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Паломніцтва памяці è3

Беларуская салідарнасцьè5

Увечары 9 жніўня на вуліцах бела
рускай сталіцы зноў пралілася 
кроў. Успамінаючы ўжо даўнюю 
снежаньскую Плошчу 2010 года, 

да гэтай пары даводзіцца здзіўляцца, 
якім неверагодным чынам, якім Боскім 
цудам у тым сілавым падаўленні, у той 
бойні, тады ніхто не загінуў. Новага на
роднага ўздыму давялося чакаць яшчэ 
доўгіх дзесяць гадоў. У бягучым і ана
мальным у сусветным маштабе 2020 
годзе гэтае абуджэнне набыло новы ха
рактар, шырока ахапіла рэгіёны і амаль 
стыхійна вылілася ў масавы пратэст су
праць цынічнай і здзеклівай фальсіфіка
цыі вынікаў галасавання на так званых 
прэзідэнцкіх выбарах. Улада прагназава
на не прыдумала нічога лепшага, чым сі
лавое задушэнне мірнага пратэсту. Лука
шэнка загадзя аб’язджаў спецыяльныя 
падраздзяленні, вайсковыя часткі, рых
туючы разгром пратэстоўцаў. Заранёў ён 
на ўвесь свет абвясціў, што „страну мы 
ім не аддадзім!”. Каму ім — беларускаму 
народу? Народу, які больш не хоча мець 
узурпатара за кіраўніка сваёй дзяржавы! 
Фактычна была абвешчана вайна бела
рускаму народу.

Антураж асноўнага дня галасавання 
быў незвычайным — у розных гарадах 
свету ля амбасад Рэспублікі Беларусь 
выстраіліся вялікія чэргі. На гэтых дып
ламатычных пляцоўках чыноўнікі зрабі
лі ўсё, каб не даць тэхнічнай магчымасці 
прагаласаваць усім

Увечары 9 жніўня супраць людзей 
былі кінуты спецыяльная тэхніка, ва
дамёты, атрады міліцыі асаблівага 
прызначэння, якія закідвалі людзей 
святлошумавымі гранатамі, распылялі 
слёзатачывы перцавы газ, стралялі гу
мовымі кулямі. Вядома, што многіх пара
нілі, траўмавалі, пабілі, дзясяткі людзей 
пакалечаны. Мінскіх хірургаў выклікалі 
ноччу для правядзення экстранных апе
рацый. Невядома, ці абышлося без боль
шых ахвяр і іншых смяротных выпадкаў. 
Кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціха
ноўская ў крытычны момант звярнулася 
да ўлады з заклікам не падаўляць народ
нае выяўленне справядлівага абурэння. 
А гэтае абурэнне было сапраўды мірным 
і справядлівым, людзі больш не хочуць 
цярпець татальнага ашуканства і здзеку 
над выбарчай сістэмай. Пратэсты ў Мін
ску цягнуліся да глыбокай ночы, у Брэс
це і Гродне, Гомелі, іншых месцах яны 
былі разагнаныя раней. А ў некаторых 
меншых гарадах — у Лідзе, Баранавічах, 
Кобрыне, Пінску, Жлобіне мясцовыя сіла
вікі адмовіліся разганяць і біць людзей 
— такое здарылася ўпершыню ў найноў
шай гісторыі. Загады пра затрыманні 
ў некаторых гарадах аддавалі менавіта 
прыезджыя „куратары”.

Таксама ўпершыню за апошнія двац
цаць гадоў некаторыя ўчастковыя ка
місіі, якія раней выглядалі суцэльнай 
маналітнай глыбай, адмовіліся фальша
ваць вынікі падліку галасоў і вывесілі 
пратаколы з рэальнымі лічбамі на ка
рысць Ціханоўскай. Афіцыйна вядома, 
што Ціханоўская перамагла на дзясятку 
ўчасткаў, а гэта азначае, што такая рэ
альная карціна на пераважнай бальшыні 

гарадскіх выбарчых участкаў. Сістэма 
ўсеагульнага ашуканства і выбарчых ма
хінацый затрашчала, а зараз яна трыма
ецца выключна на сілавых структурах.

Многія ў Беларусі ведалі і не верылі, 
што „вечны гарант” сапраўды перамагаў 

на прэзідэнцкіх выбарах 2006 ці 2010 
гадоў. Ёсць перакананне, што як мінімум 
тады павінен быў праводзіцца другі тур. 
Але яшчэ ніколі рэальная і фактычная 
параза Лукашэнкі не была такой відавоч
най. І гэта ўпершыню ўбачылі ўсе — сам 
узурпатар са сваімі прыспешнікамі, чле

ны ўчастковых і тэрытарыяльных камі
сій, міліцыянты, суддзі і пракуроры, і са
мае галоўнае — пераважная бальшыня 
звычайных выбарцаў. Параза Лукашэнкі 
зараз сталася аглушальнай, узурпацыя 
ім улады настолькі яскравай, што ўпер
шыню нават у некаторых камісіях іх 
прадстаўнікі перасталі фальсіфікаваць 
і адмовіліся падрабляць вынікі выбараў.

Лукашэнка за чвэрць стагоддзя нада
кучыў, абрыд, загідзеў, стаў ненавісным, 
не ведаю, якое яшчэ слова падабраць, 
народу. У выніковыя лічбы галасавання, 
якія зачытвала вечная спадарожніца Лу
кашэнкі, галоўная фальсіфікатарка і ма
ніпулятарка працэсу Лідзія Ярмошына, 
не вераць ужо нават ні дзеці, ні былыя 
прыхільнікі некалі сапраўды папулярна
га Лукашэнкі.

Лукашэнка загадзя рыхтаваў вайскоў
цаў, усе сілавыя структуры, была спла
наваная і выніковая лічба 80% нібыта 
набраных ім галасоў. А вакол начальніка 
дзяржавы штораз усё больш ахоўнікаў 
— гэта яскравы індыкатар таго, што ён 
таксама ведае пра тое, як яго „любіць” 
народ. 9 жніўня і як мінімум на наступны 
дзень па ўсёй Беларусі быў беспрэцэ
дэнтна блакаваны інтэрнэт, каб не даць 
людзям сапраўднай праўдзівай інфарма
цыі.

Невядома на момант, калі па гарачых 
слядах пішуцца гэтыя радкі, ці працяг
нуцца пратэсты далей. Але тактыка 
мірных пратэстаў і штрэйкаў зараз абса
лютна апраўданая і напэўна адзіна пра
вільная. Заклікі Святланы Ціханоўскай 
да мірнага развязання праблемы прыва
тызацыі Лукашэнкам улады — гэта хіба 
лепшае, што зрабіла Ціханоўская ў гэтай 
выбарчай кампаніі. Важна не давесці 

Вайна з народам
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n Святлана Ціханоўская на выбарчым мітынгу ў Берасці і выбарчым участку ў Мінску
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Я чагосьці
баюся

У ця пе раш ні час мы ма ем спра ву з дзвю
ма за ра за мі ў Поль ш чы — ка ра на ві ру сам 
і ін ф ля цы яй. Мо жа да даць яш чэ ад ну чу му 
— усё больш яда ві тую ўла ду. На шы су се дзі, 
бе ла ру сы, пе ра жы ва юць гэ тую трэ цюю 
чу му ўжо не каль кі дзе ся ці год дзяў і ні як 
не заст ра ха ва ны ад яе. Яны жы лі, пра ца
ва лі, спра ба ва лі вы жыць. Ад нак яны не 
ўлі чы лі, што ві рус са маў лад ства па ста ян на 
му туе. Бе ла ру скія вы ба ры па ка за лі, што 
гра мад ства кра і ны цал кам не а ба ро не на 
ад тае чар го вай за ра зы. Тым больш, што 
на цы я наль ная эка но мі ка даў но гра бе аб 
дно ў вы ні ку не э фек тыў на га кі ра ван ня, 
а за леж насць кра і ны ад Ра сіі ста ла яш чэ 
больш ка ры ка тур ная, і ёсць усё менш 
на дзей на на ват не вя лі кую эка на міч ную 
і са цы яль ную ста бі лі за цыю. Прас цей ка жу
чы, бе ла ру сы, ак ра мя не каль кіх бліз кіх да 
ўла ды ко лаў, ад чу лі ся бе жу дас на дрэн на. 
Бо як інакш раст лу ма чыць пас ля вы бар чыя 
пра тэ сты гра ма дзян і на ват ву ліч ныя бой кі 
на ба ры ка дах, ка лі не ві рус най лі ха ман кай? 
Вя до ма, у прэ зі дэн ц кіх вы ба рах пе ра мог 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Яш чэ не а фі цый на. 
Але афі цый на ніх то не мо жа ад маў ляць, 
што за не каль кі тыд няў да вы ба раў па жыц
цё вы прэ зі дэнт і кан ды дат у прэ зі дэн ты 
ўжо пац вер дзіў не а фі цый ныя вы ні кі. Вы
бар ныя дас ле да ван ні exit poll, пра ве дзе ныя 
пе рад вы бар чы мі ўчаст ка мі па за казе Бе ла
ру ска га дзяр жаў на га тэ ле ба чан ня, да ва лі 
яму больш за 80% пад трым кі. О, на гэ ты 
раз прэ зі дэнт моц на пе ра боль шыў, які, у жа
ху ад та ко га вы со ка га вы ні ку, ні бы та збег 
у сяб роў скую Тур цыю і ад туль за клі каў 
вы бар чыя ка мі сіі пе ра лі чыць га ла сы вы
бар ш чы каў. На гэ ты раз без кру цель стваў, 
але і без за ліш няй скру пу лёз нас ці. Я мяр
кую, што ён бу дзе цал кам за да во ле ны 
вы ні кам не мен шым за 51% і не боль шым 
за 65%. З ад на го бо ку, гэ та да зво ліць яму 
паз бег нуць удзе лу ў вы ба рах у ІІ ту ры з апа
нен там з най мац ней шай гра мад скай пад
трым кай — Ці ха ноў скай; з ін ша га бо ку, гэ та 
асту дзіць скеп сіс усіх тых, хто не ве рыць 
у сум лен насць вы бар чых ка мі сій. Ва ўся кім 
ра зе, на што бу дуць раз ліч ваць гэ тыя ка мі
сіі, якія бу дуць пад ліч ваць, але Лу ка шэн ка 
ўсё роў на пе ра мо жа на вы ба рах. Ад нак бе
ла ру сы прай г ра юць.

Не ву цтва ўла да роў у Поль ш чы, якія не
за леж на ад аб ме жа ва на га дзяр жаў на га бю
джэ ту без ва ган няў раз да юць уся ля кія 500 
і 1000 плю сы, лепш за ўсё вы каз вае ска чу
чая ін ф ля цыя — ве ра год на, з най боль шым 

ро стам ся род 
усіх кра ін Еў ра
са ю за. Та му цэ
ны на пас лу гі 
і та ва ры ў Поль
ш чы ра стуць. 
Чым гэ та па гра жае? На дум ку эк с пер таў, 
суп ра цоў ні ча ю чых з не за леж ным пар та
лам OKO.press, „больш вы со кія цэ ны на пас
лу гі і та ва ры мо гуць пры вес ці да знач на га 
за па во лен ня спа жы ван ня, што на ту раль на 
паў п лы вае на стан усёй эка но мі кі. За гэ
тым бу дзе суп ра ва джац ца зні жэн не ро сту 
ВУП і па ста ян нае па ве лі чэн не ін дэк са цэн». 
Для звы чай на га еда ка хле ба гэ тая ін фар
ма цыя ма ла аз на чае. Праб ле ма, якую яны 
фак тыч на вы яў ля юць, зак лю ча ец ца ў тым, 
што бед насць рас це. Тобок, як ні па ра дак
саль на, ня гле дзя чы на ба гац це ўсіх плю саў, 
коль касць лю дзей, якія жы вуць у бед нас ці, 
па ста ян на рас це. Ін ф ля цыя сха ва на з’я дае 
каш тоў насць роз ных са цы яль ных вып лат, 
і та му што ўрад эфек тыў на не ад наў ляе іх, 
ад па вед на зні жа ец ца і іх рэ аль ная каш тоў
насць. Як па ве дам ляе OKO.press, поў ная 
кар ці на сі ту а цыі бы ла вы яў ле на ў спра ваз
да чы Po ver ty Watch 2019 — Еў ра пей скай 
сет кі су праць бед нас ці. «Гэ та па каз вае, што 
ў 2018 го дзе ў Поль ш чы ўзра ста ла край
няя бед насць у кож най са цы яль най гру пе. 
І так: ся род дзя цей на ка ля 90 ты сяч — ад 
325 тыс. у 2017 го дзе да 417 ты сяч у 2018 
го дзе; ся род па жы лых лю дзей на ка ля 60 
ты сяч прыб ліз на з 216 ты ся ча мі ў 2016 г. 
да 276 тыс. у 2018 го дзе. У цэ лым у 2018 го
дзе 2,1 мі льё на поль скіх жан чын і муж чын 
жы лі ні жэй за пра жы тач ны мі ні мум, гэ та 
зна чыць на 422 ты ся чы больш, чым у 2017 
го дзе». Да дзе ныя ГУС за 2019 год бу дуць 
аб веш ча ныя неў за ба ве, і толь кі яны па ка
жуць са праўд ны маш таб дра мы. Між тым 
ула ды зай ма юц ца на цы я наль най па лі ты
кай, а не на цы я наль най эка но мі кай. Яны 
ўба чы лі сва ім га лоў ным во ра гам ЛГБТсу
поль насць і ўсіх, хто ду мае інакш. Пры клад 
для іх — Лу ка шэн ка, які ўжо раз бэс ціў дзяр
жаў ную мі лі цыю, не ка то рых пра ку ро раў, 
суд дзяў і жур на лі стаў, якія, за мест та го, каб 
слу жыць гра мад ству і дзяр жа ве, слу гу юць 
ула дзе. Я ўваж лі ва на зі раю за па дзе я мі 
ў Бе ла ру сі. Гэ та, не сум нен на, час пе ра мен. 
Пас ля пе ра мо гі на прэ зі дэн ц кіх вы ба рах 
ула да да сяг ну ла пі ку ма гут нас ці. Ка ра на ві
рус не па ло хае яе. Ін ф ля цыя ёй не страш
ная. І не ба іц ца са ма ся бе.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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ха лод ную гра ма дзян скую вай ну да га ра
чай і маш таб на кры ва вай. Але ка лі блі
жэй шыя пап леч ні кі Лу ка шэн кі не пе ра ка
на юць яго (дас вед ча ныя лю дзі ка жуць 
гэ та не маг чы ма), што трэ ба іс ці на ней кі 
кам п ра міс з гра мад ствам, на пе ра мо вы 
з яго апа нен та мі, ца на дык та ту ры мо жа 
быць ап ла ча на вель мі да ра гой ца ной. 
26га до вае па на ван не Лу ка шэн кі ўжо 
вель мі до ра га абыш ло ся бе ла ру ска му 
гра мад ству, бе ла ру скай на цыі. Ка лі ён 
жор ст кай сі лай прат ры ма ец ца яш чэ не
ка то ры час, гэ тыя стра ты бу дуць про ста 
вя ліз ны мі.

Пад рых та ва ны мі да рэ прэ сій ула да мі 
па ча тыя но выя кры мі наль ныя спра вы 
па фак це ні бы та гвал ту да су пра цоў ні
каў мі лі цыі і прад стаў ні коў ін шых сі ла
вых струк тур і трэ ба мер ка ваць, што 
да гэ тых сфаб ры ка ва ных спраў бу дуць 
прыш чэп ле ны дзя сят кі лю дзей, якім 
паг ра жа юць вя лі кія ту рэм ныя тэр мі ны. 
За раз бе ла ру скае гра мад ства бу дзе 
пра хо дзіць жор ст кі эк за мен на агуль на
на цы я наль ную са лі дар насць і кан са лі
да ва насць, са праўд ны жор ст кі іс пыт на 
на цы я наль ную спе ласць. На жаль яна, 
гра мад скана цы я наль ная спе ласць і свя
до масць па куль знач на ад стае ад гра
мад скаса цы яль най. Мно гія да гэ туль не 
ра зу ме юць сап раў д ную пры ро ду гэ та га 
рэ жы му. Не ра зу ме юць, што рэ жым па 
вя лі кім ра хун ку — гэ та фі лі ял ма скоў ска
га гэ біс ц каім пер ска га пра ек та. Мно гія 
не мо гуць па куль асэн са ваць, што гэ та 
Крэмль доў гі час пад трым лі ваў і сіл ка
ваў гэ ты рэ жым і, ня гле дзя чы на пэў ныя 

ра зы хо джан ні з Лу ка шэн кам, заў сё ды 
пад трым лі ваў яго як свай го стаў ле ні ка 
і вы ка наў цу ма скоў скіх ін та рэ саў. І што, 
ка лі нас пач не „вы зва ляць” Маск ва, гэ та 
не пры ня се ча ка на га збаў лен ня. Ка лі 
ў Бе ла русь дэ ма кра тыю бу дуць нес ці дэ
фак та ма скоў скія эмі са ры, кштал ту ся
мей най па ры Цап ка лаў, скон чыц ца гэ та 
не паз беж на кеп ска. Ха рак тэр ны мо мант 
як у вы ра шаль ны мо мант, фак тыч на ў га
лоў ны дзень, Ве ра ні ка Цап ка ла кі ну ла 
без па пя рэ джан ня Ці ха ноў скую і з’е ха ла 
ў Маск ву, свед чыць пра мно гае. Пу ці ну 
най больш вы год ны ва ры янт мак сі маль
на ас лаб ле на га Лу ка шэн кі з ад па вед ны
мі на ступ ства мі і яш чэ больш шчыль ны
мі „бра тэр скі мі аб дым ка мі”. І да гэ та га 
па куль усё ідзе.

Ін шая ілю зія, што „За хад нам па мо жа”, 
па сту по ва раз вей ва ец ца. Бе ла ру сы мо
гуць раз ліч ваць толь кі на са лі дар насць 
асоб ных па лі ты каў і па лі тыч ных плы няў, 
пе ра важ на з Ус ход няй Еў ро пы. Што да
ты чыць мац ней шых дзяр жаў За ход няй 
Еў ро пы, кі раў ні цтва Еў ра са ю за, то яны 
чвэрць ста год дзя ідуць у рэ чыш чы рэ ал
па лі тык і шчыль на суп ра цу юць з крам
лёў скім рэ жы мам і яго ато жыл ка мі. 
Уся гэ тая па лі ты ка шро дэ раўшы ра каў, 
мер ке ляўмак ро наў да лё кая ад сап
раў д ных еў ра пей скіх ідэ а лаў сва бо ды 
і дэ ма кра тыі. Тое ж да ты чыць і ін фар ма
цый най пра сто ры. 9 снеж ня агід на бы ло 
гля дзець як у сі ту а цыі та таль на га ад к лю
чэн ня ў Бе ла ру сі ін тэр нэ ту, амаль ін фар
ма цый на га ва ку у му, шы ро ка да ступ ны 
на шым гле да чам праз ка бель ныя сет кі 
тэ ле ка нал Eu ro news ас вят ляў па дзеі 
ў Мін ску. Толь кі на дру гі дзень на гэ тым 
тэ ле ка на ле з’я ві ла ся ў ней кай сту пе ні 

большменш аб’ ек тыў ная ін фар ма цыя та
го, што ад бы ва ла ся.

Але бе ла ру ская на цыя са праў ды 
абу дзі ла ся, прач ну ла ся, здры га ну ла ся, 
праг не пе ра мен і зме ны ўла ды. Шмат лі
кія ак цыі ця гам вы бар чай кам па ніі пад 
белчыр во набе лай сім во лі кай у са мой 
Бе ла ру сі і за яе мя жой да да юць ап ты міз
му. І хо чац ца ве рыць, што „Сон ца нам 
да па мо жа — яно лю біць нас”.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

* * *
ЗА ЯВА 

Сак ра та ры я та ГА 
„Са юз бе ла ру скіх 

пісь мен ні каў”

9 жніў ня 2020 го да ў Бе ла ру сі прай ш лі 
прэ зі дэн ц кія вы ба ры. Пад час га ла са ван
ня бы лі вы яў ле ны шмат лі кія па ру шэн ні 
вы бар ча га за ка на даў ства: пе раш ко ды 
ў пра цы і зат ры ман ні гра мад скіх ак ты
ві стаў, не за леж ных на зі раль ні каў, су
пра цоў ні каў шта боў і да ве ра ных асо баў 
кан ды да таў у прэ зі дэн ты, ад сут насць 
між на род на га на зі ран ня, за ба ро на не

за леж ных эк зітпо лаў, ма ні пу ля цыі з да
тэр мі но вым га ла са ван нем, што ў вы ні ку 
ства ры ла пе ра вы шэн не яў кі вы бар ш чы
каў на шэ ра гу ўчаст каў для га ла са ван ня.

Усё гэ та ра зам з бес п рэ цэ дэн т ны мі 
па сва ёй жор ст кас ці дзе ян ня мі су пра цоў
ні каў сі ла вых струк тур у да чы нен ні да 
мір ных пра тэ стоў цаў пры вя ло да ўзра
стан ня кан ф ран та цыі ў гра мад стве і па
ста ві ла пад сум неў вы ні кі га ла са ван ня 
і ле гі тым насць дзей най ула ды як у гра
ма дзян Бе ла ру сі, так і ў між на род най 
су поль нас ці.

Сак ра та ры ят ГА „Са юз бе ла ру скіх пісь
мен ні каў” па тра буе:

спы ніць гвалт у да чы нен ні да мір
ных пра тэ стоў цаў;
не ад клад на вы зва ліць усіх зат ры ма
ных пад час вы бар чай кам па ніі 2020 
го да;
аб раць но вы склад Цэн т раль най вы
бар чай ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у су вя зі з ка тэ га рыч ным не да ве рам 
да ця пе раш няй ЦВК;
пра вес ці паў тор ныя праз ры стыя дэ
мак ра тыч ныя вы ба ры, за бяс пе чыў
шы фар мі ра ван не вы бар чых ка мі сій 
з аба вяз ко вым удзе лам прад стаў ні
коў гра ма дзян скай су поль нас ці, не
за леж ных між на род ных і бе ла ру скіх 
на зі раль ні каў.

10 жніў ня 2020 го да

—

—

—

—



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД16.08.2020              № 3316.08.2020              № 33

— Ну, да ча ка лі ся мы спра вяд лі вас ці 
бо жай, — уз ды хае Га лі на. — Ніх то не пры
ду маў бы та ко га за кан чэн ня....

Га лі на, эле ган т ная бе ла ста чан ка ў га
дах, ад ра зу па між пес ня мі і ма літ ва мі 
пер шай за вяз вае раз мо ву пра бо жую 
спра вяд лі васць. У Браньск і За ні на пі ліг
рым ку да но вых Му ча ні каў Пад ляш скіх 
пак лі ка ла яе ся мей ная па мяць.

— Я там жы ла, — ка жа. — Наг ля дзе ла
ся на страх і кол кую ва раж не чу. Яш чэ 
ў ся мі дзя ся тыя га ды лю дзі ба я лі ся свай
го ду ху. Ра бі лі ўсё, каб стаць неп рык мет
ны мі, знік нуць усім з ва чэй. І ўсё ха ва лі 
ад люд скіх ва чэй, ні ко лі не хва лі лі ся ба
гац цем, — Га лі на так са ма не наз ве свай
го проз віш ча. — Oni szyb ko doj dą, kto i co 
mó wił. Po co dla dzie ci mam ro bić kło po ty?

Са ма Га лі на з Гай наў ш чы ны, у Браньск 
пат ра пі ла за му жам. Яе цеш ча яш чэ адзы
ва ла ся пасвой му, а муж, як усе ма ла дыя, 
га ва рыў толь кі паполь ску. Цес ці ша на ва
лі яе за бе ла ру скасць. Але цяж ка бы ло ім 
вы жыць пад ад ным да хам.

— Па мя таю як раз я па мы ла пя лён
кі дзі ця ці і раз ве сі ла іх на два ры, каб 
хут чэй пра сох лі. Як раз раз гар ле та, 
спя ко та як сён ня па на ва ла. Стаю і гля
джу, бо ў та кую жа ру ўсё ўміг пра сы хае. 
Аж тут вы ля тае цеш ча і кры чыць, каб 
хут чэй усё прыб ра ла, — Га лі на ні чо га 
не ра зу ме ла, ад нак на па ло хаў яе страх 
у цеш чы ных ва чах. — Ве да е це, — пра даў
жае жан чы на, — пас ля вай ны іх да га ла 
аб ра ба ва лі су се дзіка та лі кі. За бі ра лі ўсё, 
на ват ста рыя лат кі і смяр дзю чыя ану чы. 
Гэ ты страх ні ко лі не вы вет рыў з га ла вы 
на шых лю дзей...

Доб ра што ў на шай мар ш рут цы спя
ва юць і мо ляц ца. Як раз праз мік ра фон 
агуч вае ма літ ву сам ар га ні за тар, бе ла
стоц кі рад ны Сла ва мір На за рук.

З Га лі най нам ат рым лі ва ец ца пен не 
на два га ла сы. Хоць ду маю пра пя люш кі 
і неп рык мет ны для све ту страх ах вяр 
у шчас лі выя на шы ся мі дзя ся тыя...

* * *
— А най гор шае тое, што ах вя ры лі чы лі 

ся бе ві на ва ты мі, — ка жа Аля Ха ру жая 
з Бе ла сто ка. Аля пры е ха ла для сва іх 
дзя доў і сва я коў, якія за гі ну лі ў пас ля ва
ен нае лі ха лец це ад банд. Яе ма ці, якая 
ва чы ма дзі ця ці гля дзе ла на жу дас нае 
за бой ства, хва рэ ла псі хіч най хва ро бай. 
— Ёй зда ва ла ся, — цяг не мая су бя сед ні
ца, — што баць кі за гі ну лі па яе ві не. Што 
гэ та яна іх за мар да ва ла...

Згу стак эмо цый пры му шае нас па маў
чаць, узяць све жы глы ток па вет ра. На
суп раць б’юць зва ны кас цё ла.

— Я са ма доў гі час ад чу ва ла ся бе ві на
ва тай, — да паў няе мая су бя сед ні ца, — бо 
не га ва ры ла пра ся мей ную тра ге дыю поў
ным го ла сам. Ча му яш чэ мне прый ш ло ся 
цяр пець за сваю крыў ду, са ро мец ца чу жо
га зла чын ства, ад чу ваць ся бе гор шай?

Аля ве рыць, што ка на ні за цыя вась мі
дзе ся ці Па кут ні каў Пад ляш скай зям лі 
штур х не наш на род да шы рэй шай прас
ве ты. Што лю дзі больш бу дуць ца ніць 
сваю мо ву, куль ту ру, спад чы ну.

— А сён ня па ма лю ся за тое, — ка жа бе
ла стоц кая на стаў ні ца, — каб лю дзі, якія 
бы лі ах вя ра мі, пе ра ста лі ба яц ца. Гэ та ж 
та кая па ку та... не, не ра ска заць...

З апош ні мі сло ва мі пе ра сту па ем па
рог цар коў кіму ра ван кі ў Брань ску. Ужо 
з прыт вор ка ахі нае нас ла ска васць по зір
каў свя тых на ад рэ стаў ра ва ных іко нах 
і фрэ сках. Усю ся рэ дзі ну зай ма юць крэс
лы. Праз сце ны і пры ад к ры тыя дзве ры 
пра бі ва ец ца ба га служ ба ў кас цё ле.

— А ў вас заў сё ды так мно га лю дзей? 
— пы таю ў спа да ра Сця па на за свяч ным 
яш чы кам.

— Столь кі на ро ду як сён ня даў но тут 
не ба чы лі, — чую ў ад каз. — У Брань ску 
нас жмень ка. Ды са ма цар к ва лі чыц ца 
фі лі я лам па ра фіі ў Ма ле шах. Ну і адзін 
ба цюш ка, Марк Які мюк.

* * *
— Але гэ та цал кам не так, — ка жа мне 

на ста я цель. — За раз мне да па ма гае рэ зі
дэнт, ба цюш ка Яў ге ній Сушч. Дзя ку ю чы 
гэ та му па ня дзе лях ба га служ бы ад бы ва
юц ца ўжо ў абедз вюх цэр к вах...

На пра сто ле ўпер шы ню па кла дзе на 
іко на Пад ляш скіх му ча ні каў, За ле шан
ская Ба га ро дзі ца і сім ва ліч ны са стаў 
па кут ні каў.

— Ве да е це, цяж ка бы ло ўсіх змяс ціць 
на ад ной дош цы, та му тут толь кі прад

стаў ні кі з на шых па цяр пе лых вё сак. Да лё
ка не ўсе свя тыя. Але мы гэ та вып ра вім!

Ба цюш ка ду мае, каб на пі саць яш чэ 
та кія іко ны, дзе бу дуць усе му ча ні кі 
з яго па ра фіі. На пэў на асоб ную іко ну 
за ка жуць для па кут ні каў з За нёў. Ін шая 
бу дзе прыс ве ча на свя тым са Шпа коў. Іх 
да клад на пад пі шуць, каб ніш то не сцер
ла ся з па мя ці...

— А сён ня ўпер шы ню мы зас пя ва ем 
ім ве лі чан не, — да дае з го на рам ба
цюш ка, але і ві да воч ным хва ля ван нем. 
У вы ка нан ні апош няй за да чы вы дат на 
прыс лу жыц ца на ша па лом ні цтва, якое 
пад ма цуе мяс цо вы хор.

Бо хор у Брань ску і Ма ле шах гэ та 
ўраж лі вая спа да ры ня Ні на. Ка лі пы таю 
ў яе, дзе вы стой ва юць на ха рах аль ты, 
чую ў ад каз:

— У са ма аль ты і сап ра ны.

Лі тур гія, як не дзіў на, па ча ла ся з па
ні хі ды ды за вяр шы ла ся ма леб нам за 
зга да ных ужо ве лі чан нем Па кут ні каў 
Пад ляш скай зям лі, што па цяр пе лі за 
Хры ста.

— Гэ та і ёсць бо жая спра вяд лі васць, 
— ка жа ўзра да ва ная Га лі на, мая су бя сед
ні ца з пі ліг рым ка вай мар ш рут кі.

А я ўзі ра ю ся ў ку пал раз ма ля ва ны 
фрэ ска мі з апо ста ла мі. Гі ста рыч ны 
мо мант пра бі ва ец ца да ма іх маз гоў, ці 
хут чэй да сэр ца. Гэ тая гі сто рыя на столь
кі іш ла неп рад ка заль ны мі шля ха мі ды 
на ват з ма ім сціп лым удзе лам.

* * *
У пі ліг рым ку, ар га ні за ва ную бе ла стоц

кім Бра цтвам трох іе рар хаў, у Браньск, 
За ні і Пу ха лыСта рыя, ня гле дзя чы на 
страх пе рад пан дэ мі яй і ўсе аб ме жа ван
ні, я не маг ла не па е хаць. І гэ та не та му, 
што ся род лі ку свя тых апы ну лі ся ге роі 
ма іх рэ пар та жаў. У гэ ты дзень — 26 лі пе
ня 2020 — за вяр шыў ся са мы страш ны 
і не за быў ны мо мант у ма ім жур на ліс ц
кім жыц ці. Ле там 1994 го да, да клад на 
26 га доў та му, я па бы ва ла як жур на ліст 
у Пу ха лахСта рых і на ка та ліц кіх мо гіл
ках у Клі хах, што на Брань ш чы не. У гэ ты 
дзень як раз ра ска па лі ма гі лу ва за коў. 
На вер ху, ля брац кай ма гі лы, у роў ных ку
чах ля жа лі па сар та ва ныя ра бры ны, га лё
нач ныя кост кі, паз ва ноч ні кі, чэ ра пы ва
за коў. Жмень ка ся мей ні каў, якая вы стой
ва ла над ма гі лай, зда ва ла ся жа лоб ным 
вэ лю мам, це нем. Ад ві до віш ча пра ні каў 
прыг ня таль ны ту пы боль у жы выя кос ці. 
Ду шу апа на ва ла не вы ка за ная крыў да. 
Усе сло вы за мер лі, ды ра зам з імі, зда ва
ла ся, уся пры ро да — дрэ вы, тра ва, ка мя
ні. На ват гу кі па ні хі ды, якую чул лі ва спя
ваў ай цец Ян Ра ман чук з Чы жоў, дзесь ці 
нік лі, быц цам глы та ла іх рос пач ная 
хма ра жа лю. Усе, хто ста яў над ма гі лай 
у ат ру пя не лай ці шы ні, пла ка лі. Пла ка лі 
ў маў чан ні, у за са ром ле нас ці, у па чуц ці 
бяс сіл ля. Праз дзе сяць хві лін, а мо жа 
і даў жэй яш чэ. Час та ды за ці наў ся, мя ша
лі ся воб ра зы су час нас ці і мі ну ла га. Пла
ка лі, бо ніх то не ве даў, які лёс суст рэ не 
ад ка па ныя кос ці і нас са міх. Сто я чы на 
ха рах у брань скай цар к ве час мне так са
ма за ці наў ся, ха ця ў га ла ве ўжо паве лі
код на му гу ча лі сло вы па лом ні цы Га лі ны 
пра бо жую спра вяд лі васць...

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Я па ма лю ся за тое, каб лю дзі, 
якія ста лі ах вя ра мі, пе ра ста лі 
ба яц ца...
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Па ста ян ныя ўдзель ні кі Між на род
на га фе сты ва лю Бе ла веж скіх 
ма стац кіх ін тэг ра цый «Пе ра
то ча», якія 1 жніў ня пры бы лі 

ў ам фі тэ атр у Бе ла ве жы на ХVІ ІІ вы пуск 
гэ та га ме ра пры ем ства, ве да лі, што яго бе
ла ру ская наз ва аба зна чае мес ца пе рад то-
кам у клу ні. Ве да лі так са ма, што ў мі ну лым 
у клу ні і по бач яе ў на шых вё сках ла дзі лі ся 
вя сель ныя і ін шыя гас ця ван ні з тан ца мі. 
Ад нак у гэ тым го дзе боль шасць пуб лі кі 
«Пе ра то ча» са ста ві лі ту ры сты, якія шмат
люд на ад па чы ва лі ў Бе ла ве жы і на ва коль
ных пуш чан скіх мяс цо вас цях і за ці ка ві лі ся 
куль ту рай пуш чан ска га рэ гі ё на. Мно гія 
з іх упер шы ню тра пі лі на «Пе ра то ча» і ме лі 
маг чы масць па зна ёміц ца з зай маль ным 
пе сен ным рэ пер ту а рам бе ла ру скіх ка лек
ты ваў і бе ла ру скай спя вач кі, якія ў гэ тым 
го дзе са ста ві лі па ло ву вы ка наў цаў. Маг лі 
так са ма па гля дзець вы ступ лен ні па ля каў, 
лі тоў цаў, яў рэ яў і цы га ноў. Фор му лу вя дзен
ня «Пе ра то ча» на дзвюх мо вах — бе ла ру
скай і поль скай — ста ноў ча ўспры ма лі ту
ры сты, якія ме лі маг чы масць па чуць мо ву 
ўсход ніх су се дзяў Поль ш чы.

ХVІ ІІ Між на род ны фе сты валь «Пе ра то
ча2020» па чаў ся з вы ступ лен ня тру ба ча Ан
джэя Чар нэц ка га, які што дзень пра цуе ў бе
ла веж скай гас ці ні цы «Зуб роў ка». Ад к ры лі 
ме ра пры ем ства стар шы ня Фон ду «Цар
коў ная му зы ка» Мі ко ла Буш ко, які ко рат ка 
раст лу ма чыў ха рак тар шмат куль тур на га 
ме ра пры ем ства і ды рэк тар Бе ла веж ска га 
ася род ка куль ту ры Марк Зуб рыц кі, які пры
ві таў удзель ні каў фе сты ва лю ад імя вой та 
Бе ла веж скай гмі ны Аль бер та Літ ві но ві ча. 
Га на ро вы пат ра нат над «Пе ра то чам» ажыц
цяў ляў мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод
ства. Ме ра пры ем ства ўда ла вёў Ра дас лаў 
Дам б роў скі. У ад па вед нас ці з са ні тар ным 
рэ жы мам ка ля сцэ ны бе ла веж ска га ам фі
тэ ат ра бы ла вы дзе ле на і аб ве дзе на лен тай 
тэ ры то рыя для пуб лі кі.

— Мы за хоў ва ем рэ жым, які аба вяз вае 
ў час пле нэр ных ме ра пры ем стваў. На ад
ве дзе най для «Пе ра то ча» пля цоў цы яго 
ўдзель ні кі ся дзяць у ма сач ках, а ра ней ме лі 
маг чы масць абез за ра зіць ру кі. Ця пер у Бе
ла ве жы ад па чы вае вель мі мно га ту ры стаў 
і яны са стаў ля юць вя лі кую част ку пуб лі кі. 
Лю дзі, пры е хаў шыя на ад па чы нак у Бе ла
веж скую пуш чу з роз ных рэ гі ё наў Поль ш
чы, ма юць маг чы масць па зна ёміц ца ў нас 
з куль ту рай на цый, якіх прад стаў ні кі жы лі 
ў на ва кол лі Бе ла веж скай пуш чы. Сён ня, 
як і ў па пя рэд ніх га дах, прэ зен ту ем най
больш бе ла ру ска га рэ пер ту а ру, з якім вы
сту па юць леп шыя бе ла ру скія ка лек ты вы, 
а Ка ця ры на Ці ха нюк са Збу ча зап рэ зен туе 
не ап ра ца ва ны фаль к лор. У гэ тым го дзе 
зза ка ра на ві ру са не маг лі пры ехаць ка
лек ты вы з Бе ла ру сі, Ук ра і ны і Ра сіі, ад куль 
вы ка наў цы вы сту па лі ў мі ну лых га дах. 
Поль скую, яў рэй скую і ром скую куль ту ру 
зап рэ зен ту юць ка лек ты вы з Поль ш чы, а лі
тоў скую па ка жа ка лек тыў з Літ вы, ад куль 
вы ка наў цы мо гуць пры яз джаць сва бод на. 
Так са ма зза пан дэ міі і эка на міч ных скла
да нас цей мы ра шы лі ся не пра сіць на шых 
спон са раў да дат ко вай да па мо гі. Па коль кі 
да та цыя Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад
мі ніст ра цыі, якая ўспа ма га ец ца срод ка мі 
Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га ва
я вод ства не вя лі кая, ра шы лі ся мы, што фе
сты валь бу дзе пра цяг вац ца не два дні, як 
бы ло да гэ тай па ры, а толь кі адзін дзень. 
Важ на нам да па мо га Бе ла веж ска га ася род
ка куль ту ры, які вы сту пае су ар га ні за та рам 
на ша га ме ра пры ем ства, — ра ска заў Мі ко
ла Буш ко, стар шы ня Фон ду «Цар коў ная му
зы ка» ў Гай наў цы, які ар га ні зуе «Пе ра то ча» 
ў суп ра цоў ні цтве з Бе ла веж скім ася род кам 
куль ту ры.

Ды рэк тар БАК Марк Зуб рыц кі вы сту
піў так са ма на сцэ не як ма стац кі кі раў нік 
і акам па ні я тар бе ла веж ска га бе ла ру ска га 
ка лек ты ву «Ру ча ёк», які вы сту піў пер шым 
з ці ка вым бе ла ру скім эст рад ным рэ пер ту а
рам, што вель мі спа да ба ла ся пуб лі цы.

— «Пе ра то ча» — пер шае вя лі кае ме ра
пры ем ства ў Бе ла ве жы з ча су спы нен ня 

ім п рэз зза ка ра на ві ру са. Мы, згод на з са
ні тар ны мі пат ра ба ван ня мі, вы дзе лі лі пля
цоў ку для 80 ча ла век. Ад нак асо бы за ці каў
ле ныя вы сту па мі на сцэ не так са ма ста яць 
і шпа цы ру юць паза пля цоў кай. Чар го вай 
пле нэр най ім п рэ зай у Бе ла ве жы бу дзе 
бе ла ру скае ме ра пры ем ства «Роз на га лос
се», якое ла дзіць наш ася ро дак куль ту ры. 
Нам важ на, каб дзей ні чаць у даз во ле ных 
рам ках, па коль кі ў на шых ме ра пры ем ствах 
пры мае ўдзел мно га ту ры стаў з роз ных 
рэ гі ё наў Поль ш чы. Наш ка лек тыў «Ру ча
ёк» вы сту пае сён ня з бе ла ру скі мі пес ня мі 
дру гі раз у гэ тым го дзе. Пер шы раз мы 
зап рэ зен та ва лі ся ў час бе ла ру ска га фэ сту 
ў Ягад ні ках, а сён ня вы сту па ем на «Пе ра то
чы». У ад ным і дру гім вы пад ку важ на, каб 
ці ка ва па ка заць наш пе сен ны рэ пер ту ар, 
— ска заў ды рэк тар Бе ла веж ска га ася род ка 
куль ту ры Марк Зуб рыц кі.

— Мы, як прад стаў ні кі Бе ла ве жы, што
год вы сту па ем на «Пе ра то чы» з бе ла ру скі
мі тво ра мі пе рад ту ры ста мі, якія са стаў ля
юць вя лі кую част ку пуб лі кі. Мы ста ра ем ся 
за ці ка віць пуб лі ку на шы мі пры го жы мі пес
ня мі, якія ў нас спя ва лі ся здаў на, — ска за лі 
чле ны ка лек ты ву «Ру ча ёк», якія пас ля вы
ступ лен ня на сцэ не прый шлі ў ам фі тэ атр, 
каб па гля дзець ін шых вы ка наў цаў.

Пас ля «Ру чай ка» жніў ныя і се на кос
ныя пес ні вы ка на ла Ка ця ры на Ці ха нюк 
са Збу ча. Яе не ап ра ца ва ны, аў тэн тыч ны 
фаль к лор так са ма спа да баў ся пуб лі цы як 
мяс цо вая ад мет насць здаў на ха рак тэр ная 
рэ гі ё ну Бе ла веж скай пуш чы.

— Я вы кон ваю аў тэн тыч ныя пес ні без 
акам па не мен ту. Так спя ва лі ў нас у мі ну
лым. Гэ та нам но га больш скла да на, чым 
спя ваць пад акам па не мент. Вы сту паю 
з пес ня мі, якія на ву чы ла ся спя ваць ад 
сва ёй ма мы ў На ві нах. Ка лі я вый ш ла 
за муж у Збуч, тут най час цей ма ла дыя спя
ва лі ў час вя сел ляў, хрыс цін і ся мей ных 
су стрэч. Мы ў Збу чы за сна ва лі ка лек тыў, 
які вы кон ваў даў нія пес ні. «Збу чан кі» вы
сту па лі двац цаць га доў. За раз я на сцэ не 
спя ваю со ла. Аў тэн тыч на га фаль к ло ру за
раз прэ зен ту ец ца што раз менш, але вар та 
па каз ваць яго, каб ін шыя ве да лі, як у мі ну
лым спя ва ла ся, якія бы лі ме ло дыі і тэк сты. 
Ме ра пры ем ства ад бы ва ец ца тут быц цам 
на пе ра то чы, пе рад то кам у клу ні, дзе па
а ба пал склад ва лі збож жа і се на. Мі ко ла 
Буш ко па пра сіў мя не за спя ваць даў нія жніў

ныя і се на кос ныя пес ні. Пад час ма ёй мо
ла дас ці жан чы ны спя ва лі та кія пес ні ў час 
пра цы, вяр та ю чы ся з по ля і на ла вач ках, 
— рас па вя ла Ка ця ры на Ці ха нюк.

Пад час сё лет ня га «Пе ра то ча» па шан ца
ва ла з над вор’ ем. Бы ло со неч на і цёп ла. Ся
род пуб лі кі най больш бы ло асоб ся рэд ня га 
і ста ла га ўзро сту. Пры бы лі так са ма баць кі 
з ма лень кі мі дзет ка мі. Мо ладзь слу ха ла 
му зы ку сто я чы. Вы ступ лен ні гля дзе лі так
са ма лю дзі, што ся дзе лі да лей ад сцэ ны 
за сто лі ка мі пры лар ках з фастфу да мі. 
Мож на бы ло так са ма ку піць бе ла веж скія 
і пры ве зе ныя звон ку су ве ні ры і ла сун кі. 
Жан чы ны з Гур т ка вя ско вых гас па дынь «Лі
пі нян кі» з Лі пін пры бы лі на «Пе ра то ча», каб 
саб раць срод кі на ля чэн не цяж ка хво ра га 
Яку ба з Гай наў кі.

— Мы пра па ну ем са лод кі па ча сту нак, 
ча сту ем ка вай і гар ба тай, а асо бы, якія па ка
ры ста юц ца на шай пра па но вай, укід ва юць 
у скар бон ку гро шы. Па пры чы не ка ра на ві
ру са не ад бу дзец ца буль ба фэст у Лі пі нах, 
па коль кі не ве да ем, якія бу дуць умо вы 
ар га ні за цыі пле нэр ных ме ра пры ем стваў 
у па чат ку ве рас ня, — за я ві ла стар шы ня аб’
яд нан ня «Кры ні ца» ў Лі пі нах Ка ця ры на Яку
боў ская, якая так са ма дзей ні чае ак тыў на 
ў гур т ку гас па дынь.

Паак цёр ску вы сту піў бе ла ру скі ка лек
тыў на стаў ніц «Сві та нак» з Прад ш кол ля 
№ 14 з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо ве ў Бе ла сто ку, які ў Бе ла ве жы 
за ха піў пуб лі ку аў тар скай аран жы роў кай 
бе ла ру скіх пе сень.

Ад на дзён нае «Пе ра то ча-2020» 

— Ка лі мы сю ды пры е ха лі, ад чу лі спа
кой у сэр цах, так як мо жа ад чу ваць ся бе 
ча ла век, які апы нец ца ў ся рэ дзі не Бе ла
веж скай пуш чы. Мы ў ас ноў ным спя ва
ем на род ныя бе ла ру скія пес ні ў сва ёй 
аў тар скай аран жы роў цы, але вы кон ва
ем так са ма аў тар скія пес ні. Мы ця пер 
пе ра ра бі лі кры ху наш аў тар скі твор «Мо
ла дасць», які паў стаў на сло вы вер ша 
Юр кі Ба е ны, — ска за лі чле ны ка лек ты ву 
«Сві та нак» з Бе ла сто ка Ан на Ба бік, Аль ж
бе та Ба ра вік, Да ну та Ты ма шэ віч і Ві ка Ка
цю бай ла, якая з’яў ля ец ца іх ма стац кім 
кі раў ні ком.

Ці ка ва зап рэ зен та ва ла ся з поль скім 
рэ пер ту а рам «Кур пёў ская ка пэ ла» з Лом
жы, а з лі тоў скім — фолькка пэ ла «Liu ta u
ras and Com pa ny» з Віль ні, якія ка ры ста лі
ся на род ны мі ін ст ру мен та мі. Клез мер скі 
ка лек тыў «Штэтл» з Вар ша вы ўда ла 
зап рэ зен та ваў яў рэй скія тво ры, якія да 
Дру гой су свет най вай ны спя ва лі ся ў не вя
лі кіх га рад ках Поль ш чы. Ка лек тыў пес ні, 
му зы кі і тан ца ро маў «Ра ман ца» з Оль
ш ты на за ці ка віў пуб лі ку энер гіч най і ме
ла дыч най ром скай му зы кай. Апош нім 
зай маль на зап рэ зен та ваў ся ка лек тыў 
«Су ве нір» з Бе ла сто ка, які ў ці ка вай аран
жы роў цы вы ка наў бе ла ру скія тво ры.

— Мы ра ней вы сту па лі пад наз вай 
«Ко шы кі», а ця пер спя ва ем як ка лек тыў 
«Су ве нір» з Бе ла сто ка. У 1985 го дзе на 
фе сты ва лі ў Зя лё найГу ры я вы сту піў 
з ка лек ты вам «Ко ла кал». За ня лі мы там 
трэ цяе мес ца і ат ры ма лі брон за вы са ма
вар. Га ва ру вам пра гэ та та му, што на шы 
вы сту пы апіс ва лі ся ў тыд нё ві ку «Ні ва», 
— за я віў Мі ра слаў Аляк сей чук з «Су ве ні
ра».

— Мы вы сту па ем на ад кры тых кан цэр
тах і зак ры тых ме ра пры ем ствах, а так са
ма спя ва ем на вя сел лях. Пер шы раз вы
сту па ем на «Пе ра то чы». Бу дзем спя ваць 
пабе ла ру ску, але адзін твор вы ка на ем 
на грэ ча скай мо ве. Амаль па ло ву на ша
га рэ пер ту а ру скла да юць бе ла ру скія 
пес ні, але мы спя ва ем так са ма на шас ці 
ін шых мо вах, — за я віў Ан д рэй Жа мой да 
з бе ла стоц ка га «Су ве ні ра», які так за ха
піў пуб лі ку, што тая ра шы ла ся за стац ца 
на «Пе ра то чы» амаль да поў на чы.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

n Ка лек тыў «Ру ча ёк» з Бе ла ве жы

n Ка лек тыў «Сві та нак» з Бе ла сто ка

n Ка ця ры на Ці ха нюк са Збу ча

n Фольк-ка пэ ла «Liu ta u ras and Com pa ny» з Віль ні (Літ ва)

n «Кур пёў ская ка пэ ла» з Лом жы
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На пра ця гу апош ня га тыд ня 
ў Бе ла сто ку дзя сят кі прад-
стаў ні коў бе ла ру скай ды яс-

па ры ды жы ха роў го ра да су стра ка лі ся 
на ак цы ях, каб вы ка заць са лі дар насць 
са сва і мі су ай чын ні ка мі і су се дзя мі. 
Плош ча Кас цюш кі ці ву лі ца Элек т-
рыч ная, дзе зна хо дзіц ца Ге не раль нае 
кон суль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за паў-
ня лі ся бел-чыр во на-бе лы мі сця га мі 
і пес ня мі лю дзей, якія ве раць у пе ра ме-
ны ў Бе ла ру сі, ня гле дзя чы на вы ні кі прэ-
зі дэн ц кіх вы ба раў.

За апош ні ме сяц жы ха ры Бе ла сто ка 
на пэў на больш па ці ка ві лі ся тым, што 
ад бы ва ец ца за ўсход няй мя жой і лепш 
па зна ёмі лі ся з бе ла ру скай ды яс па рай 
Бе ла сто ка, якая не та кая ма лень кая. 
Прэ зі дэн ц кая кам па нія, а з ёй зат ры
ман ні, пе рат ру сы і арыш ты па лі тыч ных 
апа нен таў кі раў ні ка дзяр жа вы Аляк сан
д ра Лу ка шэн кі хва ля ва ла па лі тыч ных 
і эка на міч ных міг ран таў, якія апы ну лі ся 
ў ста лі цы Па д ляш ска га ва я вод ства. 
Та му ў час ак цый, якія прай ш лі на Плош
чы Кас цюш кі (04.08) і пад бе ла ру скім 
ген кон суль ствам (07.08) вы каз ва лі свой 
су пра ціў для па лі ты кі і тэ ро ру, зза яко га 
трэ ба бы ло ім па кі нуць ра дзі му.

— Я быў на ак цы ях у Бе ла ру сі ў 2004, 
2006, 2007 i 2010 га дах. Усе доб ра па
мя та ем, што там ад бы ло ся, — ска заў 
Юра ў час ак цыі на Плош чы Кас цюш кі. 
— Я не меў вы ха ду, трэ ба бы ло ўця каць 
з Бе ла ру сі. Усёта кі кож ны раз хо чац ца 
ве рыць, што ўсё бу дзе доб ра, што ўсё 
па мя ня ец ца. Ня гле дзя чы на мі ну лае, мы 
ве рым у гэ та і за раз.

Дэ ман ст ра цыя, якая прай ш ла 4 жніў
ня на Плош чы Кас цюш кі, бы ла сар га ні за
ва на дэ пу та там Ро бер там Тыш ке ві чам 
і Бе ла ру скім до мам у Вар ша ве. Яго стар
шы ня Алесь За рэм бюк на га даў пры сут
ным, што Бе ла сток і Пад ляш ша заў сё ды 
пад трым лі ва лі Бе ла русь у яе дэ ма кра
тыч ных пам к нен нях:

— Бе ла сток, гэ та шмат куль тур ны го
рад, у якім пра жы ва юць роз ныя на цыі. 
У час ак цыі, якія тут пра хо дзі лі, не бы ло 
ні я ка га не га ты ву, не бы ло ні ко га, хто 
за пя рэ чыў бы гэ тай ак цыі. Бе ла сток 
і Пад ляш ша пад т рым лі ва юць дэ мак ра
тыч ную і не за леж ную Бе ла русь.

Ня гле дзя чы на не спры яль нае над
вор’е, у дэ ман ст ра цыі пры ня ло ўдзел не
каль кі дзя сят каў ча ла век — бе ла ру ская 
ды яс па ра, дэ пу та ты пар ла мен та, чы ноў
ні кі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, прад стаў
ні кі бе ла ру скай мен шас ці, ак ты ві сты 
і жы ха ры го ра да. У ру ках удзель ні каў 
бы лі сця гі Бе ла ру сі, Поль ш чы і Еў ра са ю
за. Усе скан да ва лі «So li dar ni z Bia ło ru sią», 
«Жы ве Бе ла русь».

— Я гля джу на гэ та, што ад бы ва ец ца 
ў Бе ла ру сі з гор дас цю і су мам, што сам 
не ма гу ва ўсім гэ тым удзель ні чаць, 
— ска заў Якаў Бык. — Ка лі я вяр ну ся 
ў Бе ла русь, мя не па са дзяць. Ста ра ю ся 
дзей ні чаць тут, за мя жой. Ха чу па ка заць, 
што мы не про ста з’е ха лі і ад рэ за лі ся ад 
ра дзі мы, а ўвесь час со чым за па дзе я мі 
і пе ра жы ва ем.

На дум ку Ро бер та Тыш ке ві ча ак цыя 
ў цэн т ры го ра да бы ла до ка зам са лі дар
нас ці з су се дзя мі, у якіх абу джа ец ца па
чуц цё гра мад скай су поль нас ці.

— Ме на ві та на пя рэ дад ні вы ба раў нам 
трэ ба бы ло вы раз на вы ка заць свой су
пра ціў для па лі ты кі Лу ка шэн кі, — ска заў 
па сол Сей ма Ро берт Тыш ке віч. — Тая 

ак цыя па каз вае, што мы ве да ем пра сі
ту а цыю бе ла ру саў у Бе ла ру сі, ду ма ем аб 
гэ тым і ні ко лі іх не па кі нем ад ных. Ужо 
час, каб Поль ш ча вяр ну ла ся да ро лі ак
тыў на га ўдзель ні ка ўсход няй па лі ты кі. 
Мы ве рым у гэ та, што пра цэс, які па чаў
ся ў Бе ла ру сі, ужо не спы ніц ца. Му ры рух
нуць. Бе ла русь бу дзе сва бод най і ніх то 
гэ та га не зат ры мае.

Бе ла ру саў у іх ба раць бе за пра вы 
ча ла ве ка і дэ ма кра тыю пад т ры маў так
са ма кі раў нік Ру ху «Pol ska 2050», экскан
ды дат у прэ зі дэн ты кра і ны Шы мон Га
лоў ня. Яго зак лік саб раў 7 жніў ня пе рад 
ген кон суль ствам дзя сят кі лю дзей, якія 
не па га джа юц ца з ця пе раш няй па лі ты
кай кі раў ні ка Бе ла ру сі. Пад час ак цыі вы
сту пі лі бе ла ру скія і поль скія ак ты ві сты.

— На жаль і ў Поль ш чы, і ў Еў ро пе ніх то 
не змог хут ка ад рэ а га ваць на тое, што ад
бы ва ец ца ў Бе ла ру сі, — ад зна чы ла Ка та
жы на Пэл чынь скаНа лэнч з ру ху «Pol ska 
2050». — Мы за над та за ня ты гэ тым, што 
ад бы ва ец ца ў нас. За раз та кі час, што мы 
свае праб ле мы му сім ад к лас ці ўбок і са
лі да ры за вац ца з бе ла ру са мі. Спра ва, за 
якую яны зма га юц ца, важ ная для Бе ла ру
сі, доб рая для Поль ш чы і для Еў ро пы.

Пад час ак цыі пад бе ла ру скім ген кон
суль ствам у Бе ла сто ку поль скія і бе ла
ру скія ак ты ві сты пра спя ва лі куль та вую 
пес ню «Му ры», якая і за раз аб’яд ноў вае 
лю дзей у зма ган ні за сваю сва бо ду. 
Ме на ві та за га ло вак куль та вай пес ні 
стаў ад на ча со ва ло зун гам кан цэр та ў бе
ла стоц кім клу бе «6сцян» на пя рэ дад ні 

прэ зі дэн ц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі: «Му ры 
рух нуць — Жы ве Бе ла русь!». На сцэ не 
вы сту пі лі я гур ты «Ilo&Friends», «Star sa bo
ut», Se a so nal, На ста Няк ра са ва. Бы ла так
са ма му зы ка бе ла ру скіх гур тоў, якія пад
рых та ва лі свае ві дэ а за пі сы да кан цэр та. 
Ме ра пры ем ства бы ло тран с ля ва нае па 
ін тэр нэ це ў са цы яль ных сет ках, на сай
це Ра дыё Ра цыя і тэ ле ка на ла Бел сат. 
Пад час кан цэр та пра гу ча лі за пі сы са 
сло ва мі пад трым кі бе ла ру саў. Кан цэр ту 
спа да рож ні ча лі раз мо вы пра сі ту а цыю 
ў Бе ла ру сі.

Як ін фар ма ва ла Бе ла ру скае Ра дыё 
Ра цыя ў ня дзе лю 9 жніў ня пе рад бе ла
ру скім ген кон суль ствам у Бе ла сто ку 

„Ня гле дзя чы на мі ну лае, 
мы ве рым і за раз” 

— Бе ла сток на пя рэ дад ні прэ зі дэн ц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі.

ў чар зе ча ка ла паў ты ся чы лю дзей, якія 
прый шлі ад даць свой го лас.

— За раз та кая сі ту а цыя, што прач ну лі ся 
лю дзі, якія двац цаць га доў спа лі, бо ўба чы
лі, што сён няш няя ўла да ста віць пад паг ро
зай не толь кі іс на ван не не за леж нас ці на
шай кра і ны, але про ста фі зіч нае іс на ван не 
лю дзей, — ска заў пас ля ак цыі на Плош чы 
Кас цюш кі Ана толь Міх на вец. — Я ад мыс
ло ва пры е хаў у Бе ла сток, бо мы за раз 
хо чам ар га ні за ваць бе ла ру скую ды яс па ру 
ў Поль ш чы. Ро бім плат фор му пад наз вай 
«Та ла ка2020». Усіх ту ды зап ра шаю. У нас 
ёсць кан к рэт ныя ідэі і пра па но вы дзей
нас ці. Мы мо жам неш та вы ра шыць толь кі 
та ды, ка лі бу дзем ар га ні за ва ныя.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 33-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 22 жніўня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ка ля ха ты ў са доч ку
між зя лё ных лі сточ каў
паг ля дзі:
Хоць пры ваб на па зі ра юць,
сэр цы ка мен ныя ма юць
В....
  (з на род на га)

Ад каз на за гад ку № 29: лі па. 
Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, 

вый г ра ла Ды я на Іва нюк. Він шу ем!

    

— Што ра біць, каб хут чэй зля цеў час? — спы та ла 
ад на ву ча ні ца.

— А што, хо чац ца ў шко лу?
— Яш чэ як, вель мі, вель мі хо чац ца...
Як стам ляе ча кан не і няў пэў не насць, ві даць па сё-

лет ніх ка ні ку лах. Усіх тур буе пы тан не: ці з ве рас ня 
пач нец ца нар маль ная шко ла? Шмат дзя цей моц на 
па ёй за су ма ва ла. На ву ка, ад нак, пры ем ная рэч. Дзя-
ку ю чы ёй сэн соў на ду ма ем пра жыц цё, ча гось ці хо-
чац ца...

— Цяж ка ад па чыць у та кія ка ні ку лы, — ка жа на-
ша сяб роў ка, — ка лі кож ны дзень чу еш пра ўсё боль-
шую коль касць зах вор ван няў на ка ра на ві рус. Ці гэ та 
не па мя шае вяр нуц ца ў шко лу? Ці да лей прый дзец-
ца аб ме жа вац ца да ды стан цый на га на ву чан ня?

— Не ка то рыя хва ляць та кі спо саб на ву чан ня. Ка-
жуць, што менш на ву кі. А за раз ка ні ку лы. Не лепш 
на хві лі ну за быц ца пра шко лу?

— Але шко ла — гэ та так са ма сяб ры. А за раз усе раз-
дзя лі лі ся. На ват фей с бук пе ра стаў ці ка віць. Ма ла хто 
ста віць здым кі з ад па чын ку. Да та го, — да дае на ша 
сяб роў ка, — трэ ба вяр тац ца да ма сак, а з та кой «аз-
до бай» на тва ры ні дзе не бу дзеш са бой хва ліц ца...

Так ці інакш, ка ні ку лы ў час пан дэ міі — цяж кая 
спра ва. А вы як ду ма е це? Ці за су ма ва лі па шко ле? Пі-
шы це нам! Бу дзе ці ка ва і час хут чэй зля ціць.

(гак)

Ц я ж  к і я 
к а  н і  к у  л ы !

КАР ШУН — птуш ка, якая бы ла 
для на шых прод каў сім ва лам 
дра пеж нас ці і ра шу час ці. Та кім 
сло вам наз ва лі за бі я ку ды ка за-
лі пра яго: Ён па ля цеў як кар-
шун! Дра пеж ныя якас ці гэ тай 
птуш кі на столь кі ўраж ва лі ста-
ра жыт ных бе ла ру саў, што яны 
ве ры лі ў та кі ры ту ал. Вель мі 
са чы лі, якое пер’е трэ ба пак лас-
ці ў па душ ку, на якой кла дзеш 

га ла ву. Ка лі ў ёй пак лас ці 
кар шу но вае пер’е, то з яе 
ўця чэ пер’е ўся кіх ін шых 
пту шак. Пер’е кар шу на 
па жа да на бы ло пак лас ці 
ў па душ ку ва я рам, якія 
вып раў ля лі ся ў кры ва выя 
па хо ды.

І яш чэ ка ла рыт ная ці ка ві на: 
лю дзі лі чы лі, што кар шун гэ та 
зя зю ля, якая пас ля Пят ра пе-
ра ста ва ла ку ка ваць. Зя зю лі не-
пры кмет на зні ка лі з по ля зро ку 
ча ла ве ка, а за мест іх з’яў ляў ся 
ме на ві та па доб ны на іх ма ла ды 
кар шун.

На Пад ляш шы больш вя до мая 
наз ва — шу ляк. Ча сам кар шу на 
па мыл ко ва блы та лі з ка няй, 

якой Бог, па на род ных уяў лен-
нях, за ба ра ніў піць ва ду з ва да-
ё маў ды яна бы ла вы му ша на 
піць толь кі даж джа вую ва ду. Гэ-
та бы ло па ка ран не за тое, што 
пас ля па то пу, яна ад мо ві ла ся да-
па ма гаць ін шым птуш кам чыс-
ціць мо ра. Ды не вы пад ко ва, 
крык кар ша ка звяз ва лі з бліз-
кім на ды хо дам даж джу.

Кар шун ча ста пры но сіў шко-
ду на шым прод кам, на па да ю чы 
на ку рэй, та му іх гна лі ад два-
роў і зніш ча лі. Су праць кар шу на 
ў на шых прод каў іс на ва ла шмат 
зас це ра галь ных аб ра даў. Асаб-
лі ва квіт не ла слоў ная ма гія. Іх 
на пры клад на Ка ля ды на зы ва лі 
«га лу ба мі», праз гэ та зас це ра-
га лі ся пе рад іх аг рэ сі яй. Су вязь 
між хат ні мі птуш ка мі і кар-
шу на мі да во лі цес ная ў фаль к-
ло ры. Лю дзі, на пры клад, ка лі 

зла ва лі ся на сва іх га дун цоў, 
кры ча лі: Каб вас кар шун паб раў! 
Кар шун апы нуў ся і ў на род ных 
ла ян ках. Пра не лю бі ма га ча ла-
ве ка ў нас га ва ры лі так: Ах ты, 
кар шу но вае мя са! 

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

гак

Аляксей Трубкін 
з дачушкай Басяй

Хлопчык Лазарка
Ходзяць людзі па Беластоку,
і свае, і прыезджыя,
як хадзілі год столькі,
па справах, і незалежныя,
жылі, прадавалі, вучыліся,
будавалі, куплялі і ткалі,
кармілі, лячылі, маліліся,
дзетак сваіх гадавалі.
Гоман стаяў у Беластоку
моў размаітых тутэйшых,
а гаманілі ўсе з толкам,
не выбераш моў разумнейшых,
бо дагаворышся байкі,
калі зразумець хочаш суседа,
на Баярах ці на Ханайках,
на вуліцы Добрай ці Сеннай...
Марыць Лазар: доктарам буду,
лячыць буду вочы бацькам і іх дзецям,
І такую нам мову здабуду,
каб маглі зразумець усе на свеце,
адну мову. Людвік-Лазар ідзе,
той маленькі, з кнігай у школу,
хочаш, сам цябе падвядзе:
руку дай, усміхніся наўкола!
  Міра ЛУКША
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№ 33-20
За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва-

мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным 
та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш-
лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 29-20: 
Плыт, ста так, хма ра, жу жал ка, жук, 

фар ба, му ха, Іза, Ян, вы ба ры, Ада. Юха, 
жу ры, ру ка, стаж, яр, Афі ны, ва да лаз, 
кра са, ба а баб, аў ра.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Юля 
Га вор ка і Мі ле на Фе да рук. Він шу ем!

Taksówkarz

Morze

Sierpień

Pęk
słomy

Leśniczy
Gen

Bierz

Okno

Liryk

Klasa
Wszyscy Róża

Żar

Żal

Rumianek

News

Śmiecie

О, мой 
няз вод ны 
ра да вод!

Ге не а ла гіч нае дрэ ва — мы 
яго доб ра ве да ем! Яно па каз-
вае су вя зі ў выг ля дзе раз га-
лі на ва на га дрэ ва. Кож на му 
з вас, хто ша нуе прод каў, 
вар та ад п ра віц ца ў па да рож-
жа па ся мей най па мя ці. Мно-
гія ка жуць, што як раз там 
ад шу ка лі са міх ся бе. Ня хай 
да па мо гай у гэ тай за да чы бу-
дзе ма лю нак (па вод ле Але ны 
Ша лі мы). У ка ра нях дрэ ва 
на пі шы це сваё проз віш ча, 
на ства ле на ма люй це герб 
свай го ро ду (даз ва ля ец ца 
фан та зі ра ваць), на га лін ках 
паз нач це баць коў, дзя дуль 
і ін шых сва я коў. А да пра цы 
хай нат х няе вас верш Але ся 
Пісь мян ко ва.

Размалюйце!

Прод кі
Ка лі мар нею ад ня год
і сэр цу цес на,
Я ўспа мі наю ра да вод
і прод каў пес ні.
Яны ідуць за го дам год
з мя чом і плу гам.
О, мой няз вод ны род,
Ён моц ны ду хам.
Імё ны па мяць бе раг ла,
вя ла праз цер ні,
Каб я не се яў зла,
а толь кі — зер не.
Да іх іду я зноў і зноў,
ім ве ру свя та,
Та му й вя ду сва іх сы ноў
да іх на ра ду.

Час на асаб лі вую стра ву, якая 
заў сё ды аса цы ю ец ца з бе ла ру скай 
кух няй. Па вод ле гур ма наў ве раш ча-
ка ўплы вае не толь кі на сма ка выя 
рэ цэп та ры, але моц на пад ба дзёр вае 
і дае пры ток энер гіі. Ці ка ва, што 
стра ву дзе-ні дзе на зы ва юць «чор-
най по ліў кай» і яе па да юць ад кі ну-
тым жа ні хам. Мы да клад на не ве да-
ем ці Адам Міц ке віч як раз пі саў пра 
та кую ве раш ча ку ў «Па ну Та дэ ву шу», 
па коль кі ў Бе ла ру сі іс нуе шмат ва ры-
ян таў гэ тай стра вы. Мы пра па ну ем 
вам зэль вен скі рэ цэпт, па вод ле «Бе-
ла ру скай кух ні» Юры Ка чу ка.

Склад ні кі:
700 грам сві ных раб рын,
100 грам са ла
1 цы бу лі на
0,5 літ ра бу рач на га ква су
150 грам жыт ніх су ха роў
вост ры чыр во ны пе рац
дух мя ны пе рац
лаў ро вы ліст
соль

Сві ныя раб ры ны на сек чы, па са-
ліць. Аб с ма жыць на па тэль ні з са-
лам. Уліць бу рач ны ква с, за кі пя ціць, 
да даў шы чыр во ны перы ц. Усы паць 

мо ла тыя жыт нія су ха ры, раз мя шаць 
у ква се. Ве раш ча ку мож на пад рых та-
ваць і з яла ві чы ны, а за мест бу рач на-
га да даць хлеб ны ква с. Смач на ес ці! 
(гак)

Ве раш ча ка

Lato Trawa
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Суды чалавечыя і санацыйныя

(ч. 8)

Ап ра ча сва іх ду хо вых аба вяз каў ба цюш
ка Мі рон Сян ке віч ці ка віў ся і па лі ты кай, 
і су пра цоў ні чаў з па лі цы яй. Гэ та быў вель
мі ду жы ча ла век, як Га лі яф, яму не бы ло 
роў ных. І мно гім за па мя та ла ся вель мі 
ці ка вая гі сто рыя, як ён та фі лаў скіх ма лай
цоў сва ёй ду бін кай хрыс ціў по бач цар к вы 
ўве ча ры. І тое, што на пі шу, гэ та істот ная 
праў да; бо яе мне ра ска заў ка лісь ці адзін 
з гэ тых ма лай цоў — Іван Та пор у сва ёй ха
це, ка лі я яму, як лі ста но ша, за нёс «Ні ву». 
А я з ім лю біў па га ва рыць. І я так зда лёк 
за даў пы тан не: «А як там ка лісь ці бы ло 
ка ля цар к вы з ба цюш кам Мі ро нам, якая 
гэ та бы ла ба раць ба? Хто ка го пе ра мог?» 
Дзядзь ка Іван мне ад рэ заў:

— Ві даць ты ўжо неш та чуў, дык слу хай 
уваж на. Мы ўтра іх, я, Та рас Жак і Іван Гал
ка, ужо вы піў шы, іш лі да моў і ка ля цар к вы 
зас пя ва лі са лё ную пе сень ку, і то пра ба
цюш ку. І не пры кме ці лі, што ён за бра май 
ста яў з ка лом. Ён най перш звяр нуў ува гу: 
«Не пой те дур ную песнь, ведь пост те перь 
и вы нап ро тив бож ье го хра ма». А мы яш
чэ га лас ней за гар ла па ні лі. Та ды ба цюш ка 
з ду бін кай вы ска чыў да нас і да вай нас 
ду ба сіць. Я да стаў па спі не тры ра зы «гас
цін ца», аж упаў на зям лю.

Ну, вя до ма, гу ман ны ча ла век не бу дзе 
ля жа ча га луп ца ваць, так па сту піў і Мі рон. 
Хрыс ціў Та ра са, і так ён да стаў 16 уда раў 
па спі не. Так са ма і Гал ку не мі на ла Мі ро
на ва пал ка. На шы ма лай цы ад нак ме лі 
сваю асо бую і рэд кую са лі дар насць, бо 
ўця ка лі гур том, адзін по бач дру го га, каб 
па роў ну да стаць «па ча сту нак» з ру кі Мі ро
на. Аж рэ ха нес ла ся на во кал, як ду бін ка 
сваё ра бі ла. А яны да лё ка і не ад бег лі, і ўсе 
па чу лі сло вы ба цюш кі: «Я вас, жу лі кі, на
ву чу ро зу му, і вас не мі не Кар тузБя ро за!» 
І ма лай цы зля ка лі ся, каб Мі рон не за я віў 
па лі цыі аб іх дур ным па чы не. І на дру гі 
дзень іх жон кі па нес лі па да рун кі ба цюш
ку, і пра сі лі пра ба чэн ня ім і іх нім му жам. 
Ба цюш ка да ра ваў, але ска заў: «Ка лі пап
ра вяц ца са зда роў ем (бо ля жа лі ў пас це лі 
да га ры спі на мі) дык ня хай пры е дуць са 
сва і мі ва за мі і вы ве зуць з хля ва гной на 
маё по ле». Так і зра бі лі на шы ге роі і цэ лы 
дзень ва зі лі гной папос на му, бо ніх то іх не 
на кар міў, ка лі за кон чы лі сваю пры ем ную 
і па ву чаль ную ра бо ту. Іван Гал ка не пры
сут ні чаў у вы ваз цы гною ў ба цюш кі, бо яго 
ма ці Усты нія бы ла брат чы цай у цар к ве.

Ка лі я па чуў гэ ту гі сто рыю ад Іва на 
Та по ра, мя не аха піў смех, але сі лай во лі 
стры маў ся і ска заў: «Ад нак гэ та бы ла 
муд рая на ву ка для вас тра іх і ду маю, што 
ма ла вам ба ле ла, ка лі ба цюш ка вас «хрыс
ціў» ду бін кай і гэ та быў свай го ро ду го нар, 
як ша на ваць сваю ве ру і як ся бе вес ці». 
Іван ад ка заў: «Мы пад’ яз джа ем і жар ту ем, 
а ці ба ле ла? У пер шую ноч я му сіў ля жаць 
у лож ку на жы ва це, бо ін ша га вы ха ду не 
бы ло».

Ка лі я быў лі ста но шам, то ча ста су стра
каў ся з Іва нам Гал кай, але не ад ва жыў ся 
спы тац ца ў яго пра гэ ту гі сто рыю. А гэ та 
быў ча ла век па ва жа ны людзь мі, доб ры 
і зыч лі вы, вет лі вы і на той час адзін з най
леп шых гас па да роў вё скі. А тое, што бы ло 
ка лісь ці, гэ та ўжо свай го ро ду гі сто рыя.

Яш чэ вяр ну ся да дзядзь кі Іва на Та по
ра з Та фі лаў цаў, з якім я шчы ра сяб ра ваў, 
быў шы лі ста но шам. Ён вы піс ваў «Ні ву» 
і чы таў яе, у тым лі ку і мае до пі сы. У між
ва ен ны час ён пат ра піў у сва ёй вёс цы 
ўста наў ляць па рад кі і лад. І меў моц ныя, 
як ка жуць, пле чы і пад трым ку; яго дзядзь
ка Дзміт ры быў ду жы і ва яў ні чы. У цар скі 
час, кал слу жыў ён у вой ску, у яго ро це 
ніх то не мог ру скую цяж кую він тоў ку, 
узяў шы за ка нец шты ка, га ры зан таль на 
пра ма пад няць уга ру і каб яна ві се ла 
ў па вет ры; а сал дат Дзміт ры мог гэ та 

лёг ка ўчы ніць і гэ ты ча ла век быў на свой 
спо саб гра мат ны, і ў штаб ной слу жыў ды 
ў кан цы ля рыі сва ёй ро ты быў на ват пі са
рам. Брат яго Кан стан цін (баць ка Іва на) 
так са ма быў ду жы, але спа кой ны, і як 
я ўжо пі саў, ён у Ду бі чах так са ма за кон
чыў цар коў напры хад скую шко лу з вы дат
ны мі ацэн ка мі і на ват на стаў ні чаў у да
лей шай глу хой вёс цы. Та кім на стаў ні кам 
быў і се ля нін гэ тай вё скі Іг нат Дзміт рук 
(ён так са ма па спя хо ва за кон чыў ду біц
кае ву чы ліш ча ў свой час). Якія па рад кі 
і лад уста наў ляў Іван? Дык вось адзін 
пры клад:

Ад ной чы на за ба ве Іван з ка ме нем 
у ру цэ спы ніў вя сё лы ка ра год і па ля це лі 
з яго вус наў ме ла дыч ныя гу кі і ла ян кі сю
ды маць... І пра гу ча ла ка ман да: смір на 
і ўсе ў адзін рад. Ка ва лер ка ў адзін міг 
ужо ста я ла на вы цяж кі і «ка ман дзір» Іван 
пра хо дзіць па лі ніі «сал дат» і піль на со
чыць на кож на га і ў яго во чы, да хо дзіць 
да Дэм ка і ра ве: «А ча му твае зыр ма лі 
(во чы) мор га юць? Што ты, у вой ску не 
слу жыў?» І сва ім ку ла ком з ка ме нем урэ
заў па га ла ве Дэм ка, і кроў па цяк ла, але 
«сал дат» ут ры маў ся на на гах. По бач ста
яў яго дзядзь ка Дзміт ры. Ча му ах вя рай 
стаў ме на ві та Дэм ка? А та му, што Дэм ка 
быў зло дзей і жу лік, як ніх то, а яш чэ і нас
меш нік. У яго быў дэ віз: што во чы ба чаць 
— ру кі не пра мі нуць.

І яш чэ адзін пры клад муж нас ці та фі лян, 
то ёсць жы ха роў Та фі лаў цаў. Ад ной чы 
на па на двор ку Емя лья на Джэ гі па чу лі ся 
кры кі і ла ян ка (та ды бы ло ней кае свя та); 
а гэ та сла бей шы луп ца ваў ду жэй ша га і, 
сха піў шы ка лок, заг наў яго на са мую печ 
яго ха ты. Гэ та бы ла па це ха для тых, хто ся
дзеў на ла вач ках на суп раць сва іх ся дзіб. 
Та ды бы ла та кая, лі чыць, куль ту ра; бі лі ся, 
а так са ма і су дзі лі ся, та му нель га ска заць, 
што, маў ляў, у са на цый най Поль ш чы быў 
поў ны бес па ра дак, анар хія, ха ос. Не, не 
так бы ло. Бо і су дзі лі, і ка ра лі (і то ча ста за
моц на) ві на ва тых, а ра дзей не ві на ва тых. 
Су дзі лі, і то жор ст ка тых, хто паг ля даў на 
ўсход, ад куль ча ка лі выз ва лен ня і рай ска
га жыц ця. І да ча ка лі ся... Але па куль па 
па рад ку.

Так, су дзі лі за ху лі ган ства, і мі ры лі ся, 
але ста ра лі ся паз бег чы ўся ля кіх су доў, 
бо гэ тая ўста но ва ні ко лі не ка ры ста ла ся 
вя лі кай сла вай. А па він на быць і іс на ваць 
і вы да ваць ад ся бе на леж ныя спра вяд лі
выя пры га во ры. Не са вец кія, не гіт ле раў
скія су ды — ба ра ні Бо жа ад іх. Хто тро хі 
чы тае гі сто рыю, дык ве дае, якім ча ла ве
кам быў Ан д рэй Вы шын скі (поль ска га 
па хо джан ня), са вец кі пра ку рор; гэ та быў 
про ста дзі кі звер, ха ця на від вы гля даў 
на ін тэ лі ген та і ву чо на га. Коль кі ён вы даў 
на смерць ня він ных лю дзей — не пе ра лі
чыць. Гэ ты ча ла век быў паз баў ле ны сум
лен ня і ча ла веч нас ці, а та кіх бы лі ты ся чы 
з дзвюх ста рон — з бо ку баль ша віз му 
і фа шыз му.

Пе рад вай ной стро га су дзі лі тых, хто 
ці ка віў ся па лі ты кай; бра лі іх на во ка і не 
шка да ва лі ім га доў зня во лен ня. Але гэ та 
бы ла кроп ля ва ды ў акі я не, у па раў нан ні 
з са вец кім пра ва суд дзем. У Ду бі чахЦар
коў ных іс на ва ла ка му ні стыч ная ячэй ка 
КПЗБ. На ле жа лі да яе мно га ра зоў ус пом
не ны Тра фім, мае дзядзь кі Мя фо дзій і паз
ней Вань ка, Ры гор Ле меш (сын ба га тых 
на той час баць коў), Вась ка Та ма шук, Іван 
Чык він (брат Ар цё ма), Ар цём Чык він, Іван 
Фі лі ма нюк.

Май го дзядзь ку Мя фо дзія дзіў на 
арыш та ва лі ў 1935 го дзе. Ён меў жа ніц ца 
з пры го жай дзяў чы най Тонь кай з Гра
баў ца (яна ме ла та кое са мае проз віш ча 
Пан фі люк). Яна з ма ім дзядзь кам ме ла 
ўжо па ла выя зно сі ны і бы ла ця жар най, 
у сва ім ло не на сі ла дзі ця, та му спя ша лі ся 
да вя сел ля. За ка ло лі ў нас вя лі ка га веп ру
ка, на га то ві лі каў бас, мя са, ку пі лі га рэл кі 
і ўсё тое, што пат рэб нае, каб з го на рам 
і з тра ды цы яй пра вес ці вя сел ле. А пе рад 
гэ тым дзядзь ка му сіў пай с ці да ба цюш кі 
Мі ро на, каб ат ры маць так зва нае прыб
рач нае. Ба цюш ка толь кі яму ска заў: «Те
бе это не бу дет нуж но». І са праў ды, яно не 
бы ло нуж но, бо ў су бо ту пад ве чар, пе рад 
са мым вя сел лем, арыш та ва ла дзядзь ку 
па лі цыя і ў кан да лах паг на ла ў Бельск
Пад ляш скі ў сваю ка мен да ту ру. А пас ля 
суд і ў вы ні ку дзядзь ка ат ры маў тры га
ды цяж кай тур мы. Ся дзеў у Бе ла сто ку. 

Яс на, гэ та бы ла пра ва ка цыя, каб уда рыць 
у са мае чу лае, ураж лі вае мес ца — каб ка
ха ю чая шлюб ная пры го жая па ра не з’яд
на ла ся. І так ста ла ся. Тонь ка не ча ка ла 
Мя фо дзія, бо лі чы ла, што ён з «чор ным 
бі ле там» да лё ка не па е дзе і ні дзе пра цы 
не зной дзе, а не па ду ма ла, што Мя фо дзій, 
як вель мі доб ры ста ляр, усю ды зной дзе 
пра цу па сва ёй пра фе сіі і за ро біць на 
хлеб. І не па ду ма ла (а зноў хто та ды мог 
па ду маць?), што дні поль скай са на цыі 
ўжо па лі ча ны. Тонь ка вый ш ла за муж за 
ней ка га гай на вя ні на, на ра дзі ла пры го
жую да чуш ку і ах рыс ці ла яе імем Ні на. 
Ка лі яна пад рас ла, дык яе ма ці Тонь ка 
ўсё ёй ра ска за ла, які яе ра да вод і хто яе 
са праўд ны баць ка. І яна з на мі сво я ла ся. 
Жы ве яна ў Вар ша ве і з ма ёй сяст рой, 
якая так са ма жы ла ў ста лі цы, бы лі друж
ныя. Ні на бы ла на па хо ві нах ма ёй ся стры 
не каль кі га доў та му. Ні на мне так са ма 
пры хо дзі ла ся два ю рад най сяст рой. 
Даў но аў да ве ла; яе муж быў вы дат ным 
ін жы не рамна ву коў цам у га лі не аві я цыі 
і мог ля таць са ма лё там, але не ля таў. Яго 
пра ца гэ та чар ця жы і пла ны для но вых 
бяс печ ных кры ла тых ма шын. У яго ка бі
не це стол ад іх угі наў ся.

Так са ма Гры шу Ле ме ша су дзі лі. Ат ры
маў тры га ды тур мы, ся дзеў у Бе ла сто ку. 
Як і майму дзядзь ку, так і Гры шу па лі цыя 
не шка да ва ла сва іх па лак і дзі кіх здзе каў 
над імі. Ад нак яны гэ та выт ры ма лі і не ад
рак лі ся сва ёй ідэі і пе ра ка нан няў. А вось 
Іван Хі лі ма нюк пас ля арыш ту, ка лі яго 
збі ва лі да неп ры том нас ці, не выт ры маў 
і ду хо ва па хіс нуў ся, ка жу чы: «Я ад ра ка ю ся 
ад ка му ніз му і ве ру ў Бо га». І тут я не здзіў
ля ю ся яго ра шэн ню. Ад нак і ён паў го да 
пра ся дзеў у тур ме, па куль яго вы пус ці лі на 
сва бо ду.

Ха чу пры пом ніць, што Тра фім быў вы
дат ным краў цом і мно гім шыў кас цю мы, 
ка жу хі, воп рат ку і меў доб рую швей ную 
ма шы ну мар кі Зін гер. Жыў ён са ма стой
на і не за леж на з жон кай Ма ру сяй і сы
нам То лі кам. І ад ной чы ба цюш ка Мі рон 
у яго за ка заў па шыць но вы кас цюм. 
Тра фім па шыў яму пры го жа і ня до ра га, 
аж свя тар на ват здзі віў ся ча му так «де
ше во». Мой сва як толь кі ска заў яму: 
«В пло хую ми ну ту под дер жи те ме ня». 
Свя тар усё зра зу меў і ска заў: «Я сдер жу 
свое сло во». І стры маў сло ва, бо і Тра фі
ма пры е ха лі арыш та ваць па лі цы ян ты 
з Бель ска. Але най перш за ві та лі ў дом 
Мі ро на, а той ад ра зу ім за я віў ка жу чы: 
«Ад ча пі цесь ад гэ та га ча ла ве ка, бо ён не 
ві на ват». І тыя пу ста вяр ну лі ся ў сваю 
ка мен да ту ру.

А лю дзі жы лі, рас лі, ста рэ лі, умі ра лі, як 
гэ та звы чай на, і зна хо дзі лі свае мес цы 
ра дас ці, ка хан ня, лю бо ві. У на шай ма ляў
ні чай, ка зач най, та ям ні чай Кра і не і яе пры
ро дзе, і про ста ад кры тых ду шою лю дзей 
— гэ та на ша ба гац це. Мі льё ны гро шай 
з ёю не мо гуць раў на вац ца. Гэ та і на ша 
сло ва на ве кі вя коў...

А яш чэ ска жу гі сто рыю пра ай ца Мі ро
на. Ад ной чы ён ехаў фур ман кай з ку ча рам 
хі ба ў Гра ба вец на ней кае сваё слу жэн не. 
На да ро зе адзін гра баў ляк на ро ва ры, быў
шы пад хмяль ком і пад уп лы вам та ва ры
шаў зза ўсхо ду, спы ніў ся і стаў ла яць ба
цюш ку і паг ра жаць яму ку ла ком. Ён ду маў, 
што на ро ва ры лёг ка ўця чэ і ка лі ба цюш ка 
са ско чыў з фур ман кі, ён ско чыў на ро вар 
і гай да на пе рад, але да ро га пяс ча ная, пе
ра ку ліў ся з ро ва ра ў пя сок, і ба цюш ка яго 
так са ма пасвой му «ах рыс ціў»; на што той 
зас лу жыў. А ро вар Мі рон укі нуў на фур ман
ку. Мо пас ля і ад даў яму гэ ту ма шы ну, не 
ве даю...

(пра цяг бу дзе)

vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК
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31 лі пе ня. За мест ам фі-
тэ ат ра — не вя лі кая за ла 
ў Гмін ным до ме куль ту ры. 
За мест гле да чоў — во чы 
ка мер і ін тэр нэт-тран с ля-
цыя. «Пры мац кая бя се да» 
— Х Фе сты валь бе ла ру скай 
му зы кі — сё ле та ан лайн 
і з гля дац кі мі зо на мі. Ме-
ра пры ем ства па каз вае ба-
гац це бе ла ру скай му зы кі 
і што год збі ра ла на тоў пы 
пры хіль ні каў у ам фі тэ ат ры 
ка ля Мі ха лоў ска га ва дас хо-
віш ча.

«Пры мац кая бя се да» — гэ та пры клад 
ад на го з мяс цо вых свят — свят, якіх жы
ха ры ча ка юць круг лы год. Ня гле дзя чы 
на ве лі зар ныя аб ме жа ван ні, са мыя ад да
ныя пры хіль ні кі ме ра пры ем ства доб ра 
гу ля юць, не зва жа ю чы ні на што.

— Сё ле та, ня гле дзя чы на пан дэ мію, 
чу ем са мыя леп шыя ка лек ты вы з Поль
ш чы і Бе ла ру сі”, — ка жа за сна валь нік 
ме ра пры ем ства і бур га містр Мі ха ло ва 
Марк На зар ка: — Ка лісь бы лі фаль к лор
ныя «Спат кан ні з „Пры ма ка мі”», а ўжо 
сё ле та вяр ну ла ся „Пры мац кая бя се да”. 
Толь кі зза эпі дэ міі вы ра шы лі зра біць 
ім п рэ зу ды стан цый на. Ду маю, што гэ та 
доб ра. Але ка лі „Пры мац кая бя се да”, як 
ка лісь, ба чыш рэ ак цыю лю дзей, ба чыш, 
па да ба ец ца ім ці не. Але шля хам ін тэр нэ
ту ма ем маг чы масць па ка заць эт на куль
ту ру шы рэй для лю дзей. Гэ та вы ключ на 
ці ка вая пра па но ва для ўсіх, хто хо ча па
зна ёміц ца з фаль к ло рам па меж жа і яго 
раз на стай нас цю. Сё ле та спаў ня ец ца 
дзе ся ці год дзе, і вы сту па юць леп шыя ка
лек ты вы з Поль ш чы і Бе ла ру сі.

Ме ра пры ем ства тран с лі ра ва ла ся ў ін
тэр нэ це праз ка нал Yo u tu be. Кож ны мо
жа па чуць лю бі мыя бе ла ру скія гур ты.

— Сё лет няе вы дан не ім п рэ зы ад роз ні
ва ец ца ад усіх па пя рэд ніх. І не толь кі та
му, што гэ та дзя ся тае вы дан не, але і зза 
ўмоў, звя за ных з пан дэ мі яй ка ра на ві ру
са. Мы му сі лі змя ніць фор му лу ме ра пры
ем ства на ан лайн, — тлу ма чыць Па вел 
Азяб ла, ды рэк тар Гмін на га цэн т ра куль
ту ры ў Мі ха ло ве. — Кан цэрт за піс ва ем 
у поў ным аб’ ё ме ў сту дыі GOK Re cords 
у Мі ха ло ве, тран с лі ру ец ца ў ін тэр нэ це 
праз ка нал Yo u Tu be. Тран с ля цыя па ча ла
ся ў 18:00. Кан цэрт да зво ліць ства рыць 
аль бом «Pry mac ka ja Bia sie da 2020”, які 
мы бу дзем рас паў сюдж ваць бяс п лат на.

Дзе ля доб рай і бяс печ най за ба вы кан
цэп цыя ар га ні за цыі ін тэр нэтфе сты ва лю, 
у якім пра дуг ле джа ны зо ны гле да чоў да 
150 ча ла век, раз меш ча ныя ў гмі не Мі ха
ло ва і су сед ніх гмі нах, пра дуг ледж вае 
за ха ван не ўсіх мер ас ця ро гі — не аб ход на 
пад пі саць за явы аб зда роўі, за хоў ваць 
ды стан цыю, на дзець ма скі на нос і вус
ны. Цэн т раль ная зо на гле да ча раз меш
ча на на плош чы по бач з рэ ста ра нам «Гас
по да» ў Мі ха ло ве. Мес ца аб ста ля ва на 
вя лі кім пра фе сій ным эк ра нам і гу ка вой сі
стэ май, гаст ра на міч най зо най і шэ ра гам 
ін шых ат рак цы ё наў. Ува ход на пля цоў ку 
для гле да чоў на плош чу «Гас по ды» бяс п
лат ны. Ад нак ёсць аб ме жа ван не да 150 
ча ла век (вы ра шае чар га).

Зо ны для гле да чоў зна хо дзяц ца ў «За
ез дзе пры мя жы» (Стан цыя Ва лі лы), 
у «Ex t re me Wa ter» на пля жы на Се мя
ноў цы ў Ста рым Два ры (На раў чан ская 
гмі на), у Гмін ным куль тур ным цэн т ры 
ў Ор лі, у Га рад скім цэн т ры ані ма цыі куль
ту ры ў Ва сіль ка ве і ў Цэн т ры бе ла ру скай 
куль ту ры ў Ваў ка вы ску ў Бе ла ру сі.

Пад час ме ра пры ем ства, ак ра мя прас лу
хоў ван ня доб рай му зы кі і ўдзе лу ў кон кур
сах, слу ха чы і гле да чы да сы ла юць пры ві
тан ні, якія з’яў ля юц ца пад час ан лайнтран с
ля цыі, а не ка то рыя з іх чы та юць вя ду чыя.

Ар га ні за та ры аб’ я ві лі бы лі кон кур сы 
з пры за мі на са мую ці ка вую фут бол ку 
з бе ла ру скім узо рам (70 удзель ні каў), 

на верш пра «Пры мац кую бя се ду» 
(прый ш ло 30 тво раў аў та раў не толь кі 
з Мі ха лоў скай гмі ны) і на са мыя ці ка выя 
він ша ван ні. Уз на га ро ды ўдзель ні кі ат ры
ма юць пас ля ў ГЦК у Мі ха ло ве.

— О, ця пер Ваў ка выск ідзе, — ка жа, 
рас сеў шы ся на ла ве ка ля «Гас по ды», 
у ма сач цы, як на леж на, Ан д рэй Пя тэль
скі з Ме ляш коў, што з су се дам Ся ро жам 
Гос ці кам пры е хаў на сва ім са ма хо дзі ку. 
Гля дзяць на вя лі кі тэ ле бім, на якім тан
цуе і спя вае ма ла дзёж ны гурт з Ваў ка
вы ска. — А чом яна за каз вае пару ску? 
Мы пры е ха лі ў гэ тую «зо ну гле да ча», 
хоць у Ва лі лыСтан цыю блі жай. Там па 
да ро зе раз рэй да лі да ро гу, дык мы ў Га
рад ку па вяр ну лі на Мі ха ло ва. Па чу лі мы 
рэк ла му ў тэ ле ба чан ні, і ру шы лі. Га дзі ну 
та му бы лі ў на шай вёс цы, а ўжо чут на 
бы ло, як іг ра юць «Пры ма кі». Лю бім усё 
бе ла ру скае, не пра пу ска ем ні ад ной 
ту тэй шай ім п рэ зы. Праз гэ ту «ка ро ну» 
лю дзі стра ці лі столь кі пры ем нас ці ад 
род ных ім п рэз! Гля дзіц ца і слу ха ец ца не 
вель мі, бо гэ та не тое, што кан цэрт «жы
вы», і па ба чыц ца не маг чы ма з жы вы мі 
спе ва ка мі, з су се дзя мі, зна ё мы мі, сва я
ка мі. А гэ ты на шы ім п рэ зы — і «Ба со віш
ча», і «Сяб роў ская бя се да», і «Пры мац кая 
бя се да», і «Бан да роў ская гас цёў ня», 
і ін шыя — мод ныя ся род на шых лю дзей, 
і ха ро шы па каз для ін шых. І вель мі пры
ем на ўба чыць зна ё мыя тва ры вы сту поў

цаў — дзяў чат і хлоп цаў з Га рад ка, з Мі
ха ло ва. Сэр ца рас це, ка лі ба чым, што 
на ша не пра па дае, а раз ві ва ец ца. А ёсць 
і ста рэй шы твор цы, якіх ба чым на сцэ не, 
за сто лі кам з вы ра ба мі не пер шы раз. 
Шка да, што гэ тыя ма сач кі... Ну, але ж ка
лі ся дзем за ла вай ад гас по ды, дык і яе 
зды мем.

— Мы на ўсе ім п рэ зы бе ла ру скія ез
дзім, — ка жа Сяр гей. — І слу ха ем Ра дыё 
Ра цыя, там свае пес ні, свае лю дзі вы сту
па юць. На ша спя ва юць. О, і ім п рэ зу ад к
ры ваў сам бур га містр Мі ха ло ва, важ ная 
спра ва для Мі ха ло ва і не толь кі.

— Мы па ста ра ем ся, каб на ша «Пры
мац кая бя се да» бы ла як сап раў д ная, 
і каб вы доб ра гу ля лі, — ві таў жы вых і вір
ту аль ных гле да чоў і слу ха чоў за дум ш
чык і гу ру ім п рэ зы Юр ка Астап чук, на мес
нік ды рэк та ра цэн т ра куль ту ры, за раз 
і па даў ся на сцэ ну ў до ме куль ту ры, на 
якой за се ла тра ды цый ная пры мац кая 
ся мей ка.

Вы сту пі лі так са ма га да ван цы га лоў
на га «Пры ма ка» — Ад ры ян і Цэ зар Да ні
лю кі, Дар’я і Клаў дзія Лук’ я н чук, На тал ля 
Алек ся юк, «Сла вян ская ну та» з ГЦК 
у Мі ха ло ве, цэ лыя «Бе лыя кры лы» (з бра
та мі Да ні лю ка мі Оля Яроц кая з Га рад ка, 
якая сё ле та вы бі ра ец ца на ме ды цы ну), 
«Спя вай ду ша», «Чыр во ныя шпіль кі».

— Якую вя лі кую доб рую ра бо ту дзе ля 
бе ла руш чы ны ро біць Юр ка Астап чук! 
— ска заў ды рэк тар ГЦК у Мі ха ло ве.

Зна ка мі та вы сту пі лі і «да рос лыя» 
ан сам б лі. Як заў сё ды за ва рож ваў «Сві та
нак» на стаў ніц бе ла ру ска га сад ка ў Бе ла
сто ку, «Вяс на». Не ад мо віў ся пры ехаць 
«Рас с пя ва ны Га ра док» (не бы ло яго ў пра
гра ме). Заг ры ме лі з тэ ле бі ма эст рад ныя 
гур ты — «МаК сім» з Бе ла сто ка (кі раў нік 
Кры сты ян Ві лен та — яны ма юць у рэ пер
ту а ры і бе ла ру скія пес ні, з які мі ах вот на 
пры ма юць удзел у бе ла ру скіх фэ стах і фе
сты ва лях), «Зор ка» Ян кі Кар ні лю ка, «АС» 
Сла ві ка Тра фі мю ка, а з Бе ла ру сі — «Бя
се да» Ле а ні да Зах леў на га, «Пес ня ры» 
Ра ма на Ка зы ра ва з Мін ска, бя ро заў скія 
«Шкля ры» Ан д рэя Ба ры лы, ваў ка вы скі 
«Цве цень” Тац ця ны Леш чук, ваў ка вы скія 
«Ула да ры», «Ка ла рыт», «Іві ца» Ва дзі ма 
Быч ка. Са праў ды, жы вое бе ла ру скае свя
та, якое ў ка ля ро выя і гуч ныя рам кі аха пі лі 
«Пры ма кі»гас па да ры. Фай на, што мож на 
гэ ты кан цэрт па гля дзець і па слу хаць яш чэ 
не раз... А чу лі пе ра каз на ват у Ка на дзе!

— Я з ан сам б ля «Сла вян ская ну та», 
— ка жа Мі ра слаў Ту роў скі, які са сцэ ны 
пе ра даў пры ві тан ні свай му кан ад ска му 
звод на му бра ту. Спя ваў пра «вё сач ку 
якая вы мі рае», але ўсё ж жы ве, бо ён 
у яе вяр нуў ся, а «пес ня пра яе лі ец ца 
звон ка». — Я аса бі ста па хо джу з вё скі 
Ка ню кі, гмі на Заб лу даў. — Я жыў ка лісь ці 
ў го ра дзе, але дзе вяць га доў та му пе ра
ся ліў ся ў вё ску. Ме лі мы так са ма ра біць 
фэст 9 жніў ня, але па пра чы не ко ві ду не 
змаг лі. Я — сол тыс Ка нюк. Мы ў мі ну лым 
го дзе зра бі лі фэст дзень па Сяб роў скай 
бя се дзе, а сё ле та не мо жам, ба і мо ся... 
А мой брат, Ге нік Ка неў скі, ка лісь ра біў 
у шах це ў Сі ле зіі, апы нуў ся, праз Ня меч
чы ну, Іта лію ў Ка на дзе. Я яго 15 га доў 
та му на ве даў у Та рон та. Су стра ка ем ся 
праз ін тэр нэт. Абя цаў я яму пры ві тан ні 
і пес ню. Ён і па чуў маё вы ступ лен не ў Мі
ха ло ве ў Ка на дзе.

Тэ ле ві зій ная гру па з ГЦК Мі ха ло ва 
ра зам з ды рэк та рам на вед ва ла зо ны 
гле да чоў для за пі су ка рот кіх рэ пар та жаў 
з па дзеі. Тран с ля цыя ў ін тэр нэ це праз 
Yo u Tu be даз ва ляе ат ры маць бяс п лат ны 
до ступ без тэ ры та ры яль ных аб ме жа
ван няў, з лю бых мес цаў з до сту пам да 
ін тэр нэ ту — кож ны мо жа ар га ні за ваць 
гля дзель ную зо ну на ват ва ўлас ным 
ага род чы ку — пра лік гле да чоў ад ра зу 
ці пас ля ме ра пры ем ства бу дзе вя до ма 
пас ля. Лінк да пе ра ка зу: https://yo u tu.
be/Q0k19Rtu otg

Якась ці да лі ра ду доб ра па гу ляць, не 
ля ка ю чы ся ні я кіх за раз. Жы ве Мі ха ло ва!

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

«Пры мац кая бя се да» 
ан лайн у Мі ха ло ве і ўсю ды
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Аляксандра Сака
130 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі куль тур ны дзе яч, па эт, ка та
ліц кі свя тар Аляк сандр Сак на ра дзіў ся 14 
жніў ня 1890 г. у вёс цы Сёг да на На ваг рад
чы не (ця пер на тэ ры то рыі Ка рэ ліц ка га 
ра ё на). Па хо дзіў з сям’і вя ско ва га ка ва ля. 
Спа чат ку ву чыў ся ў на род най, а по тым у га
рад ской шко ле ў На ваг рад ку. По тым па сту
піў у Пін скую рэ аль ную шко лу, у якой пра
ву чыў ся тры з па ло вай га ды. У 1907 г. быў 
арыш та ва ны і вык лю ча ны са шко лы па па
даз рэн ні ў рэ ва лю цый най дзей нас ці. Праз 
два га ды быў вы пуш ча ны на во лю з пры
чы ны ад сут нас ці до ка заў ві на ва тас ці.

З 1911 г. Аляк сандр Сак ву чыў ся ў Пе
цяр бур гу ў Ін сты ту це ляс ной гас па дар кі. 
У 1913 г. пас ля трэ ця га кур са спы ніў ву чо
бу і па сту піў у Ма гі лёў скую рым скака та
ліц кую ду хоў ную се мі на рыю ў Пе цяр бур гу, 
якую скон чыў у 1917 г. Гэ та быў час, ка лі 
ка ар ды на та рам бе ла ру скіх гур т коў у Пе
цяр бур гу быў Бра ніс лаў Эпі махШы пі ла. 
Ён ла дзіў су стрэ чы на гур т коў скіх сход ках, 
на якіх ад бы ва лі ся зна ём ствы кле ры каў 
са свец кай бе ла ру скай ін тэ лі ген цы яй. Ча
сам та кія зна ём ствы пе ра ра ста лі ў цес нае 
су пра цоў ні цтва і сяб роў ства. Так бу ду чыя 
свя та ры Фа бі ян Аб ран то віч, Аляк сандр 
Сак, Аляк сандр Аст ра мо віч па зна ёмі лі ся, 
пры кла дам, з Ян кам Ку па лам.

Пас вя чо ны ў свя та ра Аляк сандр Сак 
быў у 1917 г. Душ па стыр скую дзей насць 
ён па чаў у мяс цо вас ці Фаш чоў ка ка ля вё
скі Мі ку лі на ў Ар шан скім па ве це Ма гі лёў
скай гу бер ні. Сак удзель ні чаў у з’ез дзе бе
ла ру скіх ка та ліц кіх свя та роў у Мін ску, які 
прай шоў 2425 траў ня 1917 г., быў сяб рам 
са ю за ксян дзоўбе ла ру саў.

З 19 снеж ня 1918 г. Аляк сандр Сак жыў 
у мя стэч ку Сян но (за раз ра ён ны цэнтр Ві
цеб скай воб лас ці). У 19191921 гг. быў про
баш чам у Свя ці ла віц кім кас цё ле і ад мі ніст
ра та рам у Шкло ве. Ду хоў ныя ўла ды Ма гі
лёў скай ар хі ды я цэ зіі ў 1922 і 1924 гг. ме лі 

на мер на кі ра ваць свя та ра Са ка для служ
бы ў Пет раг рад, але ён па пра сіў па кі нуць 
яго ў Бе ла ру сі. Да лей слу жыў свя та ром 
на Мін ш чы не і Ма зыр ш чы не, у Кой да на ве 
і Хой ні ках. Аляк сандр Сак быў пе ра ка на
ным пры хіль ні кам бе ла ру сі за цыі рэ лі гій
на га жыц ця бе ла ру саўка та лі коў, шы ро ка 
вы ка ры стоў ваў бе ла ру скую мо ву ў сва ёй 
душ па стыр скай дзей нас ці.

З вяс ны 1924 г. Аляк сандр Сак жыў 
у Мін ску, дзе ча ста гас ця ваў у Ян кі Ку па лы. 
Да гэ та га пе ры я ду ад но сяц ца мно гія яго лі
рыч ныя вер шы, па э мы і вер ша ва ныя дра
ма тур гіч ныя тво ры. Аляк сандр Сак не паз
беж на тра піў пад пе рас лед са вец кіх улад. 
Па вод ле да ку мен таў 17 снеж ня 1929 г. 
Са ка зму сі лі пуб ліч на ад мо віц ца ад свя
тар ска га са ну. Да лей ён пра ца ваў стыль
рэ дак та рам у Бе ла ру скім дзяр жаў ным 
вы да ве цтве. Аляк сандр Сак быў пер шым 
му жам бе ла ру скай пісь мен ні цы Яд ві гі Бя
ган скай.

24 лі пе ня 1930 г. Аляк сандр Сак быў 
арыш та ва ны ДПУ БССР па спра ве так зва
на га „Са ю за выз ва лен ня Бе ла ру сі”. Яму 
пры су дзі лі пяць га доў ста лін скіх кан ц ла
ге раў. Да 1934 г. ад бы ваў тэр мін зня во
лен ня на бу даў ні цтве Бе ла мор скаБал тый
ска га ка на ла. Дру гі раз яго арыш та ва лі 25 
жніў ня 1937 г. Та ды ж быў арыш та ва ны 
і цесць Іо сіф Бя ган скі. Мяр ку ец ца, што 
ўжо на на ступ ны дзень эн ка вэ ды сты абод
вух рас ст ра ля лі. Жон ку Са ка Яд ві гу Бя ган
скую так са ма арыш та ва лі ў лі ста па дзе 
1937 г., за су дзі лі да дзе ся ці га доў кан ц ла
ге ра, ад п ра віў шы на Ка лы му. Яна бы ла рэ
а бі лі та ва на ў 1954 г., а пас ля рэ а бі лі та цыі 
Аляк сан д ра Са ка ў 1955 г. з но вай сям’ ёй 
змаг ла вяр нуц ца ў Мінск. Аляк сандр Сак 
— амаль за бы тая по стаць бе ла ру ска га ру
ху. Да гэ тай пуб лі ка цыі не ўда ло ся знай с ці 
на ват яго фо та.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У ня дзель ную ра ні цу, 2 жніў ня, 
рых ту ю чы з жон кай сня да нак, 
мы гля дзе лі на Бе ла стоц кім тэ ле
ба чан ні тран с ля цыю пра ва слаў

най ба га служ бы з цар к вы св. Іа а на Клі
ма ка ў Вар ша ве. Пры ем на бы ло ўба чыць 
у тэ ле ба чан ні май го шчы ра га сяб ра з па
чат ко вай шко лы ў Ма лін ні ках ай ца дра 
Та ма ша Стэм пу. Ён ро дам з Тап чы кал, за
кон чыў ду хоў ную се мі на рыю ў Ру мы ніі, 
а за раз ёсць ба цюш кам у Вар ша ве.

Пас ля 8й га дзі ны мы ўсёй сям’ ёй саб ра
лі ся ехаць на аў та ма шы не ў мае род ныя 
Ма лін ні кі. У Ма лін ні ках мы бы лі ка ля 
9:30 і з баць кам і на шай сям’ ёю па е ха лі 
ў цар к ву ў Пад бел ле. Па двух ба ках да ро
гі ад Ко шак да цар к вы ў Пад бел лі ста яў 
даў жэз ны шнур аў та ма шын. Ка ля цар к вы 
бы ло вель мі мно га лю дзей, а ў са мой цар
к ве бы ло іх яш чэ больш. Свеч кі пра да ваў 
ста ра ста пад бе лян скай цар к вы, а за ад но 
мой вель мі доб ры сяб ра, вя до мы бе ла ру
скі па эт Юр ка Ба е на. Пры іко не пра ро ка 
Ільі я па ста віў свеч кі за маю сям’ю ды 
вый шаў на двор. Там мы з жон кай і да чуш
кай ста лі ў ха ла доч ку зза ду цар к вы. Мой 
баць ка астаў ся ў ся рэ дзі не хра ма. Ле тась 
над вор’е бы ло со неч нае, цёп лае і пры ем
нае. Зза ду цар к вы бы ло вель мі ма ла лю
дзей, пе ра важ на сем’і з ма лы мі дзець мі. 
За тое спе ра ду цар к вы і за ага ро джай быў 
вя лі кі на тоўп вер ні каў. На ста я це лем цар к
вы св. пра ро ка Ільі ў Пад бел лі з 1999 го да 
з’яў ля ец ца ай цец Мі ра слаў Чу рак. У цар
к ве ад с лу жы лі „Іжа Хе ру ві мы” „Ве рую” 
і „Ой ча наш” і неў за ба ве ба цюш ка вый шаў 
з ча шай. Пас ля па чаў ся хрэс ны ход і вя
ліз ны на тоўп вер ні каў ру шыў з цар к вы. 
Жан чы ны нес лі іко ну свя то га пра ро ка Ільі, 
а муж чы ны — ха руг вы. По тым іш ла пад бе
лян ская пеў ча, якую вя дзе ма туш ка Ан на 
Чу рак. Да рэ чы, хор у Пад бел лі вель мі 
пры го жа спя вае і не раз на ца роў ных фе
сты ва лях зай маў вы со кія мес цы. Пас ля 
як свя та ры, вер ні кі і хор трой чы абыш лі 
цар к ву ў Пад бел лі, пеў ча за спя ва ла „Мно
гая ле та”. Пе рад на тоўп на ро ду вый шаў 
бель скі дэ кан, а за ад но на ста я цель Мі хай
лаў скай цар к вы ў Бель скуПад ляш скім 
ай цец міт рат Ля вон цій Та фі люк, які ска заў 
про па ведзь. Ай цец Ля вон цій ка заў, што 
пра рок Ілья быў жы вым заб ра ны на не
ба і што ў кан цы све ту прый дзе лю дзей 
на ва роч ваць на ве ру ў Бо га. Заў ва жыў 
ён, што ў гэ тым го дзе свя та пра ро ка Ільі 
вы па дае ў ня дзе лю, а гэ та асаб лі вы дзень, 
та му што наш Гас подзь, Сын Бо жы Ісус 
Хры стос ме на ві та ўваск рэс у ня дзе лю. 
Так са ма ка заў, што на пра ця гу гі сто рыі 
пра ва слаў ная ве ра яш чэ больш пе ра жы ла 
прас ле да ван няў, чым сь ці за раз, але ніх то 
яе не зніш чыў. На ват за 70 га доў іс на ван
ня СССР ка му ні стам не ўда ло ся зніш чыць 
пра ва слаў най ве ры. Ба цюш ка так са ма 
га ва рыў, што ня гле дзя чы на тое, што на да
лей лю туе ка ра на ві рус, трэ ба каб вер ні кі 
не за бы ва лі Бо га, ха дзі лі ў цар к ву ды мно
га ма лі лі ся, та му што толь кі шчы рая ад 
сэр ца ма літ ва да Бо га гэ та най боль шае 
на шае ду шэў нае ля кар ства на ўсе на шы 
жыц цё выя кло па ты. Пад ка нец на тоўп вер
ні каў пай шоў да кры жа, а мы з баць кам 
тра ды цый на пай ш лі на стра га ны ку піць 
свя точ ныя цу кер кі. По тым мы ўсёй сям’ ёй 
вяр ну лі ся свят ка ваць у Ма лін ні кі.

Ка ліс ці на Ілья ша 
ў Ма лін ні ках

У ха ла доч ку баць коў ска га сад ка ды 
пры ба га та за стаў ле ным свя точ ным 
ста ле баць коў і мя не ўзя ло на ўспа мі ны 
пра двац ца ці га до вай даў нас ці свят ка
ван ні ў го нар пра ро ка Ільі ў Ма лін ні ках. 
У 1990я га ды, ка лі яш чэ жы ла мая ба бу
ля, да нас пад Ілья ша пры яз джа ла цёт ка 
На дзя і дзядзь ка Юзік з го ра да Стшэ гам, 
што ка ля Вроц ла ва. Мой дзядзь ка, ха ця 
па ляк, вель мі лю біў слу хаць пес ні ка лек
ты ву «Пры ма кі», а яго лю бі май пес няй 
бы лі «Ва сіль кі». Цёт ка На дзя бы ла вель
мі та ва ры скай асо бай і на вёс цы ме ла 
вель мі мно га сяб ро вак. У дзе вя но стых 
га дах на Ілья ша дзядзь ка Юзік, цёт ка 
На дзя і ўся на ша сям’я еха ла на брыч цы, 
якую цяг нуў трак тар мар кі «Ула дзі мі
рац». Пас ля цар к вы я ішоў на стра га ны 

і куп ляў ка се ты з бе ла ру скай му зы кай, 
якія пры свя точ ным ста ле ўклю чаў на 
маг ні та фо не. Пас ля ве ча рам уся сям’я 
іш ла ў вя ско вы клуб на за ба ву. Та ды 
ў вя ско вай ра мі зе іг ра лі бе ла ру скія гур

жар та ваць. Сё ле та свя ты асаб лі выя та му, 
што мае баць кі ўпер шы ню ста лі дзя ду
лем і ба бу ляй, па коль кі ў нас з жон кай 
на ра дзі ла ся да чуш ка, а мой дзед Вась ка 
ўжо два нац ца ты раз стаў пра дзе дам. Най
ста рэй ша му яго на му праў ну ку Са му і лу 
ўжо 17 га доў, а най ма лод шай праў нуч кай 
з’яў ля ец ца ме на ві та на ша да чуш ка Алён

ка. Яна — най важ ней шая асо ба ў на шай 
сям’і і та му пад час свя та Ілья ша най
больш ува гі ме на ві та бы ло прыс ве ча на 
ёй. Свя та як што год мі ну ла вель мі ве се ла 
дык вель мі ся мей на. Так са ма над вор’е 
бы ло вель мі пры го жае і за гэ та дзя куй Бо
гу і каб за год усе да ча ка лі.

vЮр ка БУЙ НЮК

На Ілья ша ў Пад бел лі

ты з Пад ляш ша. Так са ма ка лісь ці да нас 
пры яз джаў з Ча хоўАр лян скіх на ве ла сі
пе дзе род ны брат ма ёй ба бу лі — ге рой 
Дру гой су свет най вай ны дзед Ва ло дзя 
Са ма сюк. Ён пры свя точ ным ста ле вы
пі ваў з ма ім та там і вель мі лю біў, ка лі 
я на маг ні та фо не ўклю чаў бе ла ру скія 
пес ні. Дзед Ва ло дзя быў вель мі шчы ры 
і доб ра зыч лі вы ча ла век. Ён заў сё ды для 
ма ёй ся стры і мя не пры во зіў па да рун кі. 
Вар та ўспом ніць, што так бы ло што год 
на Ілья ша да 2008 го да, та му што та ды 
жы ла мая ба бу ля Ма рыя Буй нюкСа ма
сюк. З 2010 го да ў Ма лін ні ках пе ра ста лі 
ла дзіць за ба вы, па коль кі ў на шай вёс цы 
за ста ло ся вель мі ма ла мо ла дзі. Та дыш
няя ма лін ніц кая мо ладзь раз’ е ха ла ся 
па ўсім све це, а на вёс цы толь кі ста ры кі 
аста лі ся...

А за раз на Ілья ша...

По тым па ча лі да нас ез дзіць род ныя 
ма ёй ма мы — баць ка ма ёй ма мы дзя ду ля 
Вась ка Мі ран чук (які і ў гэ тым го дзе быў 
у нас). Мой дзед так са ма як і я — па эт. 
Ві даць, я ге не тыч на пе ра няў лі та ра тур ны 
та лент па ма ім дзя ду лю. Усе свае вер шы 
мой дзед пі ша на на шай род най пад ляш
скай мо ве і ве дае іх на па мяць. Дзе да 
Вась ку пры во зяць да нас най ма лод шы 
брат ма мы, дзядзь ка Пе ця і яго жон ка, 
цёт ка Лі лія. Дзядзь ка Пе ця вель мі вя сё
лы і па зі тыў ны ча ла век, вель мі лю біць 
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16.08 — 22.08

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 16-18.08. ма лан ка ва зрэ а лі-
зу еш свой ге ні яль ны план. Хі ба не бу дзе пра ця-
гу зас на ва ных у жніў ні зна ём стваў. На пра цы 
кан ф лік ты і нап ру жа ная ат мас фе ра, на шчас це 
шэф ста не за та бой. З 21.08. пе ры яд бу дзе 
з менш пры ем ных. Гро шай хо піць, але гас па да-
руй імі аш чад на. 15-20.08. доб ры мо мант на 
ра шэн ні ў пра фе сій ных і фі нан са вых спра вах. 
Вель мі дбай аб сваё сэр ца і кры ва цёк, не пе ра-
бор ш ч вай з сон цам.
(21.04. — 21.05.) Удас ца та бе ўсё з са юз ні ка мі. 
У па ры вах зад бай аб тое, каб твае па чы ны га ва-
ры лі са мі за ся бе. У сям’і і ся род сяб роў усіх не 
за да во ліш. На пра цы не бу дзеш най леп шым не-
га цы ян там, асаб лі ва 16-18.08.; не ўпі рай ся на 
сва ім і не тар пе дуй пра па ноў ін шых. Мо жа гэ та 
па дар ваць твой аў та ры тэт шэ фа, спе цы я лі ста ці 
бес ста рон ня га суд дзі. 16.08. не дай вы цяг нуць 
ад ся бе сак рэт ных ін фар ма цый. Пе рай дзі на 
ляг чэй шую ды е ту.
(22.05. — 22.06.) 16-18.08. мо жаш рэ а лі за ваць 
най больш ад важ ныя на ме ры, раз ліч вай так са-
ма на сяб роў і не ма лое шчас це. Але 16.08. 
мо жа пад вес ці ця бе хтось ці, ка му ты поў нас цю 
да вя раў. Па куль ра шыш ся на кан чат ко вы крок, 
па ду май пра тое, што вас так моц на спа лу ча ла 
— 17-19.08. спра вы, якія вас дзя лі лі, ака жуц ца 
ма ла важ ны мі. 16.08. ста рай ся не пе ра там ляц-
ца. На ро джа ныя ў ІІІ дэ ка дзе мо гуць на ра каць 
на шчы та від ку — сха дзі це да эн дак ры но ла га.
(23.06. — 23.07.) Ка лі хо чаш га ра ча га, але ма-
ла важ на га па ры ву, мо жаш па дац ца на лю боў-
нае па ля ван не 16-20.08. (на сур’ ёз ную па ру 
нар веш ся 24-28.08.). Рад ня і зна ё мыя бу дуць 
трак та ваць ця бе з боль шай па ва гай і бу дуць 
у ця бе ра іц ца. Не вы бі рай ся ў ад па чы нак да-
лё ка. Не ка то рыя Ра кі з апош няй дэ ка ды зноў 
ся дуць на ро вар!
(24.07. — 23.08.) 15-19.08. бу дзеш спраў ны 
фі зіч на і за да во ле ны, твае ра шэн ні бу дуць хут-
кія, трап ныя. 16-18.08. спрыт і кем лі васць на ме-
цяць та бе да ро гу да пос пе ху. 16.08. тры май ся 
зда лёк ад плё так. 16-18. 08. бу дзеш вель мі 
ўпар ты і цяж кі для ата чэн ня. 16-18.08. не ляп ні 
ча гось ці не пат рэб на га; ад но сло ва мо жа зруй-
на ваць твой імідж і ад но сі ны. Уя ва крыш та лі зу-
ец ца 18-20.08. Ка лі шу ка еш но вую пра цу ці па-
дза ра бо так, зра бі гэ та 16-18.08.; пы тай ся пра 
пра цу ў зна ё мых.
(24.08. — 23.09.) Будзь больш ас ця рож ны 
і дбай аб зда роўе. 17-10.08. не апі рай ся толь кі 
на ўлас ным во пы це, рай ся ў лю дзей з боль шым 
во пы там. Ах вот на пас лу ха еш ста рыя ся мей ныя 
гі сто рыі. Дру гую дэ ка ду жніў ня най лепш прыз-
нач на ад па чы нак. Не спра чай ся з клі ен та мі 
і з кан ку рэн цы яй. Леп шы на строй з 22.08.
(24.09. — 23.10.) 16-18.08. афор міш боль-
шасць важ ных спраў. Да сі ра ды ўсім су пя рэч-
нас цям. Твая дру гая па ло ва бу дзе мець вя лі кі 
кам па ней скі і пра фе сій ны пос пех. У сям’і не 
мо жа быць лепш чым ця пер. У пра фе сіі ніх то та-
бе не ад мо віць. Доб ры мо мант па чаць но выя 
ме ра пры ем ствы: 16-18.08. Зад бай аб сваё зда-
роўе, ад па чы вай, не са пер ні чай ані на спор т п-
ля цоў цы, ані на да ро зе.
(24.10. — 22.11.) Стаў пе рад са бою са мыя 
ам біт ныя мэ ты. 16-20.08. на ла дзіш зна ём ства, 
якое хут ка за ме ніц ца ў сяб роў ства. 16.08. бу-
дзеш нер во вы, вы бу хо вы — не кан ф ран туй ся. 
15-17.08. ака жац ца, што ся род зна ё мых ця бе 
вы ка ры стоў ва юць, не па ва жа юць; па спя хо ва 
іх паз бу дзеш ся. Да 19.08. спра віш ся з ра хун-
ка мі і па пя ро вай ра бо тай (у апош няй дэ ка дзе 
зрэ а лі зу еш за ду мы, якія ця пер за ля цяць та бе 
ў га ла ву). 16-17.08. доб ра пад ма цу еш сваё 
зда роўе; мо жа, зволь ніц ца для ця бе мес ца ў са-
на то рыі? З 21.08. мо жаш ад чуць сто му і не да-
хоп сі лы (да 27.08.).
(23.11. — 22.12.) 16-18.08. ідэ аль ны час на 
ад па чы нак. Дзей ні чаць бу дзеш з раз ма хам, зда-
бы ва ю чы тое, аб чым ма рыў. Усё пой дзе та бе 
хут ка і лёг ка. Ка лі пі са ны вам ра ман, тра пі це 
ў аб дым кі да 19.08. Цал кам за хо піць ця бе пра-
ца і ма ла хто за та бою пас пее. Не бой ся за бу-
ду чы ню. Мо жа, пач неш прак ты ка ваць ёгу?
(23.12. — 20.01.) Пе ра мо жаш усе цяж кас ці 
і з ра дас цю пры ві та еш па зі тыў ныя зме ны. Бу-
дзеш за ах во ча ны да зма ган ня за па зі цыю і ўплы-
вы. Глянь на ся бе ва чы ма ін шых. З 16.08. па ка-
жаш, што з та бою трэ ба лі чыц ца. Най больш 
зро біц ца ў ін та рэ сах Ка зя ро гаў з ІІІ дэ ка ды. 
Раз г ру жай нап ру жу спор там, на ват эк ст рэ-
маль ным. 17-21.08. па вя лі чыц ца стус аба вяз-
каў і спраў да афар м лен ня. З 21.08. (да 27.08.) 
будзь ас ця рож ны і паз бя гай ры зы кі.
(21.01. — 19.02.) Бу дзеш у цэн т ры кам па-
ней скіх па дзей. 16-18.08. да сі ра ды во ра гам 
і най ця жэй шым вык лі кам. Хтось ці з ма лод ша га 
па ка лен ня ця бе па кі не — та кая ка ляя рэ чаў. 
16-18.08. — час на старт з улас ным біз не сам. 
З 22.08. мо гуць адаз вац ца ста рыя ня мог лас ці; 
толь кі пра фі лак ты ка!
(20.02. — 21.03.) Усё бу дзе па-твой му. 16-
20.08. паз на ё міш ся з кім сь ці, хто «вяш чае на 
тых са мых хва лях». Пры цяг ваць бу дзеш ашу кан-
цаў, але з імі спра віш ся. Пас ля 20.08. вы едзь 
ку дысь ці з ка ха най асо бай. Куп ляй з га ла вой 
— мо жаш не заў ва жыць, што та вар мае хі бы. 
Пе ра ма жы ту гу. Са лі ёда ва най сол лю, еж то фу, 
ана на сы і пла ды мо ра.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх 

па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра
шэн не — па га вор ку.

ман голь скі хан, за сна валь нік За ла той Ар ды, 
ка ман да ваў на шэс цем на Еў ро пу ў 12361242 
га дах = 12 _ 38 _ 30 _ 23 _ 21 _;
дрэ ва ся мей ства вя за вых = 35 _ 36 _ 34 _;
му жаў брат = 22 _ 9 _ 33 _ 2 _ 3 _ 13 _;
пар т нёр ба бы = 18 _ 19 _ 20 _ 10 _;
нут ра ны тлушч = 37 _ 29 _ 24 _;
над зям лёю = 32 _ 8 _ 7 _ 31 _;
ус п ры ман не па ху = 28 _ 17 _ 15 _;
па мяш кан не ў вя ско вай ха це, ад куль дзве ры 
ў па кой і кух ню = 1 _ 6 _ 5 _ 27 _;
ас ноў ная част ка дрэ ва ад ка ра нёў да вер ха ві
ны = 25 _ 4 _ 26 _ 11 _ 16 _;
го рад на ўсхо дзе Ру мы ніі, даў няя ста лі ца Мал
да віі = 40 _ 39 _ 14 _.

(ш)

1.

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

9.

10.

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

Ад каз на ад га дан ку з 29 ну ма ра
Аса, вя нок, зубр, лі ха, не вук, Пе кін, Піш, рог, сто ма, Ула, шаг, шы ба, яд.
Ра шэн не: За гро шы ку піш доб ра га са ба ку, але не ку піш ві лян ня хва стом.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Яну Міхалюку з Чыжоў.

У нас скуп ля юць 
ме та ла лом
Доб ра, што ма ем та кі пункт скуп кі 

ў вёс цы Плян та На раў чан скай гмі ны Гай-
наў ска га па ве та. Ёсць дзе пра даць ме-
та ла лом. На вя ско вых па над вор ках яго 
мож на саб раць шмат. Гэ та ж дру гас ная 
сы ра ві на для ме та лур гіч ных за во даў. 
Пункт скуп кі шмат га доў вя дзе Ста ніс-
лаў Янель.

Спа дар Ста ніс лаў скуп ляе, між ін-
шым, ста рыя лег ка выя і вя лі кія аў та ма-
бі лі, ха ла дзіль ні кі, лод кі з ру ха ві ка мі, 
бля ша ныя га ра жы, неп ры год ныя для 
да лей ша га ка ры стан ня сель ска гас па-
дар чыя ма шы ны, трак тар ныя пры чэ пы, 
аб ру чы, за саў кі, пры боі, штан гі, жа лез-
ныя пру ты.

Хто п’е мно га пі ва, алю мі ні е выя бан кі 
мо жа пра даць тут на пун к це скуп кі ме-
та ла ло му. За алю мі ній пла цяць больш 
чым сь ці за жа ле за. За мед ныя рэ чы 
так са ма. (яц)

Яны лю бяць 
вы шы ваць і ткаць
Не ка то рыя вя ско выя гас па ды ні ў На-

раў чан скай гмі не зай ма юц ца руч ной 
вы шыў кай і тка цтвам. Яны вы шы ва юць 
руч ні кі, ма кат кі, на ва лач кі на па душ кі 
і свя точ ныя бе лыя ка шу лі, а так са ма 
кар ці ны. Да гэ та га трэ ба мець за мі ла-
ван не і вя лі кую цяр п лі васць. Вы шы валь-
ш чы цы ка ля ро выя ніт кі куп ля юць у кра-
мах з мах рой і му лі най у Гай наў цы.

Вы шыў кай зай ма юц ца, між ін шым, 
Та ма ра Скеп ка з Заб ра доў, Зі на Руб-
чэў ская, Яў ге нія Смоль ская, Ма рыя 
Це лу шэц кая і Нэ ля Хар ке віч з Но ва га 
Ляў ко ва, Ірэ на Іг на цюк, Кры сты на Паск-

роб ка, Мі рас ла ва Бал т ра мюк і Га лі на 
Пры чы ніч са Ста ро га Ляў ко ва, Лі дзія 
Хар ке віч і Аль ж бе та Кун цэ віч з Ле шу коў, 
Да ну та Ка лі ноў ская з Но ва га Ма се ва, 
Ле на Хар ке віч, Мал га жа та Краў чык, Га лі-
на Бі рыц кая, Люд мі ла Зда ноў ская і Ірэ-
на Вась ко з Плян ты, Га лі на Вяж хоў ская 
з Заб лот чы ны ды Аль ж бе та Ма ты сюк 
і Га лі на Пань коў ская з Се мя ноў кі.

Га бе ле ны ткуць, між ін шым, Фе лі цыя 
Бар коў ская, Га лі на Гры ка-Бі рыц кая, 
Ірэ на Вась ко, Мал га жа та Краў чык і Лю-
цы на Зда ноў ская з Плян ты, Зі на Руб чэў-
ская з Но ва га Ляў ко ва, Аль ж бе та Кун цэ-
віч з Ле шу коў, Бар ба ра Бі рыц кая, Ан на 
За сім, Аль ж бе та Ма ты сюк, Га лі на Пань-
коў ская і Ма рыя Шы ма нюк з Се мя ноў кі 
ды Лі дзія Бель ская з Тар но па ля. (яц)

Пры го жыя 
ку хон ныя ма кат кі
Вя ско выя гас па ды ні ў На раў чан скай 

гмі не Гай наў ска га па ве та ў воль ныя хві лі-
ны лю бяць вы шы ваць. Вы шы ва юць яны, 
між ін шым, мно га ма ка так, у тым лі ку ку-
хон ных. За ня так руч ной вы шыў кай су па-
кой вае ча ла ве ка. Для гэ та га трэ ба мець 
час, ах во ту, за мі ла ван не ды цяр п лі васць.

2 жніў ня гэ та га го да ў свят лі цы ў Ле шу-
ках На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па-
ве та ад к ры лі ба га тую вы стаў ку ку хон ных 
ма ка так. Тут ма кат кі на роз ныя тэ мы: 
эстэ ты кі, зда роўя, рэ лі гій ныя і пат ры я тыч-
ныя. Ла дзі ла яе мяс цо вае Та ва ры ства „Ят-
рыш нік”. Ат ры ма ла ся ба га тая эк с па зі цыя 
прац ру ка дзель ніц, між ін шым, Аль ж бе ты 
Кун цэ віч, Лі дзіі Хар ке віч, Аляк сан д ры 
За сім, Воль гі Клі мо віч, Лю цы ны Зда ноў-
скай, Ма рыі Ка зёл, Ве ры Скеп ка, Ма рыі 
Це лу шэц кай, Яд ві гі Са мо цік, Іво ны Ца рэ-
віч, Га ле ны Зда ну чык, Кры сты ны Яку боў-
скай, Бар ба ры Бі рыц кай і Лю бы Ба рэч ка.

Вы стаў ку ад кры ла і вель мі ці ка ва 
рас па вя ла пра ма кат кі і на раў чан скіх 
вы шы валь ш чыц Га ле на Рэ ент, член праў-
лен ня Та ва ры ства „Ят рыш нік” і ле шуц кая 
сол тыс. На ме ра пры ем ства пры е ха лі, 
між ін шым, войт На раў чан скай гмі ны, ды-
рэк тар на раў чан ска га Гмін на га ася род ка 
куль ту ры і ча ты рох гмін ных рад ных з Но-

ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, Плян ты 
і Се мя ноў кі. Саб ра ла ся шмат мяс цо вых 
жан чын, а так са ма з Це рам коў, Міх наў кі 
і Плян ты, у тым лі ку тыя, якіх пра цы прэ-
зен та ва лі ся на вы стаў цы.

Вы стаў ка ма ка так ка ры ста ец ца за ці каў-

ле нас цю на сель ні цтва. За раз у жніў ні яна 
ад к ры та што дзень ад га дзі ны 10-й да 18-й. 
Яе на вед ва юць перш-на перш ту ры сты, якія 
едуць спе цы яль на выз на ча ным ве ла сі пед-
ным шля хам Gre en Ve lo це раз Ле шу кі.

Тэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

n Вы стаў ку ма ка так ад кры ла Га ле на-Ма ры ё ля Рэ ент
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Фран ці шак Ба гу шэ віч жыў 
даў но-даў но, сё ле та споў-
ні ла ся 180 га доў ад яго 
на ра джэн ня і 120 га доў ад 
яго най смер ці. Най час цей 
пры во дзіц ца яго ная цы та-
та пра каш тоў насць род-
най мо вы, ад нак і ін шая 
яго ная спад чы на вар тая 
ўва гі. На пры клад верш 
„Воўк і авеч ка”:

Зла віў воўк яг нят ка
I па нёс жы вое!
Пла чуць сын і мат ка,
Як баб ры, абое.
Воўк над мат кай злі та ваў ся,
Як які ако нам,
У аў чын ку пе раб раў ся
Ды ідзець з пак ло нам.
«Прый шоў, — ка жа, — я зда лёч ку
Ра ска заць па ні авеч цы
Доб ру вест ку аб сы ноч ку, —
Як яму ця пер жы вец ца.
Не паз на ла б ты ні ко лі,
Та кі стаў да су жы
I жы вець са бе на во лі,
Без бя ды, бяз ну жы.
Зу бы вы рас лі з клы ка мі,
I ад па лі рож кі,
Нож кі ця пер з па зу ра мі,
Хвост даў жэй шы трош кі.
І ўжо воў ка не ба іц ца,
Ў хлеў ніх то ня го не;
Мае чым аба ра ніц ца
I дру гіх ба ро не!
Прый дзі, імасць, да нас ў гос ці,
Спра вім са бе ве ча рын ку:
Бу дзе мя са, бу дуць кос ці,
Бу дзем есць без ад па чын ку!»
«Дзя куй, дзя куй, яга мось ці,
За вес ці та кія!
Ня хай прый дзе сын у гос ці,
Паг ля джу, ці вые?
Бо, ка жуць, меж ва мі
Трэ ба выць ваў ка мі.
Я ж па-воў чу не умею
Ні выць, ні ес ці, ні лгаць.
Ды скінь скур ку, даб ра дзею,
Бо зуб кі ві даць».
I авеч ка, хоць дур ная,
А воў ка ж паз нае!

У па пу ляр най куль ту ры авеч ка аса цы
ю ец ца з не да стат кам глуз ду, бяз дум най, 
якая лёг ка пад да ец ца па ні цы ўся го стат
ка. А тут, у Ба гу шэ ві ча, яна па каз ва ец ца 
істо тай муд рай, якая лёг ка рас паз нае 
воў чую хлус ню. Да рэ чы, ву чо ныя, якія 
зай ма юц ца вы ву чэн нем жы вёль ных 
па во дзін, лі чаць авеч ку ад ной з муд рэй
шых жы вёл, усту па ю чай у гэ тым ра кур се 
толь кі свін ні. Авеч ка рас паз нае аве чыя 
і ча ла ве чыя тва ры і за хоў вае іх у па мя ці 
га да мі. Да та го ж умее яна рас паз на ваць 
па выг ля дзе тва ру та го ўлас ні ка яго ны 
на строй...

Авеч ка суп ра ва джае ча ла ве ка з не за
па мят на га ча су. Па да ец ца, што яна бы ла 
най ра ней ас во е най жы вё лай, маг чы ма, 
што ў гэ тым пла не яна ўсту пае толь кі са
ба ку. Ві кі пе дыя: „Най важ ней шая асаб лі
васць свой скіх аве чак — вы со кая іх пры
ста са валь насць да роз ных умоў раз вя
дзен ня. Яны доб ра пе ра но сяць ха лод ны 
і га ра чы клі мат, доб ра ся бе ад чу ва юць 
у су хіх пу стын ных ра ё нах поў д ня і на зя
лё ных раў ні нах уме ра ных шы рот. Дру гая 
каш тоў ная якасць аве чак — доб рая пры
ста са ва насць да па ша ва га ўтры ман ня, 
здоль насць вы ка ры стоў ваць са мыя тан
ныя кар мы і зна хо дзіць іх са бе на ват на 
са мых бед ных па шах. Яны па я да юць вя
ліз ную коль касць роз ных рас лін, у тым 
лі ку пу ста зел ле. Шмат ка мер ны страў нік 
і доб ра раз ві ты стра ва валь ны апа рат за
бяс печ ва юць зас ва яль насць да 75 % па
жыў ных рэ чы ваў гру бых кар моў. Ад нак 
авеч кі дрэн на пе ра но сяць па вы ша ную 
віль гот насць і віль гот ныя па шы. Пры 
пе ра бо ях у кар м лен ні і па ен ні мно гія па
ро ды аве чак здоль ны тра ціць ад к ла дзе
ны ў це ле (на хвас це, у кур дзю ку) тлушч, 
што да па ма гае пе ра но сіць бя скор мі цу.”

Авеч ку ж ча ла век ас во іў не дзе ля яго

най пры ста са валь нас ці да роз ных умоў 
раз вя дзен ня. Га лоў ны аве чы ко зыр, якім 
схі лі ла яна да ся бе ча ла ве ка, гэ та воў на. 
Яна вы ка ры стоў ва ец ца з ка мен най эпо
хі. Па чат кі ас ва ен ня авеч кі на сён няш нім 
Бліз кім Ус хо дзе, на раў ні нах Ме са па та
міі, спа чат ку для мя са, воп рат кі і жыл ля. 
Паз ней лю дзі на ву чы лі ся прас ці і ткаць 
воў ну. Воў на ста ла ад ной з га лоў ных 
кры ніц ба гац ця Ва ві ло на. Цяп ло ў вы раб
ле ных з воў ны воп рат ках і ма біль насць 
аве чых стат каў па спры я ла хут ка му рас
паў сю ду га доў лі аве чак. За час свайго 
панавання ста ра жыт ныя рым ля не рас
паў сюдж ва лі авеч ка га доў лю па ўсёй 
сва ёй ім пе рыі — у Паў ноч ную Аф ры ку, на 
Пі рэ ней скі паў вост раў, у За ход нюю Еў ро
пу, у тым лі ку і на Бры тан скія аст ра вы. 
Так са ма вы во дзі лі яны но выя па ро ды 
гэ тых жы вёл. Мі сію рым лян з хо дам 
ча су пе ра ня лі са ра цы ны, якія за ня лі ся ін
тэн сіў ным ган д лем ваў ня ны мі вы ра ба мі, 
за во зя чы іх па ўсім ба сей не Між зем на га 
мо ра. У Ся рэд ня веч чы грэ ча скія тка чы 
бы лі за кі ну ты ня воль ні ка мі ў іта льян скія 
га ра ды Ге ную, Фла рэн цыю, Ве не цыю, 
Па лер ма, пры чы ня ю чы ся да роск ві ту та
маш няй ткац кай вы твор час ці.

Ган даль ваў ня ны мі вы ра ба мі раз віў ся 
так са ма і на Пі рэ ней скім паў вост ра ве. 
Там, у ХІІ ста год дзі ўда ло ся вы га да ваць 
но вую па ро ду аве чак, ме ры но саў, з вель
мі вы са ка я кас най воў най. Гэ тая воў на 

лі чы ла ся вель мі каш тоў ным скар бам: 
іс пан скія ка ра лі за ба ра ні лі вы ваз гэ тай 
па ро ды на вон кі кра і ны; за па ру шэн не 
гэ тай за ба ро ны па гра жа ла смя рот нае 
па ка ран не. Мяр ку ец ца, што пры хо ды ад 
ган д лю воў най ме ры но саў да зво лі лі сфі
нан са ваць пла ван не Хры ста фо ра Ка лум
ба ў на прам ку Но ва га Све ту...

На за ха дзе Еў ро пы тка цтва раз ві ло ся 
ў Флан д рыі, спа чат ку з мяс цо вай сы ра ві
ны; там, на сла бых па шах, пас ві лі шмат 
аве чак. Пас ля ста лі за во зіць воў ну з Ан г
ліі, дзе так са ма на сла бых па шах пас ві лі 
аве чак, а вы ра бы з ан г лій скае воў ны 
пра да ваць у тую ж са мую Ан г лію з вы
дат ным за роб кам. Аж но ў XIV ста год дзі 
ан г лій скі ка роль Эд вард ІІІ ску ме каў 
гэ ты ін та рэс і за ба ра ніў вы ваз воў ны 
ў Флан д рыю. Фла ман д скія тка чы, па збаў
ле ныя сы ра ві ны і срод каў для жыц ця, 
пры ду ша ныя да та го ж іс пан скі мі за ва
ёў ні ка мі Ні дэр лан даў, ста лі ма са ва пе ра
яз джаць у Ан г лію, да ю чы па ча так раз віц
цю та маш няй тэк стыль най вы твор час ці.

Па во ліпа во лі ка ці ла ся авеч ка га доў
ля і ў на ша ста рон не. Вы ся ка лі ся ля сы, 
ад к ры ва ю чы роз ную гле бу, ура джай ную 
і менш ура джай ную. Ну і на бяд ней шай 
гле бе ат ры маў ся доб ры грунт для раз во
ду аве чак. І ўжо ў XVІ ІІ ста год дзі Ан тон 
Ты зен гаўз за во дзіць пра дзіль ныя ма ну
фак ту ры ў Грод не і на ва кол лі. Ад нак яго

ныя гас па дар чыя па ры вы не ме лі пос пе
ху. Но вая хва ля гас па дар ча га раз віц ця 
за ві та ла сю ды пас ля Лі ста па даў ска га 
паў стан ня 1830/31 го да. Бы ла ўста ноў ле
на та мож ная мя жа па між Ка ра леў ствам 
Поль скім і Ра сій скай Ім пе ры яй, што 
ўсклад ня ла за воз тэк стыль ных вы ра баў 
з Поль ш чы ў Ра сію. Та ды фаб ры кан ты
тэк стыль ш чы кі ста лі пе ра во дзіць вы
твор часць у на ва кол ле Бе ла сто ка.

У 1840 го дзе ў Ха рош чы па чы нае дзей
насць фаб ры ка су кон ных вы ра баў Хрыс
ці я на Мо э са, у 1843 го дзе фаб ры ка Віль
гель ма За хер та ў Суп рас лі. Вось фраг мент 
апі сан ня фаб ры кі ў Ха рош чы, аў тар ства 
Паў ла Баб роў ска га з 1863 го да: „Фаб ры
кай кі ру юць, па д наг ля дам улас ні ка, адзін 
ды рэк тар і тры на мес ні кі. Уся пе ра пі ска 
вя дзец ца на ня мец кай мо ве ў кан то ры 
з ся мі чы ноў ні каў, ка сі ра, трох кні га во даў 
і трох пі са раў. Май ст роў 9, пад май ст роў 
15, ра бо чых 710 муж чын ска га і 400 жа но
ча га по лу. Хлоп чы кі і дзяў чын кі за ня ты 
ў пра дзіль ні, ёсць і менш дзе ся ці га доў. 
Пры фаб ры цы ёсць хі рург, ап тэ ка, шпі таль 
і дзве шко лы: эле мен тар ная еван ге ліч ная 
і ня дзель ная. Ме дык пры яз джае з Бе ла
сто ка раз у ты дзень і кож ны раз у эк ст ран
ных вы пад ках. Кож ны ра бо чы ка ры ста ец
ца ля чэн нем і ме ды ка мен та мі бяс п лат на; 
дзе ля гэ тага з за роб каў ад во дзіц ца 1%. 
Эле мен тар ная шко ла ўтры моў ва ец ца за 
кошт ула даль ні ка і не вя лі кай пла тай на
ву чэн цаў. У гэ тай шко ле на ву ча юц ца 80 
хлоп цаў і 83 дзяў чын кі. Ня дзель ная шко ла 
зас на ва на для пра цу ю чых у фаб ры цы 
ма ла лет ніх дзя цей, у ёй 34 на ву чэн цы.” Ма
дэр ней шыя ма шы ны Мо эс за во зіў з Бель
гіі, Сак со ніі, Пру сіі і Фран цыі. Фаб ры ка Мо
э са спы ні ла сваю вы твор часць у вы ні ку 
страт ад Пер шай су свет най вай ны. Ця пер 
у яе збу да ван нях раз мяш ча ец ца вя до мы 
ў на ва кол лі ха раш чан скі шпі таль...

У Суп рас лі, ап ра ча зга да на га За хер та, 
тэк стыль ную вы твор часць за во дзяць так
са ма Бух гальц, Аў нерт, Альт, у Га рад ку Ян 
Тран гольц і Сроль Ві лен чык, у Мі ха ло ве 
Се ве рын Мі ха лоў скі. У Це ха ноў цы Аў густ 
і Карл Клей н берг, Карл Мі лер, Ян Фрэй
марк, Ген рых Шульц. У Бе ла сто ку Бло ха
ва, Галь перн, Ко мі хаў, Заб лу даў скі...

Так бы ло ка лісь. Так агуль на, бо ж 
з воў ны вы раб ля лі ся роз ныя рэ чы: ды
ва ны, га бе ле ны, сук но, ва лён кі... А ўсё 
гэ тае ба гац це па чы на ла ся са стрыж кі та
кіх звы чай ных, зда ва ла ся б, аве чак...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Воў на

n Пасляфабрычны будынак у Харошчы


