. Неў за ба ве Сы мон Ра ман чук за няў ся вы-
ву чэн нем пра ва слаў на га ба гас лоўя ў Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч най ака дэ-
міі ў Вар ша ве, дзе аба ра ніў док тар скую ды сер та цыю, за тым пры няў 
ма на скі пост рыг і быў ру ка па ло жа ны ў свя тар скі сан. Стаў ён ар хі е пі-
ска пам Ло дзін ска-Поз нань скай епар хіі. Па мёр 28 чэр ве ня 2017 го да, 
на 81 го дзе жыц ця.

— Я вель мі лю біў чы таць. Бу ду чы ма ла дым хлоп цам, чы таў я до ма 
на ват пры за па ле най лу чы не, а пас ля ўжо пры га за вай лям пе. Вель мі 
мно га чы таў пад час ву чо бы ў Мін ску, а пас ля па чаў так са ма пі саць. 

У «Ні ве» ў апош нія га ды жыц ця дру ка ваў свае апа вя дан ні пад псеў-
да ні мам скла дзе ным з імён сва іх баць коў Ма рыя Саш ка. Апа вя дан не 
«Ча ра дзеі» з’яў ля ец ца яго ным апош нім лі та ра тур ным тэк стам. Ру ка піс 
тво ра прыс лаў ён у рэ дак цыю «Ні вы» ў маі 2017 го да.
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(ч. 4)

Бо хто та ды пой дзе ба ра ніць іх нюю 
дур ную кры ва вую рэ ва лю цыю? І ўспе лі 
гэ та ўчы ніць і гі сто рыя пай ш ла кру тым 
нік чэм ным шля хам. А ча му вы бух ну ла 
вай на ў 1914 го дзе? Га во рыц ца, ві на
ва тым бы ло за бой ства аў ст рый ска га 
прын ца, нас лед ні ка тро ну Аст раВен г
рыі Фран ціш ка Фер ды нан да ў Са ра е ве 
28 чэр ве ня 1914 го да, дзе ад вы бу ху 
бом бы, а ін шыя га во раць, што ад выст
ра лаў Гаў ры лы Прын цы па (у за бой стве 
бы ло ўме ша на больш лю дзей) згі ну лі 
на мес нік Фер ды нанд і яго жон ка Са фія, 
княж на Го ген берг.

Як бы гэ та бы ло пры чы най вай ны, 
а ін шыя гі сто ры кі га во раць, што пры чы
най вай ны быў хут кі і пас пя хо вы роск віт 
ка пі та ліз му ў цар скай Ра сіі і Пру сіяНем
цы ба я лі ся гэ та га як аг ню; мець та ко га 
вя лі ка га і ба га та га кан ку рэн та, які зна хо
дзіў ся по бач, за мя жою, Ра сію. І мож на 
гэ та му ве рыць і не ве рыць. Але вай на 
вы бух ну ла і бе ла ру сы мо най больш па
цяр пе лі ў гэ тым, і пра бе жан ства ў гі сто
рыі ні чо га не ска за на, ані сло ва. З гэ тай 
пры чы ны баль ша ві кі тру бі лі на ўсе сто
ра ны, што пры цар скай Ра сіі ўсе лю дзі 
жы лі ў га ле чы, у тым лі ку і му жы кі, а тут 
на шых бе жан цаў пры ма лі як гас цей 
ру скія і хле ба ха па ла, і да хле ба, і пра ца 
зна хо дзі ла ся ўсім.

Баль ша ві кі так са ма па ка за лі мно гім 
на ро дам сваё «бе жан ства», як гна лі на 
ўсход ты ся чы і ты ся чы на шых і не на
шых зня во ле ных у тур мы і ла ге ры, ад
куль ма ла хто смя яў ся і це шыў ся і лю
дзі ад го ла ду там пух лі, а коль кі мі льё
наў з гэ та га па мер ла, не па лі чыць. Гэ та 
фон праў дзі ва га і дзі ка га баль ша віз му 
і праў да пра яго; мно гіх лю дзей, на ват 
ра зум ных, ён за ту ма ніў з ног да га ла
вы. Але ця пер я вяр ну ся да праў дзі ва га 
бе жан ства на шых лю дзей і ма ёй сям’і. 
Лю дзі ста на ві лі ся, як ка жуць, на но гі, 
і мно гія ву чы лі ся гра ма це, як я ўжо пі
саў, і рэ фор ма Ста лы пі на дай ш ла і да 
нас, і бы ла пры ня та на леж на і з поў най 
на дзе яй, як кро чыць на пе рад. А тут 
вай на рас па ча ла ся. Му жы кі ка ці лі ся 
хто ку ды са сва і мі фур ман ка мі, мно гія 
ўмі ра лі ў да ро зе ад хва роб і ін шых пры
чын. Мая ба буль ка з дзяць мі і Тра фім 
апы ну лі ся аж но ў Маск ве, дзе на вак за
ле ба буль ка да ве да ла ся, што яе мар ш
рут ідзе ў Сі бір і зля ка ла ся — дык гэ та 
Сі бір і хо лад. Су це шыў яе ней кі ру скі 
афі цэр які ска заў: „Не бой ся, бе жан ка, 
Си би ри, там бу дет луч ше, чем в са мой 
Рос сии”. І так па е ха лі на по ез дзе на 
ўсход. Мно га дзён еха лі і не га ла да лі, 
бо ру скія ім да па ма га лі і аж но да е ха лі 
да го ра да Омск, над ма гут най ра кой 
Ір тыш і там спы ні лі ся. Дзя цей (май го 
баць ку і дзядзь коў) ад п ра ві лі ў пры ту
лак (пры ют) і на мес цы бы ла шко ла, 
і там ба буль ка знай ш ла са бе пра цу, 
а Тра фім па чаў кан чаць ся рэд нюю аду
ка цыю. Ён, як я ўжо пі саў, у Ду бі чах кон
чыў двух к лас нае на род нае ву чы ліш ча, 
пас ля яш чэ ў Бе лайПад ляш скай кон
чыў адзін клас гім на зіі, і вай на спы ні ла 
яго да лей шую ву чо бу. А быў здоль ны.

Ап ра ча ма ёй сям’і ў Ом ску спы ні ла
ся сям’я з проз віш чам Ва вюр ка з вё скі 
Та пар кі. Бы лі гэ та Ге ор гій і ся стра Па ра
ске ва; імён іх баць коў не ве даю. У іх яш
чэ ў Ом ску ў 1916 го дзе на ра дзіў ся сын 
Мі ка лай, які быў дзе я чам і на стаў ні кам 
у вёс цы Са кі ўжо пас ля Дру гой су свет
най вай ны. Яс на, усе яны вяр ну лі ся да
моў, як і мая сям’я ў 1922 го дзе. Ге ор гій 

за сна ваў сваю сям’ю, а Па ра ске ва вый
ш ла за муж. Пра лёс іх баць коў і на ро
джа на га ў Ом ску бра та не ве даю. Я доб
ра ве даў Ге ор гія, Па ра ске ву, Мі ка лая, 
ка лі быў лі ста но шам і амаль што дзень 
бы ваў у вёс цы Та пар кі.

Як жы ло ся дзет кам у пры тул ку? 
Лі чыць што доб ра, бо цар скі ўрад кла
па ціў ся аб іх лё се, ха ця... Кі раў ні ком 
(за ве ду юш чай) пры тул ку бы ла ней кая 
Еў да кія Ста ра дуб ца ва, ме ла дач ку Лі зу, 
гім на зіст ку, і яна крыў дзі ла дзе так, бо 
пра дук ты прыз на ча ныя для дзя цей 
яна кра ла і амаль што ве чар ра бі ла гуль
біш ча на дру гім па вер ху бу дын ка, у сва
ім па мяш кан ні з цар скі мі афі цэ ра мі, 
пас ля бе лы мі, чыр во ны мі. Дзе ці ча ста 
га ла да лі, а на скар гі, вя до ма, няс ме
лыя, ко рат ка ад каз ва ла: „А вам толь ко 
жрать и срать, а я люб лю эко но мию”.

Ві даць, доб ра бы ла «эка но мія», ка лі 
чэ кі сты з пад ва лаў пры тул ку ў 1922 го
дзе, ка лі ўжо на шы бе жан цы вы бі ра лі ся 
вяр тац ца да моў, вы но сі лі ад туль мно гія 
скры ні з пра дук та мі прыз на ча ны мі для 
дзя цей, а ў пра дук тах та кіх як сыр, мас
ла і і ін шых бы ло поў на чар вей. За ве ду
юш чую Ста ра дуб ца ву вы даў чэ кі стам 
яе пад ст рэ ле ны стук ну ты ро зу мам слу
га, бо штось ці ў не чым не па ла дзі лі ся 
і той па бег да чыр во ных. Так мне баць
ка гэ ту гі сто рыю ра сказ ваў і зда ва ла ся, 
што лёс кі раў ніч кі ўжо вы ра ша ны, бо 
чэ кі сты, зда ва ла ся, не цац ка лі ся. Але 
тут не так; чэ кі сты ў боль шас ці вы пад
каў за бі ва лі ня він ных лю дзей, а жу лі каў 
і зла дзе яў не ча па лі. Яс на: во ран во ра ну 
во ка не вы дзеў бе. Але пра гэ ты вы па
дак я яш чэ бу ду пі саць у да лей шай част
цы ма іх ус па мі наў.

А ця пер вяр ну ся да рас па ча тай гі
сто рыі пра на шых бе жан цаў. Бе жан цы 
жы лі, як і ўсе лю дзі. У го ра дзе бы ло 
мно ства аў ст рый скіх ва ен на па лон ных 
і ся род іх мно га жы ха роў з Га ліч чы ны 
і За ход няй Ук ра і ны, і яны не ха це лі 
ва я ваць з ру скі мі сал да та мі, а іх сі лай 
заг наў у сваю ар мію аў ст равен гер
скі ўрад, бо іх тэ ры то рыя бы ла пад 

за хо пам той жа чу жой дзяр жа вы, 
якая вя ла вай ну з Ра сі яй Тут яны ме лі 
во лю і па ша ну ру ска га на ро да. І вось 
мая ба буль ка Ага фія па зна ёмі ла ся 
з ад ным з іх, а ён на зы ваў ся Дзміт ры 
Шуль, ча ла век на той час аду ка ва ны, 
вы дат на ве да ю чы ня мец кую мо ву, як 
і поль скую, ужо не га во ра чы пра ўкра ін
скую. Пе рад вай ной ён дзе вяць га доў 
пра ца ваў у ад на го ня мец ка га гас па да
ра пад Бер лі нам і доб ра ве даў абы чаі 
са міх нем цаў. І вось яны: мая ба буль
ка (і з го на рам ма гу наз ваць дзе дам) 
і Дзміт ры Шуль па вян ча лі ся ў цар к ве 
і ста лі су жон ствам. Толь кі дзіў на, што 
мая ба буль ка да са мой смер ці на сі ла 
сваё проз віш ча Пан фі люк. Ві даць, там 
не вы да лі да ку мен таў на гэ ты цар коў
ны шлюб. І ві даць гэ та не бы ло ў ні ко га 
ў га ла ве; а зноў іш ла вай на на смерць 
і жыц цё. Дзе ці пад ра ста лі і доб ра ва ло
да лі ру скай мо вай і ха дзі лі з ба буль кай 
і дзе дам па го ра дзе Ом ску і це шы лі ся 
ма гут нас цю і пры га жос цю ра кі Ір тыш 
і пры то ка ра кі Ом кі, што пра ця ка ла па
ся рэ дзі не го ра да. А так са ма дуб ро ва мі 
на во кал го ра да рас па ло жа на га па ся
род стэ пу. Тай га па чы на ла ся ў сто кі ла
мет раў ад го ра да на ўсхо дзе. На во кал 
чар на зём і не зной дзеш ні дзе ка ме ня. 
Се я лі толь кі яра выя рас лі ны, пе ра важ
на пша ні цу. Му жы кі, хто не ло дыр, і як 
ка жуць: аб даб ры не ве да лі сва ім.

Хі ба ў пер шы год бе жан ства, ка лі 
яш чэ цар пра віў і ру бель неш та быў вар
ты, ад ной чы мае дзядзь кі, пра хо дзя чы 
дуб ро вай (мо жа я дрэн на на зы ваю дуб
ро вай, бо ка ля Ом ска ду бы ма быць не 
ра стуць з пры чы ны хо ла ду?), адзін з іх, 
най ста рэй шы Фе дзя, знай шоў ка ля ча
ла ве ча га дзяр ма по яс з ка бу рай, у якой 
бліш чэў рэ валь вер на ган. Ві даць, ней кі 
ру скі афі цэр пап’я на му, ка лі вы кон ваў 
сваю «нуж ду», за быў ся пра зброю і так 
па кі нуў. Дзядзь ка ска ры стаў і ба бу ля 
на рын ку за на ган стар га ва ла 25 руб
лёў, а гэ та бы лі не ма лыя гро шы ў той 
час. Бо пас ля руб лі па ка ці лі ся ўніз 
і ў кан цы ні чо га не бы лі вар тыя. І дзіў
на, мой дзядзь ка Фя до сій меў ней кую 
ця гу да зброі, бо ні ко лі не рас ста ваў ся 

са збро яй і не ле галь на меў пры са бе 
зброю, як і ў між ва ен ны час, у час 
аку па цыі, а так са ма ў Коб ры не, ку ды 
пас ля вай ны вы е хаў у СССР і па ся ліў ся 
ў гэ тым го ра дзе ў Бе ла ру сі.

І час так ля цеў. Бе жан цы пры вы ка лі 
да но ва га скла да на га жыц ця і лё су. Тра
фім ву чыў ся і пас ля баль ша віц кай рэ
ва лю цыі ў Ра сіі 7 лі ста па да 1917 го да 
жыц цё ста на ві ла ся ця жэй шым і го лад 
прак раў ся да лю дзей у та кой ба га тай 
Сі бі ры. І тут ула ды мя ня лі ся і баль ша ві
кі не ме лі вя лі ка га пос пе ху і спа чат ку 
ўла ду ўха пі лі эсэ ры. У лі ста па дзе 1917 
го да ўла ду пе ра няў Аляк сандр Кал чак 
і яго па лац ста яў на суп раць пры тул ку, 
дзе жы лі на шы бе жан цыдзе ці. Бо но
вы ўла дар — Кал чак сва ёй ста лі цай 
ча мусь ці вы браў го рад Омск над Ір
ты шом і пра віў больш го да. І не каль кі 
слоў пра гэ та га ча ла ве ка. А. Кал чак 
жыў у 18731920 гг., ру скі ад мі рал 
(1917), па лі тык, афі цэр. У час Пер шай 
су свет най вай ны ка ман дзір Чар на мор
ска га фло ту. Вя лі кі ву чо ны і па ляр нік, 
гэ та ён са мы ад да ле ны на Ле да ві тым 
акі я не ад крыў аст ра вы і шы ро ка ды 
да клад на апі саў іх пры ро ду даў наз вы 
не ка то рым га рам, азё рам і ін шым ге аг
ра фіч ным аб’ ек там. У яго па лі тыч ным 
пе ра ва ро це і ў за хап лен ні ўла ды вы
дат на да па мог Чэш скі Кор пус, які скла
даў ся ме на ві та з гэ тых ус пом не ных 
аў ст равен гер скіх ва ен на па лон ных, 
якіх поў на бы ло ў Ом ску. На коль кі яны 
бы лі ла яль ныя да ад мі ра ла і іш лі ў бой 
з баль ша ві ка мі і ме лі не ма лыя пе ра мо
гі над гэ тай чыр во най чу мой, на столь кі 
кры ва душ на і без го на ру вы да лі гэ та га 
ча ла ве ка ў ла пы чыр во ных у сту дзе ні 
1920 го да, бо баль ша ві кі па а бя ца лі кор
пу су, што ка лі яны ад да дуць свай го ка
ман дзі ра Кал ча ка ў іх ру кі, та ды мо гуць 
сва бод на вяр тац ца ў свае кра і ны і ніх то 
не бу дзе іх за ча паць. І на дзі ва і то вель
мі — сло ва стры ма лі. І ка лі на шы бе
жан цы вяр та лі ся да моў з Сі бі ры ў 1922 
го дзе, дык ра зам з імі еха ла мно ства 
гэ тых лю дзей з Кор пу са.

А баль ша ві кі па сва ёй дзі кай лю тас
ці за мар да ва лі гэ та га вы дат на га ча ла
ве ка Кал ча ка ў 1920 го дзе ў го ра дзе 
Ір куцк. І вар та, каб імя гэ та га ву чо на га 
і ад мі ра ла вяр ну лі на сваё па чэс нае 
мес ца і каб важ ныя ву лі цы Ір куц ка (і не 
толь кі тут) на сі лі яго імя. Стаць на гэ та 
сён ня га рот ную Ра сію! Ду маю, што так! 
Ёсць та кая па га вор ка: „Рос сию умом 
не по ё мёшь, ар ши ном не име ришь”. 
А жаль, та кая праў да...

Ця пер вяр ну ся да на шых бе жан цаў. 
Тра фім сваю ся рэд нюю аду ка цыю кон
чыў ужо пры ўла дзе Кал ча ка з вы дат
ны мі ацэн ка мі і маю гэ та яго школь нае 
па свед чан не (ксе ра ко пію). Гэ та доб рая 
па мят ка. У 1919 го дзе Тра фім стаў 
на стаў ні чаць у вёс цы Ка лы чан ская 
і ву чыў дзе так гра ма це ў да лё кай сі бір
скай вёс цы.

А го лад на сту паў, а так са ма роз ныя 
хва ро бы. На Сі бі ры баль ша ві кі да вя лі 
да гэ та га. І ўсе бе жан цы, дзе б яны не 
пра бы ва лі, на ве лі зар най і ахоп ле най 
ха о сам, го ла дам, хо ла дам, раз бо ем... 
Ра сіі, спя ша лі ся да моў на го лыя па
над вор кі, па лет кі, ага ро ды... Уця ка лі 
з гэ тай Ра сіі, жы ха ры якой на па чат ку 
суст ра ка лі на шых лю дзей як род ных 
бра тоў і сяс цёр.

(пра цяг бу дзе)

vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК

Час рэвалюцыі
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Адзін з кі раў ні коў Са ю за бе ла ру скай мо
ла дзі ў Па ста вах, ка ман дзір ан ты са вец ка
га ат ра да на Па стаў ш чы не, вя зень ста лін
ска га кан ц ла ге ра Вік тар Сі ко ра на ра дзіў ся 
12 лі пе ня 1925 г. у вёс цы Ма лыя Алаш кі 
Дзі сен ска га па ве та Ві лен ска га ва я вод ства 
(ця пер Шар коў ш чын скі ра ён Ві цеб скай воб
лас ці). Па хо дзіў з сям’і бу ду ча га вя до ма га 
бе ла ру ска га се лек цы я не ра Іва на Сі ко ры.

Вік тар Сі ко ра скон чыў 6 кла саў поль
скай шко лы. У Дру гую су свет ную вай ну 
ў 1942 г. скон чыў 6ме ся чныя на стаў ніц кія 
кур сы і па сту піў у Па стаў скую на стаў ніц
кую се мі на рыю. У лі пе ні 1943 г. прай шоў 
кур сы ма лод шых кі раў ні коў Са ю за бе ла ру
скай мо ла дзі ў Аль бяр ці не пад Сло ні мам. 
У гэ тай шко ле ат ры маў зван не гра ма до
ва га. Стаў ад ным з кі раў ні коў (кі раў ні ком 
пры на стаў ніц кай се мі на рыі ў Па ста вах) 
СБМ у Па ста вах.

У кан цы 1943 г. Сі ко ра на кур сах ста рэй
шых кі раў ні коў СБМ у Мен ску па зна ёміў ся 
з Усе ва ла дам Родзь кам, Фра ніш кам Ку
ша лем, Аў ге нам Ка лу бо ві чам, На тал ляй 
Ар сен не вай і Ра дас ла вам Аст роў скім. 
Увес ну 1944 г. да лу чыў ся да Бе ла ру скай 
не за леж ніц кай пар тыі, стаў кі раў ні ком яе 
Па стаў ска га ка мі тэ та. Вя до ма, што та ды ж 
пры маў у БНП Аў ге на Жы ха ра, які зброй на 
ў ат ра дах „Чор на га ка та” зма гаў ся з са ве та
мі аж но да сту дзе ня 1955 г.

Ле там 1944 г. у час ады хо ду нем цаў Сі
ко ра за стаў ся ў Бе ла ру сі, ат ры маў шы за
гад ад Усе ва ла да Родзь кі за стац ца ў ты ле 
Чыр во най Ар міі для пры ё му ба я вой гру пы 
і ства рэн ня бе ла ру ска га пад пол ля. Прыз
ва ны ў Чыр во ную Ар мію, ней кі час слу жыў 
пі са рам ро ты ў Бе лай Цар к ве (Ук ра і на), але 
ў лі ста па дзе 1944 г. дэ зер ці ра ваў, ха ваў ся 
ў род ных мяс ці нах.

Вяс ной 1945 г. Сі ко ра ар га ні за ваў пар ты
зан скі ад дзел, які на ліч ваў не каль кі дзя сят
каў ча ла век і меў ку ля мё ты, аў та ма ты, він

тоў кі, гра на ты і ін шую зброю. У жніў ні 1945 г. 
здаў ся са вец кім ула дам, быў ам ні ста ва ны 
і жыў пад наг ля дам у род най вёс цы. Ад нак 
5 снеж ня 1945 г. арыш та ва ны НКВД, зня во
ле ны ў Вя лей скай тур ме. У гэ тай тур ме, дзе 
яго моц на ка та ва лі, на пі саў верш.

Вік та ра Сі ко ру за су дзі лі па вод ле ар ты ку
ла 63I Кры мі наль на га ко дэк са БССР да 10 
га доў паз баў лен ня во лі ў кан ц ла ге рах, з па
ра жэн нем у пра вах на 5 га доў. Пра ца ваў 
на ка паль нях зо ла та ў Яку ціі, пас ля — у тай
шэц кім „Азер ла гу”. Па вод ле ўспа мі наў 
ста рэй шай ся стры Лі дзіі, баць ка ва сла ва 
са да во дасе лек цы я не ра да па маг ла Вік та
ру вы жыць у зня во лен ні: ка лі пра юбі лей 
Іва на Сі ко ры на пі са ла ма скоў ская га зе та 
„Прав да”, Вік та ра пе ра вя лі з прац у ка паль
нях зо ла та і ле са на рых то вак пра ца ваць 
у лаз ню.

У кан цы 1954 г. Вік тар Сі ко ра вяр нуў ся 
ў Бе ла русь у род ную вё ску Ма лыя Алаш кі, 
дзе жыў да кан ца жыц ця. Да па ма гаў баць
ку, скон чыў сель га са ка дэ мію, пі саў вер шы. 
Пас ля выз ва лен ня і вяр тан ня на ра дзі му 
су стрэў ся і па сяб ра ваў з на стаў ні цай, кі раў
ніч кай куль тур наас вет на га цэн т ра імя Язэ
па Драз до ві ча ў Гер ма на ві чах Адай Рай чо
нак. Ра зам яны ства ры лі ў Ма лых Алаш ках 
му зей Іва на Сі ко ры і даг ля да лі яго ны сад.

Вік тар Сі ко ра да гэ туль не рэ а бі лі та ва
ны афі цый на. 22 траў ня 1992 г. прэ зі ды
ум Ві цеб ска га аб лас но га су да па ста на віў 
пры суд ва ен на га тры бу на ла вой скаў МУС 
Ма ла дзе чан скай воб лас ці ад 8 мая 1946 г. 
і выз на чэн не ва ен на га тры бу на ла БВА ад 
7 жніў ня 1956 г. „у ад но сі нах Сі ко ры па кі
нуць без змен”. Па мёр Сі ко ра 1 лі пе ня 2008 
г., па ха ва ны на мо гіл ках у вёс цы Мель ні ца 
на Шар коў ш чы не. У 2015 г. у Глы бо кім 
прай ш ла прэ зен та цыя кні гі яго вер шаў 
„Шур па тая да ро га”, якая бы ла вы да дзе на 
на ма ган ня мі гра мад скіх ар га ні за цый.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На ву ко ватэх ніч ны пра грэс ру ха ец ца, 
ня гле дзя чы на не ста біль насць у су час
ным све це, на вой ны, эпі дэ міі, дык та тар
скія рэ жы мы і ін шыя пе раш ко ды. Праў ду 
ка жу чы, час ця ком пе ра а до лен не роз ных 
пе раш код гэ та ўжо ёсць пра грэс. Вось на
пры клад лу ка шэн каў скія ўла ды зра бі лі 
ўсё, каб звес ці бе ла ру скую мо ву на ўзбоч
ча на ву кі і тэх на ло гій. І сён ня вы ка ры стан
не яе ў бе ла ру скай кра і не зву зі ла ся больш, 
чым гэ та бы ло на ват за са вец кім ча сам. 
Ад нак ня гле дзя чы на не спры яль ныя ўмо
вы, мно гія бе ла ру скія на ву коў цы не толь кі 
за хоў ва юць бе ла ру скую мо ву, але і ро бяць 
яе мо вай на ву ко вай дзей нас ці.

Ад ным з прык ла даў та ко га вы ка ры
стан ня мо вы — Аб’ яд на ны ін сты тут праб
лем ін фар ма ты кі На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі. Ужо да во лі даў но ў се ці ве 
іс нуе сайт Ла ба ра то рыі рас паз на ван ня 
і сін тэ зу маў лен ня, дзе ўсё пабе ла ру ску. 
Каб па зна ёміц ца з сай там ла ба ра то рыі, 
трэ ба наб раць у ін тэр нэ це ад рас https://
ssrlab.by.

Пры пер шым пог ля дзе на га лоў ную 
ста рон ку ні як не зной дзеш ад ка зу на пы
тан не: што гэ та за сін тэз маў лен ня? Толь
кі пры больш уваж лі вым вы ву чэн ні пар
та ла па чы на еш ра зу мець, што хо дзіць, 
ся род ін ша га, пра маг чы масць раз на стай
ны мі ІТда дат ка мі пе раў т ва раць ска за
нае го ла сам у на дру ка ва ны тэкст.

„Ла ба ра то рыя рас паз на ван ня і сін тэ зу 
маў лен ня бы ла зас на ва на ў 1974 го дзе 
спа чат ку як ад дзел Цэн т раль на га на ву ко
вадас лед ча га ін сты ту та су вя зі (ЦНДІС), 
а з 1986 го да як ла ба ра то рыя Ін сты ту та 
тэх ніч най кі бер не ты кі НАН Бе ла ру сі. Га
лоў ны на ву ко вы на пра мак дзей нас ці ла
ба ра то рыі — тэ о рыя рас паз на ван ня і сін
тэ зу маў лен ня і пры мя нен не маў лен чай 
су вя зі ў ча ла ве кама шын ных сі стэ мах”, 

— так ха рак та ры зу юць на пра мак сва ёй 
дзей нас ці суп ра цоў ні кі ла ба ра то рыі ў руб
ры цы „На ву ко вы на кі ру нак”.

Да лей у да дзе най руб ры цы ідзе апі
сан не пра цы вель мі муд ра ге лі сты мі на
ву ко вы мі сло ва мі. „Вы са ка я кас ны шмат
моў ны і шмат га ло сы сін тэз маў лен ня па 
тэк с це грун ту ец ца на вы ка ры стан ні ала
фон ных эле мен таў (уся го па рад ку 1000 
шт.) на ту раль на га маў лен ня з мак сі маль
на маг чы май імі та цы яй за да дзе ных муж
чын скіх і жа но чых га ла соў”, — рас па вя
да ец ца там. У пе ра кла дзе на звы чай ную 
мо ву гэ та зна чыць, што на ву коў цы дас ле
ду юць як гу чаць ад ны і тыя ж сло вы, вы
ка за ныя роз ны мі га ла са мі і ін та на цы я мі, 
каб по тым гэ тыя сло вы пра віль на бы лі 
за пі са ны ў тэкст, тобок сін тэ за ва ны.

Ка лі ма шы на здоль ная рас паз наць ча
ла ве чыя сло вы, то зра зу ме ла, яна мо жа 
і вы ка наць тыя ка ман ды, што го ла сам 
дае ча ла век. Гэ та бе зу моў на мае вя лі кае 
прак тыч нае зна чэн не. Да прык ла ду, гэ
та мож на вы ка ры стоў ваць як ін тэр нэт
сэр віс па тэ ле фо не — за мо ва квіт коў 
і пас луг, як тэ ле фон ныя сі стэ мы аў та ін
фар ма ван ня, як пак ро ка выя ін ст рук цыі 
па ман та жы і на лад цы аб ста ля ван ня, як 
сі стэ мы кам п’ ю тар на га на ву чан ня мо ве 
і маў лен ню і гэ так да лей. І гэ та толь кі ма
лая част ка мэт, якія ста вяць пе рад са бой 
на ву коў цы і якія ўзгад ва юц ца ў пад руб
ры цы „Мэ ты дзей нас ці”.

Ад ным з вы ні каў пра цы ла ба ра то рыі 
з’яў ля юц ца пе рак ла ды з ру скай мо вы 
юры дыч ных тэк стаў, а ме на ві та роз ных 
ко дэк саў, якія дзей ні ча юць у Бе ла ру сі. На 
сай це яны з’я ві лі ся лі та раль на на па чат ку 
чэр ве ня. Гэ та свед чыць аб тым, што Ла ба
ра то рыя рас паз на ван ня і сін тэ зу маў лен
ня ак тыў на пра цуе.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

 Га бе лен — не паў тор ная 
ма стац кая пра ца, якую ро
біц ца ў ад ну ас но ву. Май
стэр ню ў гмін най га ле рэі 
імя Та ма ры Са ла не віч у На
раў цы Гай наў ска га па ве та 
вя дзе Мал га жа та Краў чык, 
на стаў ні ца пла сты кі. 

У вя ско вых свят лі цах у Плян це і Се мя
ноў цы ды   май стэр ні ў На раў цы ах вот на 
зай ма юц ца жан чы ны з На раў чан скай 
гмі ны, між ін шым, Аль ж бе та Кун цэ віч 
з Ле шу коў, Зі на Руб чэў ская з Но ва га 
Ляў ко ва, Фе лі цыя Бар коў ская, Га лі на 

Гры каБі рыц кая, Ірэ на Вась ко, Лю цы на 
Здано ў ская і Ле на Хар ке віч з Плян ты, 
Лі дзія Бель ская з Тар но па ля ды Бар ба ра 
Бі рыц кая, Ан на За сім, Аль ж бе та Ма ты
сюк, Га лі на Пань коў ская і Ма рыя Шы ма
нюк з Се мя ноў кі. 

Тка цтва га бе ле наў — гэ та іх хо бі. Яны вы
кон ва юць свае пра цы з вы ка ры стан нем 
ваў ня ных і ба ваў ня ных ка ля ро вых ні так ды 
ін шых ма тэ ры я лаў. Доб ра ат рым лі ва юц ца 
тка ныя кра я ві ды, ма ты вы кве так і ін шай 
рас лін нас ці. Яны вы кон ва юц ца дзе сят ка мі 
га дзін. Тут па трэб ны здоль нас ці і цяр п лі
васць пад час пра цы. Кож ная асо ба ін ды ві
ду аль на раз гор т вае свой та лент. Кож ная 

 Вы стаў ку га бе ле наў ад крыў 
войт Ярас лаў Га лу боў скі (ста іць па ся рэ дзі не).

май ст ры ха ідзе сва ёй да ро гай. Мае свой 
ін ды ві ду аль ны стыль ра бо ты. 

Пра цы мож на аг ле дзець у на раў чан
скай га ле рэі кож ны ты дзень ад се ра ды 

да ня дзе лі ўключ на, ад га дзі ны 
10й да 18й. З на го ды ад к рыц ця 
вы стаў кі 18 чэр ве ня гэ та га го да га
ле рэя вы да ла ка ля ро вы бук лет са 
здым ка мі леп шых прац. У ад к ры ці 
ба га тай у ма стац кія пра цы эк с па зі
цыі ўдзель ні ча лі Ярас лаў Га лу боў скі, 
войт На раў чан скай гмі ны, Ана толь 
Ра ман чук, стар шы ня Гмін най ра ды, 

за гад чы кі гмін ных куль тур ных уста ноў, 
гмін ныя рад ныя і аў тар кі пры го жых га
бе ле наў. 

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

У нас ткуць га бе ле ны
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12.07 — 18.07

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 12-14.07. вы ка ры ста еш 
сваю ўя ву і здоль насць прад ба чан ня. 13-
17.07. га ра чыя ран дэ ву. На пра цы мо жаш 
ад чуць фруст ра цыю з-за та го, што ця бе гуч на 
не хва ляць. 12-17.07 лепш не ідзі ў ін шае мес-
ца ра бо ты. Хут ка і спраў на па а фар м ля еш усе 
спра вы. Мо жаш вяр нуць са бе стра ча нае. Піль-
нуй зда ро вую ды е ту.
(21.04. — 21.05.) Ажыц цяў ляй свае пла ны. 
У га ла ве ў ця бе перш за ўсё за раб лян не гро-
шай. Хоць твае ін тэ лек ту аль ныя каш тоў нас ці 
не ма лыя ды доб рыя ры сы ха рак та ру, зад бай 
і пра сваю кра су, пе раг лянь і да поў ні свой гар-
дэ роб. На пра цы, ха ця бу дзе нер во ва ва кол 
ця бе, тва ёй па зі цыі ні чо га не па гра жае. Цеш ся 
кож най хві лі най.
(22.05. — 22.06.) Возь меш спра вы ў свае ру кі 
і да вя дзеш іх да ўда ла га кан ца. Да 14.07. ніш то 
не пе раш ко дзіць твай му ла гіч на му і прак тыч на-
му мыш лен ню. 14-18.07. твая эла стыч насць, 
не за леж насць і су час насць у дзе ян нях вы дат на 
па мо жа та бе ў пра фе сій ным пос пе ху. На ра-
бо це да ста неш вет ру ў вет ра зі. Мо жаш шмат 
за ра біць. Лепш ад маў ляй ся ад са лод ка га.
(23.06. — 23.07.) 12-14.07. раз ві вай свае ма-
стац кія за хап лен ні. 12-14.07. удас ца паз бег-
нуць пас ля доў нас ці сва ёй па мыл кі. 13-17.07. 
не дай ся бе ўцяг нуць у зма ган не ся род мац-
ней шы мі; на ву чы ся ка заць «не». Бу дзеш кла-
пат лі вы, апя кун скі, доб ры для ін шых. 12-16.07. 
кан ку рэн цыя схо ча пад ста віць та бе на гу; будзь 
піль ны — абер неш гэ та су праць іх. Агар ні сваё 
це ла чу лас цю і кло па там. Мо жаш зра біць 
штось ці не паў тор нае.
(24.07. — 23.08.) 12-14.07. ад чу еш шчас це 
і за да валь нен не ад та го, што ма еш. Ус лу хай ся 
ў сваё зда роўе. Не аш ча джай на ле ка рах! На 
пра цы ат ры ма еш шанц увя дзен ня ў жыц цё пі-
я нер скіх ідэй. За ка ха ны мі Льва мі лёг ка ця пер 
ма ні пу ля ваць. У жыц цё са мот ных Іль воў ук ро-
чыць нех та но вы; ха ця спа чат ку мо жа та бе не 
спа да ба ец ца, але гэ тая су вязь бу дзе мець вя-
лі кі па тэн цы ял. На пра цы бу дзеш ба я ві ты, але 
будзь ас ця рож ны і ду май цвя ро за. Кан ку рэн-
цыя схо ча пра ве рыць, ці ма еш ту за ў ру ка ве; 
бу дзеш мець са юз ні каў, якія змо гуць на ват па-
зы чыць та бе ка су. Па стаў на ля чэб ныя зёл кі.
(24.08. — 23.09.) Раз ві неш свае за ці каў лен ні, 
суст рэ неш ці ка вых лю дзей. Зор кі спры я юць 
но вым ме рап ры ем ствам. Ка лі бы лі стра ты ў тва-
ім біз не се, ад ро біш іх. Трэ ба бу дзе сха дзіць да 
аку лі ста. Твая пра фе сій ная па зі цыя на столь кі 
моц ная і абы-хто яе не пад ка пае. Зор кі на ву-
чаць ця бе ўша на ван ня для дроб ных і на вы гляд 
ма ла важ ных спраў. На но ва ўста но віц ца іе рар-
хія каш тоў нас цей.
(24.09. — 23.10.) Уся го да сяг неш, але за па нуй 
над эмо цы я мі, якія бу дуць кат ла вац ца. Гэ та не 
час, каб зда бы ваць но выя рын кі і пра па но вы. 
Пры да дуц ца за тое дыс цып лі на і за ся ро джан-
не. Па я вяц ца ўсё ж но выя пер с пек ты вы. Сяб-
ры зай з д рос цяць та бе пос пе хаў. Рэк ла муй 
свае пас лу гі ці пра дук ты. У фі нан сах ста біль на, 
не ўба чыш дна ў ка шаль ку. 13-17.07. ста рыя 
кан ф лік ты і прэ тэн зіі вер нуц ца з поў най мо цай. 
Схо чац ца па быць ад на му. Не за га рай за доў га 
на сон цы.
(24.10. — 22.11.) Знік нуць стрэ сы і тур бо ты. 
Зор кі шы ку юць та бе мно га ці ка вых пра па ноў 
і па мо гуць та бе іх выб раць. Цеш ся тым, што 
ма еш. Мно га бу дзе ад бы вац ца ва кол ця бе. На 
пра цы пап х неш на пе рад най важ ней шыя спра-
вы. Але цяж ка бу дзеш зно сіць кры ты ку (асаб-
лі ва 13-17.07.), вы я віц ца пра ціў нік, што ці ка ваў 
за спі най. Пі на пар з хвош ч кі. Скар пі ё ны, асаб лі-
ва з ІІІ дэ ка ды, пат ра бу юць больш ру ху.
(23.11. — 22.12.) Пе ра ста неш ва гац ца і аг ляд-
вац ца за са бой. Да ска на лая ін ту і цыя дасць та-
бе ўнік нуць у спра вы, нез ра зу ме лыя для ін шых. 
Па куль не ідзі на пе рад з не за вер ша ны мі пра ек-
та мі. У фір ме ты моц ны з ка лек ты вам. Ад к ры-
юц ца пе рад та бой но выя маг чы мас ці і ўдас ца 
зу сім вы пад ко ва зрэ а лі за ваць штось ці здаў на 
для ця бе важ нае. Са мот ны Стра лец ня хай вы ка-
ры стае сваю па пу ляр насць.
(23.12. — 20.01.) Бу дуць доб рыя на го ды, каб 
упа рад ка ваць ста рыя спра вы, а так са ма зма бі-
лі за ваць ін шых да эфек тыў най пра цы. Мо гуць 
пры нес ці пры бы так гро шы ін вес ці ра ва ныя 
ка лісь ці. 13-17.07. су стрэ ча больш чым ся-
мей ная (зма ган не за ўплы вы, ма ё масць?). На 
пра цы ця бе да цэ няць, пах ва ляць, 12-16.07. па-
га ва ры з шэ фам пра па вы шэн не, пры моц ных 
ар гу мен тах даб’ еш ся та го, ча го хо чаш.
(21.01. — 19.02.) Но выя маг чы мас ці, пры ліў 
энер гіі і твор чых сіл. На пра цы пад ву чыш ся, пад-
ш лі фу еш мо ву, за пі шы ся на 13-17.07. зме ра еш 
сі лы з улас ны мі траў ма мі; па мя тай, смех — най-
леп шае ля кар ства. З ні чым не пе ра бор ш ч вай.
(20.02. — 21.03.) Цве ра зей ацэ ніш сі ту а цыю. 
12-14.07. паз на ё міш ся з кім сь ці, хто мно га зме-
ніць у тва ім жыц ці. Піль нуй ся: 13-17.07. мо жаш 
без зва рот на стра ціць чый сь ці да вер. Хо піць та-
бе ве ры ва ўлас ныя маг чы мас ці, не аб ход най, 
каб здзей с ніць свае ма ры, на пры клад, аб леп-
шай па са дзе. Але не пра водзь ча су да цям на 
і ў вы ход ныя ў фір ме! На най леп шыя за ду мы 
нат ра піш у час ад па чын ку! Не ка туй ся бе га ла-
доў кай!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. вост раў на ўсхо дзе Між зем на га 
мо ра, 2. са ма кі ра ван не, 3. „га лос ны” 
го рад на ўсхо дзе Ма гі лёў скай воб лас ці, 
4. вост рая за раз ная хва ро ба, „чор ная 
смерць”, 5. ай чы на, 6. уста но ва для па
ка зу ак ра ба таў, клоў наў, прэ сты ды жы
та та раў, 7. га на ро вае мес ца ў ха це пад 
аб ра за мі, 8. аме ры кан скі штат між Ці
хім і Ле да ві тым акі я на мі.

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 — па га вор ка. (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 24 ну ма ра
Са ра таў, квас, двор, ца ля, Япо нія, 

сму род, ка ша, Дэ ка лог, чын, Да нія, 
ген, рыс, Бо на, смя та на, шы ры ня, саў
гас, го рад, іней, па ра воз.

Ра шэн не: Ця пер скла да ны час для 
гу ма ры стаў бо ўрад смяш ней шы за 
нас.

Ад но віц ца кур са ван не 21 аў то бус на га 
мар ш ру та тран с пар т на га прад пры ем
ства PKS No va ў рэ гі ё не.19 чэр ве ня мар
ша лак Ар тур Ка сіц кі пад пі саў кан т ракт 
з пад ляш скім ва я во дам аб су фі нан са ван
ні з Фон ду раз віц ця аў то бус на га тран с
пар ту. У кан фе рэн цыі пе рад аў та вак за
лам у Бе ла сто ку пры ня лі ўдзел так са ма 
на мес нік мі ніст ра ін ф раст рук ту ры Ра фал 
Ве бер, на мес нік мар шал ка Ма рэк Оль б
рысь, се на тар Яцэк Ба гуц кі і прад стаў ні кі 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.

Но выя злу чэн ні бу дуць каш та ваць 
9,8 млн. зло тых; 5,8 млн. зло тых па сту
піць з Фон ду раз віц ця аў то бус на га тран
с пар ту. Кан т ракт бу дзе вы кон ваць PKS 
No va да кан ца 2020 го да.

— Да дзе ны кан т ракт скла дае амаль 
10 млн. зло тых і амаль 2 млн. кі ла мет
раў пе ра е ха ных да кан ца гэ та га го да. 
Гэ та 21 лі нія ў гэ тым го дзе, а мо жа быць, 
і больш у на ступ ным го дзе. Ра зам з ва
я вод скай ра дай і рад ны мі га ран ту ем, 
што Пад ляш скае ва я вод ства не бу дзе 
пад ля гаць ка му ні ка цый ным вык лю чэн
ням, як у вы пад ку са знеш няй су вяз зю, 
так і ўнут ры рэ гі ё на, — ска заў мар ша лак 
Ка сіц кі. Ён так са ма пад к рэс ліў, што дзей
насць ура да даз ва ляе жы ха рам рэ гі ё на 
не толь кі да бі рац ца да вя лі кіх га ра доў 
і ска ры стац ца іх ме ды цын скай, куль тур
най ці спар тыў най пра па но вай, але і пе
ра мяш чац ца ўнут ры і ат ры маць аса ло ду 
ад пе ра ваг і пры га жос ці рэ гі ё на.

Пад ляш скі ва я во да Баг дан Паш коў скі 
аца ніў, што тра вень скі на бор, у рам ках 
яко га па да ла ся за ява Ва я вод скай уп ра
вы, ка ры ста ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю 
ў ор га нах мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. Уся
го бы ло ат ры ма на 11 за я вак, дзя ку ю чы 
якім рэ гі ён ат ры мае ў агуль най скла да
нас ці 37 аў то бус ных мар ш ру таў даў жы
нёй прыб ліз на ў 2,7 ты ся чы кі ла мет раў.

— Я вель мі ра ды, што ў гэ ты апош
ні на бор, які быў аб веш ча ны не каль кі 
тыд няў та му, мар ша лак Пад ляш ска га 
ва я вод ства Ар тур Ка сіц кі вы ра шыў па
даць за яў ку на фі нан са ван не больш за 
20 аў то бус ных лі ній, та кім чы нам да ю чы 
жы ха рам ва я вод ства сур’ ёз ную пра па
но ву для гра мад ска га тран с пар ту, — пад
к рэс ліў на мес нік мі ніст ра Ра фал Ве бер. 
— Я пе ра ка на ны, што гэ тыя лі ніі бу дуць 
вы ка ры стоў вац ца для бяс печ най і кам
фор т най ка му ні ка цыі не толь кі са ста лі
цай ва я вод ства. Гэ тыя лі ніі спа лу ча юць 
ста лі цы роз ных па ве таў і гмін, шы ро ка 

раз меш ча ных на Пад ляш шы і вось так 
па він на вы гля даць вель мі доб рая пра па
но ва па пе ра во зах.

Се на тар з Пад ляш ша Яцэк Ба гуц кі 
па дзя ка ваў мі ніст ру ін ф раст рук ту ры 
за тое, што ў яго да стат ко ва гро шай не 
толь кі на га лоў ныя на цы я наль ныя мар ш
ру ты, але і на мен шыя, але важ ныя для 
мяс цо вых жы ха роў да ро гі. Ён пад к рэс
ліў важ насць су пра цоў ні цтва па між цэн т
раль най і мяс цо вай ад мі ніст ра цы яй.

— Су пра цоў ні цтва, па чы на ю чы з вы
шэй ша га ўзроў ню, ад прэ зі дэн та, праз 
урад, пар ла мент і ор га ны мяс цо ва га са
ма кі ра ван ня: ва я вод ства з мар шал кам, 
па ве ты, гмі ны, га ра ды — гэ та тое, што 

Бе ла сток — Гай наў ка, праз Кур’ я ны, Заб лу даў, Нар ву, Хра бу стоў ку, Тры ве жу, Ду бі ны;
Бе ла сток — Га нёндз, праз Кны шын, Крып на, Ча ха віз ну, Монь кі;
Бе ла сток — Ша ці лы, праз Ага род ніч кі, Суп расль, Па ча пок, Шу дзя ла ва, Кру шы ня ны;
Су вал кі — Бе ла сток, праз Ліпск, Са кол ку;
Пуньск — Су вал кі, праз Сма ля ны, Ка лет нік;
Сей ны — Са кол ка, праз Аў гу стаў, Бе ла сток;
Су вал кі — Сей ны, праз Крас но паль, Віг ры;
Сей ны — Са кол ка, праз Су вал кі, Бе ла сток;
Лом жа — Бе ла ве жа, праз Віз ну, За ва ды, Яжэ ваСта рое, Ты ко цін, Ха рош чу, Бе ла сток;
Гра е ва — Су вал кі, праз Пад ха ін кі, Рай г руд, На він ку, Аў гу стаў;
Гра е ва — Бе ла сток, праз Га нёндз, Монь кі;
Коль на — Го нёндз, праз Лом жу, Віз ну, За ва ды, Яжэ ва Ста рое, Ты ко цін, Ха рош чу, Бе ла сток;
Бе ла сток — Ся мя ты чы, праз Клю ко ві чы, Зу ба чы, Ча ром ху, Гай наў ку, Тры ве жу, 
      На ва кор ні на;
Це ха но вец — Бе ла сток, праз Браньск, Ла пы;
Це ха но вец — Ся мя ты чы, праз Пер ля е ва;
Зам б раў — Ша ці лы, праз Рут кіКа са кі, Яжэ ваСта рое, Бе ла сток, Суп расль, Кру шы ня ны;
Бе ла сток — Зам б раў, праз Ба кі ны, Са ко лы, Вы со каеМа за вец кае;
Зам б раў — Коль на, праз Чыр во ны Бор, Лом жу, Ма лы Плоцк;
Ча ром ха — Бе ла сток, праз БельскПад ляш скі;
БельскПад ляш скі — Гай наў ка;
БельскПад ляш скі — Ся мя ты чы.

Аў то бу сы ад мар шал ка
ства рае і даз ва ляе зма гац ца з ка ра на ві
ру сам у цяж кія ча сы, каб гро шай ха пі ла 
на бя гу чыя і ін ве сты цый ныя вы дат кі.

Мар ша лак Ка сіц кі за я віў, што аб ноў ле
ныя лі ніі — не апош няе сло ва мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня Пад ляш ша ад нос на ка му
ні ка цыі ў рэ гі ё не:

— Гэ та толь кі па ча так. Я спа дзя ю ся, 
што ў гэ тай скла да най сі ту а цыі нам удас
ца раз ві ваць су пол ку PKS No va, якая 
з’яў ля ец ца на шым „воч кам у га ла ве” 
і вель мі важ ная з пун к ту гле джан ня за
бес пя чэн ня ас ноў ных па трэб жы ха роў 
рэ гі ё на.

Кан т ракт бу дзе вы кон вац ца PKS No va 
да кан ца 2020 го да. Пад ляш ша — ад но 
з пер шых ва я вод стваў, якія рэ а лі зу юць 
та кую пра гра му, і аў то бу сы вер нуц ца на 
да ро гі. Аў то бу сы вер нуц ца на мар ш ру ты:

(лук)

Лу пі на ад ба на на — на тлю (мшы цы). 
Тля лю біць ага ро ды як ад кры ты бар... 
Гэ тыя ку зур кі са праў ды мо гуць да ку чаць 
рас лі нам. Але на па ло ха юць іх... ба на на
выя лу пі ны! Про ста на рэж це іх на жом 
і ўціс ні це ў зям лю по бач з за ра жа ны мі 
рас лі на мі, і тля ўця чэ.

Яеч ныя шкар лу пі ны — на слі ма коў. 
Пак ры шы це яеч ныя шкар лу пі ны і па
сып це імі гле бу, і ад слі ма коў не бу дзе... 
сліз ка га зна ку. Ак ра мя та го, шкар лу пі ны 
да да дуць у гле бу каль цыю.

Ка ва вая гуш ча — для па ляп шэн ня 
якас ці гле бы. Рэ гу ляр на па сы пай це ёю 

ў тых мес цах, ка лі рас лі ны не хо чуць рас
ці. У ка ва вай гуш чы ёсць фос фар, ка лій 
і маг ній, але яны па вы ша юць уз ро вень 
кіс лот нас ці, та му не сып це яе ка ля аза
лій і гар тэн зій.

Шкар лу пі ны арэ хаў — як куль ты ва тар. 
Шкар лу пі ны ара хі су і фі ста шак (пі ста
цый) з’яў ля юц ца доб рым да дат кам да 
зям лі, па коль кі яе раз рых ля юць. Не за
будзь це ся спа лас нуць іх ад со лі, па куль 
укі нуць у зям лю, та му што соль мо жа 
на нес ці шко ду рас лі нам. УВА ГА: Шкар лу
пі на грэц ка га арэ ха так січ ная!!! (лук)

Вы ка ры стоў вай це бы та выя ад хо ды эка ла гіч на
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Па нам скі ка нал па між Ці
хім і Ат лан тыч ным акі я на мі 
быў па бу да ва ны ў 1881
1914 га дах. Але не пра яго, 
і не пра Аме ры ку тут пой
дзе мо ва, а пра ін шыя ка му
ні ка цыі...

Яш чэ паў го да та му мож на бы ло з ра ні
цы выб рац ца з ця пе раш няй ста лі цы 

Пад ляш ска га ва я вод ства ў ко ліш нюю, 
зна чыць у на прам ку Дра гі чы на, і даб рац
ца ту ды ў да во лі пры стой ную па ру. Ну, 
але ж жыц цё не ста іць на мес цы — pan t ha 
rei — усё плы ве, як га ва ры лі ста ра жыт ныя 
грэ кі. Гэ так жа і наш пуб ліч ны тран с парт, 
які ўсё больш і больш згор т ва ец ца. Бо 
згор т ва ец ца на сель ні цтва з на шых мяс
цо вас цей — ад п раў ля ец ца за Стыкс або 
ў больш шы ро кі свет і на пуб ліч ным тран
с пар це што раз менш ка ры сталь ні каў. Па 
пра ві лах эка но мі кі згор т ван не по пы ту 
цяг не за са бою і згор т ван не пра па но вы; 
у на шым вы пад ку — тран с пар т най. А яш чэ 
і апош нія эпі дэ мі я ла гіч ныя аб ме жа ван ні 
да дат ко ва выш тур х ну лі част ку мар ш ру таў 
у ад сут насць...

За кар це ла мя не з’ез дзіць у Сло хіАн на
поль скія на га да він нае на ба жэн ства 

ў па мяць жы ха роў вё скі, якія ста лі ах вя
рай ва ен най па жад лі вас ці. Мож на бы ло б 
з Бе ла сто ка по ез дам, на чы гу нач ную 
стан цыю Ся мя ты чы, ад куль да Слох ка ля 
ся мі кі ла мет раў. Пе ха тою даб раў ся б я на 
раз бор ша пак. Мож на бы ло б цяг нуць 
з са бою ве ла сі пед, та ды па спеў бы ў па ру. 
Але ця пер бай ке раў што раз больш, у тым 
лі ку і ў цяг ні ках — і маг ло б зда рыц ца так 
бай ка люд на, што не маг чы ма бы ло б заб
рац ца... Але ў са мыя Сло хі мож на ў пры
стой ную па ру даб рац ца аў то бу сам з... 
Вар ша вы; у 7.15 з Ус ход ня га вак за ла на 
10.20 у Сло хі.

Со рак га доў та му ез дзіў я ў Вар ша ву роз
ны мі мар ш ру та мі і спа дзя ваў ся, што 

і ця пер мой аў то бус па ка ля сіць па ад ной 
з іх, маг чы ма па най ка ра цей шай — це раз 
Су ле ю вак, Доб рае і Вен г раў. А ён шпа рыць 
на Та рэс паль. Пе рад Мін скамМа за вец кім 
заў ва жаю бу до ву зу сім но вай да рож най 
ма гіст ра лі. І зу сім вы пад ко ва за са цы я ва
ла ся яна мне са сла ву тай „алім пій кай”, 
па бу да ва най па між Бе рас цем і Маск вою 
пад ма скоў скую алім пі я ду ў 1980 го дзе. 
Па ду ма ла ся мне, што па ба ча ная мною на
він ка з’яў ля ец ца та кім тран с’ еў ра пей скім 
пра даў жэн нем ко ліш ня га алім пій ска га 
подз ві гу...

Вяр нуў шы ся да до му заг ля нуў я ў се ці ва, 
спа дзя ю чы ся ба га тых ін фар ма цый 

пра са вец кі да рож ны, на той час да во лі ма
дэр ны, подз віг у Бе ла ру сі. Але там пра бе
ла ру скую „алім пій ку” маў чок. За тое ў Ві кі
пе дыі ар ты кул пра „алім пій ку”... поль скую! 
Алім пій ская ма гіст раль бы ла за ду ма на 
ад Маск вы аж у Бер лін. І ў Поль ш чы па
ча лі яе раз ма шы ста бу да ваць, але толь кі 
кры ху за ход няй част кі поль ска га ад рэз ка, 
не дзе між Вар ша вай і Поз на нем. Вы сек лі 
кры ху ле су, па ста ві лі не каль кі эста кад ных 
апор і... на тым за кон чы лі.

А яш чэ ра ней, у 1930х га дах нем цы 
ў рам ках свай го аў таст рад на га бу даў

ні цтва спла на ва лі аў таст ра ду з Бер лі на 
ў Поз нань. У 1937 го дзе ад к ры лі ад рэ зак 
з Бер лі на ў Фран к фуртнаОдэ ры. У 1939 го
дзе, пас ля ўклю чэн ня Поз на ня ў Рэйх, ста
лі бу да ваць да лей, але ў вы ні ку ва ен ных 
ня стач спы ні лі бу даў ні цтва ў 1942 го дзе...

Да бу до вы су час ных аў та да рог ма скоў
ская дзяр жа ва пры сту пі ла толь кі 

ў 1930я га ды. Та ды ў Са вец кім Са ю зе 
адзін са ма ход лі чыў ся на больш чым паў
та ры ты ся чы на сель ні цтва, у Гер ма ніі на 
пяць дзя сят ча ла век, а ў ЗША на пяць... 
У 1935 го дзе ў СССР бы ло вы ра ша на па бу
да ваць 38 аў та ма гіст ра лей, ад нак рас се
ян не вель мі сціп лых срод каў на столь кі ін
ве сты цый вель мі за па во лі ла бу даў ні цтва 
і яго якасць; у прын цы пе бы ло так, што 
ка лі бу да ваў ся чар го вы ад рэ зак но вай да
ро гі, ра ней па бу да ва ны вы хо дзіў са строю. 
Пад сып ка бы ла сла бень кая, ра бо та вы кон
ва ла ся па сут нас ці ўруч ную ру ка мі вяз няў 

гу ла га, част ко ва пры цяг ва лі ся да яе і на
ва коль ныя кал гас ні кі. У вы ні ку ў мо мант 
за вяр шэн ня ра бот на апош нім ад рэз ку 
ўся да ро га бы ла ўжо неп ры год най... Та ды 
бы ло пры ня та ра шэн не за ся ро дзіць сі лы 
і срод кі на най больш пры я ры тэт ных нап
рам ках, у лі ку якіх апы ну ла ся і да ро га між 
Маск вой і Мін скам.

Ма скоў скамін ская да ро га па вод ле па
чат ко вай за ду мы ме ла быць якас на 

па ры тэт най за ход нім аў та ба нам, але не 
бы ло на та кое гро шай. Та му рас п ра цоў
ва лі ся чар го выя яе ва ры ян ты, усё больш 
тан ныя. Кан чат ко вы пра ект быў пры ня
ты толь кі ў 1938 го дзе. На бу до ву да ро гі 
бы ло пры цяг ну та ка ля ся мі ад сот каў усіх 
вяз няў гу ла га, але і гэ та га бы ло ма ла. Не 
бы ло да стат ко вай коль кас ці пат рэб на га 
тран с пар ту і на тран с пар т ных вуз лах уз ні
ка лі за то ры. У па чат ку гэ тай бу до вы пра ца
ва ла на ёй кры ху за двац цаць трак та роў 
і тры эк ска ва та ры. Зям лю пе ра мяш ча лі 
тач ка мі і на на сіл ках... Бу до ва ма гіст ра лі 
бы ла спы не на ўвес ну 1941 го да пад по ды
хам вай ны. Ва ен ныя дзе ян ні раз бу ры лі 
най больш важ ныя вуз лы да ро гі; пас ля ва
ен ная ад бу до ва доў жы ла ся да 1955 го да.

З 1961 го да пра во дзі ла ся па сту по вая ма
дэр ні за цыя мін скама скоў скай аў та да

ро гі. Но вы рэз кі штур шок яе аб наў лен ню 
да лі ма скоў скія алім пій скія гуль ні 1980 
го да — яна ме ла стаць га лоў ным шля хам 
для пры ез ду за меж ных ту ры стаў. Шлях 
пра ек та ва най „алім пій кі” пра цяг нуў ся да
лё ка за Мінск, у Бе рас це...

Мі ну ла не каль кі га доў пас ля ма скоў
скай алім пі я ды, на сту пі лі эка на міч

ныя пе ра ме ны, а ў след за імі вы рас ла 
і наг руз ка на га лоў ным еў ра пей скім на
прам ку. Зноў не аб ход най ака за ла ся ма дэр
ні за цыя... І вяр ну ла ся ідэя тран скан ты нен
таль най ма гіст ра лі. Ця пер яна ат ры ма ла 
наз ван не ма гіст ра лі Е30. Ві кі пе дыя: „Еў ра
пей скі мар ш рут, які пра хо дзіць ад го ра да 
Корк у Ір лан дыі праз Вя лі каб ры та нію, 
Ні дэр лан ды, Гер ма нію, Поль ш чу, Бе ла русь 
да Ом ска ў Ра сіі. Ас ноў ныя пун к ты мар ш
ру ту: Корк — Уэк с фард — Су он сі — Кар дыф 
— Нью парт — Бры сталь — Лон дан — Га а га 
— Ут рэхт — Амер с фарт — Хен ге ла — Ос наб
рук — Ме ле — Га но вер — Маг дэ бург — Бер
лін — Фран к фуртнаОдэ ры — Поз нань 
— Вар ша ва — Брэст — Мінск — Маск ва 
— Ра зань — Пен за — Сыз рань — Жы гу
лёўск — Та лья ці — Уфа — Мі яс — Ча ля бінск 
— Кур ган — Пет ра паў лаўск — Омск”. Пан’
еў ра пей скі мар ш рут на за ха дзе пе ра ся кае 
Ір лан д скае і Паў ноч нае мо ры і там пой дзе 
ён на па ро мах. А на ўсхо дзе, за Ура лам, 
да хо дзіць да азі яц кай тран с сі бір скай ма
гіст ра лі АН6, якая вя дзе ў ка рэй скі Пу сан 
на Япон скім мо ры...

За раз у на шай кра і не бу ду ец ца аў таст
ра да А2 па тым са мым мар ш ру це, 

па якім ме лі пай с ці ко ліш няя ня мец кая 
аў та бан і поль ская „алім пій ка”. Ста рыя 
апо ры вы кі ну лі, пад мя ня ю чы іх но вы мі. 
А на ўсход ад Вар ша вы ўсё пано ва му. 
Ад Мін скаМа за вец ка га да Ка лу шы на — 
прыб ліз на — аў таст ра да ўжо па бу да ва на 
ў аб ход га ра доў. Не ве даю, ці той ад рэ зак 
зда дзе ны ў ка ры стан не, бо „мой” аў то бус 
ехаў па ста рой да ро зе — да Ка лу шы на, 
а ад туль па вяр нуў у на прам ку Вен г ра ва. 
4 чэр ве ня 2014 го да, у 25ю га да ві ну пар
ла мен ц кіх вы ба раў 1989 го да ў Поль ш чы, 
аў таст ра да ат ры ма ла наз ван не „Аў таст ра
ды сва бо ды”; ад мыс ло вае таб ло за Вар
ша вай ад к ры лі та ды ўра чы ста поль скі 
прэ зі дэнт Бра ніс лаў Ка ма роў скі і ня мец кі 
Яа хім Гаўк...

Па ру кі ла мет раў за Ка лу шы нам аў то бус 
з’е хаў з га лоў най, як мне па каз ва ла ся, 

на ней кую ба ка вую да ро гу. Ас фаль та вая 
па ла са там вуз кая, пак ру ча стая; быў на
ват ад рэ зак жві роў кі. Ня доў га, неў за ба ве 
зноў стан дар т ная па вя то вая ас фаль тоў
ка. У Грэм б ка ве па дыш ла да аў то бу са 
па жы лая жан чы на, пы та ю чы ва дзі це ля, 
ча му ня ма аў то бу са ў на прам ку Вар ша вы, 
пра які яна да вед ва ла ся ў са ко лаў ска га 
дыс пет ча ра. Ака за ла ся, што той аў то бус 
едзе па ін шым мар ш ру це, раск лад ным; 
жан чы на бы ла рас пы та ла пра яго вель мі 
агуль на...

Са Слох у Ся мя ты чы пай шоў я на сва іх 
два іх — пяць кі ла мет раў. Да ро га гіб

рыд ная — част ка з ас фаль та вым, част ка 
са жві ро вым нас ці лам. У Ся мя ты чах — no-
vum! Ня ма ўжо там аў то бус на га вак за ла 
— Pań stwo wa Ko mu ni kac ja Sa mo cho do wa 
ў на шым ва я вод стве прай ш ла рэст рук ту
ры за цыю; ня ма вак заль на га бу дын ка, яш
чэ дзе сяцьдвац цаць га доў на зад да во лі 
люд на га. На мес цы ад п раў ных пе ро наў 
за раз не вя лі кі ган д лё вы па ві льён з мод ны
мі брэн да мі. Шу каю ад п раў ных ста я нак, 
ад куль мае ад’ е хаць аў то бус у Бе ла сток. 
Пры стой ных ста я нак, з лаў ка мі і па вет ка
мі для па са жы раў. Абы шоў я той па ві льён 
кру гом, а пры выч ных ста я нак ні ві ду, ні 
слы ху. Спы таў я шпа цы ру ю чую ма ла дую 
ся мей ку пра ад п раў ное мес ца за га рад ных 
аў то бу саў, але яны, ма ла дыя лю дзі, не 
ве да лі. Па ды шоў да лар ка з ма ро зі вам, 
спы таў ма ла дую дзяў чы ну ў бе лым ха ла
це і яна па ка за ла — з дру го га бо ку ган д
лё ва га па ві льё на. І са праў ды — бы лі там 
два „кан вер ты” для аў то бу саў; і на ват два 
шос ці кі з пры пын ка вы мі зна ка мі. Але ўжо 
ін шы мі чым ко ліш нія пэ ка э саў скія — не 
бы ло на іх зна ка ва га ко ла з тры ма спі ца
мі. Не бы ло так са ма ні ла вач кі, ні па вет кі 
для па са жы раў. Пры пер шым шос ці ку да 
шы бы па ві льё на бы ла прык ле е на кар тач

ка з раск ла дам аў то бу саў. Чар го вая рэст
рук ту ры за цыя мо жа пры вес ці да лёг ка га 
знік нен ня і гэ тых шос ці каў — аста нец ца 
толь кі сам храм ка мер цыі... З Ся мя тыч за
раз вы яз джае ка ля дзе ся ці „пэ ка э саў скіх” 
аў то бу саў: два ў Вы чул кі, два ў Сы чы, адзін 
у Клю ко ві чы, адзін у Вар ша ву і ча ты ры ці 
пяць у Бе ла сток. У Вар ша ву, Люб лін, Бе
ла сток не каль кі аў то бу саў ін шых фірм са 
сціп лай ста я нач кі па ву лі цы Гро дзен скай. 
А ў апош нія, менш ма дэр ныя нап рам кі? 
Не да лё ка, па той жа Гро дзен скай ву лі цы 
ёсць ста ян ка так сі — най май і едзь. А там 
жа і дзве ла вач кі пад чы стым не бам: пад 
со ней кам, ме ся чы кам, хмар ка мі пра ліў ны
мі — та кая „па ча каль ня”...

Бе ла стоц ка га „пэ ка э саў ска га” аў то бу са 
ча ка ла жмень ка па са жы раў. Ра дас ці 

ад ста ян ня ў спё ку не бы ло. Бы ло за тое 
абу рэн не на лік ві да цыю аў то бус на га 
тран с пар ту, на ад сут насць па ва гі да па са
жы раў. Бо як даб рац ца ня мог ла му ча ла
ве ку з апус це лай вё скі ў го рад, да ле ка ра. 
Пі шу чы гэ тыя рад кі на ве я ла ся мне дум ка, 
ці ў эпо ху ма біль ных кра маў не за пус ціць 
ма біль ных ам бу ла то рый — ка лі б знай шоў
ся пер са нал...

Бы ла на го да па на ра каць больш. У но
вым ган д лё вым па ві льё не мае быць 

абут ко вы ма га зін. Муж чы на ў чар зе па ка
заў сан да лі на на гах. Сан да лі са шку ры, 
і ца на іх па куп кі бы ла ад па вед ная шкур
ным. Але па дэш вы са „sty ro pia nu”; абедз
ве пе ра ла ма ныя, але верх — са шку ры 
— тры ма ец ца вы дат на. Звер ху шык, зні зу 
пшык. Муж чы на ка лісь, яш чэ ў дзе вя но
стыя га ды, ку піў на ба за ры ў „ру скіх” гу моў
цы — тры ма юц ца да сён ня. Але ў між ча се 
за ха це ла ся яму ку піць та кія ж, каб мець 
у за па се. Ку піў у кра ме — па двух га дах рас
сы па лі ся.

Ін шы муж чы на: ку піў бо ты ў Гер ма ніі, 
у Мюн хе не. Пры е хаў у Сед ль цы, зай шоў 

у ма га зін, а там та кія ж бо ты, уд вая тан ней
шыя. А тыя да ра гія мюн хен скія бо ты так
са ма хут ка раз лез лі ся.

Жан чы на: за нес ла абу так да шаў ца. 
А ён па гля дзеў, ска заў, што ра монт 

бу дзе каш та ваць двац цаць зло таў і па ра
іў ку піць но выя, кі тай скія, за трыц цаць 
зло таў.

Ёсць яш чэ ў нас про стыя доб рыя лю дзі, 
га то выя даць бе ска рыс ную прак тыч

ную па ра ду. А да гэ та га на шы вы со кія вяр
хі вяш ча юць, што дзя ку ю чы ім жы вец ца 
нам пры пя ва ю чы. Бо ці ж у мі ну лым хто 
ка лі ў нас па ду маў пра аў таст ра ду ад Ат
лан тыч на га па Ці хі акі ян?..

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

Як Па нам[еры кан]скі ка нал


