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Гальяш Леўчык9

Пан дэ мія ка ра на ві ру са спры чы ні-
ла ся да вы дат на га па мян шэн ня 
вы ез даў жы ха роў Поль ш чы на 
лет ні ад па чы нак у за меж ныя 

кра і ны. За тое па я ві ла ся ма са вая за ці-
каў ле насць ад па чын кам у ай чын ных 
аг рак ва тэ рах. Па вод ле да ных Га лоў най 
ста ты стыч най уста но вы ў кан цы 2019 
го да ў Поль ш чы бы ло за рэ гіст ра ва ных 
8129 аг ра ту ры стыч ных ква тэр, у якіх 
для ту ры стаў бы ло пад рых та ва ных 
звыш 91 900 нач леж ных мес цаў, што са-
стаў ляе вя лі кую нач леж ную ба зу, у якой 
за раз на чу юць што раз но выя ту ры сты. 
У мно гіх аг рак ва тэ а рах нач ле гі заб ра-
ні ра ва ны ўжо да кан ца ка ні ку лаў. Гэ та 
ты чыц ца так са ма аг рак ва тэр у ра ё не 
Бе ла веж скай пуш чы. Жы ха ры Поль ш чы 
так ма са ва ра шы лі ся на ад па чы нак у аг-
рак ва тэ рах, па коль кі ён, ма ю чы на ўва зе 
пан дэ мію ка ра на ві ру са, больш бяс печ-
ны, чым у за меж жы і ў гас ці ні цах, дзе на-
чуе мно га лю дзей. Ту ры сты, якія на вед-
ва юць  Гай наў ш чы ну, ах вот на слу ха юць 
аб асаб лі вас цях мяс цо вых тра ды цый, 
бе ла ру скай куль ту ры, пра ва слаў най рэ лі-
гіі, ці ка вяц ца выг ля дам цэр к ваў і ста рой 
драў ля най ар хі тэк ту рай. Пры не ка то рых 
аг рак ва тэ рах бы лі ар га ні за ва ны му зей-
чы кі, у якіх мож на ўба чыць даў нія пры-
ла ды пра цы, ткац кія вы ра бы, ці глі ня ны 
по суд на шых прод каў, што з’яў ля ец ца 
да дат ко вым ко зы рам, які пры цяг вае 
ту ры стаў у рэ гі ён Бе ла веж скай пуш чы 
ба га ты не звы чай най пры ро дай. Не ка то-
рыя ўлас ні кі аг рак ва тэр ра сказ ва юць 
сва ім гос цям аб за нят ках ха рак тэр ных 
для бе ла ру скіх вё сак у мі ну лым. На шы 
жан чы ны па за ка зе пя куць ту ры стам 
хлеб па вод ле даў ніх рэ цэп таў і рых ту-
юць тра ды цый ныя стра вы.

Ка лі па я ві ла ся маг чы масць ар га ні за-
ваць аг ра ту ры стыч ную дзей насць, ад ны 
гля дзе лі на яе з па даз ро нас цю, апа са-
ю чы ся кан т ра лё раў і ма лой за ці каў ле-
нас ці пры ез джых та кім ві дам ту рыз му, 
а дру гія ўба чы лі ў но вай пра па но ве 
вя лі кі шанц для доб ра га за роб ку і пра-
яў лен ня сва ёй крэ а тыў нас ці. У са мой 
Бе ла ве жы, у ся рэ дзі не Бе ла веж скай 
пуш чы, ар га ні зу ю чы аг ра ту ры стыч ны 
ад па чы нак у сва іх да мах, мож на на ват 
за ра біць на ўтры ман не сям’і. Ця пер у Гай-
наў скім па ве це што раз больш ту ры стаў 
ста ла пры яз джаць на ад па чы нак у аг-
рак ва тэ ры ў На раў чан скай, Гай наў скай, 
Ду біц кай і Кляш чэ леў скай гмі нах, ад куль 
так са ма не да лё ка ў Бе ла веж скую пуш чу. 
На шы гас па ды ні і гас па да ры, а так са ма 
вы хад цы з вё сак, якія ра шы лі ся ар га-
ні за ваць аг ра ту ры стыч ную дзей насць 
у сва іх ха тах, да бі лі ся пос пе хаў перш за 
ўсё дзя ку ю чы сва ёй зыч лі вас ці, мі лай 
аб с лу зе гас цей і цяж кай пра цы, якую 
трэ ба ўклас ці, каб ай чын ныя і за меж ныя 
ту ры сты ха це лі вяр тац ца ў тыя са мыя 
ква тэ ры. У рэ гі ё не Бе ла веж скай пуш чы 
на шы бе ла ру скія тра ды цыі, куль ту ра 
і ўся на ша спад чы на — гэ та ко зыр, які 
по бач пры го жай і не звы чай най пуш чан-
скай пры ро ды пры цяг вае ту ры стаў на 
нач лег і ад па чы нак у аг рак ва тэ ры. Гос ці 
ці ка вяц ца даў нім вя ско вым жыц цём, бе-
ла ру скім фаль к ло рам і на ват мясцовай 
мо вай, па коль кі зда ра ла ся, што ту ры сты 
пра сі лі гас па да роў, каб тыя па га ва ры лі 
па-свой му.

Ахвот на пры яз джа юць у Бе ла веж скую 
пуш чу і на чу юць у аг рак ва тэ рах

Мно га аг ра ту ры стыч ных ква тэр зна хо-
дзіц ца ў мяс цо вас цях у Бе ла веж скай 
пуш чы і яе на ва кол лі. Пе ра на ча ваў шы 
ў іх, ту ры сты на вед ва юць роз ныя мес цы 
ў пуш чы і яе ат рак цы ё ны — Бе ла веж скі 
на цы я наль ны парк і яго за па вед нік, Зуб-
ры ны па каз ны за па вед нік, Пры род на-ляс-
ны му зей і мно га ін шых ці ка вых мес цаў.

— Вяс ной з-за пан дэ міі ка ра на ві ру са, згод-
на з ука зан нем ура да, нель га бы ло на-
вед ваць Бе ла веж скі на цы я наль ны парк 
і ін шыя аб’ ек ты. Ка лі змяк чы лі са ні тар ны 
рэ жым, у чэр ве ні Бе ла веж скі на цы я наль-
ны парк на ве да ла больш ту ры стаў, чым 
пры яз джа ла да нас на пра ця гу ме ся ца пе-
рад ус пыш кай пан дэ міі. У мі ну лых га дах 
у чэр ве ні ў пуш чу пры яз джа лі ў га лоў ным 
ар га ні за ва ныя гру пы, па коль кі яш чэ та-
ды ад бы ва лі ся за нят кі ў шко лах. У гэ тым 
го дзе ў чэр ве ні парк ста лі ма са ва на вед-

ваць ін ды ві ду аль ныя ту ры сты, якія пры-
яз джа лі ў не вя лі кіх гру пах. Ту ры сты жы лі 
ў аг рак ва тэ рах у Бе ла ве жы і ў на ва коль-
ных мяс цо вас цях ды ў бе ла веж скіх гас-
ці ні цах. У аб’ ек тах Бе ла веж ска га на цы я-
наль на га пар ку, аг рак ва тэ рах і гас ці ні цах 
аба вяз вае стро гі са ні тар ны рэ жым, та му 
мно га ту ры стаў ра ша ец ца на вед ваць 
наш рэ гі ён. Ту ры сты на чу юць так са ма 
ў кем пе рах, якія бач ны на аў та ста ян ках. 
Гос ці, якія пры яз джа лі да нас на ад па чы-
нак, ах вот на пе ра мяш ча лі ся па вы дзе ле-
ных пуш чан скіх пе ша ход ных сця жын ках 
і ве ла сі пед ных шля хах. Пас ля са ма і за ля-
цыі лю дзі больш чым ра ней пат ра бу юць 
не пас рэд на га кан так ту з пры ро дай і ка ры-
ста юц ца гэ тай маг чы мас цю ў пры го жай 
Бе ла веж скай пуш чы, пе ра мяш ча ю чы ся 
так са ма па ёй па-за на цы я наль ным пар-
кам. Зуб ры ны па каз ны за па вед нік у чэр-
ве ні гэ та га го да на ве да ла больш асоб, 
чым ра ней. Пры род на-ляс ны му зей у Бе-
ла ве жы на ве да ла ўжо менш асоб, але на 
гэ та паў п лы ваў стро гі са ні тар ны рэ жым. 

У му зеі не вя лі кія па мяш кан ні і мож на 
ўпу скаць у іх аб ме жа ва ную коль касць ту-
ры стаў. Лік ту ры стаў, якія пры яз джа юць 
да нас у лі пе ні, так са ма вя лі кі, — ска за ла 
стар шы спе цы я ліст па спра вах на вед ван-
ня Бе ла веж ска га на цы я наль на га пар ку 
Ан на Ге ра сі мюк.

— Коль касць ту ры стаў, якія на вед ва лі 
Бе ла веж скую пуш чу і яе на ва кол ле 
ў чэр ве ні і лі пе ні — вя лі кая. Нач леж ныя 
мес цы ў мно гіх аг рак ва тэ рах у Бе ла ве-
жы заб ра ні ра ва ны ўжо да кан ца жніў ня, 
— за я ві ла Мар та Гжэ ляк, стар шы ня Мяс-
цо вай ту ры стыч най ар га ні за цыі рэ гі ё на 
Бе ла веж скай пуш чы, якая зна хо дзіц ца 
ў Гай наў цы.

Ап ра ча зна ём ства з зай маль най пуш чан-
скай пры ро дай, наг ля дан ня за ляс ной 
звя ры най і птуш ка мі, ту ры сты шу ка юць 
так са ма зу сім ін шых ат рак цы ё наў па-за 
пуш чай.

— Трэ ба ўме ла па каз ваць ту ры стам на-
шы тра ды цыі, куль ту ру і ар хі тэк ту ру, па-
коль кі ад ной пры ро ды ім не да стат ко ва. 
Кож ная аг рак ва тэ ра па він на быць ін шай 
і пры цяг ваць ту ры стаў сва і мі ад мет нас-
ця мі, ко зы ра мі, — за я ві ла ўлас ні ца аг рак-
ва тэ ры.

— За раз наг ля да ец ца вя лі кая за ці каў ле-
насць ад па чын кам у аг рак ва тэ рах і маг-
чы ма, што гэ та вык лі ка нае стра хам пе рад 
пан дэ мі яй ка ран ві ру са і мен шай за ці каў ле-
нас цю ад па чын кам за мя жой. У мя не ка ля 
дзе ся ці нач леж ных мес цаў і я ста ра ю ся 
пры маць ту ры стаў на даў жэй шы ад па-
чы нак. На чу юць у мя не перш за ўсё сем’і 
і за раз мес цы заб ра ні ра ва ны да кан ца 
жніў ня. Ма і мі дзвю ма ха та мі збу да ва ны мі 
ў кан цы ХІХ і на па чат ку ХХ ста год дзя ці ка-
вяц ца мно гія ту ры сты. На ват тыя, якія не 

чытайце4

Ту ры сты палюбілі 
аг рак ва тэ ры

 Ха ты Сця па на Ча бая з Но ва бе ра зо ва 

Тэкст і фота Аляксея МАРОЗА

 Аг рак ва тэ ра Ірэ ны Іг на цюк з бай да рач най пры стан ню на ра цэ На раў цы ў Ляў ко ве



2 АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 26.07.2020              № 3026.07.2020              № 30

Гонар Смех 
— твой вораг?

Ці магчымыя 
змены?

Па ўсім све це 
сён ня тран с лю-
юць шмат лі кія 
ві дэ а кад ры 
з Бе ла ру сі, 
на якіх лю дзі 

ў фор ме жор ст ка зат рым лі ва юць і бру таль-
на цяг нуць сва іх су ай чын ні каў у аў та за кі 
толь кі за тое, што тыя вый ш лі на ак цыі 
пра тэ сту. Вый ш лі, каб ад ста яць сваё пра ва 
звац ца людзь мі.

У роз ных кра і нах пад ам ба са ды Бе ла-
ру сі з пла ка та мі на бе ла ру скай мо ве і бел-
чыр во на-бе лы мі сця га мі ста лі пры хо дзіць 
шмат люд ныя дэ ле га цыі, каб пад тры маць 
арыш та ва ных у Бе ла ру сі, дзе коль касць 
прыз на ных пра ва а ба рон ца мі па літ вяз няў 
увесь час па вя ліч ва ец ца. Да бе ла ру саў 
за меж жа да лу ча юц ца на гэ тых ак цы ях 
і мяс цо выя жы ха ры. Іх пад т рым лі ва юць, 
бо за хап ля юц ца муж нас цю і са ма ах вяр нас-
цю бе ла ру саў, што ад стой ва юць у ся бе на 
ра дзі ме свой го нар.

Го нар вя лі кае і моц нае па чуц цё. І аса-
бі сты го нар, і на цы я наль ны так са ма. Ён 
уз вя ліч вае, нат х няе на но выя здзяй с нен ні, 
на ге рой скія ўчын кі, на ад стой ван не свай го 
мер ка ван ня, на зма ган ні і са ма ах вяр насць. 
Заг ля да ю чы ў гі сто рыю свай го на ро да, мы, 
ак ра мя да сяг нен няў у роз ных га лі нах ча ла-
ве чай твор час ці, заў сё ды шу ка ем там яш чэ 
і зма га роў, учын ка мі і жыц цё вай па зі цы яй 
якіх мы хо чам га на рыц ца. Гэ та ўзвы шае 
і нас са міх, ак ры ляе, да лу чае да слаў ных 
пер са на жаў на шай мі нуў ш чы ны.

Ге роі мі ну ла га, які мі га на рыц ца на цыя, 
паў ста юць у двух ці ка вых ва ры ян тах.

Мы га на рым ся зма га ра мі, што бі лі ся 
з вон ка вы мі во ра га мі і ад стой ва лі воль ную 
і сва бод ную бу ду чы ню свай го на ро да, ты мі, 
хто ах вя ра ваў са бой у біт ве з чу жац кай ула-
дай, каб у свай го на ро да бы ла свая ўла да.

А яш чэ мы га на рым ся і ты мі, хто ах вя-
ра ваў са бой у зма ган ні з унут ра най нес п ра-
вяд лі вас цю, з той нес п ра вяд лі вас цю, якую 
чы ні ла фар маль на ні бы та свая ўла да.

Зрэш ты, па ўсім све це лю дзі ад ноль ка-
ва га на рац ца сва і мі ге ро я мі. За хап ля юц ца 
і ге ро я мі ін шых на ро даў і пад т рым лі ва юць 
іх. Як гэ та за раз мы ба чым у да чы нен ні да 
бе ла ру скіх ак ты ві стаў.

Іх муж нас цю і са ма ах вяр нас цю не за-
хап ля ец ца хі ба што толь кі свая ўла да. Та му 
і ла гіч на па ста віць пы тан не, а ці свая яна 
ў та кім вы пад ку? Бо як мо жа ўла да не га на-
рыц ца муж нас цю і ак тыў нас цю сва іх гра-

ма дзян, якія га то выя дзе ля спра вяд лі вас ці 
ах вя ра ваць са бой?

Гэ та ж за ла ты ге на фонд на цыі! Без 
та ко га ге на фон ду на цыя не вы жы ве. Ды 
ўла дзе, у да да так, на ват дзе ля са мой ся бе 
вар та бы ло б пад трым лі ваць та кіх лю дзей. 
Бо ме на ві та та кія ак тыў ныя і не а бы я ка выя 
да лё су сва ёй кра і ны лю дзі і ёсць га лоў най 
сі лай у аба ро не гэ тай кра і ны ад вон ка вых 
во ра гаў.

Але ж не. Ула да, хі ба што, не ба іц ца 
вон ка вых во ра гаў, хоць нед вух сэн соў на 
на мя кае, што та кія ёсць, і што ад іх трэ ба 
ба ра ніць сваю не за леж насць. Але хто яе 
бу дзе ба ра ніць? Мо жа тыя, хто сён ня ця гае 
ак ты ві стаў у аў та за кі? Не па доб на. Гі сто рыя 
па каз вае, што та кія ху цень ка па чы на юць 
шу каць са бе но ва га гас па да ра і з лёг кас цю 
зда юць яму ста ро га.

Аку рат тыя, ка го сён ня су дзяць, са дзяць, 
ка ра юць, якія вый ш лі зма гац ца за спра-
вяд лі васць у сва ёй кра і не, ме на ві та яны 
і здоль ныя ба ра ніць не за леж насць сва ёй 
дзяр жа вы. Мно гія з іх вы рас лі пры гэ тай 
ула дзе і ін шай не ве да юць. Іх на цы я наль-
ную свя до масць вы паль ва лі і вы ці на лі з ка-
ра ня мі праз ін тэг ра цый ную пра па ган ду, 
праз фаль шы выя пад руч ні кі, праз іл жы вую 
ідэ а ло гію... У іх кра лі іх гі сто рыю і за моў ч ва-
лі сла ву тыя ста рон кі вя лі кіх пе ра мог ге ро-
яў мі нуў ш чы ны, іх прод каў. У іх за бра лі род-
ную мо ву яш чэ да іх на ра джэн ня, та му не 
ўсе яны ёй ва ло да юць у поў най ме ры. Але 
яны ві та юц ца сло ва мі „Жы ве Бе ла русь!!!” 
і ап ра на юць ка шу лі з „Па го няй”. Яны са мі 
вы хо дзяць вы ра шаць унут ра ныя праб ле-
мы сва ёй кра і ны, і больш не спа дзя юц ца 
на дзядзь коў з-за буг ра, і не спа дзя юц ца ні 
на ка го ін ша га, ак ра мя ся бе. Яны ад не куль 
ве да юць, што так не бы вае, каб за іх хтось-
ці ін шы вы ра шыў іх лёс. Ней кі ўнут ра ны 
го лас прач нуў ся і ска заў ім гэ та, бо больш 
не бы ло ка му ска заць.

І гэ та яны ёсць га ран ты яй не за леж нас ці 
і бу ду ча га роск ві ту сва ёй воль най ра дзі мы, 
бо ў іх прач ну лі ся ге ны го на ру. Іх не ўда ло-
ся пры ду шыць, не ўда ло ся зман кур ціць, 
не ўда ло ся за па ло хаць. Ня бач ная ген ная 
спру жы на раск ры ла ся, і яны пат ра бу юць 
год на га жыц ця і спра вяд лі вас ці.

Не вя до ма чым скон чац ца па дзеі гэ та га 
го да. Але той го нар, які прач нуў ся ў ду шах 
лю дзей, больш не да зво ліць ім жыць 
з апуш ча най га ла вой.

Го нар па тра буе год нас ці.
Вік тар СА ЗО НАЎ

Да прэ зі дэн ц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі 
за ста юц ца лі ча ныя дні, а вось пра ро чыць 
ход па дзей у кра і не, дзе вы бар чы за кон 
пі шац ца мі лі цэй скі мі ду бін ка мі, спра ва ры-
зы коў ная. Сён няш нія кан ды да ты па пры-
чы нах няў лоў ных ло гі цы мо гуць заў т ра 
апы нуц ца ў экс-кан ды да тах, або і за кра та-
мі, але ж і ад п ра ца ва ны ўла да мі сцэ на рый 
„за па ло хаць — зду шыць у за род ку”, пра-
ве ра ны ў ра ней шых кам па ні ях, сё ле та не 
спра цоў вае. Зня тыя з ды стан цыі кан ды да-
ты вяр та юц ца на пляц бою дзя ку ю чы сва-
ім жан чы нам, а ўзня тая ў гра мад стве хва-
ля няз го ды на за га дзя на пі са ныя вы ні кі 
не сці хае, на ад ва рот, мож на ска заць — на-
бі рае аба ро таў. Пер шы ў Мін ску вы бар чы 
мі тынг Свят ла ны Ці ха ноў скай, да рэ чы, на 
не над та зруч най для мі тын га ван няў плош-
чы Бан га лор, ака заў ся — па мер ка ван нях 
ві да воч цаў — най больш шмат люд ным за 
апош няе двац ца ці год дзе.

Ці ма гу ўя віць са бе Свят ла ну Ці ха ноў-
скую як прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь? 
Ка неш не, так. А як раў на цэн на га са пер-
ні ка на па лі тыч ным рын гу — пры клад на 
— Ула дзі мі ру Пу ці ну? Шчы ра ка жу чы 
— тут маё ўяў лен не пад во дзіць. Не той 
дос вед, не тая ва га вая ка тэ го рыя, не тая 
хіт расць, у па лі ты цы ча ста-гу ста да лё кая 
ідэ ям «фэр плэй».

Свят ла на Ці ха ноў ская звы чай ная 
бе ла ру ская жан чы на зу сім вы пад ко ва 
за цяг ну тая ў шас цяр ні па лі тыч най ма хі-
ны. А з дру го га бо ку, ці мож на наз ваць 
вы пад ко вым зня во лен не яе му жа, ка лі 
сам Аляк сандр Лу ка шэн ка з гор дас цю 
пах ва ліў ся пе рад усім све там: «Так, я даў 
сіг нал».

Ма гу вось уя віць са бе Свят ла ну Ці ха-
ноў скую як прэ зі дэн та тэх ніч на га. На 
ка рот кі пе ры яд, не аб ход ны, каб пад рых-
та ваць пер шыя за апош няе чвэрць ста-
год дзя спра вяд лі выя вы ба ры. Вы ба ры 
без яе, бо яна не па лі тык, але ж і без 
«са мі ве да е це ка го», бо — паз бя га ю чы 
не ка рэк т ных слоў — ён ужо быў.

Што Свят ла на Ці ха ноў ская мо жа пра-
па на ваць бе ла ру ска му элек та ра ту ў вы-
бар чай кам па ніі? Не губ ля ю чы час на 
ўся ля кія цу ке рач ныя абя цан кі кштал ту 
„усім па пяць сот”, мо жа (і па він на) абя-
цаць бе ла ру сам са мае звы чай нае: вы ба-
ры без мі лі цэй скіх ду бі нак; без арыш таў 
кан ды да таў; без ці ску на іх ныя сем’і і сяб-
роў. Вы ба ры з не за леж ны мі на зі раль ні-
ка мі, з прад стаў ні ка мі ад усіх кан ды да-
таў у вы бар чых ка мі сі ях, з са праўд ным 
пад лі кам га ла соў. Вы ба ры з не за рэ гіст-
ра ва ным Ва ле рам Цап ка лам, з Вік та рам 
Ба ба ры кам, з Сяр ге ем Ці ха ноў скім. І не 
вар та пад да вац ца на мё кам, што ўсе пе-
ра лі ча ныя тут асо бы — стаў ле ні кі Крам-
ля, эле мент ра сій скай ін т ры гі, і дзя ку ю-
чы ім з пер ша га дня пас ля пе ра мо гі над 
веч ным прэ зі дэн там пач нец ца пра цэс 
зда чы дзяр жаў на га су ве рэ ні тэ ту.

„У нас тут вы ба ры Аляк сан д ра Лу ка-
шэн кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь”, — уз гад ва ец-
ца нес мя рот ная фра за з кні гі „Быў у па на 
ве ра бей ка га ва руш чы” Змі це ра Бар то сі-
ка. Не без пры чы ны. Чвэрць ста год дзя 

з Лу ка шэн кам і яго най вы бар чай сі стэ-
май не за ста юц ца без уп лы ву на наш 
спо саб мыш лен ня. Вар та ў гэ тым мес цы 
пры пом ніць ка го вы бі ра ем. Не ім пе ра та-
ра вы бі ра ем, не сул та на, хто ў адзі ноч ку 
на чар го выя дзя сят кі га доў ста не вы ра-
шаць усе на шы спра вы, ад па сяў ной і ка-
пан ня буль бы, па зда чу (або не-зда чу) 
дзяр жаў на га су ве рэ ні тэ ту. Вы бі ра ем Прэ-
зі дэн та, вар та во га Кан сты ту цыі, тым не 
менш пад кан т роль на га дэ ма кра тыч ным 
дзяр жаў ным ін сты ту там.

Зра зу ме ла, пра га ла са ваць у бе ла ру-
скіх умо вах — да лё ка не ўсё. За кі нуць 
бю ле тэнь — толь кі пер шы крок. Дру гі 
крок, ку ды больш скла да ны — ад ста яць 
свой го лас. Ад ста яць у кож ным го ра дзе, 
на кож ным вы бар чым участ ку, лю бым 
спо са бам. Ці гэ та маг чы ма? Яш чэ ран-
няй вяс ной я б ска заў не, ня ма та кой 
маг чы мас ці. Сён ня, ка лі гля джу шмат ты-
сяч ны на тоўп на плош чы Бан га лор, ба чу 
но вую Бе ла русь. І хо чац ца ска заць — усё 
маг чы ма.

Паў та ру ся, пра ро чыць ход па дзей 
у кра і не, дзе вы бар чы пра цэс пі шац ца 
мі лі цэй скі мі ду бін ка мі, спра ва ры зы коў-
ная. Праз дзень, праз ты дзень мо жа 
ака зац ца, што па на ду ма най пры чы не 
ЦВК зня ла з вы ба раў і гэ ту, на да дзе ны 
мо мант са мую па пу ляр ную ў на ро дзе 
кан ды дат ку. Пы тан не, што да лей, ці вы-
ста яць ду бін кі, ці хо піць аў та за каў? Я не 
ве даю. Ула да — так са ма не.

Міхал АНДРАСЮК

За над та шмат ад бы ва ец ца ў мя не 
ў га ла ве. Я гэ та га не ахоп лі ваю. За тое 
мя не пе ра паў няе не пе ра а доль ная тры-
во га. ПіС толь кі што аб вяс ці ла пра хут-
кую рэ па ла ні за цыю срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі. Зме ны ідуць. «Зме ны, зме-
ны, зме ны...», — як ка заў бам бі за ва ты 
ге рой ка ме дыі Ста ніс ла ва Ба рэі «Што 
ты зро біш са мной, ка лі мя не зло віш». 
На га даю, што гэ тая нэн дз ная фі гу ра 
— пас рэд нас ці пры ро ды са цы яль най га-
дас ці — вы луп ле най з дра ко на ва га яй ка 
са цы я лі стыч най рэ а лі стыч най пас рэд-
нас ці і цы ніч на га кар’ е рыз му, сы граў той 
са мы поль скі Ста ніс лаў Тым. Я не сум ня-
ва ю ся, што ён бу дзе рэ па ла ні за ва ны пер-
шым. Тым! Не ге рой, яко га ён іг раў. На 
жаль, спа дар Ста ніс лаў не бес с мя рот ны. 
Ад нак ха рак тар, які ён ства рыў у філь-
ме, па да ец ца неў мі ру чым. Неў за ба ве ён 
не бу дзе ўклю ча ны ў цэн зур ны за піс? 
Фільм! І той, хто пра цяг вае пра кол ваць 
ця пе раш нюю ўла ду са ты рыч ным пя ром.

Як вя до ма, лю бая ўла да, якая на дзі-
ма ец ца сва ёй ідэ а ла гіч най і ма раль най 
пе ра ва гай, на вяз ва ю чы свае дык та тар-
скія фан та зіі ўсім гра ма дзя нам, не ба іц-
ца ні чо га, ак ра мя не да рэч нас ці ў ва чах 
тых жа гра ма дзян. Ме на ві та та му яна 
мар ко ціц ца сме хам, на вяз ва ю чы ўсім 
стро гасць на цы я наль най сур’ ёз нас ці, 
наг ру жа най па кут лі вым ра ман тыч ным 
ме сі я ніз мам. Та му, што лю бое «хі хі кан-
не» ўда рае — на яе дум ку — зу сім не 
ў гра ма дзян, але ў на цыю, якая, уз няў-
шы ся да вы шынь свай го пры род на га 
дос ці пу, за клі ка ла гэ тую, а не ін шую 
сі лу да спра вяд лі ва га кі ра ван ня са бой. 
І гэ та, па сут нас ці, мэ та аб веш ча най ПіС 
рэ па ла ні за цыі срод каў ма са вай ін фар ма-
цыі — за ба ро на на го га леў скі смех над 
са бой. Мы ўсе па він ны быць сур’ ёз ны мі. 
СМІ не сур’ ёз ныя: TVN, Onet.pl, «Ga ze ta 
Wy bor cza» і кож ны гра ма дзя нін — не за-
леж ны ад кан цэп цыі на цыі, выз на ча най 
ула да мі.

Па куль у кра і не пас ля вы бар чы спа кой. 
Хто ад чу вае ся бе пе ра мож цам — плям кае 
ў ро це мёд пос пе ху. Хто пра йграў — пра-
лі вае гор кія слё зы. Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 
Поль ш ча, аб ра ны роў на па ла він кай на цыі 
— на бі рае сі лу над поль скім мо рам, зай-
ма ю чы ся сер фін гам на бал тый скіх бал ва-
ні стых хва лях. Прак ты ка ро біць да ска на-
лым. Ма ста цтва сер фін гу ка рыс на ў па лі-
ты цы, і ў вы пад ку прэ зі дэн та гэ та зда ец ца 

не за мен ным. 
Ад нак прый-
дзе час пры сту-
піць да пра цы. 
Тым больш 
што ка ра на ві-
рус не ад сту пае. У сваю чар гу лю дзі, зда ец-
ца, ад пу ска юць са бе дух піль нас ці. Ула да 
та кая ёсць — зда ец ца, ка жуць — ну і што?! 
Ка ра на ві рус бу яе — мы прыз вы ча і лі ся! 
Шмат люд ныя вя сел лі, хро сты, пры чаш-
чэн ні, хра мы поў ныя вер ні каў. Ула ды гэ та 
даз ва ля юць. Наў рад ці хто па мя тае аб 
тым, каб сён ня на дзець ма ску. Але ма ска 
— гэ та не кляп, і вы мо жа це смя яц ца, ня-
гле дзя чы на яе — вя до ма, за вык лю чэн ня-
мі. Ча сам про ста не да рэч на смя яц ца. На 
ня даў нім па ха ван ні Баг да на Дуд ко, га лоў-
на га ства раль ні ка лі та ра тур на га ча со пі са 
«Кар т кі», але і ані ма та ра ідэі муль ты куль-
ту ра ліз му і плю ра ліз му, мы раз ві та лі ся 
з ім сур’ ёз на. Але без ма сак. З не каль кіх 
дзя сят каў жа лоб ні каў толь кі трое да ста-
са ва лі ся да ма ска вай пра фі лак ты кі. Ах, 
ча му ж не я — дур ны! Та му, што той дур ны, 
хто грэ буе піль нас цю.

Хоць ка ра на ві рус не з’яў ля ец ца па-
лі тыч ным бы там, ён мо жа пе ра ку ліць 
лю бую па лі ты ку. — Дур ні! Дур ні! Дур ні! 
— бе ла ру сы маг лі б ска заць пра ся бе, 
ка лі б на рэш це не ад ва жы лі ся на бес цэн-
зур ны смех з лу ка шэн каў скіх улад, якія 
на ват па ра і лі ім не на сіць ма сак. У вы ні-
ку та го Бе ла русь зай мае знач нае мес ца 
ў рэй тын гу зах вор ван няў. Не так даў но, 
збі ра ю чы под пі сы ў пад трым ку кан ды-
да таў, якія жа да юць прэ тэн да ваць на 
крэс ла прэ зі дэн та кра і ны, яе гра ма дзя не 
ма са ва вый ш лі на ву лі цы го ра да не ў ма-
сках, а з... тэп ці ка мі ў ру ках. Яны зра бі лі 
гэ та ў ад па вед нас ці з пра віль най ідэ яй, 
што са мы про сты спо саб за біць та ра ка на 
— звы чай ным та пач кам. На шчас це, яны 
хут ка зра зу ме лі, што без ма скі на тва ры 
яны спа чат ку бу дуць за бі ваць ся бе. Так 
што з гэ та га ча су (аба вяз ко ва ў не а ба вяз-
ко вых ма сках) яны пад ні ма юць за тап та-
ныя тэп ці кі над гуч ным хі хі кан нем. Гэ та 
ўраж вае. Ча ка на га ад ка зу прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі, кан ды да та на па жыц цё вую прэ-
зі дэн ц кую па са ду, за ба ра ня ю ча га на шэн-
не, за хоў ван не і про даж тэп ці каў, на жаль, 
не ад бы ло ся. Які жаль! Бо смех (ды яш чэ 
і з-пад ма скі) — смя рот ны во раг для ўла-
ды, якая не мо жа смя яц ца над са бой.

Мі ра слаў ГРЫ КА
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— На два ры ўжо па цям не ла, але бы ло 
цёп ла, — ус па мі нае Дам’ ян С. — Я вый-
шаў з нач ной кра мы, здзёр з тва ру ма-
сач ку і за ку рыў. На суп раць мя не бег лі 
два са ба кі, ро стам у ця ля. Зза ду гна лі-
ся дзе ці і ве раш ча лі як на пе ра пын ку 
ў шко ле. Я пе ра ве сіў праз пля чо тор бу, 
у якой ве се ла браз га та лі бу тэль кі і па ду-
маў: «Во, каб бы ла тут мая Сіль вія, яна 
спу жа ла ся б гэ тых са бак. Ды па ста рой 
звыч цы, сха ва ла ся б за мае пле чы і дры-
жа ла б як асін ка». Пры ем на быць ад-
важ ным пры спа ло ха най жон цы, вель мі 
пры ем на...

Дам’ я ну С. кры ху не па ды хо дзіў той дзі кі 
го ман дзя цей, про ста за поз на бы ло ўжо 
на па доб ную эй фа рыю. «А ну яго! — па ду-
маў. — Пан дэ мія жа ж. Лю дзі шы зу юць 
ад іза ля ва нас ці».

Ён зраў няў ся з са ба ка мі, пра пус ціў вя сё-
лую кам па нію ... і аду беў ад жа ху! Толь кі 
ця пер ён зра зу меў, што по бач яго пе ра-
бег лі не са ба кі, а два да рос лыя дзі кі. Сле-
дам ба дзё рых сам цоў лу наў пах ба лот-
ца. Дам’ я на ўра зі ла на іў насць дзя цей, 
якія бег лі сле дам звя роў і зды ма лі іх на 
смар т фо ны. Быц цам пры ду ма лі но вую 
гуль ню з прыс ма кам пры го ды.

— А дзе ж іх аба рон чы ін стынкт кур... 
м...ь! — абу рыў ся ён. — Хто гэ та на ву чыў 
іх так за баў ляц ца з дзі кай звя ры най? 
Хо піць адзін неп рад ба ча ны рух і кры ва-
вы кі шэч нік ра за льец ца на эле ган т ным 
тра ту а ры. Што гэ та за па ка лен не рас це 
з клет кай на пу стой га ла веш цы?

Ад па ба ча на га і пе ра жы та га Дам’ ян С. 
ра шыў вяр нуц ца ў ма га зін і да ку піць 
яш чэ пі ва. Ён ве даў, што так лёг ка не су-
па ко іц ца.

* * *
Пер шыя звест кі пра дзі коў у Бе ла сто ку 
з’я ві лі ся ў 2018 го дзе. Звя ры на спа чат ку 
ўпа да ба ла га рад скія ага род чы кі, так зва-
ныя дзял кі. Дзі кі бу ша ва лі пад зас ло най 
но чы, та му для боль шас ці жы ха роў праб-
ле ма яві ла ся неп рык мет най і ма ла шкод-
най. І тут звы чай на ві на ва ці лі не дзі коў, 
а мі ніст ра Шыш ку, які даў за гад стра ляць 
іх у на ту раль ным ася род дзі, ні бы та з-за 
аф ры кан скай чу мы. Ад нак сап раў д ная 
на ва ла дзі кай звя ры ны па ча ла ся ўвес ну 
2020 го да. Па спры я ла гэ та му аб ме жа ван-
не да рож на га ру ху і пры му со вая іза ля-
ва насць лю дзей, вык лі ка ная эпі дэ мі яй 
ка ра на ві ру са. Дзі коў зва бі ла яда ў пе ра-
поў не ных смет ні ках, асаб лі ва ў квар та лах 
пры ліп лых да ляс ных гуш чэ чаў. Але не 
толь кі! Яны з’я ві лі ся ў цэн т ры го ра да. 
Ад на ча ра да шпа цы ра ва ла са бе па бе тон-
ным тра ту а ры ля пом ні ка Піл суд ска му. 
Ін шая ся мей ка — дзі кая сві на мат ка з па-
ла са тым ма лад ня ком, якія ста лі зор ка мі 
ін тэр нэ ту — пра ходж ва ла ся па квар та ле 
Но вае ме ста. Яш чэ ін шыя два дзі кі за гас-
ці лі пры Агуль на а ду ка цый ным лі цэі № 1. 
Яны ўлад ка ва лі ся ў бяр ло зе бліз ка смет ні-
ка ды не ду ма лі шу каць ін ша га мес ца. Бе-
ла ста ча не жар та ва лі, што шко ла ўрэш це 
да ча ка ла ся га лод ных на ве ды вуч няў. З’я-
віш ча ў пэў ным сэн се на бі лі та ва ла го рад 
над ра чул кай Бе лай. Вось па ўсім све це 
ме дыя па каз ва лі іль воў, якія вы леж ва лі-
ся на ас фаль це ў Паўднёва-Афрыканскай 
Рэспубліцы ці дэль фі наў, якія з’я ві лі ся 
ў ка на лах Ве не цыі.

Та му пер шы пры ход дзі коў на ма дэр ны 
квар тал ТБС на род фот каў і зды маў на 
смар т фо ны і вы сы лаў іх у свет праз ка-
му ні ка та ры ды на ват у ін фар ма тыч нае 
воб ла ка.

— Яны нас па ра да ва лі як опер ныя спе-
ва кі ў Іта ліі, — ка жа Сіль вія С. — Лю дзі 
вы хо дзі лі на бал ко ны і бы лі га то вы ім ап-
ла дзі ра ваць. За што — ты яш чэ пы та еш? 
Ну, дзя ку ю чы ім мож на бы ло па ста віць 
ары гі наль ны зды мак на фей с бук ці ін-
стаг рам. Або паз ва ніць сва я кам у вё ску 
і ра ска заць пра дзі ва, якое ад бы ва ец ца 
пад іх га рад скі мі вок на мі. Пра тое, што 
аб рыд нуць як гор кая рэдзь ка, ніх то яш-
чэ не ду маў.

* * *
— Гэ та бяз г луз дзі ца па поў най пра гра ме, 
— абу ра ец ца Аля К., — зду рэць мож на ад 
той «ды ска тэ кі».

Ды ска тэ ка ў бе ла стоц кім квар та ле ТБС 
— гэ та ак цыя га рад ской стра жы, якая 
з да па мо гай свят ла і пра ніз лі вых гу каў 
пра га няе над та ж ужо пры яз ных і пры ру-
ча ных дзі коў з-пад блё каў і бал ко наў да 
не да лё ка га ле су. Жы ха ры ўжо не б’юць 
бра ва звя ры не, а толь кі ад важ ным 
дзядзь кам са стра жы.

— Ня хай іх ад ло вяць або ад ст рэ ляць, 
— кі дае Аля К. — Праз іх я не ма гу пай с ці 
на ка ву да сяб роў кі, што жы ве два да мы 
да лей. Хто гэ та ба чыў, каб дзіч бу ша ва ла 
пад бал ко на мі, аб ве ша ны мі ге ра ня мі і пе-
ту ні я мі. Яш чэ больш эка та ле ран т нас ці 
і бе лыя мядз ве дзі бу дуць пра хадж вац ца 
па Лі па вай!

Алу К. хва лю юць мяк кія срод кі, якія пры-
мя няе га рад ская страж. Ну гэ тыя гуд кі 

ро дам з ін дзей скіх за па вед ні каў, раз-
на ко лер ныя блі скі пра жэк та раў. Смех 
адзін і пад ман.

— Яны б не крах ма лі лі ся, ка лі б не на род, 
— ду мае ўго лас мая су бя сед ні ца, — заст-
рэ лі лі б на мес цы і ад вез лі ў яму. Яш чэ б 
пя чо нач ку вы ра за лі і сас ма жы лі. А што 
пад ш пар кі бя гуць іх сле дам са смар т фо-
на мі, то ас це ра га юц ца. Бо яш чэ ней кі 
Грын піс пры дзя рэц ца, па сып люц ца 
штра фы. І со рам на ўсю пла не ту, бо дзі ку-
на мі нас па лі чаць.

У Бе ла сто ку праб ле ма дзі кай звя ры ны 
наб ры ня ла і ві да воч ная ў бе лы дзень. 
Ця гам мі ну ла га паў год дзя ў Га рад скую 
страж па сту пі ла больш за сто зван-
коў пра на шэс це дзі кай звя ры ны. Па 
го ра дзе, асаб лі ва ў нач ныя га дзі ны, 
бро дзяць не толь кі дзі кі, але і ла сі, ка зу-
лі, яно ты, лі сы, ку ні цы. У ак цыі ад пудж-
ван ня звя роў пры ма юць удзел так са ма 
чле ны Ак ру го ва га ко ла па ляў ні чых. Гэ та 
яны ра ша юць ці ад ст ра ляць па ра не на га 
ў вы ні ку да рож най ка таст ро фы дзі ка ці 
ла ся. Фі зіч най лік ві да цы яй зай ма ец ца 

Ня хай іх ад ло вяць 
або ад ст рэ ляць?

ад нак фір ма «Грот». Тыя па ляў ні чыя 
— лю дзі абач лі выя. Яны кі ру юць не толь-
кі спа ло ха най звя ры най але і эмо цы я мі 
на тоў пу.

— Pro szę pa na, a te dzi ki to skąd? Zag ra-
nicz ne, mo że one? — спы таў пад ба дзё ра-
ны ў ба дзё ра га па ляў ні ча га дзядзь ка, 
які плёў ся сле дам па го ні, з на дзе яй на 
кры ва вы фі нал.

— Nie, to z te go la su, — ад ка заў як дып ла-
мат пан па ляў ні чы, — one są na sze. Nic 
im się stać nie mo że!

* * *
Праб ле ма дзі коў ужо да пан дэ міі бы ла 
вы не се на на се сію Ра ды го ра да. З на-
шэс цем дзі коў за га рэў ся ва я ваць сам 
Ген рык Дэм б скі. Стар шы ня клу ба ПіС 
на кі ра ваў ін тэр пе ля цыю да ўлад го ра да. 
Ён пра па на ваў рас ста віць па квар та лах 
драў ля ныя кап ка ны. Па лі тык ха цеў зва-
біць звя ры ну з да па мо гай яды. Дзік за ле-
зе ўся рэ дзі ну, а та ды — бах, ад ско чыць 
кля па і ўсё га то ва. Пас ля са злоў ле ным 
ка ба ном ра бі што заў год на. Ну, най лепш 
яго вы вез ці ў кар чы, хай са бе ідзе ад-
куль прый шоў...

— Ад та го ка ра на ві ру са лю дзям зу сім 
пе ра вяр ну ла ся ў га ла ве. Лю дзі спа чат ку 
гу ля юць, б’юць бра ва, а за мо мант хо чуць 
стра ляць, — абу ра ец ца Дам’ ян С. Най-
больш яго хва люе бяз г луз дасць ма ла до-
га па ка лен ня: — Дзі кае і аб жы тае — два 
роз ныя све ты, якія му со ва іза ля ваць, 
ахоў ваць. Іна чай усё пе ра каў ба сіц ца, знік-
нуць страх і ад ва га, — хва лю ец ца Дам’ ян 
С. — Я сам на па роў ся на ста так дзі коў 
і не ад чу ваў ні жа ху, ні хва ля ван ня. Ні чо га 
не ад чу ваў, яш чэ жар та ваў як пры ду рак. 
А дзік гэ та дзік, яму трэ ба яда і бяр ло га 
ў ле се, а не здым кі на ін стаг ра ме.

Тэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК
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Вяр та ец ца пра мы 
цяг нік Бе ла сток 
— Гай наў ка
Праз амаль 30 га доў бу дзе ад ноў ле ны 

па са жыр скі чы гу нач ны тран с парт з Бе-
ла сто ка ў Гай наў ку па мар ш ру це № 52, 
што ста ла маг чы мым дзя ку ю чы ма дэр-
ні за цыі ўчаст ка Гай наў ка — Леў кі і да моў-
ле нас ці па між Пад ляш скім ва я вод ствам 
і су пол кай Pol re gio. Пад ра бяз нас ці бы-
лі агу ча ны пад час прэс-кан фе рэн цыі 
ў Мар шал коў скай уп ра ве 10 лі пе ня на-
мес ні кам мар шал ка Мар кам Оль б ры сем 
ра зам з Мар кам Ма лі ноў скім — чле нам 
уп ра вы і прад стаў ні ка мі пе ра воз чы ка.

— Гэ та тран с пар т ная да ступ насць, 
якую мы хо чам ад на віць лю бой ца ной 
і вяр нуць жы ха рам Пад ляш ска га ва я-
вод ства, — ска заў Ма рэк Оль б рысь пра 
ра шэн не ад на віць па са жыр скі рух у Гай-
наў ку.

Лі нія, за пуш ча ная сто га доў та му, бы-
ла пры пы не на ў 1994 го дзе. З 2018 го да 
на ўчаст ку Гай наў ка — Леў кі ажыц цяў ляў-
ся толь кі гру за вы рух. У ця пе раш ні час 
чы гу нач ны шлях па між Гай наў кай і ста лі-
цай рэ гі ё на маг чы мы па кру га вой да ро-
зе праз Ча ром ху, а зна чыць, па да рож ні кі 
па він ны пе ра а до лець ад лег ласць у не-
каль кі дзя сят каў кі ла мет раў.

Уста ля ван не су вя зі з’яў ля ец ца част-
кай 10-га до ва га кан т рак ту па між Пад-
ляш скім ва я вод ствам і кам па ні яй Pol re-
gio.

— Мы на фі ні шы пе ра моў, — ад зна чыў 
на мес нік мар шал ка М. Оль б рысь.

Дзя ку ю чы пад пі са на му да га во ру ад 
сту дзе ня на ступ на га го да 6-8 па са жыр-
скіх злу чэн няў у дзень па він ны вяр тац ца 
па мар ш ру це Бе ла сток — Гай наў ка. Цяг ні-
кі бу дуць аб с лу гоў вац ца ды зель ны мі аг-
рэ га та мі (чы гу нач ныя аў то бу сы), якія ру-
ха юц ца з хут кас цю да 100 км на га дзі ну.

Ад наў лен не чы гу нач на га па са жыр-
ска га тран с пар ту па мар ш ру це Бе ла сток 
— Гай наў ка пат ра ба ва ла ма дэр ні за цыі 
мар ш ру ту 52 на 27-кі ла мет ро вым участ-
ку Гай наў ка — Леў кі. Па ім па бу да ва ны 
но выя шля хі, 12 ін жы нер ных збу да ван-
няў, 22 пе рап ра вы, у тым лі ку 13 з су час-
ны мі пры ла да мі бяс пе кі ру ху чы гун кі 
і сем пры пын каў, аб ста ля ва ных су час ны-
мі плат фор ма мі.

— Мы на зі ра ем су мес ную дзей насць 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і ўра да, — ска-
заў пры сут ны на кан фе рэн цыі мі ністр на-
цы я наль най аду ка цыі Да ры юш Пян т коў-
скі. — Гэ та доб ры мо мант для жы ха роў 
Пад ляш ска га ва я вод ства.

Дэ пу тат Ярас лаў Зя лін скі ад зна чыў, 
што гэ та гі ста рыч нае ра шэн не:

— Но вая лі нія бу дзе доб ра слу жыць 
па да рож ні кам і доб рым пры кла дам та-
го, што „мож на”.

Удзель ні кі кан фе рэн цыі пад к рэс лі лі 
доб рае су пра цоў ні цтва па між Pol re gio 
і дзе ю чай Мар шал коў скай ра дай.

— Гэ та су пра цоў ні цтва вель мі доб рае, 
— ска заў Ар тур Мар ты нюк, прэ зі дэнт Pol-
re gio. — Мы ста ра ем ся ўклад ваць срод кі 
ў ру хо мы са стаў і збу да ван ні. Спа дзя ем-
ся, што гэ тая лі нія, але і ўся сет ка мар ш-
ру таў, пас лу жаць як жы ха рам Пад ляш-
ска га ва я вод ства, так і ту ры стам, якія 
на вед ва юць рэ гі ён.

Кан т ракт на ка му наль ную пас лу гу, 
зап ла на ва ны па між Пад ляш скім ва я вод-
ствам і Pol re gio на 2021-2030 га ды, пра-
дуг ледж вае па сту по вую ак ты ві за цыю 
па са жы ра па то ку і на ін шых участ ках, 
а так са ма па ве лі чэн не коль кас ці злу чэн-
няў на лі ні ях, па якіх мар ш ру ты ўжо пра-
цу юць.

На мес нік мар шал ка М. Оль б рысь, які 
ку ры руе тран с парт у Мар шал коў скай уп-
ра ве, ад зна чыў, што жы ха ры рэ гі ё на за-
ці каў ле ны ў чы гу нач ных зно сі нах, і Мар-
шал коў ская ўпра ва не мае на ме ру эка но-
міць на тран с пар т най да ступ нас ці: „Чы гу-
нач ны тран с парт хут чэй шы, бяс печ ны і, 
што для нас важ на, эка ла гіч ны”.

Пас ля кан фе рэн цыі яе ўдзель ні кі се лі 
ў цяг нік, які ехаў па ма дэр ні за ва ным мар-
ш ру це ад Бе ла сто ка да Гай наў кі. Шчас лі-
вай чы гу нач най да ро гі!

(лук)

на чу юць у мя не, зат рым лі ва юц ца і фа таг-
ра фу юць іх. Сва ім ту ры стам я па каз ваю 
ін тэр’ ер ста рых да моў, — ска заў Сця пан Ча-
бай з Но ва бе ра зо ва. — Я свае да мы звон ку 
і ўся рэ дзі не аб ста ля ваў на даў ні лад, ха ця 
і ка ры стаў ся су час ны мі бу даў ні чы мі ма тэ-
ры я ла мі, без якіх цяж ка бы ло б пры ста са-
ваць зніш ча ныя бу дын кі да жыл лё вых мэт. 
Га дую яш чэ кры ху страў саў, каб быў да дат-
ко вы ат рак цы ён для ту ры стаў.

Сця пан Ча бай удак лад ніў, што ту ры сты ад-
на час на хо чуць жыць па-даў ня му і мець вы-
га ды і та му ства рыў так са ма маг чы масць 
ка ры стац ца ду шам, ту а ле там і па гля дзець 
тэ ле ві зар. Ад нак яны сха ва ныя ад тых 
ту ры стаў, што за хо дзяць у ха ты Сця па на, 
каб толь кі па зна ёміц ца з даў няй ар хі тэк ту-
рай, бе ла ру скі мі тра ды цы я мі і куль ту рай. 
У гэ тым го дзе аг рак ва тэ ру Сця па на Ча бая 
на вед ва юць ай чын ныя ту ры сты. Ад нак за-
меж ныя гос ці пры яз джа лі ў Но ва бе ра зо ва 
пра чы таў шы ар ты ку лы пра яго аг рак ва тэ-
ру-му зей чык у вя до мых у све це ту ры стыч-
ных ча со пі сах. Ула даль ні кі аг рак ва тэр рэк-
ла му юц ца ў ін тэр нэ це і праз пас рэд ні цтва 
ту ры стыч ных згур та ван няў, ка лі да та кіх 
на ле жаць. Ад нак са май леп шай рэк ла май 
з’яў ля ец ца рэ ка мен да цыя лю дзей, што 
ўжо жы лі ў аг рак ва тэ рах у на шым рэ гі ё не.

Ці ка вяц ца жыц цём 
мяс цо вых бе ла ру саў

Ту ры сты, якія на чу юць у аг рак ва тэ рах 
у на шым рэ гі ё не, ці ка вяц ца жыц цём мяс-
цо вых бе ла ру саў. Мар кай пуш чан скай 
глы бін кі з’яў ля ец ца даў няе хар ча ван не, 
буль бя ныя дра ні кі, хлеб, пі ра гі, каў ба са, ці 
алад кі, якія пра па нуе част ка гас па дынь 
у аг рак ва тэ рах. Ад нак Бе ла веж ская пуш ча 
за ста ец ца на да лей га лоў ным ат рак цы ё-
нам, які пры цяг вае ў наш рэ гі ён ту ры стаў.

— Вяс ной бы ла за ба ро на пры маць ту-
ры стаў, але ў чэр ве ні на ча ва лі ў нас ужо 
мно га ін ды ві ду аль ных асоб. Ця пер, ле там, 
наг ля да ец ца вя лі кая за ці каў ле насць ад па-
чын кам у аг рак ва тэ рах і нач ле гі заб ра ні-
ра ва ны ў нас да кан ца жніў ня. Лет няя ак-
тыў насць ту ры стаў па він на кам пен са ваць 
вя сен ні за стой. Ня даў на ад па чы ва ла ў нас 
ар га ні за ва ная гру па мо ла дзі, якую я ва зіў 
сва ім тран с пар там, гэ так зва най ба нан-
зай, на пляж і па каз ваў ат рак цы ё ны па-за 
ква тэ рай. Я ра сказ ваю ту ры стам аб Бе ла-

Па вы шэн не пра пуск ной здоль нас ці, 
па ска рэн не кан т ро лю ча ка ю чых 
і боль шая бяс пе ка — гэ та вы ні кі 

рэ кан ст рук цыі па меж на га пе ра хо да 
ў Куз ні цы-Бе ла стоц кай, які рэ а лі зоў ваў ся 
ў рам ках пра гра мы тран с г ра ніч на га су пра-
цоў ні цтва Поль ш ча — Бе ла русь — Ук ра і на. 
9 лі пе ня г.г. пад ляш скі ва я во да пад вёў вы-
ні кі вы ка на ных пра ек таў.

— Па гра ніч ны пе ра ход у Куз ні цы-Бе ла-
стоц кай — гэ та са мы вя лі кі аў та ма біль ны 
пе ра ход у Пад ляш скім ва я вод стве і адзін 
з най буй ней шых на шэн ген скай мя жы 
ў Поль ш чы. Ле тась сю дою прай ш лі мя жу 
больш за 2 мі льё ны 600 ча ла век і больш 
за 2 мі льё ны 200 тран с пар т ных срод каў. 
Мы ўвесь час зак ла по ча ныя тым, што 
гэ ты пе ра ход лепш за ўсё па ды хо дзіць 
для гэ та га па ве лі чэн ня ру ху, каб кан т ро лі 
бы лі мак сі маль на дак лад ны мі, час ад п-
ра вак мак сі маль на ка рот кі. 10 лі пе ня мы 
па ча лі рэ а лі за цыю двух пра ек таў, якія 
ў знач най сту пе ні фі нан су юц ца ў рам ках 
пра гра мы тран с г ра ніч на га су пра цоў ні-
цтва Поль ш ча — Бе ла русь — Ук ра і на, — за-
я віў у Куз ні цы ва я во да Пад ляш ша Баг дан 
Паш коў скі.

Пер шы з пра ек таў — „Па вы шэн не пра-
пуск нас ці, кан т ро лю і бяс пе кі на аў та да-
рож ным па меж ным пе ра хо дзе ў Куз ні цы- 
Бе ла стоц кай”, а яго кошт склаў 1 805 328 
еў ра, а дру гі -„Рэ кан ст рук цыя па ві льё наў 
мыт на га і паш пар т на га кан т ро лю на аў та-
ма біль ным па меж ным пе ра хо дзе ў Куз ні-
цы-Бе ла стоц кай” кош там 2 130 178 еў ра. 
Аб’ ём срод каў па пра гра ме тран с г ра ніч на-
га су пра цоў ні цтва Поль ш ча — Бе ла русь 

— Ук ра і на на 2014-2020 га ды скла дае 90% 
ад агуль нага кош ту кож на га пра ек та, 10% 
— з кра ё вых рэ сур саў. Ка ар ды ну юц ца яны 
пад ляш скім ва я во дам і пад па рад ка ва ны-
мі яму служ ба мі.

Рэ кан ст рук цыя пра во дзі ла ся ў пар т-
нёр стве з бе ла ру скім бо кам, г.зн. Дзяр-
жаў ным мыт ным ка мі тэ там Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Мін ску, з якім бы лі пад пі са-
ны два па гад нен ні аб пар т нёр стве для 
кож на га пра ек та асоб на. Са май буй ной 
і най больш пра ца ём кай дзей нас цю бы ло 
вы ка нан не ін ве сты цый ных за дач, у тым 
лі ку бу даў ні чых ра бот і наг ля ду ін ве ста-
раў.

— Што ты чыц ца са мой рэ кан ст рук цыі 
паг ран пе ра хо да — нам да вя ло ся пад вес ці 
ча ты ры па ла сы ру ху ў абод ва ба кі, і гэ та 
так са ма за пат ра ба ва ла ўзвя дзен ня страж-
ні цы для па трэб паг ра ніч ні каў, зно су іс ну ю-
чай, рэ кан ст рук цыі ага ро джы і бла кад для 
пра ду хі лен ня ўцё каў, г.зв. тум баў па ўсіх 
па ло сах, — ін фар ма ваў ва я во да.

У рам ках дру го га пра ек та бы ло пра ве-
дзе на част ко вае раз бу рэн не і рэ кан ст рук-
цыя ча ты рох іс ну ю чых па ві льё наў мыт на-
га і паш пар т на га кан т ро лю, па бу да ва ны 
два но выя і ўста ля ва ны ды на міч ныя ша лі.

— Гэ тыя ме ра пры ем ствы даз во ляць па-
меж ным служ бам пад трым лі ваць вы со кі 
ўзро вень кан т ро лю, а зна чыць — так са ма 
па спры я юць больш эфек тыў най ахо ве 
знеш няй мя жы Еў ра са ю за. Бе зу моў на, пра-
пуск ная здоль насць па леп шыц ца, ча кан-
не тран с пар т ных срод каў у чар зе па ско-
рыц ца, а бяс пе ка па да рож ні каў і тран с пар-
т ных срод каў па вя лі чыц ца, — раз ліч вае 

пал коў нік Ан джэй Ста сю ле віч, на мес нік 
ка ман дзі ра пад ляш скай час ці Па меж най 
служ бы.

— Пе рад на мі шмат за дач, а іх пац вер-
джан нем — лі кі. 2004 год — ад к рыц цё 
гэ та га пе ра хо да і вы ваз ка ля 38 ты сяч 
гру за вых аў та ма бі ляў, сён ня мы га во рым 
пра 170 ты сяч, што больш чым у ча ты ры 
ра зы. Што ты чыц ца ўво зу, бы ло ка ля 40 
ты сяч пят нац цаць га доў та му, сён ня мы га-
во рым пра 120 000 тран с пар т ных срод каў 
— гэ та ста віць пе рад на мі но выя пат ра ба-
ван ні. Больш та ва раў ідзе да нас з бе ла ру-
ска га кі рун ку і та му ства рэн не ідэ аль ных 
умоў пра цы та кое важ нае, — ска заў ін с пек-
тар Ма цей Фі лан чук, кі раў нік Пад ляш скай 
мыт най і па дат ко вай ін с пек цыі.

Пра гра ма тран с г ра ніч на га су пра цоў ні-
цтва Поль ш ча — Бе ла русь — Ук ра і на ўжо 
15 га доў пад т рым лі вае пра цэ сы тран с г ра-
ніч на га раз віц ця на мя жы па між Поль ш-
чай, Бе ла рус сю і Ук ра і най, су фі нан су ю чы 
роз ныя пра ек ты.

— Яны ма юць ве лі зар нае вы мя рэн не 
для мяс цо вай су поль нас ці, перш за ўсё пе-
рак лад ва юц ца на кам форт па да рож ні каў. 
Рэ кан ст рук цыя пе ра хо да ў Куз ні цы даз ва-
ляе па вя лі чыць пра пуск ную здоль насць 
гэ та га пе ра хо да як мі ні мум на 60-70%. На 
сён няш ні дзень бы ло 800 гру за вых аў та-
ма бі ляў у дзень, і на гэ ты мо мант вер х няя 
мя жа, да якой бу дуць ім к нуц ца па меж ныя 
і мыт ныя служ бы, скла дае 1200-1300 ма-
шын, — за я ві ла Эва Ста хо віч, ды рэк тар ка 
Дэ пар та мен та ін ф раст рук ту ры Пад ляш-
скай ва я вод скай уп ра вы.

(лук)

За вер ша на пе ра бу до ва паг ран пе рахода

1працяг

веж скай пуш чы, ляс ной звя ры не, птуш ках 
і аб во джу іх па «Ляс ной га ле рэі», збу да ва-
най па прын цы пах звя ры на га за па вед ні-
ка. Мы га ле рэю раз бу да ва лі, па боль ша лі 
коль касць вы ва яў звя ры ны, ар га ні зу ем 
у ёй вы ста вы. Ту ры сты ці ка вяц ца бе ла ру-
скай куль ту рай і хо чуць, каб ра сказ ваць ім 
пра мі ну лае, — пат лу ма чыў Ба рыс Каз лоў-
скі з Ляў ко ва, які ра зам з жон кай Люд мі-
лай, ап ра ча аг ра ту ры стыч най дзей нас ці, 
саб раў мно га эк с па на таў і на ла дзіў у клу ні 
му зей чык. Спа дар ства Каз лоў скія па каз-
ва юць у ім даў нія сель ска гас па дар чыя 
пры ла ды і ін шыя ста ра даў нія эк с па на ты.

— Мы ў час май стар-кла саў па каз ва ем мо-
ла дзі пра цэс ап ра цоў кі зер ня ў жор нах і пя-
чэн ня хле ба ў пя чы, якую і вы ка на лі дзе ля 
прэ зен та цыі вы печ кі хле ба. Пад рых та ва лі 
мы мно га пры лад дзе ля пра яў лен ня ак тыў-
нас ці для дзе так і мо ла дзі, але рых ту ем так-
са ма ат рак цы ё ны для да рос лых ту ры стаў. 
Ёсць ужо ў мя не ма тэ ры я лы і бу ду ця пер 
па чы наць бу да ваць пі ра мі ду зда роўя, па 
ўзо ры пі ра мід з мі ну ла га, — да ба віў Ба рыс 
Каз лоў скі.

Ула даль ні кі аг рак ва тэр ра сказ ва лі аб на-
шых тра ды цы ях і куль ту ры вуч ням, якія 
ра ней пры яз джа лі ў ар га ні за ва ных гру-
пах на ад па чы нак ра зам з на стаў ні ка мі. 

У аг рак ва тэ рах ар га ні зу юц ца так са ма 
май стар-кла сы для да рос лых асоб.

— У ма ёй аг рак ва тэ ры ў жніў ні бу дуць ла-
дзіц ца май стар-кла сы па тра ды цый ным 
ткан ні на крос нах і ёсць за ка зы на нач лег 
у гэ тым ча се. У мя не ста яць рас стаў ле ня 
крос ны і ту ры сты, якія на чу юць у на шай аг-
рак ва тэ ры, так са ма пра бу юць ткаць і я ву-
чу іх як гэ та ро біц ца. Па каз ваю ту ры стам 
так са ма даў нія тка ныя вы ра бы і тка ні ны, 
якія са ма выт ка ла. Пры ез джыя хо чуць, 
каб па га ва рыць з імі пра на шы тра ды цыі, 
жыц цё ў мі ну лым і ра ска заць, як ця пер 
жы вец ца ў вёс цы. З на ша га па над вор ка ад-
ра зу мож на сыс ці ўніз да ра кі На раў кі, якая 
плы ве по бач на шай аг рак ва тэ ры. Мы ка ля 
рэч кі зра бі лі пры стань і да нас пры яз джа-
юць ту ры сты, каб пап ла ваць на бай дар ках 
па На раў цы. Ін шыя ту ры сты ез дзяць на 
даў жэй шыя эк скур сіі на сва іх аў та ма бі лях, 
— ра ска за ла Ірэ на Іг на цюк з Ляў ко ва.

У На раў чан скай гмі не зна хо дзіц ца мно га 
аг рак ва тэр, па коль кі ад сюль не да лё ка 
ў Бе ла веж скую пуш чу і да Се мя ноў ска га 
ва дас хо віш ча з пля жам. Та му ту ры сты 
вы бі ра юць нач ле гі ў гэ тым рэ гі ё не, якія 
тан ней шыя ад тых у са мой Бе ла ве жы.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 «Ляс ная га ле рэя» Ба ры са Каз лоў ска га
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Зёл кі, зёл кі
Дзе сяць га доў іс нуе пункт скуп кі зё-

лак гай наў скай су пол кі з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю „Ру но” ў Прэн тах На раў чан-
скай гмі ны. Вя дзе яго Ве ра Лу ка шук 
з Прэн таў. За раз зёл ка вы се зон у раз-
га ры. Лет нія зёл кі збі ра юць і пры во-
зяць жы ха ры Аль хоў кі, Па сек, Прэн таў, 
Лес най, Мік ла шэ ва і Се мя ноў кі. Сё ле та 
„Ру но” за ле ка выя зёл кі пла ціць больш 
у па раў нан ні з мі ну лым го дам.

Сё лет нія цэ ны за кі ла грам су ша на га 
зел ля яс но ты (глу хой кра пі вы) — 7 зл., 
сніт кі — 6 зл., амя лы — 4 зл., ма ла чаю-
аду ван чы ка — 5 зл., па лы ну — 4,50 зл., 
дра сё ну — 2,50 зл., ма рэ ны — 25 зл., дым-
ні цы — 15 зл., ма ру ны — 5 зл., ман жэт кі — 
18 зл., гла ду на — 15 зл., па сту хо вай сум кі 
— 5 зл., бар ку на — 4 зл., па ля во га хвош чу 
— 6 зл. і дуб роў кі гу сі най — 15 зл.

Ця пер за кі ла грам су ша на га ліс ця 
бруш ні цы пла цяць 14 зл., лан ды ша — 
6 зл., кра пі вы — 10 зл., бя ро зы — 4 зл., 
па рэч кі — 7 зл., гру шы — 8 зл., яб лы ні 
— 6 зл., амя лы — 7 зл., мя дун кі — 18 зл., 
пад бе лу — 14 зл., аду ван чы ка — 8 зл. 
і жы ва ко ста — 7 зл.

За ка рэн не кра пі вы мож на за ра біць 
9 зл., дуб роў кі — 20 зл., ло пу ху — 12 зл., 
аду ван чы ка — 12 зл, ае ру — 20 зл., ка-
бы ля ка (кон ска га шча ву ху — 7 зл. ды 
жы ва ко сту — 8 з л.

За цвет чыр во най ка ню шы ны ат ры-
ма ем 20 зл., стак рот кі — 30 зл., су хац ве-
ту пяс ча на га — 15 зл., дзі ван ны — 35 зл., 
кры ваў ні ку — 8 зл., та ву лы — 14 зл., аду-
ван чы ка — 15 зл., піж мы — 6 зл., язь мі-
ну — 25 зл., пад бе лу — 30 зл., ва лош кі — 
30 зл., каш та на — 20 зл., лі пы — 40 зл., 
шып шы ны з ліс цем — 12 зл., пя лёст кі 
ру жы — 30 зл. і за драб ню сень кі цвет 
глу хой кра пі вы — 250 зл.

За кі ла грам су ша най ка ры кру шы ны 
пла цяць 6 зл., вяр бы г.зв. бе лай — 4 зл., 
чыр во най вяр бы — 8 зл., каш та на — 5 зл., 
ду ба — 3 зл., лі пы — 6 зл. і ка лі ны — 15 зл.

Дык збі рай ма цвет, ліс це, зел ле, ка ру 
і ка рэн не вы шэй з га да ных рас лін. Пун к-
ты скуп кі „Ру но” у Баб’ яй Га ры і Прэн тах 
На раў чан скай гмі не ча ка юць. Ка лі збя-
рэм мно га ле ка вых рас лін, та ды на на-
шым рын ку бу дзе больш фі тап рэ па ра-
таў, кас ме ты кі і спе цый для страў. (яц)

Мы з „Ні вай” 
зі мой і ле там
У не ка то рых вё сках На раў чан скай 

гмі ны Гай наў ска га па ве та „Ні ва” ка ры-
ста ец ца да во лі вя лі кай за ці каў ле нас цю. 
Сё лет нія тры пер шыя лі пень скія ну ма ры 
род най га зе ты чы та лі жы ха ры Аль хоў кі, 
Ле шу коў, Но ва га Ляў ко ва (най больш), 
Ста ро га Ляў ко ва, На раў кі, Но він, Пад ляў-
ко ва, Плян ты і Се мя ноў кі. За ці ка віў я „Ні-
вай” не ка то рых жы ха роў Саў лян Суп рас-
ль скай гмі ны Бе ла стоц ка га па ве та, між 
ін шым, сям’ю Ма ты саў. Бе ла ру скі ча со-
піс тра піў у Суш чу над ра кой Нар вай, 
дзе за вез ла яго Кры сты на Крэн тоў ская, 
жы хар ка та го ся ла, дач ка сол ты са.

Мне так са ма вя до ма, што бе ла ру скі 
ча со піс чы та лі доч кі мае ся стры Алі на 
Клім чук і Га ле на Гры ка, якія жы вуць 
у Бе ла сто ку. Яны пры е ха лі ў ад ноў ле-
ную баць коў скую ха ту ў Ста рым Ляў ко-
ве на Пят ра і Паў ла і я пры вёз ім „Ні ву”.

За раз па е ду ў вё скі, якія па да ро зе 
з На раў кі ў Се мя ноў ку це раз Аль хоў ку, 
між ін шым, у не вя лі кія ляс ныя сё лы 
Прэн ты і Па се кі. У Прэн тах у пры го жай 
ха це жы ве на ша чы тач ка Ве ра Лу ка-
шук, якая шмат га доў вя дзе пункт скуп-
кі ле ка вых зё лак.

У „Ні ве” ёсць шмат ці ка вых ар ты ку-
лаў, до пі саў і фе лье то наў, бы лі рэ пар та-
жы і да во лі мно га фо таз дым каў. Бы лі 
тэк сты з На раў чан скай гмі ны.

Hа шы чы та чы — лю дзі ад к ры тыя і не-
а бы я ка выя да бе ла ру скай мо вы. Яны 
чы та юць бе ла ру скі што тыд нё вік, каб 
не раз ву чыц ца чы таць і пі саць па-бе ла-
ру ску. „Ні ву” трэ ба куп ляць і чы таць. Бе-
ла ру скі тыд нё вік най больш ды ці ка ва 
пі ша пра нас, бе ла ру саў ды пра важ ней-
шыя па дзеі на Бе ла сточ чы не. (яц)

Бе ла сток зда ец ца быць 
ва ро та мі на Ус ход. 
Пры нам сі той блі жэй-
шы — у Бе ла русь. Та му 
мож на пры ехаць ту ды 
з вя лі кі мі спа дзя ван ня мі 
і мож на рас ча ра вац ца. 
У кан тэк с це дэ ба таў і ды-
ску сіі, якія пра хо дзяць 
у Бе ла сто ку на конт шмат-
куль тур нас ці і пы тан няў 
ад нос на та го ці гэ та ба-
гац це, ці ба ласт, ёсць 
і лю дзі, якія зу сім яе не 
заў ва жа юць. Не ка то рым 
Бе ла сток — ад на стай-
ны і ка лі б не пом ні кі ці 
скуль п ту ры, якія на гад ва-
юць аб гі сто рыі, мог бы 
зда вац ца ад ным са шмат-
лі кіх у Поль ш чы. І гэ тым 
Бе ла сток на пэў на здзіў-
ляе. 

Ці ў Бе ла сто ку пе рад прэ зі дэн ц кі мі вы-
ба ра мі мож на знай с ці доб рую тэ му на 
рэ пар таж? Пас ля кніж кі Мар ці на Кон ц ка-
га (Bia łys tok. Bia ła si ła, czar na pa mięć) маг-
ло б зда вац ца, што ме на ві та тут наст роі 
бу дуць най больш раз на стай ныя, так як 
не ка то рым раз на стай ны мі явяц ца сам 
Бе ла сток і Пад ляш ша. Аб ат рак цый нас ці 
го ра да ў кан тэк с це яго шмат куль тур нас-
ці прай ш ло ўжо мно га ды ску сій і дэ ба-
таў, ад нак, як аказ ва ец ца, лю дзей, якія 
тра пі лі сюды ўпер шы ню і на да лей Бе ла-
сток мо жа за дзі віць. Чым?

Жур на ліст ня мец ка га ра дыё De ut s ch lan-
d funk Фла ры ян Ке лер ман на ве даў Бе ла-
сток у па чат ку лі пе ня. Ужо спа чат ку пры-
кме ціў, што жы ха ры хва ляць го рад, які 
змя ня ец ца ў апош нія га ды, між ін шым, 
дзя ку ю чы еў ра са юз ным фон дам. Плош-
ча Кас цюш кі, ня гле дзя чы на ка ра на ві-
рус, ве ча ра мі бур ліць жыц цём. Го рад 
пры ваб лі вае і зда ец ца быць доб рай аль-
тэр на ты вай для ту ры стыч най па ез д кі. 
Ад нак га лоў най мэ тай па быў кі Фла ры я-
на Ке лер ма на бы ла пад рых тоў ка жур на-
ліс ц ка га ма тэ ры я лу на ра дыё. Бе ла сток 
— як са мы бліз кі да бе ла ру скай мя жы 
го рад — явіў ся як мес ца скры жа ван ня 
Ус хо ду з За ха дам. Тым ча сам на ву лі-
цах пе ра важ на чу ваць поль скую мо ву. 
А шмат куль тур ны Бе ла сток па даў ся гос-
цю мя стэч кам эміг ран таў. Перш за ўсё 
пры ез джых з на ва коль ных вё сак.

— Я на ват кры ху здзіў ле ны тым, што 
ў Вар ша ве час цей чую ўкра ін скую ці ра-
сій скую мо вы, — ка жа Ке лер ман. — Мо-
жа не бе ла ру скую, але зда ва ла ся, што 
ме на ві та тут, у са мым бліз кім го ра дзе 
да мя жы з Бе ла рус сю бу дзе гэ тай „ус ход-
няй” мо вы больш, але не.

У Бе ла сто ку ў час ка ра на ві ру са са праў-
ды за моў к лі мо вы су се дзяў з ус хо ду. 
Менш па куп ні коў ці асоб, якія свой біз-
нес вя дуць па абод вух ба ках мя жы. На 
па ста ян нае жыц цё так са ма Бе ла сток 
зда ец ца быць менш ці ка вым, чым Вар-
ша ва ці ін шыя за ход нія га ра ды.

Фла ры ян Ке лер ман па бы ваў у мес цах, 
якія свед чаць аб шмат куль тур нас ці го-
ра да. Су стрэў ся з га ра джа на мі, у тым 
лі ку са стар шы нёю Бе ла стоц ка га та ва-

«Шмат куль тур насць Бе ла сто ка гэ та ўжо гі сто рыя» 

ры ства эс пе ран ты стаў Пшэ мыс ла вам 
Вяж боў скім. Ме на ві та Бе ла сток ча ста 
рэк ла му ец ца як го рад, у якім на ра дзіў ся 
твор ца між на род най мо вы эс пе ран та. 
Наз ва ву лі цы ці пом нік ства раль ні ку 
мо вы зра бі лі ўра жан не на гос цю, ча го 
нель га ска заць аб све жа ўста ля ва ным 
ма ну мен це на Сен ным Рын ку ў памяць 
пра жы ва ю чых тут пра тэ стан таў.

— Ужо тут на мес цы я зра зу меў, што 
шмат куль тур насць Бе ла сто ка гэ та ўжо 
гі сто рыя, — ска заў Ф. Ке лер ман. — Ба чу, 
што іс нуе бе ла ру ская мен шасць, але як 
усе тут га во раць, яна моц на па ла ні зу-
ец ца. Тым больш ці ка віць гэ та на шае 
ра дыё, бо ме на ві та пас ля Дру гой су свет-
най вай ны на сту пі лі пе ра ся лен ні жы ха-
роў, у тым лі ку і жы ха роў Пад ляш ша.

Фла ры ян Ке лер ман вы дат на ва ло дае 
поль скай і ўкра ін скай мо ва мі. Так са ма 
ка ры ста ец ца ра сій скай, што да зво лі ла 
яму па да рож ні чаць па за ход няй част цы 
Бе ла ру сі.

— Упер шы ню я па ехаў у Бе ла русь у 2004 
го дзе, — ка жа Ф. Ке лер ман. — Ці ка ва, 
што там тэ мы ўвесь час ад ны і тыя ж. 
Я так са ма жыў не каль кі га доў на Ук-
ра і не. У гэ тай кра і не амаль кож ны год 
сі ту а цыя ды я мет раль на мя ня ец ца. На 
Бе ла ру сі жы выя га ла сы, якія я за пі саў 

пят нац цаць га доў та му і за раз мож на 
бы ло б пу скаць слу ха чам. Над звы чай 
ста біль ная сі ту а цыя.

Цяж ка бы ло б з гэ тым не па га дзіц ца, 
ха ця апош нім ча сам на ват і ў Бе ла сто ку 
мож на заў ва жыць, што бе ла ру ская ды яс-
па ра аб’ яд ноў ва ец ца. У ста лі цы Пад ляш-
ша ўжо прай ш лі тры ак цыі ў пад трым ку 
бе ла ру скіх па лі тыч ных дзе я чаў, якія 
апы ну лі ся ў тур мах. У су бо ту (18 лі пе ня) 
больш за паў сот ні лю дзей саб ра ла ся на 
Плош чы Кас цюш кі на ак цыю „Стоп рэп-
рэ сі ям у Бе ла ру сі!”. Лу на лі бе ла ру скія 
бел-чыр во на-бе лыя сця гі і сця гі поль скія. 
Удзель ні кі — гэ та перш за ўсё бе ла ру ская 
ды яс па ра, якая па эка на міч ных ці па лі-
тыч ных пры чы нах з’е ха ла ў Поль ш чу.

— З раз моў, якія я пра вёў у час ма ёй па-
быў кі ў Бе ла сто ку, выс вят ля ец ца, што 
ня ма на цы я наль ных кан ф лік таў, — ка жа 
Ке лер ман. — Не ве даю ці са праў ды так 
яно і ёсць. Ве даю, што кан ф лік ты ўзні ка-
юць толь кі та ды, ка лі ды ску сія кра нае 
гі ста рыч ныя тэмы. Спра ва прак ля тых 
жаў не раў, як аказ ва ец ца, на да лей з’яў-
ля ец ца спрэч най. Па вод ле слоў ма іх су-
раз моў цаў шмат хто за раз на зы вае ся бе 
пра ва слаў ны мі па ля ка мі, а ў пра цэ се 
асі мі ля цыі бе ла ру саў аб ві на вач ва ец ца 
дзяр жаў ная па лі ты ка.

Тэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

або 
Як наш го рад ба чыць Фла ры ян Ке лер ман
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УВАГА
КОНКУРС!
№ 30-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 2 жніўня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 26: рак.
Уз на га ро ды, ка шуль кі з ла га ты пам «Су-
стрэч Зор кі», вый г ра ла Эва Пет ры шык. 

Він шу ем!

Ад мух ахоў вае ён бор,
За вём яго мы...
М......
 (Мі хась Паз ня коў)

Ча го на пэў на не вар та ра-
біць у час ка ні ку лаў? Не 
сме ціць! Нех та мог бы 
па ду маць, што ўжо ўсе 

аб гэ тым ве да юць. Коль кі ра зоў 
мы су поль на са шко лай ха дзі лі 
на ак цыі пры мер ка ва ныя да 
Свя та зям лі і пры бі ра лі ва ко лі-
цу? Коль кі ра зоў за клі ка лі на-
стаў ні кі ці эко ла гі, каб бе раг чы 
ася род дзе? Не га во ра чы ўжо 
пра на шых баць коў ці ба буль, 
якія не ад ной чы лес лі чаць сва-
ім дру гім до мам. Хто не лю біць 
за ла ці стай во сен ню пай с ці ў лес 
з ко шы кам у гры бы? Або хто не 
це шыц ца спе вам пту шак, збі ра-
ю чы са лод кія яга ды? Усе лю бім 
чыс цень кія мес цы, бо там нам 
про ста ўтуль на. І за раз уя ві це 
са бе, што дзе ці з Га ра доц кай гмі-
ны ў сва іх ля сах не шу ка лі гры-
боў ці ягад а ме на ві та смец ця!

— Ка лі мы ра бі лі апы тан ку, 
то ўсе га ва ры лі, што тут на о гул 
не вы кід ва ец ца смец ця, — ка жа 
ўдзель ні ца лет ні ка Клаў дзія з За-
лук. — Ад нак у ля сах мы знай-
ш лі мес цы, дзе ля жа ла мно га 
рэ чаў, якія па він ны апы нуц ца 
ў смет ні цах.

Мож на ска заць, што дзе ці 
ў час лет ні ка пра вя лі сво е а саб-
лі вае след ства, якое да ка за ла, 
што ся род нас, на жаль, заў сё ды 
зной дуц ца і тыя, якія смец це 
во зяць у лес. Гэ та свед чыць аб 
тым, што не ка то рыя не па мя та-
юць, што лес так са ма з’яў ля ец-
ца до мам. Жы вуць тут мно гія 
звя ры і на ся ко мыя, якія ча ста 
праз та кія „люд скія ад кі ды”, 
хва рэ юць, ка ле чац ца або на ват 
па мі ра юць.

— Вы на ват са бе не ўяў ля е це 
коль кі здох лых жу коў мы знай-
ш лі ў пу стых бан ках, — тлу ма-
чыў ус х ва ля ва ны Бе нё. — Мне 
пас ля та ко га пры бі ран ня ле су 
ад уба ча на га за ба леў страў нік.

Та кія неп ры ем ныя ўспа мі-
ны з дзі кіх зва лак удзель ні кам 
лет ні ка кам пен са ва ла твор чая 
пра ца. Му сі це ве даць, што дзе-

ці не толь кі прыб ра лі ва ко лі цу, 
але і па-ма стац ку гу ля лі. Ваз кі, 
ча ла веч кі ці буб ны — усё гэ та 
ўдзель ні кі лет ні ка зра бі лі са 
смец ця, якое знай ш лі ў на ва-
коль ных ля сах.

Бяз дум нае вы кі дан не смец ця

— Мы гэ та ўсё зра бі лі са ма-
стой на. Цяж ка па ве рыць, але 
са праў ды ў ля сах мож на знай с-
ці амаль усё, — упэў не на ска заў 
Бе нё.

Двух тыд нё вы лет нік „Ле та 
ў тэ ат ры” гэ тым ра зам за вяр-
шыў ся спек так лем аб эка ло-
гіі, які мож на бы ло па ба чыць 
у Гмін ным цэн т ры куль ту ры 
ў Га рад ку, а так са ма ў мяс цо вас-
ці Бор кі, дзе сваю ся дзі бу мае 
за сна валь нік Тэ ат ра „Ля тар ня” 
Ма тэ вуш Ты му ра. Вар та да даць, 
што пад вя дзен не лет ні ка прай-
ш ло са праў ды шум на і ве се ла. 
Мож на бы ло па чуць муд рыя ска-
зы пра пры ро ду, якая ства рае 
на шу рэ ча іс насць ці аб эка ло гіі, 
якая за ле жыць ад нас, а мы 
ад яе. Гэ тыя ўсе ве ды плы лі да 
на шых ад кры тых га ло вак пры 
гу ках буб наў, зроб ле ных з вы кі-
ну тых збан коў і браз го так са ста-
рых ба нак.

— Я вель мі це шу ся, што па бы-
ва ла на лет ні ку, — пры зна ла ся 
Дар’я. — Тут я па зна ёмі ла ся 
з ін шы мі ці ка вы мі асо ба мі 
і ў кан цы маг ла па бы ваць да лё-
ка ад ха ты.

Та кія нез вы чай ныя ўро кі не 
зда ра юц ца ча ста, тым больш 
што ўдзель ні кі ме лі маг чы-
масць чэ р паць ве ды ды ін с пі-
ра вац ца са праў ды твор чы мі 
і во пыт ны мі людзь мі. Вас, да ра-
гія ўдзель ні кі лет ні ка, са праў-
ды мож на па лі чыць ге ро я мі 
сё лет ніх ка ні ку лаў, якія ста лі 
свя до мы мі ка ры сталь ні ка мі 
пры ро ды. Вар та та кім во пы там 
у ве рас ні па дзя ліц ца са школь-
ны мі сяб ра мі, каб і яны ве да лі, 
якія пас ля доў нас ці ня се з са бою 
бяз дум нае вы кі дан не смец ця.

Тэкст і фота Уршулі Шубзды
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KretaЗа 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 
№ 26-20: 
Страўс, мір, рус, ма лі ны, 

та лон, ка ні ку лы, ра нец, Сі, пе-
рац, пра ца, Ігар. Со рам, рыс, 
ка па, та нец, ма не ра, ста лі ца, 
лок, ці, мі нус, лі па, гры бы.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый-
г ра лі Мі ле на Фе да рук і Аліў-
ка Нар ман то віч. Він шу ем!

Ры ба па-за мор ску
(рэ цэпт ад Ана то ля За мор ска га з Зэль вы)

СА РО КА — гэ тую стра ка тую 
і над та ці каў ную птуш ку бе ла ру-
сы наз на ча лі дэ ма ніч ны мі ры-
са мі. Па вод ле на род ных уяў лен-
няў у са рок маг лі пе ра кі дац ца 
ведзь мы. Чор на-бе лы кас цюм 
птуш кі тлу ма чыў ся ле ген дай. 
Бог за га даў птуш кам па чыс ціць 
са смец ця ва да ё мы, а ля ні вая 
са ро ка схіт ры ла і вы ма за ла ся 

граз зю, быц цам і яна пра ца ва-
ла крок у крок з ін шы мі. Яш чэ 
і плят ка ры ла, зняс ла ві ла кар-
шу на, які па вод ле яе ні чо га не 
ра біў, а толь кі за га няў ін шых 
да пра цы. Ка лі пра гэ та да ве даў-
ся Бог, ён зра біў так, каб гразь 
на заў сё ды пры ліп ла да бе ла га 
пер’я і са ро ка ад тае па ры зра-
бі ла ся на заў сё ды чор на-бе лай. 
А кар шун па наш дзень прас ле-
дуе птуш ку-плят кар ку і ашу кан-
ку.

У на ро дзе са ро ку лі чаць раз-
нос чы цай на він. Яна так са ма 
пры но сіць доб рыя на ві ны. Вось 
ка лі птуш ка з’яў ля ец ца на стра-
се ці ва ро тах і стра ко ча — зна-

Час на ры бу з ту ша най га род ні-
най, пра па на ва най «Бе ла ру скай кух-
няй» аў тар ства Юрыя Ка чу ка. Гэ тую 
стра ву на зы ва юць у нас «ры ба па- 
грэц ку», а ў су сед няй Ук ра і не «ры ба 
па-пар ту галь ску». Зэль вен скі на зоў 
вель мі пры го жы, а стра ва смач ная 
і ў пэў ным сэн се ары гі наль ная, бо 
за мест па мі до раў і та мат на га соў су 
слаў ны ку хар пра па нуе ма я нэз. Са-
ма стра ва сы ход ная з се зо нам на 
ры бал ку.

Склад ні кі:
1.05 ры бы (скум б рыі, шчу па ка, 

кар па)
300 грам мор к вы
300 грам цы бу лі
1,5 стру ка чыр во на га пер цу (пап-

ры кі)
2 лыж кі алею
2 лыж кі ма я нэ зу
соль
зе ля ні на пят руш кі

Ры бу ачыс ціць выт ры бу шыць, вы-
да ліць жаб ры і ік лы, па са ліць, па пер-
чыць, наш ма ра ваць ма я нэ зам. Цы-

бу лю на шат ка ваць, 
мор к ву на цер ці на 
буй най тар цы, пад с-
ма жыць на алеі, да-
даў шы со лі і пер цу.

Са лод кі пе рац 
на рэ заць са лом кай, 
зе ля ні ну пят руш кі на-
сек чы і да лу чыць да 
пад с ма жа ных цы бу-
лі, мор к вы, пе ра мя-
шаць. Ад ной част кай 
ага род ні ны нак рыць 
ры бу, дру гую част ку 
ага род ні ны пак лас ці 
на ку лі нар ную фоль-
гу, усё за гар нуць 
у фоль гу і за пя каць 
у ду хоў цы 1 га дзі ну. 

Ры бу спа жы ваць з ры сам або ма ла-
соль ным агу роч кам.

Смач на ес ці!
(гак)

чыць: едуць гос ці. А ка лі яна 
пры ся дзе на ра ме ак на — на ро-
дзіц ца ў сям’і дзі цят ка. Яш чэ 
стра ка тан не маг ло на шым прод-
кам прад вяш чаць дождж.

Гэ тую дзіў ную, ад нак над та 
пры го жую птуш ку па лю бі лі ма-
ста кі, та му яна ча сты эле мент 
кар цін і на род ных вы шы ва нак. 
Са ро ку так са ма вы ка ры стоў ва лі 
ў на род най ме ды цы не — зна-

ха ры ўпа мі на лі яе ў за мо вах ад 
су ро каў і хва роб. Спа кон вя коў 
за ха ва ла ся та кая за мо ва: «Са ро-
ка з ко лу зля тае — з ма ёй ка роў-
кі ўро кі зды мае». Та му птуш ку, 
як і плет ка роў ся род лю дзей, 
лі чы лі над та пат рэб най у гра ма-
дзе.

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

гак

Міра ЛУКША

Сарока
Стракоча сарока
белабокая,
дзе толькі цікавае
выцікуе:
ці выйдзе хтосьці
на каву,
з сарокай
пакпінкуе,
сароцы падтакне
ў акне,
пракаментуе,
што не так,
смачным пачастуе,
а калі не,
убачыць у акне,
што ты там маеш
(не адчыняеш?!),
дык сарока сама,
ой, хітра яна,
пакаштуе,
пасмакуе,
возьме ў дзюбу
смакоцце любае,
але і цацку
ўхопіць з грацыяй,
без дай рацыі,
і пярсцёнак
твой запаветны 
стане сарочым
амулетам.
А куды панясе
скарбы ўсе?
Куды ўсё паклала?
Тры змайстравала
гнёзды дабротныя,
спрытная, паваротлівая,
а жыве ў адным.
А з кім?
Дзетак шасцёра,
бела-чарнапёрых.
Матуля сарока
кашку варыла,
дзетак карміла.
Аднаму дала,
другому дала...
А потым
фыррр! – паляцела.

Ф
от

а 
ГК

Stół

Spód
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Распалітыкаваныя сяляне

(ч. 6)

І тут, о дзі ва, вы бра лі сва бо ду ся род 
баль ша ві коў Са вец кай Бе ла ру сі.

А зноў, ка лі б ча ла век ве даў, куды 
ўпа дзе — то сеў бы. На жаль, та кая ўжо 
праў да.

Ха чу так сам пры пом ніць, што і Та ра са 
па лі цыя му чы ла, ка лі шу ка лі яго сы на 
Ан д рэя. Пя ты яго ног прык ла да лі да 
рас па ле най плі ты, каб ён па ка заў мес ца 
зна хо джан ня ат ра да пар ты зан, як агуль-
на зва лі бан ды таў, і ён па гэ тых здзе ках 
за вёў па лі цыю ў тую зям лян ку ся род 
Бе ла веж скай пуш чы, вы ка па ную пар ты-
за на мі не так даў но, але яна бы ла пу стой 
і ге роі ўспе лі ўця чы. Але гэ та ма ла змя ні-
ла сі ту а цыю і кон чы ла ся тым, што я ўжо 
на пі саў.

А мой баць ка, дзядзь кі не каль кі лад-
ных га доў пас ві лі быд ла, сві ней у выб-
ра ных вё сках. Пад ра ста лі, на бі ра лі сі лы 
і ду ма лі, як да лей жыць і гас па да ры лі, як 
усе жы ха ры.

Па мя таю, як баць ка ка лісь ці ра сказ-
ваў, як усе ўжо вяр ну лі ся з Ра сіі, у на-
шым кан цы «Кры ні чы на» жыў ма ла ды 
хло пец (яго імя, на жаль, не па мя таю). 
Ён не дзе на по лі знай шоў пры го жую, 
блі ску чую на від люль ку, і це шыў ся ёю, 
і кру ціў, і з ці ка вас цю па чаў яе раз бі раць. 
І тут па чуў ся ўзрыў і люль ка ста ла смер-
цю для ча ла ве ка, бо за баў ка ра зар ва ла 
яго на ка вал кі. А гэ та бы ла мі на з вай ны. 
Зна чыць, і тут бы лі ўста ля ва ны та кія за-
баў кі, а ўжо пас ля Дру гой су свет най вай-
ны на шы па лет кі, лу гі, ля сы ра і лі ся ад 
та кіх лю лек-мін, сна ра даў, бомб... І коль-
кі лю дзей (най больш дзе ці) з-за сва ёй 
ці каў нас ці за пла ці лі сва ім жыц цём і веч-
ным ка ле цтвам.

І яш чэ вяр ну ся да Ан д рэя Та ма шу ка, 
на ша га ге роя, як і ах вя ры. Дык ён быў 
і па э там, і скла даў (і на пэў на пі саў) ці ка-
выя гу ма ры стыч ныя вер шы і ге ро я мі 
яго тво раў бы лі ду біч ля не. Ста рыя лю дзі 
доб ра іх пом ні лі, але яны ўжо па ўмі ра лі, 
а з ма ла дых іх ніх то не за пі саў, у тым 
лі ку і я сам. І вель мі шка дую. Пом ню, 
ка лісь ці, як мы ўжо амаль бы лі ка ва-
лер кай, адзін дзядзь ка з Тур каў (ад на 
па ла ві на Ду біч з бо ку Та фі лаў цаў) Фё дар 
Се мя нюк у на шым на тоў пе пра цы та ваў 
нам верш Ан д рэя пра ад ну слаў ную ма-
ла дзі цу, якая жы ла ў нас. За па мя та лі ся 
толь кі пер шыя сло вы вер ша: «На ша 
Нас ця — яна цы ца, на ша слаў на ма ла дзі-
ца...» а да лей, за бійце мя не, не пом ню. 
А ча му ж не за пі саў гэ тага доў гага верша 
на па пе ры? Шка дую вель мі. І са праў ды 
Нас ця ме ла вы дат ныя цы цы і не толь кі, 
і ві даць Ан д рэй быў за ка ха ны ў яе. Дык 
гэ ты верш уз ба га ціў бы на шу гі сто рыю 
і фаль к лор. А так? Пі шы — пра па ла. 
І шка да, што наш па эт кі нуў ся ў дур ную 
па лі ты ку і за гі нуў у та кім ма ла дым уз рос-
це і мы стра ці лі на заў сё ды свай го па э та, 
а то і вя лі ка га...

А Тра фім ужо ад лу чыў ся ад на шай 
сям’і і кі нуў ся ў па лі ты ку, і ад ной чы 
на ват пе рак ро чыў мя жу і апы нуў ся на 
тэ ры то рыі Са вец кай Бе ла ру сі (сам на 
ве чар ках у мя не ра сказ ваў гэ та) і ду маў, 
што яго з ад к ры ты мі ру ка мі там бу дуць 
ві таць. А тут у бу дын ку блі жэй шай мі лі-
цыі, а мо НКВД ней кая ма ла дая су пра-
цоў ні ца аб ла я ла яго з ног да га ла вы 
і ско ра ад п ра ві лі ў Поль ш чу, як ка жуць, 
з каў ба сою. Мой сва як меў вя лі кі жаль 
да гэ тай уста но вы і той дзяў чы ны. А па-
ві нен і то шчы ра ім за гэ та па дзя ка ваць, 
бо ка лі б за стаў ся ў са вец кім раю, дык 
яго лёс быў бы так са ма та кі, як гэ тых 
зма га роў, якіх аха пі ла чыст ка ў 1937-
1938 га дах; тых, што ад нас уця ка лі і там 
апы ну лі ся, як на пры клад Гер ман Шы ма-
нюк з Гра баў ца. А бы лі іх ты ся чы, што па-
ве ры лі ў баль ша віц кую фаль шы вую пра-
па ган ду. І лі чыць, што ўсе на шы лю дзі 
ў гэ ту бай ку па ве ры лі. Яс на, глад кі язык 
мо жа мно га, мно га ўчы ніць, а най больш 

зла. І гэ тыя мно гія пе ра ка на лі ся, у тым 
лі ку і я сам. Тра фім пас ля ўсту піў у КПЗБ 
і дзей ні чаў ды за гэ та быў арыш та ва ны 
і ў 1937 го дзе быў асу джа ны на тры га-
ды поль скай тур мы. Ся дзеў у Бе ла сто ку 
і яш чэ цяж кія там бы лі аб ста ві ны, дык 
вы дат на вы ву чыў у тур ме бе ла ру скую 
лі та ра тур ную мо ву, у тым лі ку гра ма ты-
ку аў тар ства Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. 
У цар скі час на шай бе ла ру скай лі та ра-
тур най мо вы ў шко лах не ву чы лі. І тут уз-
ні кае па ра докс ці свай го ро ду кан т раст: 
наш ге рой вы ву чыў бе ла ру скую мо ву, 
а ці ў той час вя зень са вец ка га ла ге ра 
ці тур мы там, у са вец кім раю, мог гэ та 
ўчы ніць і зда быць? Аб са лют на ні ко лі, 
і за та кое вя зень мог бы да стаць ці то 
з лёг кай ру кі да дат ко выя дзе сяць га доў 
тур мы, а то на ват рас ст рэл. На жаль, та-
кая праў да.

Тра хім вяр нуў ся да моў у 1930 го дзе 
і яго ві та лі, як ге роя. У ад ной ха це ка му ні-
сты і мно гія жы ха ры вё скі зра бі лі на ват 
свай го ро ду баль з па ча стун ка мі і га-
рэл кай. Ско ра Тра фім ажа ніў ся і жон ка 
яго Ма ру ся па хо дзі ла з ро ду Мар чу коў. 
Ад нак сваю ка му ні стыч ную дзей насць 
ён не спы ніў, бо свя та ве рыў у гэ тую 
ідэю, як і ўся сям’я: дзядзь кі, баць ка... 
Пе рад сва ім вя сел лем Тра фім Пан фі люк 
са сва ім ста рэй шым сва там Гры шам Ле-
ме шам — абое ка му ні сты — тар га ва лі ся 
з ба цюш кам, каб той менш узяў гро шай 
за вя нец, ка жу чы, што вя нец ні чо га не 
дае і гэ та толь кі аб рад. А ба цюш ка адка-
заў: дык мо жа це не вян чац ца... Але не як 
дай шлі да зго ды. Тра фім па вян чаў ся і не 
па ру шыў гэ та га аб ра ду.

А дзядзь кі ста лі да рос лы мі і кож ны 
ду маў, як жыць да лей і за вес ці сям’ю 
і які лёс ча кае іх да лей. Пер шы ажа ніў ся 
дзядзь ка Фе дзя (Фе а до сій) — пай шоў 
у пры мы ў вё ску Ма лыя Па сеч ні кі, бліз ка 
Бе ла веж скай пуш чы. Жон ка яго, Вер ка, 
па хо дзі ла ад ней ка га Авер кі, бо так зваў-
ся яе баць ка. На ват не ве даю яго проз-
віш ча. Авер ка бур чаў і быў злос ны, ка лі 
ма ла ды зяць і пры мак не пры вёз сва ёй 
га рэл кі на вя сел ле ма ла дой (ві даць, там 
та кі быў звы чай, у нас яго ня ма) і мар-
мы таў: «спа дзя ваў ся дзед на мед, а лёг 

спаць не ў пор». Дзіў ная пры маў ка. Але 
гэ та менш важ на. Што ж, та кая бы ла 
тра ды цыя і куль ту ра, і лю дзі бы лі ма ла 
гра мат ныя. А сён ня ўсе гра мат ныя, але 
ся род ма ла дых, у іх на тоў пе і пе ра важ-
на ў го ра дзе, толь кі і чу ваць сло вы к... 
і ін шыя са ло ныя пры каз кі. І я дай шоў 
да вы ва ду, што і най боль шая шко ла не 
заў сё ды вуч ня да вя дзе да поў най куль ту-
ры і па ша ны да ча ла ве ка. Гэ та не ма лы 
пра цэс і ён пра хо дзіць праз тры бы цяр-
пен ня, уз лё ту, па дзен ня і поў най ве ры ва 
Уся выш ня га. Ка лі ве ра толь кі на па каз 
і ў хваль бе ся бе, ча ла век ма ла зме ніц ца 
ду хо ва і эма цы я наль на. І кож ны ча ла век 
па ві нен ду хо ва пра ца ваць над са бою, 
і каб роз ныя эмо цыі не пе ра ва жа лі 
над ім. Ка лі ён гэ ту ба раць бу пе ра мо жа 
— дык ба ра ні яго Бо жа. Та ды ён не бу дзе 
сквап ны на га рэл ку, ла ян ку і злыя ўчын-
кі і бу дзе ша на ваць свой на род, яго куль-
ту ру, спад чы ну і, га лоў нае, сваю род ную, 
у тым лі ку бе ла ру скую — мо ву. І на шчас-
це, ма ем та кіх ад да ных спра ве лю дзей, 
ха ця б усіх пра цаў ні коў род най «Ні вы»; 
усіх прад стаў ні коў і чле наў Бе ла ру ска га 
гра мад ска-куль тур на га та ва ры ства, усіх 
чле наў Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд-
нан ня «Бе ла ве жа» — на шых па чэс ных 
і здоль ных пра за і каў і па э таў; і на ву коў-
цаў і на стаў ні каў, якія ў шко лах ву чаць 
на шых дзе так бе ла ру скай род най мо ве 
і вуч няў, якія піль на і з ве рай гэ та пры ма-
юць у свае сэр цы і ду шы; усіх ба цюш каў, 
якія так са ма гэ ты пра цэс уз ба га ча юць 
сва ёй служ бай, про па ве дзя мі і ма літ-
ва мі. І ніз ка я пе рад імі ўсі мі кла ня ю ся, 
а так са ма пе рад ты мі, якія ад на ра джэн-
ня, ад ло на ма це ры тры ма юц ца сва іх 
род ных ка ра нёў і мо яны мо жа менш гра-
мат ныя, але моц ныя як дуб і сталь.

Што ж, зноў вяр ну ся я да сва ёй сям’і 
і род най вё скі і не ка то рых на ва коль ных 
ся дзіб.

У 1929 го дзе дзядзь кі Міш ка, Вань ка, 
Мя фо дзій (і мой баць ка да па ма гаў) па-
бу да ва лі на сва ім пад вор ку (дзе ця пер 
ста іць мой драў ля ны дом) вя лі кі драў ля-
ны дом з пя ці ца лё вых ды лёў з пуш чан-
ска га ле су. Хоць са мі бы лі май ст ры, але 
яш чэ па чат коў цы; дом ста віў май стар 

з Па ліч най і пак ры лі яго бе лай пры го жай 
ацын ка ва най і моц най бля хай (сён ня 
ня ма та кой бля хі) і па ча лі жыць, пра ца-
ваць на сва іх па лет ках, лу гах..., якія бы лі 
ра скі да ны ва мно гіх мес цах ду біц кай 
тэ ры то рыі, як це рас па ло сі ца і цяг ну лі ся 
кі ла мет ра мі ў даў жы ню. І я іх пом ню, бо 
яны яш чэ іс на ва лі сем га доў пас ля вай-
ны, апош няй вай ны.

Пас ля мой баць ка ажа ніў ся ў 1930 
го дзе з мяс цо вай дзяў чы най, круг лай 
сі ра той Ма ры яй Чык він, якая жы ла 
ў свай го дзядзь кі Пят ра і яго сям’і; сы ны 
яго Мі хал, Па вел, пас ля ўсім вя до мыя 
май ст ры і цес ля ры, як іх баць ка Пят ро, 
які яш чэ пры го жа іг раў на скрып цы і сам 
гэ тыя ін ст ру мен ты з вя лі кай ста ран нас-
цю і якас цю вы раб ляў як вы со ка га кла-
са лют нік.

Мая ба буль ка па ма це ры (ма ці ма ёй 
ма мы) зва ла ся Зі на і да з до му Не вя дом-
скіх з вё скі Ві та ва і вый ш ла за муж за 
май го дзе да Да ні лу праў да па доб на не-
дзе ў 1905 го дзе. На ра дзі ла ся ў іх двое 
дзе так, дзве дач кі: мая ма ма Ма рыя 
і цёт ка Ве ра. Ба буль ка Зі на і да ско ра 
па мер ла. Мая ма ма Ма рыя яе не па мя-
тала. І за ста лі ся дзве сі рот кі. Дзед Да-
ні ла Чык він ажа ніў ся і ў сям’і бы ла ўжо 
ма ча ха, не па мя таю яе імя — ма ці ка лісь-
ці мне ка за ла, але за быў ся. І тут ско ра 
вай на 1914 го да і пры чы ны яе за гад ка-
выя і ня яс ныя (я пра гэ та ўжо пі саў). Але 
ёсць яш чэ і трэ цяя пры чы на і хто ве дае 
ці мо жа не са мая вер ная; цар скую Ра сію 
па гу бі ла на іў насць і блі за ру касць ту пых 
мі ніст раў яе ўра да, а так са ма на іў насць 
і блі за ру касць і фа на тызм цар коў нас ці 
са мо га ім пе ра та ра Мі ка лая ІІ Ра ма на ва. 
Бо гэ та яны аб’ я ві лі вай ну з Гер ма ні яй 
і Аў ст ра-Вен г ры яй пас ля са ра еў скіх па-
дзей 28 чэр ве ня 1914 го да, дзе быў за бі-
ты прынц і нас лед нік тро на Фран ці шак 
Фер ды нанд і яго жон ка Са фія. І яс на, 
гер ман цы з дзвюх ста рон аб’ я ві лі вай ну 
Сер біі і на па лі на гэ тую кра і ну і толь кі на 
яе. Але ж трэ ба бы ло ба ра ніць сва іх бра-
тоў пра ва слаў ных там на Бал ка нах, і пай-
ш ло... Адзін быў толь кі ра зум ны ча ла век 
ва ўра дзе ца ра, а быў гэ та граф Сяр гей 
Ві тэ, мі ністр фі нан саў, па лі тык, які пра-
вёў муд рую гра шо вую рэ фор му, зас на ва-
ную на зо ла це. Гэ та ён адзін быў ра шу чы 
пра ціў нік вай ны, бо ве даў, што пас ля яе 
за кан чэн ня Ра сіі на сту піць крах і ка нец. 
Та кой са май дум кі тры маў ся і Гры го рый 
Рас пу цін, ча ла век амаль няг ра мат ны, фа-
ва рыт ца ра і яго жон кі Аляк сан д ры. І ён 
тое са мае га ва рыў: вай на — гэ та ка нец 
Ра сій скай ім пе рыі і са мо га ца ра і амаль 
уся го яго ро ду. І так ста ла ся, пры тым 
ско ра. Зна чыць, про сты сі бір скі бруд ны 
му жык быў ра зум ней шым за ца ра і яго 
пап леч ні каў. Мо гэ та я ліш не пі шу, але 
ду маю, што не заш ко дзіць у ні чым; хай 
ма ла дое па ка лен не больш ве дае пра 
гэ тыя па дзеі, бо ў гі сто рыі пра гэ та ма ла 
га во раць, а ка лі і га во рыц ца, дык ад ноль-
ка ва і з на мё ка мі.

Яш чэ вер нем ся да тэ мы бе жан ства.
І дзед Да ні ла, ма ча ха і двое дзе так на 

фур ман ках еха лі ў не вя до мую Ра сію, як 
ты ся чы ін шых бе жан цаў. Дзед Да ні ла 
яш чэ ўспеў сфа таг ра фа вац ца са сва ім 
бра там Пят ром Чык ві ным ужо ў Ра сіі, на 
па чат ку. Гэ ты фо таз ды мак у мя не ёсць. 
І ско ра дзед па мёр во сен ню 1915 го да. 
Мая ма ма, цёт ка Ве ра еха лі ту ды яш чэ 
дзець мі, бо ма ці на ра дзі ла ся 27 сту дзе-
ня 1910 го да, а ка лі на ра дзі ла ся яе ся-
стра, не ве даю. У да ро зе Ве ра зах ва рэ ла 
ты фам і яе ўзя лі ў баль ні цу-пры ту лак 
у ней кім мя стэч ку ў Ра сіі. Да лей ша га лё-
су Ве ры не ве даю, най хут чэй яна там па-
мер ла, але мая ма ма не раз паў та ра ла: 
«А мо дзе ў Ра сіі жы ве мая сяст рыч ка 
Ве ра?»...

(пра цяг бу дзе)
Мі ка лай ПАН ФІ ЛЮК
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Шмат га доў збі-
раю звест кі пра 
свай го зем ля ка, 

бе ла ру ска га па э та, пуб-
лі цы ста, ка лек цы я не ра, 
ма ста ка і му зы кан та Га-
лья ша Леў чы ка (1880-
1944), яко му 20 лі пе ня 
спаў ня ец ца 140 га доў 
з дня на ра джэн ня. Пры 
жыц ці Га лья шу Леў чы ку 
паш час ці ла вы даць і пат-
ры маць у ру ках толь кі 
адзі ны збор нік вер шаў 
„Чы жык бе ла ру скі” (Віль-
ня 1912). А ў 1980 го дзе 
Ян ка Са ла ме віч саб-
раў яго леп шыя тво ры 
і склаў не вя лі кую кні жач-
ку „До ля і хлеб”.

За га ды по шу каў зве стак пра свай го 
та ле на ві та га зем ля ка мне па шан ца ва ла 
саб раць дзя сят кі яго не вя до мых ра ней 
тво раў, ці ка вых бі яг ра фіч ных фак таў, фо-
таз дым каў, лі стоў. Не каль кі ім г нен няў-
зна хо дак з бі яг ра фіі Га лья ша Леў чы ка 
пра па ную сён ня чы та чам „Ні вы”.

Пар т рэт Фран цы ска Ска ры ны 

У пры ват ным ар хі ве лі та ра ту раз наў ца 
і кра яз наў ца Мі ха ся Каз лоў ска га з Ма ла-
дзеч на за хоў ва ец ца ўні каль ны і ра ней 
ні ко му не вя до мы пар т рэт бе ла ру ска га 
ас вет ні ка і пер шад ру ка ра Фран ціш ка 
Ска ры ны. Гэ ты пар т рэт быў на ма ля ва ны 
Га лья шом Леў чы кам на па чат ку ХХ ста-
год дзя. Пар т рэт Ска ры ны ма ста ка Леў-
чы ка Мі ха сю Каз лоў ска му па да ра ваў не-
ка лі эн цык ла пе дыст і лі та ра ту раз на вец 
Ян ка Са ла ме віч (1938-2012). Да рэ чы, 
Ян ка Са ла ме віч дас ле да ваў твор часць 
Га лья ша Леў чы ка і вы даў да яго 100-
год дзя вы шэйзга да ную не вя лі кую кні гу 
выб ра ных тво раў. Ві даць та ды і тра піў 
да Са ла ме ві ча гэ ты пар т рэт пер шад ру-
ка ра. Як ма стак Га льяш Леў чык ма ла 
дас ле да ва ны, і за ха ва ла ся не так і шмат 
яго тво раў. Вя до ма толь кі, што свой пер-
шы збор нік вер шаў „Чы жык бе ла ру скі” 
Га льяш Леў чык сам афар м ляў.

Ліст Ян кі Ку па лы

Пер шы па э тыч ны збор нік „Чы жык бе-
ла ру скі” Га лья ша Леў чы ка рэ да га ваў Ян-
ка Ку па ла. Ён вый шаў з дру ку ла цін кай. 
Але пла на ваў ся і кі ры лі цай.

У Сло нім скім ра ён ным кра яз наў чым 
му зеі імя Язэ па Стаб роў ска га за хоў ва ец-
ца пісь мо Ян кі Ку па лы да Га лья ша Леў-
чы ка (СКМ КП 5889/Ф1693). На род ны 
па эт Бе ла ру сі пі саў яму ў лю тым 1914 го-
да: „Па ва жа ны Па не! Ва ша га „Чы жы ка” 
ад да лі ўжо дру ка ваць ру скі мі лі та ра мі. 
Будзь це ла ска вы прыс лаць як най хут-
чэй клі шэ вок лад кі і Ва шай фа та гра фіі. 
Ка лі ма е це зра біць якія пап раў кі, то 
прыш лі це пап раў ле ны эк зем п ляр. Аста-
ю ся са шчы рай да Вас па ша най, сак ра-
тар Бе ла ру ска га Вы да ве цтва Ів. Лу цэ віч. 
Віль на, 7.II.14 г.

P.S. Апош нюю ка рэк ту ру кніж кі пра сі-
лі б, каб Вы са мі зра бі лі. Ів. Л.”.

На вя лі кі жаль, кі ры лі цай збор нік вер-
шаў сло нім ска га па э та так і не па ба чыў 
свету, бо па ча ла ся Пер шая су свет ная 
вай на. А вось пісь мо Ян кі Ку па лы да 
Га лья ша Леў чы ка збе раг ло ся да сён няш-
ніх дзён.

На го да  Ім г нен ні-зна ход кі з бі яг ра фіі 

Га лья ша Леў чы ка
Паш тоў ка ад пля мен ні цы

Не ка лі сло нім скі па эт Ана толь Іверс 
(1912-1999) мне ка заў, што на ша гі сто-
рыя — по бач, толь кі трэ ба яе ўмець 
шу каць, каб не стра ціць таго, што яш чэ 
за хоў ва ец ца ў пры ват ных ар хі вах. І гэ та 
так. За пра сіў на днях мя не ста рэй шы 
сло нім скі ма стак Пят ро Фё да ра віч Бур се-
віч да ся бе ў гос ці, каб я пе раг ля дзеў яго 
фо та ар хіў, мо жа што ка рыс нае для ся бе 
знай ду. І што вы ду ма е це — знай шоў. 
І зна ход ка ака за ла ся да во лі ўні каль най.

Ся род усіх ся мей ных фо таз дым каў 
у ру кі тра пі ла ся паш тоў ка з вы я ваю 
Сло ні ма, вы пуш ча ная кра май Бе ра Лю-
боў ска га на Сту дэн ц кай ву лі цы ў Сло ні-
ме ў 1914 го дзе. Ці ка вай ака за ла ся не 
толь кі са ма паш тоў ка, але і тэкст, з ад-
ва рот на га бо ку. Ён на пі са ны па-поль ску 
і не каль кі ад рас ных рад коў вы ве дзе ны 
па-ра сій ску. У пе ра кла дзе на бе ла ру скую 
мо ву тэкст гу чыць так:

„Лю бі мы Дзя дзеч ка! У нас ні чо га но-
ва га не чу ваць. Усе мы зда ро вы. Тым 
ча сам у нас у Сло ні ме спа кой на. Не вя до-
ма, як бу дзе да лей. Пра шу на пі саць нам, 
што там дзеец ца ў Вар ша ве. Ка лі вель мі 
не бяс печ на, то пра шу ўця каць да нас. На 
тым — да па ба чэн ня. Аль ж бе та Аляш ке-
віч” (El ż bie ta Olesz kie wicz).

Звер ху паш тоў кі ня поў ная да та. Са 
штам па мож на мер ка ваць, што ад п раў ле-
на яна бы ла 28 лі ста па да 1914 го да, ка лі 
ў Вар ша ве па ча ла ся эва ку а цыя ўста ноў, 
за во даў, чы ноў ні каў і ра бо чых на Ус ход, 
звя за ная з Пер шай су свет най вай ной.

Ака за ла ся, што паш тоў ка ад ра са ва-
ла ся Га лья шу Леў чы ку, які быў ро дам са 
Сло ні ма, а ча со ва пра жы ваў і пра ца ваў 
у Вар ша ве. Сап раў д нае проз віш ча Га лья-
ша Леў чы ка бы ло Ляў ко віч Ілья Мі хай ла-
віч. Паш тоў ку са Сло ні ма на пі са ла яго 
пля мен ні ца Аль ж бе та Аляш ке віч — дач ка 
род най ся стры Га лья ша Леў чы ка. Зва рот 
„wu ja szek” (дзя дзеч ка) мо жа ўказ ваць, 
што гэ та ме на ві та дач ка ся стры Леў чы ка.

Са праў ды, у Га лья ша Леў чы ка бы ла 
род ная сят ра Эмі лія (Амі ля). Сяр гей Хма-
ра ў кні зе „Ра бі на вы хмель” (Мінск 2009, 
с. 148) пры гад вае: „Су стра ка лі ся мы з ім 
(ма ец ца на ўва зе з Га лья шом Леў чы кам 
— С. Ч.) у Сло ні ме, у до ме яго най ся стры, 
якая вый ш ла за муж за ней ка га га рад ско-
га ўра доў ца і раз маў ля ла на поль скай 
мо ве”.

чытайце10

 Паш тоў ка Аль ж бе та Аляш ке віч — дач кі род най ся стры Га лья ша Леў чы ка

 Пісь мо Ян кі Ку па лы да Га лья ша Леў чы ка

 Га льяш Леў чык у Вар ша ве, 1941 год Фо таз ды мак Га лья ша Леў чы ка з пер ша га збор ні ка, 1912 год
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100 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Ся стра Эмі лія ра на па мер ла ад су хо таў. 
У яе бы ла дач ка Аль ж бе та Аляш ке віч. Зна-
чыць і проз віш ча ся стры Леў чы ка бы ло 
Аляш ке віч. Бач на па тэк с це гэ тай паш тоў кі, 
што пля мен ні ца пе ра піс ва ла ся са сва ім 
зна ка мі тым дзядзь кам, шчы ра яго па ва жа-
ла і лю бі ла. Яна і пі ша, што ка лі ў Вар ша ве 
кеп ска, дык каб той уця каў да іх у Сло нім.

Як склаў ся лёс род най пля мен ні цы Га лья-
ша Леў чы ка — па куль не вя до ма. Ці яна жы-
ла ў Сло ні ме, ці ку ды вы еха ла — так са ма за-
ста ец ца та ям ні цай. Пы тан няў вель мі шмат. 
Але ад ка зы на іх па ці ху раз гад ва юц ца.

Не вы да дзе ная кні га тры я ле таў

Жы ву чы ў Вар ша ве, Га льяш Леў чык най-
перш вель мі ха цеў вы даць свае тры я ле ты 
і шу каў вы даў ца. І ён яго знай шоў у асо бе 
Ула дзіс ла ва Зна мя роў ска га. Больш та го, 
у каст рыч ні ку 1927 го да па эт за клю чыў з ім 
і яго жон кай Ма ры яй Зна мя роў скай пісь-
мо вую да мо ву на вы да ве цтва бе ла ру скіх 
кні жак фір маю „Кніж ні ца”. Ад нак, ві даць, 
з гэ тай да мо вы ні чо га не ат ры ма ла ся. 
Зна мя роў скі, ат ры маў шы ад Леў чы ка 400 
зло тых на вы дан не збор ні ка тры я ле таў, пе-
ра стаў пі саць да яго. І ў пісь ме ад 30 лі ста-
па да 1927 го да па эт аб ру шыў ся на вы даў ца 
за тое, што хо ча раз ва ліць „Кніж ні цу” і за 
тое, што не хо ча дру ка ваць тво раў.

Праз дзе сяць дзён прыс лаў ад каз Зна мя роў скі. Ён па-
ве дам ляў, што за трым ка вый ш ла з-за та го, што за вод не 
ад ліў но вага шрыфту, а ста рым не вар та на бі раць. На рэш це 
шрыфт быў куп ле ны. І Зна мя роў скі ў пісь ме ад 16 кра са ві ка 
1928 го да пі саў Леў чы ку, што па слаў яму ка рэк ту ру тры я ле-
таў, а да гэ туль яш чэ на зад не ат ры маў. У на ступ ным пісь ме 
ад 22 кра са ві ка Зна мя роў скі про сіць Леў чы ка прыс лаць 
яму 100 зло тых на па пе ру, якая зак ла дзе на ў бан ку, і на 
па пе ру на вок лад ку, а „то кніж ка бу дзе ля жаць да кан ца све-
ту”. Пры гэ тым Зна мя роў скі згань біў тры я ле ты Леў чы ка.

Та ды па эт звяр та ец ца па да па мо гу да Ян кі Ма ра зо ві ча, 
Іг на та Двар ча ні на, Іг на та Мят лы, Мі ко лы Шы лы і ін шых 
ві лен скіх сяб роў. Ён пі ша ім, што Зна мя роў скі вып ра сіў 
яш чэ 25 зло тых, а кніж ку да гэ туль не вы дае. Леў чык 
про сіць, каб яны знай ш лі яку юсь ра ду на „шах рая Зна мя-
роў ска га, які та ды ен чыў пе ра да мною, што ня ма ра бо ты 
і ня ма з ча го жыць”.

Па куль не знай ш ло ся до ка заў на конт та го, ці да па маг-
лі сяб ры Га лья шу Леў чы ку вяр нуць гро шы, ці не. А кніж ка 
тры я ле таў яго ў Віль ні так і не па ба чы ла све ту. Вось адзін 
з тых тры я ле таў:

Жа ва ран каў пес ні но сяц ца над ні вай.
Бе ла ру са цяж кі раз да ец ца стогн —
Слёз ны пот лі ец ца з га ло вань кі сі вай...
Жа ва ран каў пес ні но сяц ца над ні вай.

Бе ла рус не мае воль нае, шчас лі вай
Баць каў ш чы ны, толь кі вуз кі свой за гон.
Жа ва ран каў пес ні но сяц ца над ні вай,
І ра тай іх чуе, як пры зыў ны звон!

Сяр гей ЧЫГ РЫН

9працяг

Га лья ш Леў чы к

 Фран цыск Ска ры на

Ёсць на цы я наль ныя ге роі, імё ны якіх не-
вя до мы аб са лют най баль шы ні су ай чын ні-
каў, хоць жы лі і дзей ні ча лі яны па раў наль-
на ня даў на. З лі ку та кіх як раз ге рой ан ты-
са вец ка га суп ра ці ву Мі ка лай Дэ мух. Пер-
шым для шы ро ка га ко ла пра яго на пі саў 
лі та ра тар Ула дзі мір Ар лоў у сва іх „Імё нах 
сва бо ды”: „Ка лі вам да вя дзец ца быць на 
Няс віж чы не, за пы тай це ся ў вя скоў цаў пра 
Дэ му ха, і вы па чу е це сап раў д ныя па дан ні, 
ге рой якіх пры вя дзе на па мяць ле ген дар-
на га Ро бін Гу да. Вам рас па вя дуць пра тое, 
як удзень са вец кі фі на гент за бі раў з два ра 
апош нюю ка роў ку-кар мі цель ку, а ўна чы 
ка роў ка — цэ лая і ўсце ша ная — вяр та ла ся 
да до му з на ко ла тай на ро гі цы дул кай: „Ад 
Дэ му ха”. Вам па ка жуць дуб ро ву, дзе Дэ-
мух адзін вый г раў бой з цэ лым уз во дам 
гэ бі стаў або ко ліш ні млын, дзе ён та ем на 
су стра каў ся з ка ха най”. На жаль, да гэ тай 
па ры мы не ве да ем ні дак лад най да ты яго 
на ра джэн ня, не ве да ем на ват го ду смер ці 
і мес ца яго ма гі лы.

На ра дзіў ся Мі ко ла Дэ мух у 1920 го дзе 
ў вёс цы Ква чы (Няс віж скі ра ён). У жніў ні 
1944 — лі пе ні 1945 га доў слу жыў у Чыр-
во най Ар міі, удзель ні чаў у ба ях, быў па ра-
не ны. Пас ля дэ ма бі лі за цыі вяр нуў ся ў Бе-
ла русь. Дэ мух ва я ваў з гіт ле раў ца мі, але 
прый шоў шы з фрон ту, быў ура жа ны і абу ра-
ны нес п ра вяд лі вас ця мі, якія но вая ўла да 
чы ні ла ў бы лых за ход не бе ла ру скіх вё сках: 
бяз лі тас ны мі па дат ка мі, арыш та мі за кож-
нае не ас ця рож нае сло ва, вы сыл ка мі ты-
сяч сем’ яў у Ка зах стан скія стэ пы. У траў ні 
1946 го да ў Мі ко лы Дэ му ха быў зной дзе ны 
са ма гон ны апа рат, за што яго арыш та ва лі 
і сем дзён прат ры ма лі ў ка ме ры па пя рэд-
ня га зак лю чэн ня Няс віж ска га ра ён на га 
ад дзе ла НКВД. Пас ля гэ та га ён быў выз ва-
ле ны ра шэн нем пра ку ро ра ра ё на. Пад паг-
ро зай но ва га арыш ту 17 каст рыч ні ка 1946 
го да пе рай шоў на не ле галь нае ста но віш ча, 
ха ваў ся ў скле пе ка ля свай го до ма, по тым 

у ля сах Няс віж ска га ра ё на. Ра біў спро бы 
вяр нуц ца да ле галь на га жыц ця, але пас ля 
арыш ту жон кі, якую асу дзі лі да шас ці ме ся-
цаў паз баў лен ня во лі, кан чат ко ва за стаў ся 
ў ле се.

У траў ні 1947 го да Дэ мух да лу чыў ся да 
Са ю за зма ган ня за не за леж насць Бе ла ру-
сі — ан ты са вец кай пад поль най ар га ні за-
цыі пад кі раў ні цтвам Іва на Ра ман чу ка. Ця-
гам 1947-1949 га доў Мі ка лай Дэ мух ра зам 
з ін шы мі сяб ра мі ар га ні за цыі ўдзель ні чаў 
у на па дах на пар тый на-са вец кіх су пра цоў-
ні каў, фі нан са вых аген таў і служ боў цаў 
унут ра ных сіл, у рэк ві зі цы ях на пош тах 
і ў кра мах. Па вод ле апе ра тыў ных зво дак 
МГБ, у сва іх ак цы ях Мі ка лай Дэ мух выз на-
чаў ся не звы чай най ад ва гай. У траў ні 1949 
го да з гру пай быў ак ру жа ны на ху та ры 
ў Няс віж скім ра ё не, па ра не ны ў баі і тра піў 
у па лон. Ця гам след ства яму ін к ры мі на ва-
лі ўдзел у пад поль ным „Са ю зе зма ган ня за 
выз ва лен не Бе ла ру сі”, у ан ке це арыш та ва-
на га, скла дзе най у тур ме МГБ у траў ні 1949 
го да, паз на ча на, што ён меў пяць кла саў 
аду ка цыі, пра ца ваў цес ля ром, быў бес пар-
тый ным.

17 лі ста па да 1949 го да Мі ко ла Дэ мух 
за су джа ны тры бу на лам унут ра ных войск 
БВА да 25 га доў са вец кіх кан ц ла ге раў. 
Дзіў на, што яму не пры су дзі лі рас ст рэлу. 
У хо дзе пе раг ля ду спра вы 10 снеж ня 1955 
го да, ужо пас ля смер ці Ста лі на, аб ві на ва-
чан не ва ўдзе ле ў пад поль най ар га ні за цыі 
бы ло зня тае. У Бе ла русь Дэ мух вяр нуў ся 
ў 1970-х га дах. Афі цый на не быў рэ а бі лі та-
ва ны. Вяр нуў шы ся на ра дзі му, Дэ мух вель-
мі хут ка па мёр у час апе ра цыі ў шпі та лі. Гэ-
тую смерць мож на бы ло б раст лу ма чыць 
про ста па дар ва ным са вец кі мі кан ц ла ге-
ра мі зда роў ем, каб не ад на ака ліч насць: 
пры клад на та ды ж, вяр нуў шы ся на во лю, 
па мёр і Іван Ра ман чук, пры чым зда ры ла-
ся гэ та так са ма пад час неск ла да най апе-
ра цыі. Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У ад роз нен ні ад Поль ш чы, дзе бе ла рус 
мо жа быць толь кі пра вас лаў ным, у Бе ла ру-
сі сі ту а цыя ін шая. Там іс ну юць, на пры клад, 
бе ла ру сы-ка та лі кі. І най больш ці ка вым з’яў-
ля ец ца тое, што ў кас цё лах час цей мож на 
па чуць бе ла ру скую мо ву, чым у пра ва слаў-
ных цэр к вах. Пры гэ тым нель га ска заць, 
што пра ва слаўе ў Бе ла ру сі не як ва ро жа ста-
віц ца да бе ла ру скай мо вы — мож на знай с-
ці, хоць і ў не вя лі кай коль кас ці, вы дан ні па-
бе ла ру ску, не ка то рыя свя та ры, якіх праў да 
вель мі ма ла, на ват вы ка ры стоў ва юць час 
ад ча су бе ла ру скую мо ву. І хоць га лоў ны 
пер ша і е рарх Бе ла ру скай пра ва слаў най 
цар к вы (БПЦ) міт ра па літ Па вел не толь кі 
не раз маў ляе па-бе ла ру ску, але і не мае бе-
ла ру ска га гра ма дзян ства, на цар коў ным 
сай це ёсць бе ла ру ская вер сія.

Ка лі ці ка вы ка ры сталь нік на бя рэ на 
сва ім кам п’ю та ры ад рас у ін тэр нэ це www.
church.by, а по тым абя рэ бе ла ру ска моў ную 
вер сію афі цый на га сай та БПЦ, то пе рад яго 
ва чы ма ад к ры ец ца да во лі пры ваб нае вы-
яў лен не, вы ка на нае ў свет ла-бла кіт ных ко-
ле рах. З пра ва га бо ку пад вый с ця мі да руб-
рык мес цяц ца пар т рэ ты та го ж міт ра па лі та 
Мін ска га і Зас лаў ска га, эк зар ха ўсяе Бе ла ру-
сі Паў ла, а так са ма га на ро ва га пат ры яр ша-
га эк зар ха, міт ра па лі та Фі ла рэ та. Там жа, 
клік нуў шы на ад па вед ныя спа сыл кі, мож на 
да ве дац ца аб іх бі яг ра фіі і дзей нас ці.

Па коль кі сайт мае дзве моў ныя вер сіі 
— ру скую і бе ла ру скую, то ёсць маг чы-
масць па раў наць абедз ве і ўба чыць, якая 
ў пры я ры тэ це. Так, да ты апош ніх на він па-
бе ла ру ску на тры-ча ты ры дні ад ста юць 
ад сва іх ру ска моў ных вер сій. Пры гэ тым 
трэ ба прыз наць, што на ві ны аб наў ля юц ца 
да во лі апе ра тыў на. Ак ра мя та го, ёсць як 
фо та-, так і ві дэ а аз даб лен ні тэк стаў.

Ся род ін шых руб рык сай та, вый с ці на 
якія зна хо дзяц ца ўвер се цэ ла га вы яў лен-
ня, асаб лі ва ці ка вай па да ец ца „Бе ла ру скі 
Эк зар хат”, бо ў ёй мес ціц ца рас по вед пра 
гі сто рыю пра ва слаў най цар к вы на бе ла-
ру скіх зем лях. Там у да во лі сціс лай, але 
змя стоў най фор ме вык ла дзе на мі нуў ш-
чы на пра ва слаўя і яго су час ны стан.

„Рас паў сюдж ван не хрыс ці ян ства ў ме-
жах су час най Бе ла ру сі па ча ло ся да во лі 
ра на. Гэ та му са дзей ні ча ла тое, што яш-
чэ ў ІХ-ХХ стст. прод кі бе ла ру саў: кры ві-
чы, дры га ві чы і ра дзі мі чы кан так та ва лі 
з ва ра га мі, а так са ма з ган д ля ра мі, якія 
ка ры ста лі ся зна ка мі тым шля хам «з ва-
ра гаў у грэ кі», па рэ ках За ход няя Дзві на 
і Дняп ро. Ся род гэ тых лю дзей су стра ка-
лі ся хрыс ці я не, якія нес лі свед чан ні пра 
Уваск рэс ла га Гос па да на ша га і Збаў цу Ісу-
са Хры ста”, — так па чы на ец ца рас по вед 
пра па чат кі з’яў лен ня хрыс ці ян ства на тэ-
ры то ры ях, дзе ця пер жы вуць бе ла ру сы. 
У той жа руб ры цы мож на да ве дац ца пра 
ўсе пра ва слаў ныя епар хіі ў Бе ла ру сі.

Вар тай ува гі з’яў ля ец ца і руб ры ка „Да-
ку мен ты”. Там ся род ін ша га зна хо дзіц ца 
за ява агуль на га схо ду Мін скай епар хіі ад 
20 снеж ня 2018 го да да тыч на пра вя дзен-
ня „так зва на га аб’ яд наль на га са бо ра 
ў Кі е ве і ства рэн не на Ук ра і не но вай псеў-
да цар коў най струк ту ры”. Ужо з гэ тых 
слоў зра зу ме ла, што згод ныя з ма скоў-
скім кі раў ні цтвам мін скія пра ва слаў ныя 
свя та ры вы ключ на ва ро жа ста вяц ца да 
ўкра ін скай аў та ке фа ліі. Кры ху дзіў на, але 
ў да дзе най руб ры цы мес цяц ца да ку мен-
ты, якія вы дае аль бо Ма скоў ская пат ры-
яр хія, аль бо Мін ская епар хія. Да ку мен таў 
ад улас на БПЦ там ня ма.

Аляк сандр ЯКІ МЮК
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26.07 — 01.08

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 26-28.07. удас ца та бе 
з пос пе хам заш ко дзіць тва ім во ра гам. 26-
28.07. мо жаш знай с ці доб рую пра цу — бу-
дзеш про ста ззяць на ква лі фі ка цыі. 25-29.07. 
па на ра ка еш на пад ст раў ні ка вую за ло зу 
(тшуст ку). 29-31.07. не бу дзеш вель мі спраў-
ны на пра цы; не ўклю чай ся ў чу жыя кан ф лік-
ты. Ад па чы вай, зап ра сі су се дзяў. Най леп шы 
час пай с ці ў ад па чы нак. Га ра чыя флір ты! Ды 
піль нуй каш тоў ных рэ чаў, ключ ад ха ты па-
кінь да ве ра ным лю дзям. Шка да, што пла ды 
твае пра цы схо чуць спа жы ваць ін шыя.
(21.04. — 21.05.) 26-29.07. мо гуць аз вац ца 
праб ле мы з алер гі яй. 25-29.07. мо жаш кеп-
ска аца ніць сі ту а цыю. 29-31.07. ад чу еш, што 
прыг ня та юць ця бе. 29-31.07. мо жаш па чаць 
ра монт. Цяж ка ва та да га ва рыц ца на ват з са-
мы мі бліз кі мі. Хтось да ве рыць та бе сак рэт. 
Але ўсё ж ажыц цяў ляй свае пла ны, не ка то-
рыя з іх пры ня суць та бе ка су і пос пех.
(22.05. — 22.06.) 25-29.07. ра ман тыч ныя сі-
ту а цыі ў па ры, асаб лі ва са ста жам. Тваё сяб-
роў ства мо жа быць вып ра ба ва на. 29-31.07. 
ін с пі ру ю чыя раз мо вы. 26-28.07. мо жаш 
кан ф лік та ваць з суп ра цоў ні ка мі або рад нёй. 
Пла не ты ін с пі ру юць ця бе да са ма стой на га 
і ад важ на га дзе ян ня. Да мо ва пад пі са ная 29-
31.07. мо жа стаць для ця бе кры ні цай вель мі 
вя лі кіх пры быт каў!
(23.06. — 23.07.) Будзь больш ас ця рож ным 
у пра ек тах і пла нах, бо ах во та хут ка га і лёг ка-
га пры быт ку хай не зас ло ніць та бе ры зы кі. 
Пад т рым лі вай свай го пар т нё ра, які мае ця пер 
свае пяць хві лін. Ка лі зда рыц ца та бе прых ва-
рэць, хут ка з гэ та га вый дзеш. 29-31.07. зна ка-
мі ты час на па да рож жы і доб рую за ба ву. 29-
31.07. усё мо жа змя ніц ца ў па ры; зна ём ству 
ці сяб роў ству мо жа да дац ца ра ман ты ка.
(24.07. — 23.08.) Рэ зуль та ты твае пра цы ста-
нуць усім бач ны мі. На жаль, ка ні ку лы сё ле та 
ў ця бе сціп лей шыя. Пе ра ка на еш ся, што каб 
зда быць каш тоў нае, трэ ба моц на па ста рац-
ца (і ў ма тэ ры яль ным све це, і ў па чуц цях). 
25-29.07. не дай са бе ўну шыць, што штось ці 
куп ля ю чы, аш ча джа еш. Ля чы ся зёл ка мі, шпа-
цы руй, ка тай ся на ро ва ры.
(24.08. — 23.09.) Больш ча су прыз на чыш на 
тое, што лю біш, не спя шай ся і не ра бі ні чо га на 
сі лу. Бе зу пын ныя на та цыі з’яў ля юц ца ма ла кан-
ст рук тыў най фор май да па мо гі ін шым; бліз кія 
мо гуць па лі чыць ця бе на ват за на ха бу. Не сва-
тай ні ко га сі лай. Ра мон ты па чы най 29-31.07.; 
да пыт вай ся (дып ла ма тыч на) пра па вы шэн не. 
26-31.07. па я віц ца на го да да ін ве сты цыі, але 
раз важ — мо трэ ба бу дзе браць па зы ку. 26-
28.07. хі ба не ўдас ца паз бег нуць кан ф лік таў.
(24.09. — 23.10.) 26-28.07. зду ша ныя эмо-
цыі мо гуць даць знак пра ся бе не спа дзя ва-
на. 25-29.07. у тва ім ата чэн ні мо жа па я віц ца 
хтось вель мі сім па тыч ны, але не сум лен ны; не 
дай за ма заць са бе во чы кам п лі мен та мі і пра-
вер, якія ў яго на ме ры. Не паз бя гай сон ца, 
але не за га рай доў га. 29-31.07. афар м ляй 
спра вы ва ўста но вах і бан ках. 30-31.07. бу-
дзе на го да ад дзя чыць. 26-28.07.не бя ры да 
сэр ца прык рых слоў, якія па чу еш. Па кі да ю-
чы да бы так пад апе ку най б лі жэй шым, па ду-
май, ці доб ра ро біш.
(24.10. — 22.11.) 26-28.07. дроб ная роз ні ца 
ў мер ка ван нях мо жа да вес ці да гуч на га скан-
да лу. 26-29.07. па піль нуй ка ха ную асо бу — ва-
кол кру ціц ца кан ку рэн цыя! 26-31.07. па раз-
маў ляй шчы ра пра бу ду чы ню ва шай су вя зі. 
Ска ры ста еш свае ма стац кія та лен ты і звер неш 
на ся бе ўва гу. Пі ля кар ствы з хвош ч кай.
(23.11. — 22.12.) 26-29.07. мо жа аха піць ця-
бе ля но та і не ах во та. Ка лі ма рыш пры шлюб, 
зра бі гэ та 26-31.07. 30-31.07. па вы кід вай 
з ха ты не пат рэб ш чы ну. Ідэ аль ны мо мант на 
па ез д кі ў мі лай кам па ніі. Хоць 28-31.07. лепш 
не ан га жуй ся ў афар м лен не да рож ных і ін-
шых важ ных па пер, бо толь кі стра ціш час. На 
пра цы ра бі ўсё на ўлас ных умо вах, асаб лі ва 
29-31.07. Пап ра віц ца твой ап ты мізм!
(23.12. — 20.01.) 29-31.07. час спры яе доб-
рым за ду мам на ін ве сты цыі, аш чад нас ці і зда-
бы ван ню гро шай. 29-31. сен са цыі і плёт кі, 
не ду май, што ўсе яны сап раў д ныя; не пе ра-
да вай іх да лей. 26-31.07. па ду май, ці вар та 
ад да вац ца та бе та му, што ця пер са праў ды 
не вель мі ці ка віць. Дзя рэ та бе ў гор ле? Гэ та 
не пра сту да, а хут чэй алер гія.
(21.01. — 19.02.) 25-29.07. — най гор шыя дні 
на лю боў ныя ра шэн ні. 29-31.07. доб ры час 
на шу кан не но ва га жыл ля, пе ра ся лен не. 29-
31.07. уба чыш за баў ны, ча сам аб сур д ны бок 
сур’ ёз ных зда рэн няў. Ад па чы вай на ўлон ні 
на ту ры. Доб ра піль нуй гро шай (мо жаш згу-
біць ка ша лёк або нар вац ца на ашу кан цаў). 
Не будзь зай з д рос ны і праг ны, а ў ін та рэ сах 
тры май ся жа лез ных прын цы паў.
(20.02. — 21.03.) 25-29.07. лепш не мя няй ін-
тэр’ е ру до ма. 29-31.07. скам па ну еш но выя 
і смач ныя стра вы. 29-31.07. сядзь на ды е ту. 
Еж зда ра вей і больш раз на стай на. Да маў ляй-
ся на ран дэ ву і ін шыя мі лыя су стрэ чы. Ка лі 
на ват да дуць та бе чор ную по ліў ку, дык не бу-
дзеш пе ра жы ваць. Заст ра хуй жыл лё. Сваю 
ак тыў насць на кі роў вай на са мае най важ ней-
шае.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. ка ва лак тон кай праз ры стай тка ні ны, 
пры ма ца ва ны да жа но ча га ка пе лю ша для 
зак ры ван ня тва ру, 2. юры дыч нае пра ві ла, 3. 
над пад ш чыт ні кам, 4. пар т нёр жняі, 5. пла не-
та, што свет лыя згад кі з са бой пры няс ла, 6. 
апы таль ны ліст для збо ру мер ка ван няў, 7. ін-
дый скі князь, 8. адзін бру сок цэг лы, у якім... 
глі на, 9. ма гут ная сі бір ская ра ка, 10. від мяс-
цо вас ці з вы шы ні, 11. ад ту лі на ў аба рон чым 
збу да ван ні, бай ні ца, 12. го ры ў Та джы кі ста не, 
13. спар тыў ны прыз, 14. сал дат, 15. між сне-
дан нем і вя чэ рай, 16. спар тыў ныя спа бор ні-
цтвы, у якіх усе ўдзель ні кі суст ра ка юц ца па-
між са бою.

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

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

Ад каз на ад га дан ку з 26 ну ма ра
Шаў ляй, бю джэт, Го бі, яз мін, ме даль, Уж, ча раў нік, Трамп, мак, Бу ха ра, ся ло.
Ра шэн не: Бог даў лю дзям ежу, а чорт ку ха раў.

У нас збі ра юць яга ды 
У На раў чан скай гмі не ў ле шуц кім, но ва ляў коў скім і плян таў скім 

ля сах ра стуць, між ін шым, яга ды — чар ні цы, ла хі ні (яны боль шыя ад 
чар ніц, да лі кат на сі нія і на боль шых кус ці ках) і бруш ні цы. У гэ тым го-
дзе яны буй ныя і іх шмат.

За раз пас ля Пят ра і Паў ла не ка то рыя жы ха ры, пе ра важ на жан чы-
ны, між ін шым, Ле шу коў, Міх наў кі, Но він, Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га 
Ляў ко ва і Плян ты збі ра юць перш-на перш чар ні цы.

На фо таз дым ку ад на са збі раль ніц ягад (яна тут з ма лым ко шыч-
кам) Ма рыя Хар ке віч з Но ва га Ляў ко ва.

Тэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

Яны лю бяць квет кі
Жан чы ны ці то ў го ра дзе ці то на вёс цы 

лю бяць квет кі і ах вот на іх са дзяць у сва іх 
ага род чы ках. Жы хар кі Но ва га Ляў ко ва На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та так-
са ма. Ця пер ле там квет кі кра су юць у іх 
ага род чы ках, гэ так і ад ран няй вяс ны.

Квет кі ўпры гож ва юць па над вор кі і ага-
род чы кі Воль гі Мак сі мюк, Зі ны Руб чэў скай, 
Мал га жа ты Смоль скай, Лі дзіі Га лу боў скай, 
Нэ лі Хар ке віч, Ве ры Шы ку лы і Ма рыі Це лу-
шэц кай. У па пя рэд нія га ды тры з іх — спа да-
ры ні Зі на, Лі дзія і Ве ра ўдзель ні ча лі ў кон кур-
се „На най п ры га жэй шыя ся лян скія ся дзі бы 
На раў чан скай гмі ны” і ат ры ма лі па мят ныя 
дып ло мы і гра шо выя ўзна га ро ды. Лі дзія Га-
лу боў ская за ня ла пер шае мес ца. Я та ды меў 
го нар быць стар шы нёй кон кур с най ка мі сіі.

Дзя ку ю чы вы шэй з га да ным но ва ляў коў-
скім вя ско вым гас па ды ням вё ска пап ры га-
жэ ла, ста ла больш утуль най. А гэ та пры ем-
на і важ на. (яц)

Но выя пла ты
За раз у вё сках на Гай наў ш чы не Пад ляш-

ска га ва я в од ства ўсё менш і менш драў ля-
ных да моў ды драў ля ных пла тоў пры іх.

Ця пер у да во лі вя лі кай вёс цы Но вае Ляў-
ко ва (на ліч вае яна 101 дом і 209 жы ха роў) 
па ча лі ста віць жа лез ныя пла ты на пад му-
роў цы і са слуп ка мі з чыр во най цэг лы. Няш-
мат ужо но вых драў ля ных. Доб ра ўсё ж, што 
ад наў ля юць пры да маш нія ага ро джы.

За раз но выя пла ты, між ін шым, у Юрыя 
Су ха до лы, Мі ха ла Бол ба та, Ва лян ці ны Ры-
га ро віч, Яна Грэ сі ка, Аляк сан д ра Іг на цю ка, 
Мі ха ла Ба ка на ча, Ан д рэя Скеп кі, Ан д рэя Сты-
пул коў ска а га, Ра ма на Паск роб кі, Лі дзіі Каз-
лоў скай, Ар ка дзія Хар ке ві ча, Аль ж бе ты Са-
хар чук, Мі рас ла ва Га лу боў ска га, Ві та ля Гры-
кі, Яна Стоц ка га і Сла ва мі ра Смоль ска га.

На пра ця гу тыд ня пе рад ня дзе ляй 19 лі-
пе ня гэ та га го да па ча ла па бу до ву но ва га 
пло та Ве ра Шы ку ла і за кон чы ла па бу до ву 
ага ро джы Лі дзія Ма лі шэў ская.

Вар та да даць, што пры го жыя пла ты гэ-
та ві зіт ная кар тач ка вя ско ва га па над вор-
ка а так са ма і вё скі. (яц)
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Жыц ця ра дас ны на род жы ве 
без ту гі. Ну, ка лі б неш та туж лі вае 
кра на ла сам той на род, та ды мо жа 
бы ла б і ней кая не над та жыц ця ра-
дас ная за ду ма. Бо ка лі ней кі кло-
пат, ней кая ту га кра нае да лё ка га 
бліж ня га, та ды не ча га тур ба вац ца, 
та ды мо ра па ка ле ні, та ды мож на 
гу ляць на ўсю ка туш ку...

Вось ня даў на на гэ тых ста рон ках па ка-
за ла ся ін фар ма цыя, што нам жы вец ца 
больш ра дас на, бо на шы ва я вод скія 
ўла ды за пус ці лі аў то бус ныя кур сы на 
мар ш ру ты, па якіх ту жыць па са жыр скі 
на род. У іх лі ку быў мар ш рут з Бе ла сто-
ка ў Ліпск. Ліпск, у мо мант яго зак лад кі 
ка ра лём Ба то ры ем, меў стаць важ ным 
пор там на Боб ры, злу ча ю чым лю бое 
ма нар ху Грод на са ста ліч най Вар ша вай; 
маг чы ма, што за чэп ка для зак лад кі го-
ра да на Боб ры бы ла ін шая, але не ў той 
за чэп цы спра ва, толь кі ў та паг ра фіі 
— Ліпск быў зак ла дзе ны ў вяр хоў ях на-
шай ра кі Боб ры...

Ну, і за ду маў я ру шыць у на прам ку та го 
на ша га Ліп ска. І па ка ры стаў ся па пу ляр-
ным пар та лам e-pod roz nik.pl знай с ці ту ды 
мар ш рут. І ка лі мэ та вай мяс цо вас цю на-
зваў Lipsk, та ды мне па я віў ся зу сім ін шы 
та по нім: Fre is ta at Sach sen, Kre is f re ie Stadt 
Le ip zig. Гэ та Лей п цыг, буй ны гер ман скі 
го рад, сла ву ты спа кон вя коў сва ім між на-
род ным кір ма шом, якім на пэў на за ці каў-
ле ны буй ныя ка мер сан ты, а ін шы на род, 
асаб лі ва ж з на шай Ус ход няй сця ны, 
не а ба вяз ко ва. Яш чэ не над та даў но та ко-
га не бы ло б, але, ві даць, у ад мі ніст ра цыі 
пар та ла e-pod roz nik.pl ад бы ла ся доб рая 
зме на, прый шлі ту ды жыц ця ра дас ныя 
лю дзі. Рэ ля тыў на жыц ця ра дас ныя, бо ж 
кі да ю чыя да лё кім бліж нім ка ло ды пад 
но гі — ці ж не па ве ся ліц ца та кою ве ся лос-
цю?.. Ёсць і больш ве ся лос ці — ка лі за пы-
таў я пра мар ш рут у На раў ку, та ды пар тал 
за пра па на ваў мне „На раў ку”, на зы ва ю чы 
гэ тым та по ні мам адзін з пры пын каў 
у Нар ве. У Ду бі нах той жа пар тал па мяс-
ціў пры пы нак Дуб ля ны...

У вы ні ку та ко га та па ні міч на га за ка-
ло ту ра шыў я ад тэр мі на ваць да лей шыя 
па да рож жы і па е хаць у не да лё кую Пя-
рэй му. Спа дзя ю ся, што гэ та га та по ні ма 
не ве да юць жыц ця ра дас ныя ад мі ніст ра-
та ры па да рож на га пар та ла. Ды і ма ла 
ка му ён ця пер, ма быць, вя до мы. А па цяг-
ну лі мя не ў Пя рэй му чар ні цы, якіх кус ці кі 
з яга да мі заў ва жыў я ня даў на ў су сед нім 
з Пя рэй май ле се.

Вя лі ка га ўра джаю чар ніц там не бы ло 
— толь кі два ўча стач кі. Ды і не спрак ты-
ка ва ны я ў гэ тай пра цы. Ну, жыц ця ра дас-
ныя лю дзі мо гуць аб ляг чыць са бе гэ ты 
за ня так, вы дум лі ва ю чы ад па вед ныя пры-
ла ды. На пры клад, у 1980-х га дах у На раў-
цы бы лі па пу ляр ныя г.зв. ма шын кі — шы-
ро кія на пя дзю ві дэль цы, з да па мо гай 
якіх выг ра ба лі ся з ку стоў яга ды чар ніц. 
Та ды лю дзі ва лак лі з Пуш чы за Груш ка мі 
і Гуш чэ ві най ба га ты чар ніч ны плён. Але 
неў за ба ве за Груш кі і Гуш чэ ві ну ўзбуй ні лі 
Бе ла веж скі на цы я наль ны парк і дрэ наж 
пуш чан ска га за рас ні ку быў пры пы не ны. 
А мне сё ле та ця гам ка ля дзвюх га дзін 
уда ло ся саб раць пад кі ла грам чор ных 
ягад. Дзве га дзі ны неп ры выч най пра цы 
да стат ко ва для ад мо вы ад да лей шай зда-
бы чы ляс ных да роў...

Чар ні ца гэ та ле ка вая рас лі на. Яе яга-
ды пры мя ня лі ся пры страў ні ка вых праб-
ле мах. Поль ска моў ны ар ты кул у Ві кі пе-
дыі па дае і ін шую ці ка він ку: „У па чат ку 
ХХ ста год дзя чар ні цы знач на паў п лы ва-
лі на лёс све ту. Яны бы лі вы ка ры ста-
ны му жы ком і зна ха рам з Та боль скай 
гу бер ні — Рас пу ці ным — для спы нен ня 
кры ва цё каў хво ра га ца рэ ві ча Аляк сея. 
Дзя ку ю чы гэ та му зда быў ён сім па тыю 
сям’і ца ра Мі ка лая ІІ, а за тым і ве лі зар-
ны ўплыў на лёс Ра сіі”. Маг чы ма, што 
і на лёс на шых прод каў паў п лы ва лі сціп-
лыя ляс ныя ягад кі...

А ў ле се дзе-ні дзе па каз ва лі ся па дзве-
тры лі січ кі — жоў цень кія грыб чы кі, якія 
ў на шым на ро дзе на зы ва юць плі ска мі. 

Спа чат ку не ха це ла ся мне тур ба ваць гэ-
тых неш мат лі кіх рас лі нак, але, ста міў шы-
ся чар ні ца мі, ра шыў я ўсё ж та кі пак ва піц-
ца на плі скі. Трэ ба бы ло піль на ўгля дац ца 
ў по шу ках жоў тых кро пак у ляс ной траў-
цы. Наз бі раў жме ню...

Блу ка ю чы па ле се, тра піў я на ня даў-
на вы се ча ную ля ду. Мо жа су ніч кі там 
зной дуц ца — спа ку сі ла мя не заг ля нуць 
на жа ра ную сон цам па ля ну. Су ні цы бы лі, 
але не столь кі, каб за няц ца іх збі ран нем, 
але пас ма ка ваць бы ло мож на. Да та го ж 
на па ля не бы ло шмат свя та ян ні ку...

Ды і мож на бы ло паў г ля дац ца ў пні 
вы се ча ных ма гут ных дрэў. Гэ тыя пні 
— свед кі ня лёг ка га зма ган ня ча ла ве ка 
з пры ро дай. Ну, з та кім дрэ вам ча ла век 
зма га ец ца быц цам мі фіч ны Гер ку лес 
з Ан тэ ем — дрэ ва трэ ба адар ваць ад 
ма ту лі-зям лі, якая тое дрэ ва вы рас ці ла-
вы нянь чы ла. Па вер х ні пнёў з не каль кіх 
плош чаў — з не ад на го бо ку трэ ба бы ло 

дры ва се кам за хо дзіць ляс ных ве лі ка-
наў, каб іх па ва ліць на зям лю. Ды і ка-
лі та кі во лат зваль ваў ся, трэ ба бы ло 
вель мі абач лі ва ўця каць ад яго маг чы-
ма га апош ня га ўда ру. На пэў на ня ма ла 
лю дзей за гі ну ла ў зма ган ні з ляс ны мі 
во ла та мі, шмат так са ма вый ш ла з гэ та га 
зма ган ня з па ка ле ча ны мі на га мі, ру ка мі, 
рэб ра мі...

Неў за ба ве ра дасць ад сма ка ван ня 
су ніц скон чы ла ся, бо ж у ле се шмат роз-
най жы вё лы, якая раз г ля дае ча ла ве ка 
як во ра га ў дар ві наў скім зма ган ні за 
быт. На кі ну ла ся на мя не хма ра ка ма роў, 
ды не толь кі — па га ла ве ста лі ла зіць 
не вя лі кія жы він кі, якіх мож на бы ло сцяг-
нуць толь кі ног ця мі. Кляш чы...

Вяр нуў шы ся да до му аб т рос ся я з усёй 
ляс ной фаў ны. Ад нак на дру гі дзень, 
з ра ні цы, па чуў, што адзін клешч уча піў-
ся ў мя не; яш чэ не над та ўчэ пі ста, та му 
лёг ка яго вы цяг нуў. Чыр во най чыр ва ні 

У лі пень скім ле се

бы ло ка ля сан ты мет ра ў ды я мет ры, 
а менш чыр во най ка ля вась мі сан ты мет-
раў...

Усё ж та кі на ту ра ча ла ве ка, быц цам 
ваў ка, цяг не ў лес. За ду маў я па ва я ваць 
з ка вар ны мі ляс ны мі ба е ві ка мі. З гэ тай 
мэ тай уз б ро іў ся я ў рас лін ку, якая ме ла 
ад пудж ваць уся ля кіх на ся ко мых. Узяў 
я не каль кі сук вец цяў звы чай най піж мы 
(wro tycz pos po li ty), якая, па вод ле да ступ-
ных мне вус ных і пісь мо вых кры ніц, 
ме ла быць ма ім пан цы рам ад ка ма роў 
і кляш чоў. Зат к нуў я тыя па ра сон чы кі за 
шыю і шпа ру ў лес; у той са мы, за Пя рэй-
май.

Ка ма ры і кляш чы спа чат ку быц цам 
мя не не ба чы лі, быц цам сха ваў ся я ад 
іх за шап кай-ня від кай. Нар ваў я кры ху 
свя та ян ні ку на зга да най па ля не, а пас ля 
па даў ся ў ляс ны гуш чар, па ла ко міў шы ся 
на лі січ кі. Ляс ная фаў на ста ла мя не заў-
ва жаць, ня гле дзя чы на шмат зга да най 

піж мы на мне. На гэ ты раз уда ло ся мне 
саб раць дзве жме ні лі сі чак...

Мой дзед на зы ваў ка лісь лі січ кі жы-
доў скі мі гры ба мі, бо іх жы ды ах вот на 
пры мя ня лі ў ежу. Лі сі чак не лю бяць чэр ві, 
і то аб са лют на, не тое, што ка ма ры і кляш-
чы піж мы. Вось і жы ды маг лі ес ці лі січ кі, 
а ін шых гры боў, у якіх маг лі быць чэр ві, 
яны не елі. А звя за на гэ та з ка шэр нас цю, 
дзе пра ва вер ным жы дам за ба ра ня юц ца 
не ка то рыя стра вы, асаб лі ва жы вёль ныя. 
Не бу ду я тут пры во дзіць жы доў скіх ры-
ту аль ных за ко наў, ха ця не ка то рыя вя до-
мыя, на пры клад жы дам за ба ра ня ла ся 
ес ці сві ное мя са. Так са ма нель га бы ло 
спа жы ваць мя са агід ных з вы гля ду жы-
вёл, у тым лі ку і на ся ко мых. Тут бы ло 
вык лю чэн не — даз ва ля ла ся ес ці не ка-
то рыя ві ды са ран чы; ма быць бы ла гэ та 
пас ля доў насць са ра ка га до вай ван д роў кі 
ў Абе та ва ную зям лю, ка лі пры хо дзі ла ся 
ес ці тое, што па да ла з не ба, так як сла ву-
тую ман ну. А грыб ныя чэр ві гэ та ж асаб лі-
ва агід ныя ства рэн ні, та му і тых гры боў, 
дзе яны маг лі пры хоў вац ца пе рад па па-
дан нем у рот, нель га бы ло пра ва вер ным 
жы дам ес ці...

Яш чэ не па да лё ку ад аў то бус на га 
пры пын ку ка ля Пя рэй мы рас це кры ху 
да во лі ма ла дых ліп. Ся рэ дзі на лі пе ня 
гэ та ж са мы ад па вед ны час на збі ран не 
лі па ва га цве ту. Ну то зва бі ла мя не ад на 
ліп ка снеж на-бе лым па ху чым сва ім цві-
цен нем. Доб ра бы ло б збі раць той цвет, 
але ж у яго аба ро ну кі ну ла ся на мя не 
хма ра ка мар ні. Больш я ад яе ад мах ваў-
ся, чым мог зай мац ца лі па вы мі да ра мі. 
Але і так ка ма ры мя не па ка ло лі, быц-
цам чэр ві ад на го-ад нень ка га мас ляч ка, 
яко га пры на год на ўда ло ся мне знай с ці. 
І клеш чы ка чар го ва га так са ма ўда ло ся 
мне пры вез ці з ле су ка ля Пя рэй мы...

На ся ко мыя, маг чы ма, не лю бяць па ху 
звы чай най піж мы, але, як мне зда ец ца, 
толь кі та ды, ка лі яны сы тыя. Гэ так жа 
і лю дзі — ка лі яны сы тыя, то мо гуць на 
ўсё пыр хаць. Але ка лі ка мар ці клешч 
га лод ныя, то, ма быць, ні я кі рас лін ны пах 
не спы ніць іх ад больш пры ваб на га па ху 
спа жы вы з вы со ка ка ла рый най ча ла ве-
чай ма тэ рыі...

Лі січ кі ту шыў я паў га дзі ны. Цы бу лю, 
мор к ву і сель дэ рэй, па рэ за ныя ў са лом-
ку, ту шыў я на па ло ву ка ра цей. Змя шаў 
з лі січ ка мі, зап ра віў кру пін кай му кі. Ат-
ры маў ся цы мус!

А чыр вань ад кляш чоў наб ра ла жаў-
та ва та га ко ле ру, як ко лер лі сі чак, ко лер 
кве так свя та ян ні ку, ко лер кве так піж-
мы...
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