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У
 гэты дзень пушча належала 
грыбнікам і, здавалася, тут бу
шавала ўся Гайнаўка. Такога вы
сыпу баравікоў і краснюкоў, як 

скажуць пасля ў Палічнай, не памяталі 
найстарэйшыя людзі. Праўда, па вёсках 
няма каму лётаць за грыбамі. «Не тыя 
ногі і не тыя вочы, — казалі старыя, — хо
піць жменька пад Коледы. Столькі і на 
загароддзі назбіраеш...».

Але прыродная страсць да збіраль
ніцтва не загінула ў народзе. Зараз 
у пушчанскія нетры пранікла Гайнаўка, 
а больш дакладна яе мігранты з Вітава, 
Доўгага Броду, Войнаўкі, Старыны, Бо
бенкі, Апакі, ЧахоўАрлянскіх, Курашава, 
Пагулянкі...

Праўда, мне больш хацелася думаць 
пра продкаў гайнаўскіх грыбнікоў, якія 
жылі ў часы святамучаніка Юрыя з Па
лічнай. Сто дзесяць гадоў назад, 10 ве
расня 1890 года, магчыма ён сам, тады 
дзевяцігадовы хлапчук, хадзіў між тых 
самых дубоў і елак. Магчыма, ён сам меў 
тут абраныя месцы, якія сніліся па начах 
і натхнялі сілай і амбіцыяй. На грыбы не 
проста ішлі, а гналіся ў шэраружовым 
тумане світанку, каб толькі паспець пе
рад іншымі, апярэдзіць суседзяў, а нават 
кагосьці з сям’і. У грыбным паходзе тлеў 
дух першабытнага спаборніцтва, слаўна
га і адначасова сакральнага. А самых 
лепшых грыбнікоў шанавалі ў народзе, 
лічылі іх шчасліўцамі з навостраным ню
хам...

Думкі пра лес і мінулае прыцьмілі ўсё 
на свеце. Мы ехалі праз зялёны лабірынт 
пушчы, спадзеючыся адно на ўнутраны 
GPSманіторынг. Дарога прывяла нас на 
месца. На здзіў мы апынуліся пад самой 
царквой, абстаўленай нямецкімі і японскі
мі аўтамабілямі. У ранішнім святле Вэр
сток выглядаў неверагодна прыгожым. 
А найбольш самі людзі, якія цешыліся не 
толькі празнікам, але і самі сабою.

* * *
У Вэрсток я вярнулася пасля сямі га

доў, калі на Уздзвіжанне Святога Крыжа 
адбылося сімвалічнае вяртанне святога 
Юрыя з Палічнай на радзіму. У гонар 
святамучаніка быў адведзены асобны 
куток з іконай, якую асвяціў сам мітрапа
літ Сава. Праўда, культ святога пакуль 
не пранікнуў далёка паза межы парафіі, 
але ў Вэрстоку змянілася шмат.

Найбольш прамовіў ціхі парадак ва
кол царквы, атуленай дубовымі крыжамі, 
дубамі і цёмназялёнай сцяной пушчы. 
Усё тут стаяла на сваімі месцы і на сва
іх нагах. Таксама ўразіла адноўленая 
звонку і ўнутры драўляная царква з за
хаваннем гістарычных дэталяў. Яе ясны 
інтэр’ер натхніў мясцовых жанчын да 
пышнага параўнання:

 — Тэпір наша цэрква як ясна королева! 
— сказала адна парафіянка.

А як густоўна адноўлена старая драў
ляная плябанія!

Мне асабліва спадабаліся гаспадар
чыя будоўлі, абкладзеныя кастрагамі 
з ясных і цёмных паленцаў. Лепшага 
дызайну і не прыдумаеш для лясной ся
дзібы, пры тым гэтая «аздоба» заяўляла 
пра дбайнасць і працавітасць гаспадара. 
У адрамантаванай плябаніі зараз працуе 
агратурыстычны пансіянат.

— Тое, што было раней, а цяпер — не 
параўнаць, — кажа бацюшка Ян Хадакоў
скі. — Усё тут змянілася на плюс. 

Айцец Хадакоўскі слу
жыў на парафіі ў пачатку 
80х гадоў, калі ў парафіі 
цудам зводзілі канцы 
з канцамі. Кожны маліўся, 
каб хутчэй перабрацца 
ў больш абжытае месца...

Не менш здзівіла мяне 
духоваментальная змена 
сярод пушчанскіх мужчын. 
Сем гадоў таму, калі ішла 
літургія, яны выстойвалі 

вакол царквы з закладзенымі рукамі і ка
ментавалі свае штодзённыя справы. А за
раз, хоць на двары панавала пагода, усе 
як адзін муж стаялі ў царкве і маліліся ра
зам з мітрапалітам, іерархамі і сотняю ду
хавенства, што з’ехалася ў Вэрсток з усёй 
БельскаВаршаўскай епархіі.

— Бог прамаўляе да нас праз святло, 
— гаварыў мітрапаліт Сава, — праз тое 
святло, якое і ёсць жыццё. Ён назначае 
сярод людзей сваіх абраннікаўсвя
тых, каб яны былі духовымі ліхтарамі, 
якія б асвятлялі наш змрочны жыццёвы 

шлях. У хрысціян заўсёды цяжкі, пакут
ны шлях. Ён быў такім раней, такім ён 
і зараз, і будзе такім заўсёды, а той, хто 
ў гэтым сумняваецца, нічога не разумее. 
Сёння мы сабраліся тут дзеля святамуча
ніка Георгія, сына гэтай зямлі, якога Бог 
адорыў святлом і надзяліў задачай. І ён 
змагаўся з цемрай у час вялікага прас
леду Царквы ды абараняў людзей і свет 
сваім інтэлектам і малітвамі.

Мітрапаліт, які толькі што выйшаў 
з хваробы, нагадаў і пра Святых Падляш
скай зямлі, кананізаваных 25 ліпеня гэ
тага года. Таксама гістарычнай падзеяй 
ён назваў сённяшнюю сустрэчу, тобок, 
асвячэнне капліцы ў гонар святамучані
ка Георгія ў Палічнай.

* * *
Дарога з Вэрстока ў Палічну таксама 

ішла праз пушчу, аднак тут ужо мы не 
пабачылі грыбнікоў. І гэта прамовіла як 

Вяртанне святамучаніка Юрыя (Сцепанюка) 

ў пушчанскі куточак 

чытайцеF10

vТэкст і фота Ганны кандрацюк
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На 
разломе

Няшмат —
і так многа
Урэш це су сед ус міх нуў ся мне. Мы ве да

ем адзін ад на го ад ка ра пу заў і спа лу чае 
нас гі сто рыя так са ма на шай вё скі. Дзя ку ю
чы гэ тай гі сто рыі, якую ка лісь ці ра сказ ва лі 
да рос лыя пад час «шэ рай га дзі ны», ка лі 
пас ля зва ра най вя чэ ры да га ра лі апош нія 
дро вы пад плі тою, мы спаз на ва лі ўсі мі 
сма ка мі дзя цін ства — гі сто рыю ўлас ных 
і су сед скіх ро даў. Дзя ку ю чы ро дам паз на лі 
мы нар ваў скі лан д шафт, з яко га мы са мі 
вы рас лі. Мы ве да лі, у ка го быў ша лё ны 
дзед, а ў ка го ба бу ляшап ту ха, чый пра дзед 
блу каў па све це ў сал дац кай па ня вер цы, 
хто зай маў ся спла вам, а хто пча ляр ствам. 
Мы ве да лі пра прод каў столь кі, коль кі нам 
трэ ба бы ло ве даць, і на ват больш, ха ця 
да стат ко ва, каб нас па ва жа лі. І ка лі мы на
ву чы лі ся пры маць на па вер каз кі пра ле ген
дар ныя, хоць і над звы чай мі фа ла гі за ва ныя 
да сяг нен ні на шых прод каў, на рэш це бы лі 
га то выя пра цяг ваць гі сто рыю на шай вё скі. 
Не аб ла ма лі ні вод най га лін кі. Але як так 
ат ры ма ла ся, што апош няе паў го да я быў ня
бач ны для свай го су се да? Ён не раз маў ляў 
са мной, ні ад каз ваў на «доб рай ра ні цы». 
Наш агуль ны апо вед абар ваў ся так, быц цам 
у яго не бы ло па чат ку, як быц цам ён ні ко лі 
не скон чыц ца. Гэ та бы ло яш чэ больш ба лю
ча, бо до ля га рад скіх пры шэль цаў, якія на ся
ля юць на шы за кі ну тыя ха ты, у ад но сі нах да 
ўка ра не лых сва я коў па ста ян на па вя ліч ва ец
ца. Чу жы апо вед пра ры ва ец ца ў вё ску і за
сы пае кры ні цы яе ўлас най гі сто рыі. Гэ так 
і ў мно гіх ін шых вё сках на Пад ляш шы.

Бог ве дае, што кі ра ва ла ма ім су се дам. 
Пак рыў дзіў ся? Але зза ча го? І ні ко лі не 
да ве да ю ся. Ве даю, усё ж, што ён у па трэб
ны час па сту кае ў маю ха ту і мо пры ня се 
з са бой бу тэль ку. На зго ду? Але мы не спра
ча лі ся і на ват ні ко лі не ска за лі адзін ад на
му дрэн на га сло ва. Вя до ма, па ча сту ем ся, 
па раз маў ля ем пра ўсё і пра ніш то, але змоў
чым пра важ ную пры чы ну на шай су стрэ
чы. Ні чо га афі цый на не ве даю і, на пэў на, 
не бу ду да кан ца ўсве дам ляць пры чы ны 
су сед ска га ам ба ра су. І пра ма спы таць не 
ат ры ма ец ца. Та кім чы нам, я па ру шыў бы 
ня пі са ны ры ту ал «зго ды» і па кі нуў бы су се
да скан фу жа ным. Бо ён не прый шоў бы да 
мя не, і да лей гля дзеў бы бо кам. Ка лі ён не 
ко сіц ца, у мя не ня ма пад стаў рас пыт ваць 
яго пра тое, ча го ўжо ня ма. Ці хто ве дае, ці 
зда ры ла ся гэ та ка ліне будзь? Мо жа, гэ та 
бы ло вы ні кам пак лё пу, чу так? Та ды ба ле
ла, але што ба ле ла? А што ця пер ба ліць? 
Гэ та бы ла б пры чы на маг чы май раз губ ле

нас ці су се да. 
Іс ці на ад бы ва
ец ца ў яе ча со
вым кан тэк с
це. Паза сва ёй 
рам кай яна 
пе ра ра стае ў мі фа ло гію паў п раў ды.

Люд скія ад но сі ны ў ма ёй вёс цы ця ку
чыя і неп рад ка заль ныя. І тым больш та кія, 
чым больш фар маль ныя доб ра су сед скія 
са ю зы, ка лісь ці вель мі моц ныя, ка лі іх га
лоў ным зме стам бы ла ўза е ма да па мо га, 
звя за ная з пра цай на гас па дар цы. Яны 
грун та ва лі ся на тон кай дып ла ма тыі, але 
так са ма і на дак лад ным раз лі ку. Па ру
шыць гэ ты па ра дак маг ла най мен шая свар
ка. Прас цей ка жу чы, ад кры ты кан ф лікт 
па між су се дзя мі, вер баль ны аль бо фі зіч ны, 
вёс цы быў ня вы гад ны. У не вя лі кіх, зак
ры тых су поль нас цях, звя за ных цес ны мі 
су вя зя мі ці сва я цтвам, ён уцяг нуў бы ўсіх 
сва іх су се дзяў, ад мя ня ю чы бя гу чыя і шмат
сту пен ныя са ю зы і паг ра жа ю чы іс на ван ню 
ўсёй аб ш чы ны. Та кім чы нам, вё ска на ву чы
ла ся ду шыць ад к ры тую аг рэ сію. Па куль 
гнеў ча ла ве ка не за кі пеў, лепш бы ло змаў
чаць, са сту піць, чым ад к ры та брац ца за 
чу бы. Ня вы ка за ныя сло вы, няз роб ле ныя 
ўчын кі не шко дзяць. Але іх па тэн цый ная 
пра я ва лі та раль на ві сіць на кон чы ку язы ка 
і ха ва ец ца ў між воль на сціс ну тым ку ла ку. 
На су пе рак ілю зіі, яна рэ аль ная па сва іх 
прык ме тах, як вы ка за ныя ла ян кі, пра стац
кія ру ка паш кі, бо моц на ўплы ва юць на ка
лек тыў нае ўяў лен не, сіл ку ю чы ся стра ха мі 
су поль нас ці. Та му вё ска вып ра ца ва ла праз 
па ка лен ні эфек тыў ны ме ха нізм ту шэн ня 
ад к ры тай аг рэ сіі. Бе зу моў на, тое «наб з ды
чан не» май го су се да — яго спра ва. Але ўсё 
гэ та ра зам — част ка апо ве ду, які я і су сед 
пра цяг ва ем. На ват ня гле дзя чы на тое, што 
ў эпо ху цал кам тлу стых сель скіх пен сій, 
да па мог, суб сі дый ЕС і ня гас ну чых тэ ле ві за
раў, ка лі адзі ны ін вен тар у вёс цы гэ та па ру 
дзя сят каў ку рак, не каль кі са бак і ка тоў, 
са ю зы, ство ра ныя дзе ля да па мо гі, ужо не 
ма юць зна чэн ня. Ні ко му не пат рэб ныя да
дат ко выя ру кі для пра цы, конь ці жня яр ка, 
бо наў рад ці хто яш чэ пра цуе на зям лі. Кож
ны не як спраў ля ец ца сам. За ста лі ся толь кі 
са ю зы, зас на ва ныя на фор ме. Звы чай ныя 
вет лі вас ці прад стаў ля юц ца адзін ад на му 
з мі ні маль ны мі вы дат ка мі. Гэ та няш мат, 
але да стат ко ва, каб гі сто рыя ма ёй вё скі 
пра цяг ва ла ся пасвой му. Аж да яе кан ца.

vМі ра слаў Гры ка

Пяць дзя сят дзён у Бе ла ру сі пра цяг
ва ец ца суп раць ста ян не на ро да і ўла ды. 
Пяць дзя сят дзён, сем тыд няў за пар, 
амаль бес пе ра пын на лю дзі пра тэ сту юць 
су праць фаль сі фі ка цыі вы ба раў, узур па
цыі ўла ды, та таль на га без за кон ня і жор
ст ка га пе рас ле ду гра ма дзян па вод ле іх 
па лі тыч ных по гля даў. Мур ан ты на род
най ула ды па куль не рух нуў, хоць кож ны 
дзень з гэ тай сця ны сып лец ца пя сок 
і вы валь ва ец ца па не каль кі цаг лі нак. 
Коль кі так яш чэ мо жа доў жыц ца, ніх то 
не мо жа спраг на за ваць. Усе па лі тыч ныя 
прад ка заль ні кі ўжо не раз бы лі па са ром
ле ныя ты мі па дзе я мі, якія зняп раў дж ва
лі па лі тыч ныя праг но зы, якія ад бы ва юц
ца ў Бе ла ру сі ў гэ тым па ра дак саль ным, 
нез вы чай ным, ана маль ным 2020 го дзе. 
Го дзе, пра які гі сто ры кі паз ней на пі шуць 
та мы дас ле да ван няў. Але гэ та бу дзе по
тым, праз час і дэ та лё вае асэн са ван не 
гі ста рыч на га шля ху і пра цэ су ра та ван ня 
кра і ны і яе дзяр жаў нас ці.

А за раз пра цяг ва ец ца вай на су праць 
мір ных пра тэ стоў цаў і на цы я наль ных 
сім ва лаў. Белчыр во набе лая сім во лі
ка раз д раж няе цем ра ша лаў, як і ўсё 
сап раў д нае бе ла ру скае. Але ўжо доб ра 
і вы раз на ві даць, якую сім во лі ку вы бі
рае пе ра важ ная баль шы ня гра мад ства. 
Выт вор цы і пра даў цы бе лай і чыр во най 
тка ні ны, бе лай і чыр во най фар бы хі ба 
адзі ныя ў гэ ты скла да ней шы для эка но
мі кі час, хто мае пры бы так ад рэ а лі за
цыі сва ёй пра дук цыі. Лю дзі ма лю юць, 
шы юць, кле яць, ства ра юць у роз ны спо
саб рэ аль ныя і вір ту аль ныя вы я вы бел
чыр во набе ла га сця га і „Па го ні”. А лю дзі 
ў чор ным, у ко ле рах ха кі, бе га юць за 
сва і мі пат ры я тыч ны мі су ай чын ні ка мі, 
учы ня юць на іх сап раў д нае па ля ван не, 
зры ва юць на цы я наль ныя сім ва лы, за ма
лёў ва юць іх. „Ды не зніш чыць па го няй 
та го, хто жы ве пад Па го няй”, як на пі саў 
па эт. Уся Бе ла русь ста но віц ца белчыр
во набе лай і гэ та аб са лют на но вая рэ
аль насць ча су.

Лю дзі вы хо дзяць, іх жор ст ка ха па
юць, б’юць, кі да юць за кра ты, на заў т ра 
вы хо дзяць но выя. Ні бы ка са на ка мень 
на ско чы ла, але не зва жае на гэ та і пра
цяг вае ра біць сваё. Та кая за ця тасць 
і не па хіс насць на ро ду свед чыць хі ба пра 
тое, што кам п ра міс ужо не маг чы мы, і ніх
то ні ко му не да руе та го, што ад бы ло ся. 
Скла ла ся са праў ды та кая рэ ва лю цый
ная сі ту а цыя, ка лі „ні зы” не хо чуць жыць 
паста ро му, а „вяр хі” не мо гуць кі ра ваць 

пано ва му. Гэ тыя „вяр хі” не здоль ныя ні 
на якую тран с фар ма цыю ці эва лю цыю, 
на ней кі на ват мі ні маль ны ды я лог ці 
кам п ра міс. Яны мно га га доў жы лі, аба пі
ра ю чы ся вы ключ на на хлус ню і сі лу — гэ
тыя дзве на гі аў та ры тар на га рэ жы му. 
І ка лі ад на на га — хлус ня — зла ма ла ся, 
і ўжо ні я кі гіпс, ні якія ле кі ёй не да па ма
га юць, рэ жым устой вае толь кі на ад ной 
на зе — бру таль най сі ле. Бе ла русь спы
ні ла ся на гэт кім ра ско ле па між ула дай 
і на ро дам, на раз ло ме ўяў лен ня пра ця
пе раш няе і бу ду чае кра і ны. І коль кі гэ та 
бу дзе доў жыц ца — ніх то не ве дае. Не ка
то рыя на зы ва юць сім ва ліч ную да ту — 5 
лі ста па да — гэ та той тэр мін, ка лі па ця пе
раш нім за ка на даў стве да клад на скан ча
ец ца апош няя ка дэн цыя Лу ка шэн кі. Але 
ка лі па за ко не і па ра ней шай Кан сты ту
цыі, то гэ тая ка дэн цыя скон чы ла ся нам
но га ра ней. За раз жа скон чы ла ся на ват 
фар маль ная і фаль шы вая ле гі тым насць. 
Не да вер бы ло му прэ зі дэн ту дзяр жа вы 
мае аб са лют на вы ра жа ны ха рак тар, 
вы яў ле ны вы раз на як пры апош нім га
ла са ван ні, так і на ву лі цах і цэн т раль ных 
пля цах бе ла ру скіх га ра доў.

За раз шмат пі шуць пра зла чын ствы 
рэ жы му ў жніў ні гэ та га пе ра лом на га 
і ў мно гім тра гіч на га ле та. Але мно гія не 
па мя та юць, ці не ве да юць, ка лі ў най ноў
шай гі сто рыі Бе ла ру сі ад бы лі ся пер шыя 
за бой ствы. А яны па ча лі ся не ў жніў ні бя
гу ча га го да і на ват не ў змроч ным 1999 
го дзе, ка лі бяс с лед на знік лі Юрый За ха
ран ка, Вік тар Ган чар, Ана толь Кра соў скі. 
У ве рас ні гэ та га го да споў ні ла ся роў на 
25 га доў з та го ча су, ка лі ў Бя ро заў скім 
ра ё не Брэс ц кай воб лас ці быў рас ст ра ля
ны і збі ты мір ны па вет ра ны шар, які вы
пад ко ва вет рам за нес ла на тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі з Поль ш чы. Та ды за гі ну лі два 
ча ла ве кі — аме ры кан скія гра ма дзя не. 
Гэ та бы ло аб са лют на не ма ты ва ва нае 
за бой ства. А та га час ны аме ры кан скі 
дзяр ж дэ пар та мент ча су кі ра ван ня ў Бе
лым до ме прад стаў ні ка дэ ма кра тыч най 
пар тыі Бі ла Клін та на так і не да мог ся 
па ка ран ня ві на ва тых, хоць гэ та не ў тра
ды цы ях ЗША. Та кое па пуш чаль ні цтва, 
ка неш не, так са ма нель га зра зу мець.

Па вод ле ста ты сты кі пра ва а ба рон цаў 
агуль ная коль касць зат ры ма ных у Бе
ла ру сі за час пра тэ стаў на 21 ве рас ня 
пе ра вы сі ла 12 100 ча ла век, што скла дае 
0,12% ад уся го на сель ні цтва кра і ны. Гэ та 
ўжо больш, чым бы ло ін тэр на ва на ў Поль
ш чы за ўвесь час „Са лі дар нас ці”. Та ды 
ў Поль ш чы за пе ры яд ва ен на га ста но віш
ча па цяр пе ла 10 123 ча ла ве кі. Гэ тая сум
ная ста ты сты ка вы ні каў па дзей для та го, 
каб зра зу мець маш таб пра тэ стаў і та го, 
што ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі за раз.

Беларускія 
гладыятары
Беларускія гладыятары,
тыя з нас, хто пакуль што спіць!
Нібы лава ў вулканным кратары,
кроў ад гневу ў грудзях кіпіць!
За братоў, за сясцёр, матуляў,
за азёры пралітых слёз,
за прабітае сэрца куляй,
за зламаны ў засценках Лёс!..
Дык выходзьма на Плошчу Волі,
куды клікаў калісь Кастусь, —
па Надзею, па Дух, па Долю,
па шчаслівую Беларусь!
 
 20 верасня 2020 г. 13:00.
 Эдуард АКУЛІН

Замова
Святлынь ліецца
з беларускіх сэрцаў.
Ад зямлі скатаванай
у неба сонцам тканае.
Праўдзіва, шчыра
з Дзядамі з Выраю
душы яднаюцца,
мроі з Навіі ў Явію
ўжыццяўляюцца.
Насуперак крат 
Сястра і Брат.
Дайце Нам, Божа,
устаяць прыгожа,
прагнаць падман,
з’яднаць Славян
вакол Роду, Волі
у рук родных коле.

 Міра ЛУКША

* * *
Чортавы завушнікі
мірны народ душаць.
Газам проста ў вочы!
Пасобнікі Ночы!
Шарпаеце Цноту,
нелюдзі і скоты!
 
 Міра ЛУКША

Бе ла ру скі на род пра цяг вае вы на
хо дзіць усё но выя фор мы мір на га 
суп ра ці ву і вы яў лен ня сва ёй па зі цыі. 
У век элек т рон ных тэх на ло гій гэ тыя 
маг чы мас ці па шы ры лі ся. Дня мі бе ла ру
скія кі берпар ты за ны апуб лі ка ва лі на 
тэ лег рамка на ле НЕХ ТА спіс проз віш чаў 

больш як ты ся чы ўдзель ні каў сі ла вых 
струк тур з аса бі сты мі да ны мі і звест ка мі 
пра гэ тых лю дзей. Для кар ні каў, якія цэ
лы час ха ва юць свае тва ры за ма ска мі 
і ба лак ла ва мі і ў якіх ні ко лі не прач нец ца 
сум лен не, гэ та, па да ец ца, ста ла моц ным 
псі ха ла гіч ным уда рам. Мо жа яны ўрэш
це за ду ма юц ца пра тое, што ўсё тай нае 
ра на ці поз на ста не вя до мым, а зла чын
ствы су праць ча ла веч нас ці не ма юць 
тэр мі ну даў ні ны.

vУла дзі мір ХІлЬ Ма нО ВІЧ
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К
а лісь ці пак ла ня лі ся 
ёй у не вя лі кіх драў-
ля ных свя ты нях. Бы-
ла свед кай бур лі вай 

гі сто рыі пры баб роў скіх 
зя мель ды са ма са дзей-
ні ча ла шмат лі кім цу дам. 
Ба зы льян ка за сту па ла ся 
за ўсіх — ка то лі каў, пра-
ва слаў ных, уні я таў, якія 
за но сі лі да яе прось бы. 
За раз у сан к ту а рыі Ма ці 
Бо жай Анёль скай у Ліп-
ску з ба ка во га ал та ра 
выс лу хоў вае прось баў 
па лом ні каў з уся го све ту. 
Усё-та кі іко на ка ры ста-
ец ца асаб лі вым куль там 
ся род мяс цо ва га на сель-
ні цтва. Па вод ле іх слоў 
Ба зы льян ка са ма вы бра-
ла Ліпск на сваё мес ца.

— У кож ную се ра ду ве ча рам пе рад 
іко най Ба зы льян кі збі ра юц ца лю дзі, каб 
су поль на па ма ліц ца і пра сіць да па мо гі, 
— ка жа спа да ры ня Га лі на, якая як раз 
ме ла дзя жур ства ў кас цё ле. — Я са ма 
— на стаў ні ца, та му ў час ка ні ку лаў маю 
больш ча су і ах вот на да па ма гаю ксян
дзу.

На драў ля ным ста ле, за якім ся дзіць 
спа да ры ня Га лі на, ля жаць кар цін кі Ма ці 
Бо жай Ба зы льян кі блас ла вё най Ма ры ян
ны Бяр нац кай — за ступ ні цы свяк рух і сы
на вых, а так са ма кніж кі пра гі сто рыю 
Ліп скай па ра фіі, на ма ган нем якой сён ня 
так са ма вы хо дзіць што тыд нё вы бю ле
тэнь „Ба зы льян ка”.

— Ня бес ная за ступ ні ца на шай па ра фіі 
— Ма ці Бо жая Анёль ская. У га лоў ным 
ал та ры ма ем яе пры го жую скуль п ту ру, 
— тлу ма чыць спа да ры ня Га лі на, па каз
ва ю чы ў бок па ла цен ца, якое па ды ма ец
ца толь кі ў час важ ней шых служ баў, каб 
па ка заць на ту раль ных раз ме раў, вель мі 
жа но чую скуль п ту ру Ма рыі. — Не ка то
рыя на ват га во раць, што мы больш уша
ноў ва ем Ба зы льян ку, чым Анёль скую, 
ха ця Анёль ская на ша за ступ ні ца. Ча му 
так? Не ве даю, яна не як нам блі жэй
шая.

Каб ра ска заць гі сто рыю іко ны Ма ці 
Бо жай Ба зы льян кі трэ ба сяг нуць ХV ста
год дзя. Ме на ві та та ды ру кой не вя до ма
га ма ста ка на драў ля ных дош ках бы ла 
на ма ля ва на вы я ва Ма ці Бо жай з дзі цём 
на ру ках. Іко не ад ста год дзяў пак ла ня лі
ся грэ кака то лі кі, паз ней пра ва слаў ныя, 
а за раз ка то лі кі. „Ба зы льян ка” — так 
мяс цо выя на зы ва юць іко ну Бо жай Ма ці 
— за раз зна хо дзіц ца ў ліп скім кас цё ле. 
Дзя ку ю чы мно гім за ступ ні цтвам, але 
так са ма скла да най гі сто рыі гэ тай част кі 
Пад ляш ша, іко на ста ла не ад’ ем най част
кай мяс цо вай то ес нас ці.

— Пер ша па чат ко ва яна апы ну ла ся 
ў не вя лі кай драў ля най цар к ве ў Скяб ле
ве — вёс цы не па да лёк Ліп ска, — тлу ма
чыць про башч па ра фіі кс. Валь дэ мар 
Са віц кі. — Кар ці на бы ла пры ве зе на 
з Ві лен ш чы ны ма на хам Ба зы льян ска га 
ор дэ на. Ве ра год на яму вель мі спа да ба
ла ся фі гу ра Ісу са Хры ста, якая ста я ла 
на мяс цо вых мо гіл ках, ад нак жы ха ры 
Скяб ле ва не ха це лі яго дар ма ад да ваць. 
І так Іко на Бо жай Ма ці бы ла пры ве зе на 
на на шы зем лі як па да ру нак уза мен за 
скуль п ту ру.

Уні яц кая цар к ва бы ла пе ра не се на 
ў Ліпск, дзе іко на Ба зы льян кі па ча ла сла
віц ца мно гі мі цу да мі, вест кі аб якіх хут ка 
па ча лі рас паў сюдж вац ца па ва ко лі цы.

— Ад на з вы ра та ва ных ра ска за ла 
мне сваю гі сто рыю, — ка жа ксёндз Са
віц кі.— Пя ці га до вае дзі ця зах ва рэ ла на 

цяж кае за па лен не маз га вой аба лон кі. 
Док тар з Су ха во лі не да ваў гэ та му дзі
ця ці шан су на пра жыц цё, а на ват ка лі б 
так зда ры ла ся, дзі ця ме ла б стаць ін ва
лі дам. Ма ці пак ла ла хво рую да чуш ку пе
рад іко най, про ся чы, каб Ма ці Бо жая яе 
заб ра ла, па коль кі ня ма ў яе маг чы мас ці 
на нар маль нае жыц цё, або вы ра та ва ла 
ад хва ро бы. Пры сут ныя ў кас цё ле так
са ма да лу чы лі ся да ма літ вы ад чай ных 
баць коў. Сён ня тое дзі ця гэ та да рос лая 
жан чы на, якая мае ўжо ўлас ных уну каў. 
Усё дзя ку ю чы Ба зы льян цы.

У ма гут насць за ступ ні цтва Ба зы льян
кі па ве ры лі так са ма аку пан ты ў час 
па дзе лаў, якія па лі чы лі, што ме на ві та 
вы я ва Ба зы льян кі пе раш ка джа ла ру
сі фі ка цыі мяс цо вых жы ха роў. У 1875 

го дзе су валь скі гу бер на тар за га даў за
чы ніць кас цёл у Ліп ску, а паз ней ра заб
раць. Іко на Ма ці Бо жай бы ла пе ра не се
на ў пра ва слаў ную цар к ву. У 1914 го дзе, 
ка лі ру скія ўвай ш лі ў Ліпск, ра ба ва лі ўсё 
маг чы мае. Бы лі так са ма спро бы вы вез
ці іко ну Ма ці Бо жай Ба зы льян кі, якая на 
той час зна хо дзі ла ся ў мяс цо вай цар к
ве. Ві да воч цы па дзеі ўба чы лі, што чац
вё ра сал дат не змаг лі пад няць аб раза, 
які ва жыў толь кі 14 кі ла гра маў. Ве ра год
на, ба цюш ка, які быў пры гэ тым зда рэн
ні, меў та ды ска заць: «Ма ці Бо жая хо ча 
тут за стац ца. Па кінь це яе ў спа коі».

За раз, у ХХІ ста год дзі, ака за ла ся, што 
чар го вай паг ро зай для зна ка мі тай кар ці
ны з’яў ля ец ца чар вяк, які па чаў ніш чыць 
драў ля ныя эле мен ты ал та роў.

Ліп ш ча не моляцца 
да Ба зы льян кі

— Нам уда ло ся знай с ці кры ху гро шай, 
ка ля 160 ты сяч, боль шую част ку якіх вы
дат ка ва лі на ра та ван не са мых важ ных 
прад ме таў, у тым лі ку на ад наў лен не Іко
ны Бо жай Ма ці Ба зы льян кі, што не свед
чыць аб тым, што ін шыя скуль п ту ры 
і аб ра зы менш важ ныя, — ад зна чыў про
башч.— Уво гу ле дрэ ва ў кас цё ле паш ко
джа на і трэ ба яго пас ля доў на ра та ваць. 
Па ча лі мы з Ба зы льян кі, бо Ба зы льян ка 
— гэ та ка ра ле ва на шай зям лі. Ка лі б не 
яна нам да па ма га ла, то хто?

Пра цы ў Ліп ску то рунь скія рэ стаў ра та
ры па ча лі ўжо ў мі ну лым го дзе. Ба ка выя 
ал та ры — Ма ці Бо жай Анёль скай і Най с
вя цей ша га Сэр ца Езу са, бы лі за вер ша ны 
з кан цом жніў ня. Част ка эле мен таў бы
ла ад ноў ле на ў То ру ні.

— Пра цу ем у шмат лі кіх кас цё лах 
і са праў ды ве да ем роз ныя па во дзі ны 
пры ха джан, або свя та роў, — ска за ла рэ
стаў ра тар Клаў дзія Ка нен берг.— Пра цу
ю чы цэ лы дзень у кас цё ле мож на стаць 
свед кай са мых дзіў ных сі ту а цый, але тут 
са праў ды заў ва жа ла ся адзін ства пры ха
джан. Нам так са ма ці ка ва па зна ёміц ца 
з людзь мі, іх ні мі ра ска за мі, каб лепш зра
зу мець мес ца. Ра дасць пры ха джан у Ліп
ску ад рэ кан ст ру я ва ных ал та роў пе ра да
ва ла ся і нам. Ха ця іко на Ба зы льян кі, на 
маю дум ку, бы ла рас пі са на паз ней, чым 
у XV ста год дзі, у ма стац кім пла не яна 
най больш каш тоў ная ў гэ тым кас цё ле.

Іко на Ма ці Бо жай Ба зы льян кі бы ла 
ка ра на ва на бі ску пам Бер нар дам Фран
ціш кам Дэм бе кам у 1931 го дзе. Ка ро ны, 
якія за раз уп ры гож ва юць іко ну, блас ла
віў па па Ян Па вел ІІ. Па ба чыць цу да дзей
ную іко ну Ба зы льян кі мож на ў лю бую 
па ру дня. Свя ты ня амаль цэ лы час ад к
ры та для ту ры стаў і па лом ні каў, якія зза 
куль ту блас ла вё най Ма ры ян ны Бяр нац
кай ча ста на вед ва юць кас цёл.

— Мо жа ня ма на тоў паў лю дзей, але 
ў час ка ні ку лаў амаль што дзень нех та 
сюды заг ля дае і мо ліц ца пе рад іко най, 
— ка жа Паў лі на, лі цэ іст ка дуб роў ска га лі
цэя, якая так са ма дзя жу рыць у кас цё ле. 
— Ну да? Не, зза ка ра на ві ру са і так я не 
ра бі ла асаб лі вых пла наў на ка ні ку лы. 
Па каз ваю ту ры стам і па лом ні кам кас
цёл, кры ху ра сказ ваю ім пра гі сто рыю, 
ка лі не ча га не ве даю, зва ню па на ша га 
про баш ча. Не ве даю, мо жа гэ та дзя ку ю
чы Ба зы льян цы та кое дзя жур ства мя не 
су па кой вае.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБзды
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У гэ тым го дзе бы ла па гро за, што 
дру гі раз бу дзе спы не на ар га ні
за цыя Гай наў ска га між на род
на га пле нэ ру разь бы па дрэ ве, 

які ла дзіц ца з па ло вы шас ці дзя ся тых 
га доў. У гі сто рыі пле нэ ру пе ра пы нак 
ад быў ся на зло ме ся мі дзя ся тых і вась
мі дзя ся тых га доў. Пле нэр быў ад ноў
ле ны толь кі тры га ды та му. У гэ тым 
го дзе зза эпі дэ міі ка ра на ві ру са ў ХVІ ІІ 
пле нэ ры разь бы па дрэ ве, які пра хо дзіў 
з 10 па 29 жніў ня, пры ня лі ўдзел толь кі 
ай чын ныя скуль п та ры — з Гай наў кі, Бе
ла сто ка і Люб лі на. Так са ма ўпер шы ню 
быў ён на ла джа ны ў Над ляс ні цтве Гай
наў ка, по бач пуш чан ска га ле су. У пле
нэ рах разь бы па дрэ ве на да лей удзель
ні чае бе ла ру скі жы ва пі сец і скуль п тар 
Вік тар Ка бац з Гай наў кі, які пры маў 
у ім удзел яш чэ ў ся мі дзя ся тых га дах, 
а ў 1976 го дзе быў яго ка мі са рам.

Бы лы ды рэк тар Па чат ко вай шко лы № 2 
у Гай г наў цы, разь бярама тар Ула дзі мір 
Мусь ко быў ка мі са рам пер ша га па ад наў
лен ні разь бяр ска га пле нэ ру ў 2017 го дзе, 
ка лі вы ра ша ла ся яго бу ду чы ня і ка лі трэ ба 
бы ло ўсё на на ва сы граць. Ад нак пас ля 
цяж кай хва ро бы спы ніў ён сваю ак тыў
насць. Сё ле та ў час пле нэ ру Вік тар Ка бац 
ус па мі наў свай го сяб ру Ула дзі мі ра Мусь ко 
і яго на ма ган ні па ад наў лен ні гай наў ска га 
пле нэ ру, у яко га звыш пя ці дзе ся ці га до вая 
тра ды цыя.

— Гай наў ка ў ся мі дзя ся тых га дах бы ла 
дру гім цэн т рам разь бы па дрэ ве ў Поль ш
чы, по бач За ка па на га. Разь бяр скія пле нэ
ры ў Гай наў цы па ча лі ла дзіц ца ў па ло ве 
шас ці дзя ся тых га доў. Та ды бы ло ар га ні
за ва ных ча тыр нац цаць та кіх ме ра пры ем
стваў. Наш пуш чан скі го рад сла віў ся та ды 
на ўсю Поль ш чу. Разь бя ры з роз ных кра ін 
све ту пры яз джа лі ў Гай наў ку, каб тут пра
ца ваць у дрэ ве. У на шых пле нэ рах пры ма
лі ўдзел вя до мыя скуль п та ры з Поль ш чы, 
Аў ст ра ліі, ЗША, Гер ма ніі, Чэ хіі і Літ вы, а іх 
тво ры па каз ва лі ся, між ін шым, у На цы я
наль ным му зеі ў Вар ша ве, на эк с па зі цы ях 
у Кра ка ве, Люб лі не і ў Мюн хе не. За па мя та
ла ся, што з Мюн хе на за ка за лі кан к рэт ную 
разь бу. Пас ля быў доў гі пе ра пы нак. Мы 
з Ула дзі мі рам Мусь ко ад на ві лі ар га ні
за цыю пле нэ раў і ра шы лі ся на ма гац ца 
ад крыць у Гай наў цы га ле рэю пле нэр
най скуль п ту ры, — ска заў Вік тар Ка бац. 
— У 1963 го дзе ма стац кі пле нэр пра хо дзіў 
ка ля бу дын ка Пры ро даз наў ча га му зея 
ў Бе ла ве жы. Та ды бы лі вы ка на ныя ін ста
ля цыі ў пра сто ры з па ва ле ных вет рам 
у пар ку бя роз. Гэ та бы ло штур ш ком для 
ар га ні за ван ня пле нэ раў у Гай наў цы. Яны 
па ча лі ла дзіц ца ў га рад скім пар ку, а пас ля 
на тэ ры то рыі Гай наў ска га прад пры ем ства 
дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, якое 
ста ла пат ро нам пле нэ раў і да па ма га ла 
нам у іх пра вя дзен ні. Я быў ка мі са рам 
пле нэ ру ў 1976 го дзе. Та ды бы ло ві даць 
вя лі кае зна чэн не гэ та га між на род на га ме
ра пры ем ства ў прас лаў лен ні Гай наў кі на 
ўсю кра і ну і за меж жа. Наш пле нэр ча тыр
нац ца ты раз ла дзіў ся ў 1979 го дзе, пас ля 
яко га на сту піў пе ра пы нак аж но да 2017 
го да. За раз пра цяг ва ем на шу тра ды цыю, 
а ство ра ныя скуль п ту ры па каз ва ем у роз
ных мес цах у Гай наў цы. Сё ле та па ка жам 
іх у Бе ла сто ку. Рых ту ем ся да па ста ян най 
эк с па зі цыі ў га рад скім пар ку ў Гай наў цы.

Пад вя дзен не вы ні каў разь бяр ска га пле
нэ ру, які на ла дзі лі Гай наў скі дом куль ту ры, 
Га рад ская ўпра ва ў Гай наў цы і Над ляс ні
цтва Гай наў ка і ад к рыц цё пле нэр най вы
ста вы ад бы ло ся 29 жніў ня ў над ляс ні цтве, 
не пас рэд на ка ля ста ро га пуш чан ска га 
ле су.

— Спа чат ку зза эпі дэ міі ка ра на ві ру са 
пле нэр у гэ тым го дзе не пла на ваў ся. Ад
нак Вік тар Ка бац за клі каў не ра біць пе ра
пы нку, па коль кі па пя рэд ні за цяг нуў ся на 
мно га га доў. Мы па ду ма лі, што ва ўмо вах 
эпі дэ міі сар га ні зу ем пле нэр толь кі для 
ма ста коў з Поль ш чы. Сён ня ві даць, што 
гэ тае ра шэн не ап раў да ла ся, а скуль п та
ры вы ка на лі ці ка выя пра цы, якія бу дуць 

прэ зен та вац ца ў роз ных мес цах, — за я віў 
бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак, які ад крыў 
пле нэр ную вы ста ву.

Вы ста ва пра цуе по бач мес ца, дзе ка ля 
трох тыд няў пра ца ва лі скуль п та ры з Гай
наў кі, Бе ла сто ка і Люб лі на. Рэ зуль та там іх 
ра бо ты ста лі ці ка выя скуль п ту ры вя лі кіх 
па ме раў, якія мож на па гля дзець на вы
ста ве. У гэ тым го дзе по бач ма ста коў пра
ца ва лі ва лан цё ры, якія аб на ві лі леп шыя 
скуль п ту ры, вы ка на ныя на па пя рэд ніх 
пле нэ рах. Яны ра зам з сё лет ні мі пра ца мі 
ма юць па каз вац ца на эк с па зі цы ях у Бе ла
сто ку і ў ін шых мяс цо вас цях.

— Наг ля да ец ца вя лі кае за ці каў лен не 
разь бой, вы ка на най у час гай наў скіх пле
нэ раў, па сту па юць пра па но вы па каз ваць 
іх у ін шых га ра дах Поль ш чы. Іс нуе маг
чы масць рэ а лі за ваць гэ тыя пра па но вы 
так са ма з да па мо гай Дзяр жаў ных ля соў, 
— за я віў над ляс ні чы Над ляс ні цтва Гай наў
ка Ма ры юш Агей чык.

— Па пя рэд нія пле нэ ры разь бы па дрэ
ве пра хо дзі лі ка ля бу дын ка Гай наў ска га 
до ма куль ту ры. У гэ тым го дзе ў рам ках рэ
ві та лі за цый ных прац по бач бу дын ка бы ла 

па се я на тра ва. Яна яш чэ не ўка ра ні ла ся 
і маг ла б быць зніш ча на ў час пле нэ ру. 
Та му бы ло пры ня та ра шэн не ар га ні за
ваць пле нэр по бач пуш чан скіх дрэў на 
пля цоў цы Над ляс ні цтва Гай наў ка. Мы, як 
Гай наў скі дом куль ту ры, да па ма га лі ў ар
га ні за цый ных спра вах і сён ня з’яў ля ем ся 
су ар га ні за та ра мі ме ра пры ем ства, якое 
пад во дзіць вы ні кі пле нэ ру. На эк с па зі цыі 
мож на па гля дзець ці ка вую скуль п ту ру, 
— за я ві ла ня даў на прыз на ча ная на па са ду 
ды рэк та ра ГДК Бар ба ра Са доў ская.

Ад к рыц цю вы ста вы бля ску да да лі на
род ныя тан цы ў вы ка нан ні ка лек ты ву «Пе
ра пёл ка» Гай наў ска га до ма куль ту ры.

Тэ май сё лет ня га пле нэ ру бы ла «Та ям
ні чая Бе ла веж ская пуш ча» і боль шасць 
прац не пас рэд на спа сы ла ла ся на пуш
чан скія кра я ві ды або ма ты вы. Ад нак на 
больш аб ст рак т ных ра бо тах трэ ба бы ло 
да шук вац ца пуш чан скай сім во лі кі.

— Я пер ша па чат ко ва быў не за да во
ле ны, што пле нэр не бу дзе ла дзіц ца за 
бу дын кам Гай наў ска га до ма куль ту ры, 
у цянь ку ста рых ду боў. Ад нак ця пер па мя
няў я свой па ды ход да но ва га мес ца на 
тэ ры то рыі Гай наў ска га над ляс ні цтва. Тут 
пад час лет няй спё кі мы боль шасць ча су 
пра ца ва лі ў цянь ку і ды ха лі пуш чан скім па
вет рам. На пле нэ ры ўзнік лі ці ка выя ра бо
ты на вы со кім ма стац кім уз роў ні з ма ты
ва мі Бе ла веж скай пуш чы, дзя ку ю чы якой 
Гай наў ка сла віц ца на ўсю Поль ш чу. За раз 
ха це лі б мы, каб пле нэ ры на да лей ла дзі лі
ся ў над ляс ні цтве і каб тра ды цыя разь бы 
ў дрэ ве пра даў жа ла ся тут як най даў жэй. 
Мы ра ды, што па я ві лі ся пра па но вы, каб 
на шы скуль п ту ры прэ зен та ваць у роз ных 
га ра дах Поль ш чы. За раз вы ра ша ец ца пы
тан не па ар га ні за цыі па ста ян най вы ста вы 
на шай скуль п ту ры ў га рад скім пар ку ў Гай
наў цы. Я вы кон ваў разь бу, у якой ад к лі ка

ю ся да по ста ці жан чы ны, але ад на час на 
так са ма да пуш чан ска га ма ты ву, — ска заў 
ка мі сар пле нэ ру Ста ніс лаў Аста шэў скі 
з Бе ла сто ка, які за ра бо ту «Сім бі ё зу» ат ры
маў трэ цюю ўзна га ро ду. Па ін фар ма ваў 
ён, што леп шыя скуль п ту ры з сё лет ня га 
і па пя рэд ніх пле нэ раў бу дуць па каз вац ца 
ў Му зеі разь бы Аль фон са Кар на га ў Бе ла
сто ку.

У сё лет нім пле нэ ры зза эпі дэ міі не 
ўдзель ні ча лі скуль п та ры з Бе ла ру сі, якія 
апош нім ча сам у Гай наў ку пры яз джа лі 
што год.

— Ат мас фе ра ў нас бы ла доб рай і твор
чай. Я ра ней пры маў удзел у ін шым ма
стац кім пле нэ ры і та му сё ле та вы ка наў 
тут толь кі ад ну скуль п ту ру. Ду маў, што 
па стаў лю яе на сва ім дач ным участ ку 
ка ля Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча. Ад нак 
за яе ў кон кур с ным аг ля дзе пры зна чы лі 
мне дру гую ўзна га ро ду і та му за бя руць яе 
на вы ста ву ў Бе ла сток, а паз ней бу дуць 
па каз ваць на ін шых эк с па зі цы ях, — ска
заў Вік тар Ка бац. — На ма ёй скуль п ту ры 
бач ны малы арлец, які пад ры ва ец ца ў па
лёт з пуш чан ска га дрэ ва. Каб па ка заць 
ма гут насць гэ тай птуш кі і яе асаб лі вас ці, 
я пад паль ваў маю разь бу. Гэ та най больш 
тры ва лы спо саб за ха ван ня на скуль п ту ры 
ко ле раў і ад цен няў.

У пле нэ ры ўжо чар го вы раз удзель ні
чаў гай наў скі скуль п тар Юры Іва цік, які 
вы ка наў дзве пра цы са ма стой на і ад ну ка
лек тыў на ра зам з гай наў скай ма стач кай.

— Скуль п ту ру «Дуб, які стаў зуб ром» 
(бы ла вы лу ча ная ў кон кур се, — А. М.) я вы
кон ваў ра зам з Ан най Сві таль скайСвіць. 
Гэ тая разь ба спа сы ла ец ца на сім во лі ку 
Бе ла веж скай пуш чы. Ад ну са сва іх скуль
п тур вы ка наў я так, каб кож ны пасвой му 
мог вы зна чыць, што на ёй ба чыць. Ат ры
маў я пер шую ўзна га ро ду за скуль п ту ру 
«Два лі ца», на якую так са ма мож на гля
дзець пароз на му, — ска заў Юры Іва цік.

Раў нап раў ную пер шую ўзна га ро ду ат ры
ма ла так са ма Ан на Сві таль скаяСвіць за 
разь бу «Згод на, няз год нае». Звяр ну ла яна 
ўва гу на доб рую ат мас фе ру і плён ную пра
цу ў час пле нэ ру, ка лі так са ма ад бы ва ец ца 
аб мен во пы там. Вес лаў Бэд наж з Люб лі на 
вы ка наў скуль п ту ру «Ку фаль з зуб ром», 
за якую ат ры маў вы лу чэн не. Ста ніс лаў 
Жы ва леў скі з Гай наў кі вы ка наў пра цу «Ec
ce ho mo». Пас ля афі цый на га ад к рыц ця 
пле нэр най вы ста вы бы ла маг чы масць 
рас пы таць ма ста коў пра іх скуль п ту ры. 
Не ка то рыя гай на вя не фа таг ра фа ва лі ся на 
фо не эк с па на ва ных ра бот.

vТэкст і фо та 
аляк сея Ма рО за

Гайнаўскі пленер разьбы 
з удзелам скульптараў з Польшчы

 Удзель ні кі і ар га ні за та ры пле нэ ру на фо не разь бы Вік та ра Ка ба ца

 Ка мі сар Гай наў ска га пле нэ ру разь бы 
па дрэ ве Ста ніс лаў Аста шэў скі

 Скульптура «Дуб, які стаў зубром» – калектыўная праца 
Анны Світальскай-Свіць і Юрыя Іваціка
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З Бель ска-
-Пад ляш ска га

У жніў ні Га лоў нае праў лен не БГКТ 
у Бе ла сто ку на ла дзі ла ў бель скім ам-
фі тэ ат ры бе ла ру скі на род ны фэст. 
Ся род ка лек ты ваў, якія вы сту па лі, за-
ці ка віў мя не ка лек тыў з Су ха воль цаў 
пад наз вай «Сяб ры». Я паз ва ні ла да 
іх і вось што да ве да ла ся: ка лек тыў 
скла да юць Ярас лаў Не гя рэ віч — спеў, 
Мар цін Ам б ра жэ віч — гі та ра і Мар цін 
Пап лаў скі — кла віш ныя ін ст ру мен ты. 
«Сяб ры» зас на ва лі ся ў дзе вя но стыя 
га ды мі ну ла га ста год дзя, пас ля быў 
пе ра пы нак у іх твор час ці і вось ад сту-
дзе ня г.г. па ча лі зноў дзей ні чаць. У па-
чат ку сва ёй дзей нас ці вы да лі дзве ка-
се ты, тэ ле ро лік, а ця пер рых ту юць кру-
жэл ку, якая вый дзе ў кра са ві ку 2021 
го да. У сва ім рэ пер ту а ры ста ра юц ца 
вы кон ваць штось ці но вае. Вы ка наў цы 
ма юць му зыч ную пад рых тоў ку, доб ра 
прэ зен ту юц ца на сцэ не і сва ім вы ступ-
лен нем за ці ка ві лі пры сут ных на фэс це 
жы ха роў го ра да. Па куль што ка лек тыў 
вы сту пае ў сва ім ася род дзі ў Кляш чэ-
лях, Ся мя ты чах, але ду маю, што гэ ты 
круг па шы рыц ца. «Сяб рам» жа даю 
пос пе ху!

* * *
Пра кло па ты з за рос лы мі ра ва мі ве-

да юць усе ўла даль ні кі зям лі, на якой 
та кія ра вы зна хо дзяц ца. Хмыз ня кі ды 
воль хі вель мі хут ка ра стуць та му, што 
ма юць до ступ да ва ды, але іх вы се чы, 
гэ та ўжо не так лёг ка. З ін фар ма цыі 
бель скай су пол кі «Бя ла» вы ні кае тое, 
што за ачыст ку ад му лу яна ад каз вае, 
а за вы ся кан не ку стоўя не зу сім. Гэ ты 
аба вя зак мае Па вя то вае ста ро ства 
ў Бель ску-Пад ляш скім, якое на ас но ве 
пры ня та га ста ту та пе ра кід вае яго на 
гас па да роў. Не ўсе ж яны ў сі лах зма-
гац ца з кар ча мі, а на няць лю дзей да 
вы сеч кі гэ та вель мі вя лі кі вы да так. 
Час змя ніў ся, бо я па мя таю здаў на, 
што ра вы чыс ці лі ад па вед ныя лю дзі 
з ад па вед ных фір маў. Гас па да ры пла-
цяць што год уз но сы для Вод най су пол-
кі, але ці ўсе пат ра бу юць та кое пас лу гі? 
Най лепш зас ла ніц ца ку ском па пе ры, 
за мест зда быць фі нан сы. І так люд скія 
гро шы плы вуць, а ва да ў ра вах не вель-
мі хо ча.

Жэ ня МАР ТЫ НЮК

Кра дуць ла вач кі 
з мо гі лак
За раз на мо гіл ках у Но вым Ляў ко ве 

На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве-
та ўжо не ста вяць драў ля ных кры жоў. 
Та кі знак ча су. Пры во зяць і ста вяць по-
бач ма гіл драў ля ныя ла вач кі. Вя до ма, 
каб бы ло дзе пры сес ці перш-на перш 
ста рэй шым і пры за ду мац ца. Ра ней бы-
ла гэ та ўся го дош ка на двух стоў бі ках, 
пры бі тая да іх цві ка мі, ды іх най больш. 
Ця пер ста вяць шы кар ныя, пры го жа па-
ма ля ва ныя драў ля ныя ла вач кі з жа лез-
най кан ст рук цы яй. Яны на вы гляд пар-
ка вых ла ва чак, са спін ка мі, каб сес ці 
на іх ды яш чэ аба пер ці ся як на фа тэ лі. 
І ка лі яны па стаў ле ны ўся го на пліт ках, 
іх за раз кра дуць і вы во зяць з мо гі лак. 
Хто б па ду маў пра та кое.

Пра кра дзеж ла ва чак па ве да мі лі, 
між ін шым, мне но ва ляў коў цы і не толь-
кі яны. Не ка то рыя на вей шыя ла вач кі 
ме лі за бе та на ва ныя нож кі. Зла дзеі 
ста лі іх вы ры ваць з зям лі ды па кі ну лі. 
Ма быць, бы лі за цяж кія на вы нас і не 
пад сі лу. Пры не ка то рых ма гі лах бы лі 
па са джа ны пры го жыя дэ ка ра тыў ныя 
дрэў цы, то іх гра беж ні кі вы ка па лі і за-
бра лі. У нас ніх то не піль нуе мо гі лак. 
Да гэ туль, бы ва ла, кра лі, а як жа, ча сам 
толь кі пры го жыя ва зо ны з хры зан тэ-
ма мі. Гэ та вя лі кія лю бі це лі кве так (?) 
або тыя, хто пра дасць но ва му па куп ні-
ку. А тут на та бе за раз кра дуць і то з мо-
гі лак но выя ла вач кі! Па ста вяць іх на 
сва іх дач ных участ ках? (яц)

П
ра сто ра выя ўза е-
ма дзе ян ні па між 
людзь мі, буй ны мі 
дра пеж ні ка мі і рас-

лін на ед ны мі жы вё ла мі вель мі 
скла да ныя і ўплы ва юць на раз-
мер ка ван не рас лін на да дзе-
най тэ ры то рыі. Гэ тыя пра цэ сы 
на прык ла дзе Бе ла веж скай 
пуш чы бы лі апі са ны на ву коў ца-
мі з Ін сты ту та дас ле да ван няў 
мле ка кор мя чых Поль скай ака-
дэ міі на вук.

Пуб лі ка цыя на гэ тую тэ му з’я ві ла ся 
ў ча со пі се „eLI FE”. Яго аў та ры — на ву коў
цы з Ін сты ту та дас ле да ван няў мле ка кор
мя чых ПАН у Бе ла ве жы.

У сва іх дас ле да ван нях яны вы ка ры
стоў ва лі за пі сы з фо тапа стак. «Нас 
ці ка ві ла пад ра бяз ная ін фар ма цыя пра 
вы ка ры стан не пра сто ры буй ны мі ка
пыт ны мі — зуб ра мі, ла ся мі, але ня мі, 
ка зу ля мі і дзі ка мі, а так са ма дра пеж ні
ка мі — ваў ка мі і ры ся мі, — па ве да міў га
лоў ны аў тар пуб лі ка цыі Якуб Буб ніц кі. 
— За тым мы аб’ яд на лі гэ тую ін фар ма
цыю з да ны мі з не каль кіх ін шых кры
ніц (спа да рож ні ка выя аль бо па ля выя 
да ныя), каб вы зна чыць, што вы ра шае 
аб рас паў сю джан ні не каль кіх дас ле да
ва ных ві даў жы вёл у лан д шаф це Бе ла
веж скай пуш чы».

Дас лед чы кі ха це лі вы зна чыць, якія 
фак та ры, та кія як дра пеж ні цтва, пры
сут насць лю дзей, на яў насць пэў ных 
рэ сур саў аль бо ха рак та ры сты кі лан д
шаф ту, з’яў ля юц ца най больш важ ны мі 
для раз мер ка ван ня кож на га ві ду тра ва
ед ных у лан д шаф це. Яны так са ма пра
ве ры лі больш ад да ле ныя на ступ ствы 
гэ тых за леж нас цей — гэ та зна чыць, як 
гэ та пе рат ва ра ец ца ў ад наў лен не ле су. 
Гэ та поў ная гі сто рыя пра тое, як пра цуе 
ўся ляс ная эка сі стэ ма Бе ла веж ска га 
пер ша быт на га ле су, ук лю ча ю чы ўплыў 
ча ла ве ка.

Як вы свет лі ла ся, ха ця на вы ка
ры стан не пра сто ры зуб ра мі, ла ся мі, 
сар на мі і дзі ка мі ўплы ва юць роз ныя 
фак та ры — звы чай на толь кі адзін з іх 
з’яў ля ец ца най больш вы ра шаль ным.

Са мае га лоў нае для дзі коў — на яў
насць «ста ло вак» — мес цаў, дзе яны 
мо гуць кар міц ца. Та кім чы нам, тры кан
к рэт ныя фак та ры вы ра ша юць пы тан не 
рас паў сюдж ван ня гэ та га ві ду на тэ ры
то рыі: склад ле су, яго кам пак т насць 
і шмат лі касць. «Дзік ад дае пе ра ва гу 
мес цам пра жы ван ня ў шы ра ка лі стых 
ля сах і гра біне; час цей за ўсё яго мож
на су стрэць у ба га тых ліс тавых ля сах 
— тых, у якіх шмат ежы», — пат лу ма чыў 
адзін з аў та раў ана лі зу док тар Мар цін 
Хур скі.

На яў насць шы ра ка лі ста га ле су так
са ма з’яў ля ец ца над звы чай важ ным 
фак та рам для пры сут нас ці еў ра пей ска
га зуб ра. Ве ра год насць яго вы ступ лен
ня да дат ко ва па вя ліч ва ец ца за кошт 
на яў нас ці лу гоў і пра сек ся род ле су 
ў ва ко лі цах па се лішч лю дзей.

Лось — адзі ны від, для яко га важ ны 
рэ льеф тэ ры то рыі. «Лось ад дае пе ра ва
гу да лі нам рэк, ру ча ям, за ба ло ча ным 
мес цам, поў ным вер баў, а так са ма 

«Кар та» пра сто ра вых ад но с ін

ніз каросламу дрэ ва стою, што на прак
ты цы аз на чае ку сты, а не дрэ вы», — ад
зна чае док тар Хур скі.

Рас паў сю джа насць сар наў у пер шую 
чар гу вы зна ча ец ца ад к ры тас цю лан д
шаф ту і кам пак т нас цю дрэ ва стою. Спо
саб вы ка ры стан ня але нем пра сто ры 
— гэ та, у сваю чар гу, пра мая рэ ак цыя 
на пры сут насць ваў ка. На яў насць але
няў менш за ўсё ве ра год ная ў ра ё нах, 
якія най больш ін тэн сіў на вы ка ры стоў
ва юц ца ваў ка мі.

Алень — адзі ны від, які так моц на 
«ўза е ма дзей ні чае» з ваў ком у пра сто
ры. «Ваў кі не вель мі ўплы ва юць на 
рас паў сюдж ван не ін шых ка пыт ных», 
— ад зна чыў др Дрыс Куй пер.

Ак ра мя зуб роў, якіх пад кор м лі ва юць 
зі мой, лю дзі не аказ ва юць істот на га 
пра мо га ўплы ву на пры сут насць ін шых 
ка пыт ных у лан д шаф це Бе ла веж скай 
пуш чы. І ўсё ж аказ ваюць на іх ускос ны 
ўплыў, на пры клад, на але няў, дзя ку ю чы 
ўздзе ян ню на ваў коў. Ін шым пры кла
дам та ко га скла да на га ўза е ма дзе ян ня 
ў пра сто ры з’яў ля юц ца ла ні, якія вы
бі ра юць аб ша ры, да лё кія ад тых, якія 
най больш вы ка ры стоў ва юц ца ваў ка мі, 
як і мес цаў з най мен шай ак тыў нас цю 
ча ла ве ка. Яны ад да юць пе ра ва гу за па
вед ным зо нам — Бе ла веж ска му на цы я
наль на му пар ку і ін шым за па вед ні кам.

На ву коў цы пра ана лі за ва лі так са ма 
фак та ры, якія выз на ча юць рас паў
сюдж ван не дра пеж ні каў. У вы пад ку 
з ваў ка мі ста ноў чую ро лю адыг ра ла 
на яў насць за па вед ні каў (у да дзе ным 
вы пад ку — га лоў ным чы нам стро га га 
за каз ні ка Бе ла веж ска га на цы я наль на
га пар ку) і вя лі кая ад лег ласць да на се
ле ных пун к таў. З ін ша га бо ку, па зна ча
ныя ту ры стыч ныя кроп кі ў ле се аль бо 
ад лег ласць да пе ша ход ных сце жак 
па да юц ца менш знач ны мі. «І ўсё ж лю
дзі ўплы ва юць на рас паў сю джан не ваў
ка ў лан д шаф це Бе ла веж скай пуш чы. 
Воўк, па мен шай ме ры, тут ві да воч на 
паз бя гае з’яў лен ня ў на ва кол лі люд скіх 
па се ліш чаў», — лі чыць Мар цін Хур скі.

«Ад нак гэ та не аз на чае, што мы не 
мо жам на зі раць ваў ка ў ляс ных вё сках 
і на на ва коль ных па ля нах. І ваў кі, і іх 
зда бы ча суст ра ка юц ца і вы ка ры стоў
ва юць увесь лан д шафт Бе ла веж скай 
пуш чы. Ад нак у не ка то рых мес цах яны 
суст ра ка юц ца час цей, чым у ін шых. 
Мы пра ана лі за ва лі гэ тую змен лі васць, 
якая ў да лей шым пры во дзіць да пра
сто ра вай раз на стай нас ці ві да во га скла
ду ўся го ком п лек су буй ных тра ва ед ных 
жы вёл», — да дае Якуб Буб ніц кі.

Уза е ма дзе ян не лю дзей, дра пеж ні
каў і тра ва ед ных жы вёл мае пэў ныя 
на ступ ствы і для рас лін. Што гэ та 
аз на чае на прак ты цы? «Зме ны ў струк
ту ры ка пыт ных ад люст роў ва юц ца на 
ад наў лен ні дрэў», — ад зна чае Дрыс Куй
пер. У вы ні ку ві ды дрэў, якіх не тур буе 
пры сут насць тра ва ед ных жы вёл (на
пры клад, гра бы), пры сут ні ча юць і квіт
не юць на ват у тых част ках ле су, дзе 
пры сут ні ча юць буй ныя тра ва ед ныя. 
Між тым клён, які ад чу вае пад г рыз ван
не, рас це толь кі ў тых част ках ле су, дзе 
буй ныя тра ва ед ныя жы вё лы з’яў ля юц
ца ра дзей.

Та кія ве ды мо гуць быць важ ныя 
з пун к ту гле джан ня ахо вы ві даў аль бо, 
у больш шы ро кім сэн се, кі ра ван ня ля
са мі. «Мо жа ака зац ца, што зза ін тэн
сіў ных вы се чак у ней кай част цы ле су 
воўк ад туль вый дзе. По тым з’я вяц ца 
але ні і па аб г ры за юць дрэ вы, па са джа
ныя ле са во да мі. Каб іх аба ра ніць — маг
чы ма, спат рэ біц ца ага ро джа. Але ка лі 
гэ та каш тоў ныя част кі ле су, якія ма юць 
важ нае зна чэн ня для але ня і дзі ка? 
Гэ та толь кі зда гад кі, але чым больш 
ве даў пра ўза е ма ад но сі ны — тым лепш 
мы бу дзем аба ра няць не толь кі ві ды, 
але і пра цэ сы, ад но сі ны па між ві да мі 
жы вёл, якія ча сам ма юць вы ра шаль
нае зна чэн не для аб наў лен ня пэў ных 
па род дрэў або пад т ры ман ня бі я раз на
стай нас ці», — ка жа док тар Хур скі.

Буй ныя мле ка кор мя чыя з Бе ла веж
скай пуш чы вы ву ча лі ся даў но. Толь кі 
ця пер на ву коў цы ўла ві лі ўсе свае ад
но сі ны ў ад ным дас ле да ван ні — усё 
ў ад ным ча се і пра сто ры. Да гэ та га ча
су вя до мыя ад но сі ны і ўза е ма дзе ян ні 
раз меш ча ны ў шмат с ла ё вых «кар тах», 
якія пе рак ры ва юць і да паў ня юць ад на 
ад ну. «Гэ та поў ная гі сто рыя пра тое, як 
пра цуе ўся ляс ная эка сі стэ ма Бе ла веж
скай пер ша быт най пуш чы, ук лю ча ю чы 
ўплыў ча ла ве ка», — пад к рэс лі вае Дрыс 
Куй пер.

«Мы па каз ва ем, што пра сто ра выя 
ўза е ма дзе ян ні па між людзь мі, буй ны мі 
дра пеж ні ка мі і рас лін на ед ны мі жы вё
ла мі но сяць ’ка скад ны’ ха рак тар. Яны 
аказ ва юць скла да ны, але прад ка заль
ны ўплыў на пра сто ра вае раз мер ка ван
не і ві да вы склад ні жэй шых тра фіч ных 
уз роў няў, у кан чат ко вым вы ні ку так са
ма ўплы ва ю чы на рэ ге не ра цыю дрэў 
у Бе ла веж скім пер ша быт ным ле се», 
— зак лю ча юць на ву коў цы. Іх выс но вы 
да ты чац ца не толь кі Бе ла веж скай пуш
чы, але і ін шых ляс ных ком п лек саў на
шай клі ма тыч най зо ны.

(лук)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 39-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 4 кастрычніка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 35: гры бы. 
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, 

вый г ра ла Мі ле на Фе да рук. Він шу ем!

    Перцы
Перцы колерамі разгарэліся,
скуркай глянцавай зіркаюць між лістоў.
Шчыра спелі, так стараліся – даспелі,
кожны ў кошычак улезці ўжо гатоў.
Гэты, мабыць, яшчэ недаспелы?
Ён – зялёны! Без румяных шчок?
А той на галінцы – счырванелы.
У таго – жоўты быццам у сонца бок.
Там – стручкі як той агонь палаюць,
пакаштуеш – у язык пячэ пажар!
Бо стручковыя папрыкі гэтак маюць –
укусіш дык перакосіцца твой твар.
Вось балгарскі перац, ці чырвоны,
ці зялёны (спелы ўсё ж, як ні глядзі),
саладзіцца ў сонцы на загонах,
яшчэ хоча ў бокі падрасці...
Восень. Плён у слоікі збіраем,
квасім, солім, сушым, марынуем, 
на паліцы ў скляпах паадкладаем,
i зімой запасаў не шкадуем.
 Міра ЛУКША

Ма лень кі ша рык 
пад лаў кай ша рыць. 
Ско чыў кот, 
хап ша рык у рот!
м..
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пры го жасць 
«Ку па лін кі»!

Звы чай ны бе ла рус не ве дае афі-
цый на га гім на кра і ны, але ўсе ве-
да юць «Ку па лін ку». Гэ тую пес ню 
спа лу ча юць з на род ным свя там 
ка хан ня Ку пал лем, ка лі вяс на пе ра-
хо дзіць у ле та. Пес ня пра да ра ста-
ю чых дзяў чат, якія за мо мант ста-
нуць жан чы на мі. Па коль кі ў пес ні 
ма гіч ны пе ра каз, кож ны ра зу мее яе 
па-свой му і бя рэ яе да свай го сэр ца. 
Ча роў насць пес ні і ў ме ло дыі, якая 
на ле жыць бе ла ру ска му кам па зі та ру 
Ула дзі мі ру Тэ раў ска му. Пес ня пер-
ша па чат ко ва пра гу ча ла як куп лет 
да тэ ат раль най п’е сы Мі ха ся Ча ро-
та «На Ку пал ле», прэм’ е ра якой ад-
бы ла ся ў 1921 го дзе. Ця гам апош ня-
га ста год дзя, яна пад бі ва ла сэр цы 
бе ла ру саў, ды не толь кі...

«Ку па лін ку» рас с ла ві лі та кія 
гур ты як «Пес ня ры» ці «Сяб ры». 
Яе вы кон ва лі за меж ныя зор кі як 
рок-гурт «De ep Pur p le». Пес ня пра-
гу ча ла і ў га лі вуд скай пра дук цыі 
«Вык лік» — у гэ ты раз яе вы ка на лі 
ак цё ры, якія іг ра лі ро лі ляс ных пар-
ты зан з яў рэй ска га ат ра да бра тоў 
Бель скіх.

Пас ля 9 жніў ня 2020 го да гэ тая 
пес ня ўспых ну ла на штан да рах Рэ-
ва лю цыі Год нас ці, якую ў све це аса-
цы ю юць з дзяў чы най-пры га жу няй. 
Кра са і ад ва га бе ла ру сак — ма тыў 
сус вет ных ме дыя і вя до мых жур-
на лаў. Пес ню спя ва юць на ву лі цах 
га ра доў і мя стэ чак, ва ўні вер сі тэ тах 
і шко лах.

Ня даў на, 18 ве рас ня, «Ку па лін-
ку» раз ву чы лі ў IV „а” кла се Не пуб-
ліч най шко лы свсв. Кі ры лы і Мя фо-
дзія ў Бе ла сто ку ды па ка за лі яе на 
фей с бук-ста рон цы шко лы. Пес ня 
ў вы ка нан ні на шых сяб роў ад ра зу 
за ва я ва ла прыз нан не ва ўсёй Бе ла-
ру сі. Лю дзі ра бі лі рэ пост ста рон кі 
і за хап ля лі ся ма ла ды мі спе ва ка мі.

Па ду ма е це, што за ча роў вае нас 
у «Ку па лін цы»? Ча му ў гэ тай, ні-
бы та спа кой най пес ні, мож на вы-
ка заць больш па чуц цяў і ма раў як 
у ба дзё рым, ды на міч ным тво ры? 
Ці гэ та ме та фа ра, люст ра ду шы 
бе ла ру са? Яна ні бы та ла год ная і спа-
кой ная, ад нак жы вая, кі пу чая ад 
па чуц цяў і ма раў. Ці мо жа так пра-
маў ляе ме ло дыя, якую з пер ша га 
ра зу мо жам за спя ваць на два, або 
і больш га ла соў..?

Апош няя зда гад ка для тых, хто 
яш чэ не раз ву чыў і не за спя ваў «Ку-
па лін кі»! Зор ка

Наз ва ме ся ца па хо дзіць ад сло ва «каст ры ца». У гэ-
ты час на шы прод кі цер лі ды тра па лі лён, з яко га 
ад па да ла шмат каст рыцы. З на ды хо дам каст рыч ні ка 
дні ста но вяц ца ка ра цей шы мі і ха дад ней шы мі, пра-
цяг ва ец ца лі ста пад. Кож ны дзень мы гля дзім у не ба, 
па якім ад ля та юць у вы рай шпа кі, гра кі, драз ды. 
А ў пуш ных звяр коў гус цее і ма цу ец ца поўсць пад зім-
ку. У гэ ты час грыб ні кі ідуць за зя лён ка мі, апень ка мі 
і ра даў ка мі. Са мы важ ны дзень ме ся ца вы па дае 14 
каст рыч ні ка, на Пак ро вы. Пра свя та за яў ляе на род ная 
муд расць:

— Прый шлі Пак ро вы, пы та юць: ці да зі мы га то вы?
На Пак ро вы, у Свя та Бо жай Ма ці, за ўсход няй мя-

жой ад зна ча юць Дзень ма ці! Та ды, ня гле дзя чы на 
над вор’е, заў сё ды яс ны і га ра чы ад доб рых па чуц цяў 
дзень!       З-ка

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

Ад каз на кры жа ван ку № 35-20: 
Густ, ма ра, мір, ве чар, за, ве рас, лоб, 

ра са, Алі, душ, пан, гра ма та. Як, ода, 
верш, сфе ра, час, па са да, мір, ла па, во-
лат, ара бі на.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія лі тар кі на 
кам п’ ю тар ную кла ві я ту ру, вый г ра ла 
Ле на Кар пін ская. Він шу ем!

РА БІ НА — вя до мая так са ма 
як ораб, па вод ле ўяў лен няў на-
шых прод каў з’я ві ла ся на зям лі 
з кры ва вых слёз Евы, якую Бог 
ра зам з Ада мам выг наў з раю. 
Дрэ ва ша на ва лі і ад на ча со ва ба-
я лі ся яго, лі чы лі яго пом с лі вым 
і не бяс печ ным. Ра бі ны не са дзі-
лі по бач з ха тай і не ўно сі лі яе 
ў жыл лё, каб дрэ ва не пры нес ла 
з са бой слёз. Ра і лі не аб ры ваць 
з ра бі ны квет ак і яга д ды не даз-
ва ля лі тры маць іх там, дзе жы-
вуць лю дзі.

З ра бі най — мер ка ва лі ста ра-
жыт ныя бе ла ру сы — трэ ба абы-
хо дзіц ца да лі кат на і ас ця рож на. 
У ні я кім ра зе не даз ва ля лі ся чы 
дрэ ва, за гэ та ча ла век мог пап-
ла ціць жыц цём або цяж ка зах ва-
рэць. Ра бі най не па лі лі ў пе чы, 
бо та ды ў ха це з’яў ляц ца змеі 
і га дзю кі.

Іс на ва ла ле ген да, што ра бі-
ну, якая спа чат ку бы ла доб рым 
дрэ вам са смач ны мі яга да мі, 
сап са ваў чорт, каб наш ко дзіць 
лю дзям. У бе ла ру скім фаль к ло-
ры ара бі на ча ста ўва саб ляе жан-
чы ну, а яе га лін кі — дзе так. У іх 
з-за ча раў і прак лё наў дрэн ных 
лю дзей ня ма шчас ця, яны ўсё 
жыц цё пла чуць.

Ад нак у на род най ме ды цы не 
дрэ ва вель мі ца ні лі і ска ры стоў-
ва лі ў ле ка ван ні. На яе сім ва-
ліч на пе ра но сі лі хва ро бы і боль 
зу боў. Ра бі ну лі чы лі так са ма 

ахоў ным дрэ вам, яе га лін кі за-
ты ка лі ў хлеў, ка лі ў гас па дар цы 
не вя лі ся свін ні. На Пад ляш шы 
ра бі най аз даб ля лі сцяб ло збож-
жа — пе ра пёл ку (пэ рэ пэ лі цу) 
і да жын ка вы вя нок. Гэ та ме ла 
па спры яць ура джаю жы та.

Ці ка выя па вер’і пра га дан-
не над вор’я і ўра джай. Доб рае 

цві цен не ра бі ны прад каз ва ла 
доб ры ўра джай іль ну. Ка лі на 
ра бі не доў га не спе лі яга ды, то 
ча ка лі дрэн нага ле та і ха лод най 
во сені. Шмат ягад абя ца ла мок-
рую во сень, а над та вя лі кі ўра-
джай ра бі ны — цяж кі год і на-
ват эпі дэ мію або вай ну.

Уба чыць ва сне ра бі на выя яга-

ды, якія нех та еў, лі чы ла ся дрэн-
ным зна кам. Але ўжо на яве 
гэ та вы гля да ла іна чай. У наш 
час з пе ра ма ро жа ных ягад га ту-
юць смач нае со чы ва і ро бяць на 
яга дах на стой кі. Ра бі на — корм 
для зі мо вых пту шак. А сам ко-
лер дас пе лых гро нак нат х няе 
дзя цей і пад лет каў да ні зан ня 
ка ра ляў і бран за ле таў.

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

гак

ЛА КО МАЯ МІН КА
Шэ рая мыш ка суш ку ела,
па кі даць на зі му не ха це ла.
З ча го, мыш ка, гэ тая суш ка?
Мо жа, са сліў кі, а мо жа з груш кі?
Та кая смач ная суш ка ў мыш кі!
Мо ба ка лею ўкі неш у пыш ку?
Спа чат ку, мыш ка, за ме сім це ста,
і пад рас це, і ўкі нем рэш ту,
са лод кую груш ку, зер не, ра зын кі...
Вось бу дзе свя та ў мыш кі Мін кі!
А сваю суш ку тры мае Мін ка
(ка жуць, што мыш кі — дык гас па дынь кі),
і ня ма мо вы, ня ма ад ка зу:
хо ча паг рыз ці суш ку ад ра зу!
Но выя суш кі бу дуць на зім ку!
Гэ та ж сма коц це схра буш ча Мін ка!
По тым па ду мае, ужо пад во сень:
у нор ку зня се арэш кі, ка лос се,
сы ру скры лё чак, ска рын кі хле ба...
Коль кі ж за па саў на зім ку трэ ба?
Мі ра ЛУК ША

Brawo
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Чалавечыя лёсы

(ч. 11)

Больш пах валь на пі шу пра сва іх 
зем ля коў, бо і яны вар ты гэ та га. Ад нак 
нель га пра мі нуць іх ад моў ных паводзін, 
ха ця не ва ўсіх. Трэ ба ска заць пра іх ад
но сі ны, лю боў, па ша ну да яў рэ яў, якіх 
мно га бы ло ў Ор лі, Бель скуПад ляш скім 
і ва ўсіх га ра дах Пад ляш ша, як і да лей. 
Тут ёсць роз ныя мер ка ван ні на конт гэ
та га не та ко га лёг ка га пра цэ су. І адзін 
пры клад. У між ва ен ныя га ды не дзе ў 30
тыя наш слаў ны Ар цём Чык він за ду маў 
ад крыць ней кі біз нес і бліз ка Бах ма тоў 
на ле вым ба ку да ро гігас цін ца зва на га 
Ка мя нец кім вы най шаў вы дат ную глі ну 
(гэ та ко ліш няя мая ка лё нія, дзе да лей 
на ўзгор ку ста яў і ця пер ста іць сіг нал). 
Ака за ла ся яна пры дат най для вы ра бу 
цэг лы. Зра біў та ды ца гель ню. Ся род ра
бо чых меў ён Грыш ку, зва на га Унуч кам; 
не ве даю, ці гэ та бы ло яго проз віш ча, 
ці мя нуш ка. Ён і яго брат Іван па хо дзі лі 
з ро ду не адзін раз ус пом не на га Сі да ра, 
яны бы лі яму бліз кі мі сва я ка мі. Па гэ
тым гас цін цы яў рэі, як на род ган д лё вы 
і прад бач лі вы, ва зі лі фур ман ка мі свой 
та вар, ча сам вель мі бед ны, аж у сам 
го рад Ка мя нец. І ад ной чы адзін бед ны 
яў рэй і то ўжо ста рэй шы, дрэм лю чы вёз 
свой та вар, і ка лі зраў няў ся з ца гель
няй, дык Грыш ка, мя ша ю чы ла па тай 
глі ну з пя ском у ва дзе, не ча ка на сваю 
мок рую граць ку лі нуў з раз ма ху ў твар 
дрэм лю ча га яў рэя. Той, вя до ма быў 
аша ра ша ны та кім па ступ кам дзі кас ці 
і дур на ты на ша га ча ла ве ка, але ні чо га 
не ска заў, толь кі вы цер твар і да лей па
ехаў. А рэш та ра бо чых ра га та лі з гэ та га 
зда рэн ня, а па він ны пла каць. Пас ля 
гэ ты яў рэй у Ор лі спат каў ся з Грыш кам, 
паз наў яго ды ска заў не каль кі слоў: «А, 
то ты, Сі да раў унуча к... Ёсць ру ская па га
вор ка, якая яс на ка жа: Бог всё ви дит, да 
не ска жет. Ча ла век за свае дрэн ныя па
ступ кі ка лісь ці ад ка жа, як не за раз, дык 
у веч нас ці». І наш Грыш ка (ён пе ра важ на 
га ва рыў пару ску) вы браў ся ў Ча ром ху 
і там на ват меў свой ла рок (як сён няш
ні кі ёск), у якім пра да ваў неш та. Пас ля 
вай ны хва ліў ся пе рад ма ім баць кам: 
«Во ло дя, чтоб не вой на, я был бы мил ли
о не ром». І до ма баць ка ка заў: «З яго быў 
бы та кі мі лья нер, як і я, а хва ліц ца гэ та 
Грыш ка ва на ту ра». І за раз пас ля вай ны 
Грыш ка па сту піў у чы гу нач ную мі лі цыю 
і та ды аку рат са вец кія ўла ды ма са ва 
вяр та лі ся да моў. І ад ной чы ў час служ бы 
Грыш ка пас п ра чаў ся з ад ным пад вы піў
шым фран та вым са вец кім бай цом і той 
з аў та ма та паль нуў у яго і цяж ка па ра ніў 
на гу. І да са май смер ці наш ге рой моц на 
куль гаў. Мо гэ та бы ла «за слу га» за яго 
граць ку ў ла па це, якой «па ча ста ваў» ка
лісь ці яў рэя? А так, агуль на бе ру чы, гэ та 
быў няд рэн ны ча ла век.

А яго брат Іван ажа ніў ся з мяс цо вай 
пры го жай дзяў чы най Ган най Ге ра сі мюк, 
сяст рой Оль гі, якую зва лі Да ны лян кай, 
бо баць ка зваў ся Да ні ла, яко га род па хо
дзіў з Бах ма тоў. І абод ва бра ты Грыш ка 
і Іван ме лі свай го бліз ка га сва я ка (не 
ве даю, кім ім пры хо дзіў ся, дзе дам, ці мо 
дзядзь кам). Але гэ та быў важ ны афі цэр 
бе лай ар міі (не па мя таю яго проз віш ча 
і імя), які ўспеў уця чы ад баль ша ві коў, 
а з та кі мі поль скія ўла ды над та лі чы лі ся. 
І ён афор міў для свай го сва я ка (мо і ўнуч
ка?) Іва на па са ду на служ бе ў поль скай 
ар міі, як кадравага сал да та і па да фі цэ
ра. І ён слу жыў. А гэ та бы ла рэд касць. 
І шчас це, што яго не кра ну ла ста лін ская 
жа лез ная ру ка ў час рэ прэ сій у 1939
1946 га дах, і не тра піў у Ка тынь або ін
шыя са вец кія рай скія дзве ры. Пас ля вай
ны Іван з Ган най вы е ха лі ў Са вец кі Са
юз. І пры яз джа лі ў гос ці да Оль гі Ле меш 
(Да ны лян кі). Я іх ба чыў і тро хі га ва рыў 

з імі. Гэ та бы лі доб рыя і сім па тыч ныя лю
дзі. Так, гэ та вя лі кая рэд касць, каб наш 
ча ла век бе ла рус мог у між ва ен ны час 
слу жыць у кадравай поль скай ар міі і гэ
та амаль цуд.

Се ля нін з вё скі Вяр сток проз віш чам 
Крот меў двух сы ноў і ён іх вы ву чаў 
гра ма це. На той час быў ба га ты, бо меў 
сваю ма на поль ную кра му і меў з яе ней
кі да ход. Але га лоў нае: пе рад гэ тым ён 
вы е хаў у Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі на 
ра бо ту і пра ца ваў на ней кай фаб ры цы 
і ў хо дзе пра цы зда ры ла ся няш час це: 
яму адар ва ла ру ку і ён ат ры маў не ма
лую кам пен са цыю за гэ ты вы па дак. Гэ та 
не сён ня ці пры «ка му не», ка лі я лет кам 
1983 го да стра ціў два паль цы пра вай ру
кі, дык мне за пла ці лі кам пен са цыю гра
ша ка мі, аж со рам на прыз на вац ца. Яс на, 
Аме ры ка ба га тая і мо лепш там лі чац ца 
з ра бо чым. А мы ў па раў нан ні з імі бы лі 
і ёсць га ле ча. Та кая праў да, на жаль... 
І вось зга да ны Крот гэ тыя гро шы прыз
на чыў на да лей шую ву чо бу сва іх сы ноў, 
і адзін з іх вы ву чыў ся на ват на лёт чы ка. 
Доб ра хло пец ву чыў ся і ў ча се кан чат
ко вых эк за ме наў блі ску ча ад каз ваў на 
пы тан ні з прак ты кі, як і з тэ о рыі на па пе
ры. Ад нак эк за ме на цый ная ка мі сія так 
«па ста ра ла ся», што но вас пе ча ны лёт чык 
эк за ме наў «не здаў». Ба я лі ся, каб бе ла
руслёт чык так са ма не ўцёк са сва ёй 
ма шы най у СССР. Ад нак у час вай ны наш 
ге рой тра піў у Ан г лію і там яго аца ні лі 
на леж ным чы нам. Там ён лё таў на сва ёй 
ма шы не, нам но га леп шай ад поль скай, 
і вёў баі з ня мец кі мі слаў ны мі лёт чы ка
мі, які мі сён ня так хва ліц ца на ша пра па
ган да, што, маў ляў, нем цы пе ра вы ша лі 
ў па вет ры са вец кіх лёт чы каў. Дру гі сын 
Кра та вы ву чыў ся на ле ка ра і так сама 
жыў на За ха дзе, пры яз джаў не каль кі 
ра зоў да свай го баць кі (бо ма ці даў но 
па мер ла), а на ват і пас ля, па яго смер
ці. Дык і я су стра каў ся з імі і га ва рыў, 
а ка лі ён да ве даў ся, што я ка рэс пан дэнт 
«Ні вы» і па ка заў га зе ту (бо быў я яш чэ 

і лі ста но шам), дык ён уце шыў ся і па чаў 
гу та рыць са мною на чы стай лі та ра тур
най бе ла ру скай мо ве. І ён па ка заў свой 
го нар і лю боў да род на га сло ва і гэ та яс
на свед чы ла, што ён — са праўд ны ву чо
ны ча ла век і пат ры ёт. І на шчас це та кіх 
лю дзей мы ма ем не толь кі ў сва ёй кра
і не, на Пад ляш шы і то да лей, а ма ем іх 
і то не ма лую жмень ку, а цэ лы ба та льён 
і за мя жой. Гэ та пі шу і то ўсё ля жыць на 
ма ім сэр цы. Це шу ся, што на ша га вор ка 
мае свой сэнс, гар мо нію, ка ла рыт і мы 
ні чуць не гор шыя ад ін шых — гэ та яш чэ 
раз паў та раю. А так са ма і бе ла ру ская 
лі та ра тур ная мо ва. Я не раз паў та раю 
гэ та: ёй ня ма роў ных. Я кож най мо вай 
да ра жу, як кож ным ча ла ве кам, на ват 
той, з якой ні чо га не ра зу мею. Ад нак 
свая род ная мо ва — ма ця рын ская і баць
коў ская, і та му мы па він ны жыць як род
ная сям’я, як той цес на звя за ны вя нок 
і мят ла, якую нель га пе ра ла маць, ха ця 
яна бу дзе гнуц ца ў час тры вог і цём най 
на валь ніч най хма ры. Але яна зноў з го на
рам і пе ра мо гай вып ра ста ец ца.

Яш чэ раз ус па мі наю пра Іва на Хі лі
ма ню ка, сы на Ры го ра, які паў го да пра
се дзеў у са на цый най тур ме. Дык той 
ча ла век у шко лу цал кам не ха дзіў і жыў 
бед на. Але ён быў са ма ву кам і ско ра 
на ву чыў ся чы таць і пі саць на ру скай, 
поль скай мо вах (на пэў на яму не бы ла 
чу жая і бе ла ру ская) і гэ та быў вель мі 
га ра чы кні га люб. Меў та кую пры выч ку: 
пра чы та ную кні гу на ве чар ках ён вель мі 
да клад на, дас ціп на, зра зу ме ла і з та лен
там пе ра каз ваў слу ха ю чым, а гэ та быў 
май стар сло ва. І лю дзі з за хап лен нем 
слу ха лі яго ра ска зы з пра чы та ных кніг. 
Ма ла хто з гра мат ных у той час, а на ват 
і сён ня мог зраў няц ца з ім. На ват пас ля 
вай ны, ка лі я быў яш чэ ма лы, а пас ля 
пры ка ва лер стве, на ве чар ках у Ва сі ля 
Ку лі ка мы ўсе слу ха лі яго ра ска зы з пра
чы та ных ім кніг. Та ды яш чэ тэ ле ба чан ня 
не бы ло, а на сце нах кож най ха ты ві се
ла точ кара ды ёп ры ём нік, ад куль бы ло 

чу ваць ад ну Вар ша ву і яна мно гім ужо 
аб рыд ла. Але сло вы ці ка вай апо вес ці 
не аб рыд лі. І мой баць ка мог ці ка ва ра
ска заць пра чы та нае, але Іван — гэ та быў 
про ста фе но мен.

Ага, пры пом нім яш чэ ад ну дэ таль 
гі сто рыі на шай вё скі ня доў га пе рад са
мым бе жан ствам. Ха ця гэ та зда ры ла ся 
не ў са мой вёс цы, а кры ху да лей, пад 
Бах ма та мі. Не дзе нап рад вес ні 1915 го да 
там на лу зе пры зям ліў ся ру скі ва ен ны 
са ма лёт. А вя до ма, якія та ды бы лі са
ма лё ты, і той, што да нас за ві таў, быў 
хі ба мар кі «Ле бедь», але яны не бы лі 
вы со кай якас ці. Най леп шыя са ма лё ты 
та го ча су бы лі фран цуз скай вы твор час ці 
і на ват ня мец кія бы лі ад іх гор шыя. Ха ця 
Ра сія маг ла пах ва ліц ца сва ім ма гут ным 
«Ільёй Му рам цом», але ма ла іх на ра бі лі. 
І вось, як на дзі ва, а зноў ня ма ча му дзі
ва вац ца, лю дзі збег лі ся аду сюль, а луг 
быў у боль шас ці яш чэ мок ры; праў ду 
ка жу чы, са ма лёт сеў на су хім мес цы, на 
груд ку. На род за хап ляў ся но вай па вет
ра най тэх ні кай. Ві даць, паш ко джан не не 
бы ло вя лі кае, бо лёт чы кі ско ра яго па ла
дзі лі (бы ло двух лёт чы каў) і се лі ў сваю 
ка бі ну і адзін з іх рап там зак ры чаў: 
«Ло жи тесь!» І ўсе лю дзі як вы ву ча нае 
вой ска, па па да лі ніц ма на мок рую зя
мель кулуг і не ка то рыя ў са мае ба ло та. 
Там у ка бі не гуч на за ра га та лі, ук лю чы лі 
ма тор і са ма лёт лёг ка пад няў ся і пап лыў 
на ўсход у няз ве да ную даль да лей нес ці 
сваю мі сію «на бла га» ра дзі мы — Ра сіі.

Пра гэ ту гі сто рыю лю дзі не за бы лі 
(ка лісь ці ў «Ні ве» я пра гэ та пі саў) і та му 
я яе пры пом ніў, што і мы па доб рай ка
ман дзе зверху мо жам цу ды ра біць, не 
горш ад пра фе сі я наль на га вой ска. Абы 
толь кі быў доб ры ка ман дзір над на мі. 
А ці зной дзец ца та кі? Час па ка жа.

А мой дзядзь ка Мя фо дзій ужо вяр
нуў ся з цяж кай тур мы ў Бе ла сто ку і, на 
жаль, стра ціў сваю пры го жую Тонь ку, бо 
яна ўжо ўспе ла вый с ці за ін ша га (а пас
ля вель мі шка да ва ла, бо не зраў няць яе 
му жа з ма ім дзядзь кам, які быў най п ры
га жэй шы ся род ма іх усіх дзядзь коў, ха
ця і яны кра сой не гра шы лі). Гэ та бы ло 
ў 1938 го дзе і сён ня не ве даю, ці дзядзь
ка ка лі ад ве даў «сваю» Тонь ку і да чуш ку 
Ні ну, якая рас ла і га да ва ла ся пры чу жым 
баць ку, а ўжо ме ла не каль кі лад ных го
дзі каў.

І ха ця дзядзь ка ат ры маў так зва ны 
«воў чы бі лет», ад нак на хлеб і да хле ба 
мог лёг ка за ра біць, бо доб ра вы ву чыў ся 
на вы дат на га цес ля ра. І ўсе мае дзядзь
кі (у тым лі ку і мой баць ка) бы лі май ст
ра міцес ля ра мі. А Міш ка меў вя лі кую па
се ку, меў шы больш як двац цаць вул ляў, 
і та му мё ду ўсім ха па ла, а на ват меў яго 
на про даж. І яны — Вань ка і Міш ка — на 
дру гім па на двор ку (дзе ця пер я жы ву) 
па бу да ва лі вя лі кі рад хля воў з моц ных 
ды лёў. І яны ўца ле лі ў час вай ны. Ужо 
ста я ла і боль шая клу ня. І вя лі кай ха тай 
і клу няй дзядзь кі ка ры ста лі ся ка ля дзе
ся ці га доў, па куль гэ та не зга рэ ла ў час 
вай ны. А мой баць ка (як я ўжо пі саў) 
жыў на ся ле і яго па на дво рак быў вуз кі, 
што ж, ры зкіце рас па ло сі цы па на ва лі на
да лей у на шай ня хіт рай сель скай гас па
дар цы, але ўжо ме лі ра біць ка лё ніі. І не 
ўспе лі. А шка да! А на шы ся ля не не па да
лі ду хам і што раз лепш гас па да ры лі і не
ка то рыя ба га цей шыя па куп ля лі ма не жы, 
ма ла тар ні, ве ял кі, пры чап ныя жа лез ныя 
ба ро ны і ін шыя сель ска гас па дар чыя ма
шы ны і пры ла ды да іх...

(пра цяг бу дзе)

vМі ка лай Пан ФІ люк
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Н о в ы я  В е р ш ы
Юркі Буйнюка

Юр ка БУЙ НЮК — па эт, пра за ік, пуб лі цыст «Ні-
вы». На ра дзіў ся ў 1981 го дзе ў вёс цы Ма лін ні кі. У 1993 
го дзе дэ бю та ваў у «Зор цы». Дру ка ваў ся ў га зе тах «Ні-
ва», «Ра ні ца», «An go ra», а так са ма ў лі та ра тур ных 
ча со пі сах «Дзе яс лоў», «Ве ра сень» і «Ма ла досць». Аў-
тар цык ла са ты рыч ных апа вя дан няў «То лік і Ко лік». 
Аў тар трох па э тыч ных збор ні каў «Су бо та ў Ма лін-
ні ках» (2005), «Са мо та даж джу» (2009) і «Не паў тор-
насць хві лін» (2015). Жы ве і пра цуе ў Бе ла сто ку.

Род ная ма ці
Род ная ма ці
Сло ва са мае да ра гое
Кож на му дзі ця ці
У ма ці сэр ца за ла тое
Ма ці — шчы рас ці кры ні ца
Ка лы ска шчас ця
Вог ніш ча люб ві
Што ні ко лі не па гас не
У ма ці поў ны стол даб ра
Што ві тае сы на і дач ку
Зя ця ці ня вест ку
І ўну каў ча ра ду
У ма ці ўспа мі наў вяс на
У іх дзі цём заў ж ды жы ву
26.07.2020
Ма лін ні кі, Леў кі, Бельск

Жон цы
Ты най п ры га жэй шая на све це
Спа да ба ла ся адзі но ка му па э це
Ты най боль шае шчас це нам па да ры ла
У тру дзе дач ку на ра дзі ла
Да ра гая мая, мая мі ла
Будзь са мной шчас лі ва.

Ты дба еш пра сям’ю і ха ту
А ў кож нае ся мей нае свя та
Гас цей поў ная ха та
Ды най леп шая гас па ды ня
У та бе Бо жая сі ла.

На на шым су поль ным не бе
Хай зор ка ка хан ня ні ко лі не гас не
Ты маё най боль шае шчас це
Най мац ней ка хаю я ця бе
Ня хай на ша да чуш ка рас це,
У ка хан ня пры го жай вяс не.
13.07.2020

Да чуш цы Лен цы
Рас ці баць кам на па це ху
Сва ім ма ту лі і баць ку-па э ту
Цеш ся з кож най хві лі ны
Рас ці пры го жай дзяў чы най
Будзь зда ро вай і шчас лі вай
Будзь для ўсіх доб рай і мі лай
Хай сце ра жэ ця бе Бо жа сі ла
Не за бы вай сва іх ка ра нёў
На вед вай сва іх дзя доў
Яны пе ра да лі та бе лю боў
Гэ та тваё шчас це, твой схоў
Пра жы ві век жыц цё
Ня хай Бог бу дзе з та бой.
13.07.2020
Бе ла сток

Баць кам
Вы най да ра жэй шыя на све це
Мы ва шы род ныя дзе ці
Дзя ку ем вам за труд вы ха ван ня
За цяп ло шчы ра га ка хан ня
Ха ця вам ня лёг ка бы ло
За поў ны стол ва ша га даб ра
Жа да ем моц на га зда роўя
Спя ва ем вам мно гая ле та
Каб най даў жэй нам жы лі
Каб у шчас ці вам дні плы лі
Каб ме лі па це ху з уну каў і нас
Мы вель мі моц на ка ха ем вас!
13.07.2020
Бе ла сток

Род ная вё ска
Сніц ца мне вё ска на ча мі
Зда ец ца да лё ка за га ра мі
Што дзень жы ву ў го ра дзе
Маё сэр ца за род ным у ту зе
Род ная вё ска, род нае ся ло,
Тут маё дзя цін ства прай ш ло
Тут род ныя па лі, ля сы і лу гі
Тут я з сяб ра мі гу ляў
А баць кам на по лі па ма гаў
Тут мае пер шыя ўспа мі ны
Баць ка вы ас ця ро гі, ла скі мат чы ны

Тут мае ра дас ці і су мы
Ус па мі ны мі ну лай вяс ны
Тут мае вер ныя сяб ры
Ка хан не пер шай дзяў чы ны

У ста рой ха це жы лі дзя ды
Тут аста лі ся мае баць кі
Баць коў ская род ная ха та
Ві тае сва іх дзя цей на свя та.

Ка лі баць кам па ма гаю
Пры цяж кай пра цы ад па чы ваю
Тут зна хо джу ду шы спа кой
Род ная вё ска я ўсё з та бой.
13.07.2020
Бе ла сток

По ез дам да до му
На рых та ва ны цяж кі рук зак
Даў но я не ехаў
По ез дам да до му
Як я люб лю по ез да гук
Ка лі ка лё сы аб шы ны
Б’юць тук тук тук тук
У на вуш ні ках му зы ка свая
Род ная бе ла ру ская
За ак ном пры го жыя ві ды
Па лі, ля сы — кра я ві ды
13.07.2020
Бе ла сток

Жыц цё вы крыж
Кож ны ў ду шы ў са бе
Жыц цё вы крыж ня се
Бог яму сі лу дае
У ду хоў най вяс не
Кож ны ў са бе цяр піць
З бя дою трэ ба жыць
І Бо га цяр п лі ва ма ліць
Каб у жыц ці ляг чэй бы ло
Каб спа кой на жы лось
Та му, што без Бо га
Не да па ро га.
15.07.2020

Ма ця рын скае 
сэр ца
Ма ме, Ма рыі Буй нюк — 65 га доў

У ім кры ні ца люб ві плы ве
Коль кі ж бо лю яно зня се
Яно чы стае як сля за
Шчы рае як ма мы ду ша
Ма ця рын скае сэр ца
Яно сва ім дзе цям вер на
Ма ту ля ад дасць усё
Што мае апош няе сваё
Ма ця рын скае сэр ца
Ма літ ва мі да Бо га за ля тае
Ма ці най мац ней сва іх дзя цей ка хае
Ім ад дасць апош няе сваё
Ма ту ля мая са шчы рай ду шой
Твае дзет кі заў сё ды з та бой
Пе ра сы ла ем шчы рую па дзя ку
У зда роўі і шчас ці жа да ем
Ды я ман та ва га ве ку
Род ная ма ці най да ра жэй шая
Свай му род на му сы ну — па э ту.
15.07.2020

Для ся стры Кры сі
Б’еш ся як ры ба аб лёд
Пра ца ві тая як ніх то
Вя зе мя не твой са ма ход
З чы стаю як сля за ду шой
Вя зеш мя не да до му
Ся стра, мой най боль шы друг
Шчы ра ма лю ся за ця бе

Ня хай дасць та бе ла ска вы Бог
Тое, што ма еш у дум ках сва іх
Не за бы вай пра Баць коў скі па рог
Ён та кі сам твой як і мой
Кры сю, хай заў сё ды Бог бу дзе з та бой,
Хай дасць та бе жыц ця
У шчас ці і зда роўі век
Так жа дае та бе твой брат-па эт!
18.07.2020
Бе ла сток

Мая ма ту ля
Ва ша даб ро ме жаў не мае
Хто пер шыя пес ні спя вае
Хто ска жа з па мя ці вер шы
Хто шчы ра спа чу вае
Та ям ніц ні ко му не паў та рае
Ма ту ля са мая да ра гая
Ма ту ля доб рая і свя тая
Ніх то так не ка хае дзі ця ці
Як на ша род ная ма ці
17.07.2020
Бе ла сток

У ле се
Тут ду ша мая ад па чы вае
Ка лі бя ро зу грудзь мі пры ту ляе
Бо жыя да ры — яга ды і гры бы
Рас сы па ны на зям лі
На шы пад ляш скія ля сы
Род ны лес дае дрэ ва на зі му
Пры цяж кай пра цы ля чу ду шу
Баць ка ра ды за да па мо гу
15.07.2020
Ма лін ні кі

Ва да з ка ло дзе жа
Ва да сцю дзё ная
Ва да род ная
Ва да смач ная
Бяс с п рэч ная
Кры ні ца зда роўя
Ны рак ахо ва
П’ю з са мо га ран ня
Доб ра га дня спат кан ня
18.07.2020
Бе ла сток
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95 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі пісь мен нік, пе рак лад чык, кры
тык Алесь Тра я ноў скі на ра дзіў ся 22 ве рас
ня 1925 го да ва ўро чыш чы Уз ды мач, што 
ка ля вё скі Бу да–Грэ ская (Слуц кі ра ён). Па
хо дзіў з сям’і лес ні ка Пят ра Іва на ві ча Тра я
ноў ска га і на ра дзіў ся фак тыч на ў лес ні чоў
цы. Да на ды хо ду вай ны па спеў скон чыць 
Бу даГрэ скую па чат ко вую і Шыш чыц кую 
ся мі га до вую шко лы і тры ме ся цы пап ра ца
ваць сак ра та ром след ча га ад дзе ла пра ку
ра ту ры Мін скай воб лас ці.

У час Дру гой су свет най вай ны з ве рас
ня 1942 па лі пень 1944 го да Тра я ноў скі 
пар ты за ніў у бры га дзе імя Ча па е ва. Бры
га да дзе і ла на аку па ва най тэ ры то рыі Грэ
ска га, Ка пыль ска га, Няс віж ска га, Клец ка
га ра ё наў. З лі пе ня 1944 го да Тра я ноў скі 
ва я ваў на ІІІ Бе ла ру скім і ІІІ Ук ра ін скім 
фран тах, быў цяж ка па ра не ны. Меў ба я
выя ўзна га ро ды.

Пас ля дэ ма бі лі за цыі ў 1946 го дзе пра
ца ваў на роз ных па са дах у Мін ску: у Мін
скім аб лас ным До ме на род най твор час
ці, аб лас ным і рэс пуб лі кан скім ка мі тэ тах 
Доб ра ах вот на га та ва ры ства са дзей ні
чан ня ар міі, аві я цыі і фло ту, у ін шых уста
но вах. У 1959 го дзе скон чыў Ма скоў скі 
гі сто ры каар хіў ны ін сты тут. У 19551962 
га дах Тра я ноў скі пра ца ваў літ суп ра цоў
ні кам шмат ты раж най га зе ты „За пад ная 
трас са” (Бе ла ру скае ўпраў лен не гра ма
дзян скай аві я цыі). У 19621982 га дах — 
літ суп ра цоў нік, за гад чык ад дзе ла лі та ра
ту ры і ма ста цтва га зе ты „Звяз да”, у 1983
1986 га дах — на мес нік га лоў на га рэ дак та
ра ча со пі са „Ма ста цтва Бе ла ру сі”.

Дэ бю та ваў ар ты ку ла мі на лі та ра ту раз
наў чыя тэ мы ў 1957 го дзе ў пе ры я дыч ным 
дру ку. З 1960 го да пра ца ваў у га лі не ма
стац ка га пе ра кла ду. У 1960 го дзе ў ча со пі
се „Бя роз ка” апуб лі ка ва ны пер шыя яго пе
рак ла ды чэш скіх на род ных ка зак „Ву галь
ш чык і мядз ведзь”, „Ву чо ны кум”. Асаб лі
вую ці ка васць у А. Тра я ноў ска га вык лі ка лі 

лі та ра ту ры лу жыц кіх сер баў і ка шу баў. Пе
ра кла даў з вер х ня лу жыц кай, ніж ня лу жыц
кай, ка шуб скай, поль скай і ўкра ін скай моў. 
Адзін з ук ла даль ні каў і пе ра клад чы каў, аў
тар прад мо вы і ка мен та ры яў да ан та ло гіі 
па э зіі лу жыц кіх сер баў „Там, дзе Шпрэ вя 
шу міць” (1969). У яго пе ра кла дах на бе ла ру
скую мо ву вый ш лі ан та ло гія ка шуб скай па
э зіі „За да ляг ля дам край Ста ле маў” (1980), 
апо весць Ю. Брэ за на „Чор ны млын” (1984). 
Пе ра клаў шэ раг тво раў І. Фран ка, П. Ты чы
ны, Я. Бар таЦі шын ска га, Ю. Брэ за на, К. Ло
ран ца, А. Лай мінг і ін шых. За пе рак ла ды ка
шуб скай па э зіі ў 1976 го дзе стаў лаў рэ а там 
прэ міі Ста ле ма. На дум ку Вік та ра Ка ра ма
за ва, А. Тра я ноў скі не про ста пе ра кла даў, 
а „дас ле да ваў ду шу, ду хоў ныя і ма раль ныя 
кры ні цы на ро даў, лёс якіх быў бліз кі лё су 
бе ла ру саў”. Вы ка ры стоў ваў псеў да ні мы 
А. Па лом скі, Юр ка Па сы нак, А. Пят ро віч, 
Алесь Пят ро віч.

З 1990 го да Тра я ноў скі — сяб ра Са ю за 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў. Алесь Жук пі саў 
пра яго так: „Не ад но па ка лен не бе ла ру
скіх па э таў і пра за і каў з удзяч нас цю ўспа
мі нае Але ся Пят ро ві ча, з блас ла вен ня яко
га іх нія тво ры ба чы лі свет на ста рон ках 
ста рэй шай і ша ноў ней шай бе ла ру скай 
га зе ты „Звяз да”. Улю бё ны ў лі та ра ту ру, 
ма ста цтва, зна ток бе ла ру скай гі сто рыі, 
Алесь Пят ро віч шчы ра дзя ліў ся ве да мі 
з аў та ра мі нам но га ма ла дзей шы мі, ім пе
ра да ваў сваё за хап лен не бе ла ру скас цю, 
Бе ла рус сю. Зна ём ства і сяб роў ства з Але
сем Тра я ноў скім ста ла вя лі кай шко лай ад
к рыц ця са міх ся бе, ус ве дам лен нем са міх 
ся бе, да лу чэн нем да Баць каў ш чы ны для 
мно гіх та ды па чы на ю чых пісь мен ні каў”.

Па мёр Алесь Тра я ноў скі 18 са ка ві ка 
2005 го да ў пля ба ніі Чыр во на га кас цё ла 
ў Мін ску. Па ха ва ны на ста ліч ных Каль ва
рый скіх мо гіл ках.

vУла дзі мір ХІлЬ Ма нО ВІЧ
На здым ку: Алесь Тра я ноў скі (зле ва) і пісь мен нік Алесь Жук

Цяж ка ска заць, маг ло б раз ві вац ца 
ча ла ве цтва, ка лі б не на за паш ва ла сва іх 
ве даў. А ці мож на на за па сіць ве ды, ка лі 
б, на пры клад, не бы ло ар хі ваў? Зра зу ме
ла, што не. Ме на ві та ар хі вы з’яў ля юц ца 
схо віш чам ка рыс ных да ку мен таў, якія 
ін шым ра зам толь кі сва ім іс на ван нем мо
гуць мно гае рас па вес ці пра ней кія па дзеі 
ці пра цэ сы, што ад бы ва лі ся ў мі ну лым. Та
му, на пры клад, не да ўсіх ар хі ваў ма юць 
до ступ звы чай ныя гра ма дзя не, асаб лі ва 
гэ та ты чыц ца не дэ мак ра тыч ных кра ін.

Ра зам з тым, ме на ві та ар хіў ная спра
ва заў сё ды бу дзе пат рэб на ў кож най кра
і не, якая лі чыць па трэб ным за хоў ваць 
і збе ра гаць важ ныя і не вель мі важ ныя 
да ку мен ты. Бе ла ру ская кра і на ў да дзе
ным вы пад ку не вык лю чэн не. Ад ным са 
свед чан няў гэ та га з’яў ля ец ца пар тал „Ар
хі вы Бе ла ру сі”, што мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://ar chi ves.gov.by.

«Сайт „Ар хі вы Бе ла ру сі” пра да стаў ляе 
ін фар ма цыю, якая да ты чыц ца ар хіў ных 
да ку мен таў, за ка на даў ства ў га лі не ар хіў
най спра вы і спра ва вод ства, а так са ма ар
хіў ных уста ноў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і іх пас
луг», — рас па вя да ец ца на га лоў най ста рон
цы сай та. Там жа зна хо дзяц ца вый с ці да 
руб рык і анон сы на він ных па ве дам лен няў.

Улас на руб ры ка „На ві ны” па дзе ле на 
на тры пад руб ры кі. Гэ та — „На ві ны га лі
ны”, „На ві ны сай та” і „Аб’ я вы”. Вар та ад
зна чыць, што хоць да дзе ны сайт не з’яў
ля ец ца ін фар ма цый ным пар та лам, ін фар
ма цыя ў да дзе ных пад руб ры ках аб наў ля
ец ца да во лі ча ста. Пры нам сі, усе апош нія 
па ве дам лен ні да та ва ны ве рас нем.

Пра тое, як і кім кі ру ец ца бе ла ру ская 
ар хіў ная спра ва, мож на да ве дац ца ў руб
ры цы пад дзіў най наз вай „Раз дзе лы”. Там 
хо дзіць пра струк ту ры ўла ды, да тыч ныя 
да дзе най га лі ны. На са мым вер се ўсёй гэ

тай іе рар хіі — Мі ні стэр ства юсты цыі, якое 
кі руе Дэ пар та мен там па ар хі вах і спра ва
вод стве, а ён у сваю чар гу ажыц цяў ляе 
спе цы яль ныя (вы ка наў чыя, кан т роль
ныя, рэ гу лю ю чыя і ін шыя) фун к цыі ў бе
ла ру скай ар хіў най спра ве. Спраў дж ваць, 
ці ў ар хі вах усё вя дзец ца як мае быць, му
сіць Дзяр жаў ная ін с пек цыя ар хі ваў і спра
ва вод ства. Яна ажыц цяў ляе кан т роль за 
вы ка нан нем за ка на даў ства ў сфе ры ар
хіў най спра вы і спра ва вод ства; вы яў ляе 
пры чы ны, якія спа ра джа юць па ру шэн ні 
пат ра ба ван няў за ка на даў ства ў ар хіў най 
спра ве і са дзей ні чае іх лік ві да цыі; па пя
рэдж вае па ру шэн ні за ка на даў ства.

Аб тым, дзе спас ціг нуць ар хіў ную на ву
ку, на пі са на ў пад руб ры цы „Аду ка цыя”. 
Па чаць ава лод ваць ар хіў най муд рас цю 
мож на, ка лі хлоп цу ці дзяў чы не ка ля 15
16 га доў. Вы пуск нік ад па вед ных лі цэ яў 
і ка ле джаў бу дзе мець ся рэд нюю спе цы
яль ную аду ка цыю.

Для тых, ка му ці ка ва да ве дац ца, як паў
ста ва ла і раз ві ва ла ся бе ла ру ская ар хіў
ная спра ва, вар та зай с ці ў ад най мен ную 
пад руб ры ку. Там хо дзіць пра гі сто рыю ар
хі ваў на бе ла ру скіх зем лях. Па вод ле раз
меш ча най там ін фар ма цыі, пер шым цэн
т ра лі за ва ным дзяр жаў ным ар хі вам на 
тэ ры то рыі су час най Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
быў Ві цеб скі цэн т раль ны ар хіў ста ра жыт
ных ак та вых кніг, які па чаў дзей ні чаць 
у 1863 го дзе. Ён быў ство ра ны для за хоў
ван ня ак та вых кніг су до вых уста ноў Пер
шай Рэ чы Пас па лі тай за пе ры яд з XVI да 
кан ца XVIII ста год дзя на тэ ры то рыі, якая 
зна хо дзі ла ся ў ме жах Ві цеб скай, Ма гі лёў
скай і Сма лен скай гу бер няў Ра сій скай 
ім пе рыі. 1 сту дзе ня 1903 го да Ві цеб скі 
ар хіў быў лік ві да ва ны, а ўсе да ку мен ты 
пе ра да дзе ны ў Ві лен скі ар хіў.

vаляк сандр якІ Мюк

прыс мак вя лі ка га 
свя та, якое зла дзі
лі ў вёс цы свя то га. 
І хоць пры е ха лі 
сю ды не апош ні мі, 
мы бы лі вы му ша ны 
пры пар ка ваць ма шы
ну дзвес це мет раў 
ад цэн т ра па дзей. 
Усе або чы ны бы лі 
шчыль на аб стаў ле ны 
аў та ма бі ля мі, зза 
якіх ву лі ца на па мі на
ла неш та па доб нае 
на тры бу ў пуш чы. 
Тым больш, што пры амаль кож ным два
ры ста яў ма гут ны дуб...

У след за па то кам пры ез джых мы па
цяг ну лі да цар коў кі, што зда лёк за яў ля ла 
пра ся бе за ла тым ко ле рам ку па лаў, рас
с вет ле ных у чы стым, ра ніш нім свят ле. 
Ля па над вор ка, што на суп раць кап лі цы, 
вы стой ва лі ап ра ну тыя пасвя точ на му 
жан чы ны.

— Ці ёсць у ва шай вёс цы Сце па ню кі? 
— пы та ем. Ме на ві та так у мі ры на зы ваў
ся іх зям ляксвя та му ча нік Ге ор гій, ка на
ні за ва ны ў 2000 го дзе Ру скай Пра ва слаў
най Цар к вой.

— А як жа! Мы так са ма Сце па ню кі, і на
шы су се дзі Сце па ню кі, і тыя што за імі 
так са ма бы лі Сце па ню кі...

— Ды мо жа вы бу дзе це сва я ка мі свя
то га?

— Усё мо жа быць, — пад так ва юць 

су бя сед ні цы. — У нас і по ле бы ло пасу
сед ску.

— А з які мі па чуц ця мі суст ра ка е це сён
няш няе свя та?

— Я то ра да, што да жы ла та ко га, — ка
жа 87га до вая Ган на Сце па нюк, — мо жа 
які праз нік у вёс цы зро бяць. Як ён Ге ор
гій, то мо жа на Юрыя од пуст зро бяць?

Спа да ры ня Ган на хо дзіць з да па мо гай 
куль ба кі:

— Я на ват на дру гі ка нец вё скі не 
зай ду сва і мі на га мі, а як тут бу дуць пасу
сед ску пра віць, то са ма даб ры ду на мы лі
цах. Сён ня я ра да і сум ная, — да дае ста ра
жыл ка, — бо мой час ужо кан ча ец ца...

У Па ліч най, якая яш чэ ў кан цы ХХ ста
год дзя лі чы ла ся шмат люд най і ба я ві тай 
вё скай, ідзе рэз кі пра цэс ад мі ран ня ка
рэн на га на сель ні цтва.

— Аста лі ся пе ра важ на ўдо вы, — ка жа 

спа да ры ня Ган на. — Кож ная дру гая ха та 
ўжо пу стая. Ка лі ўсе пам руць і пры е дуць 
сю ды жыць ін шыя лю дзі, то цар к ва бу дзе 
на па мі наць, што тут жы лі пра ва слаў ныя.

* * *
Кап лі ца ў го нар свя то га Юрыя, ка лі гля

дзець на тэмп па бу до вы, вы рас ла во кам г
нен на. Два ме ся цы та му, 5 лі пе ня, зак ла лі 
кра е ву голь ны ка мень, які быў пры ве зе ны 
з ся ла Ан д рэ еў скае ў Тур к ме ні ста не, дзе 
ма гі ла свя то га. Па бу до ва здзей с ні ла ся 
ця гам двух ме ся цаў, не ве ра год на хут ка 
як на на шы мер кі. Усё дзя ку ю чы энер гіі 
ма ла до га на ста я це ля Паў ла Ку чын ска га. 
Ідэя на бы ла рэ аль ны кшталт дзя ку ю чы 
фун да та рам Іа ан не і Та ма шу Дам б роў скім 
і вы ка наў цу Вік та ру Ра ма ню ку. Сам акт ас
вя чэн ня на доў га за па мя та юць у па ра фіі. 
Най перш зза вя лі кай коль кас ці ду ха вен
ства. У ад мі ра ю чую пуш чан скую вё ску 
пры е хаў сам міт ра па літ Са ва, ар хі е пі скап 
Гры го рый, епі ска пы Па вел і Вар са но фій 
ды сот ня ба цюш каў. Іх пры сут насць не 
бы ла вы пад ко вай, па коль кі свя ты з Па ліч
най лі чыц ца апе ку ном ду ха вен ства. Ма
леб ну і ба гас луж бам пры пя ваў муж чын скі 
ар хі рэй скі хор, які су па кой ваў ду шы і на ва
коль ны пуш чан скі кра я від.

— Ка лі б не ве ра на шых прод каў, дык не 
бы ло б гэ та га ку точ ка на зям лі, — га ва рыў 
міт ра па літ, — сён ня ўсе ра зам праз ма літ
ву мы ас вя ча ем мір і ўсё тва рэн не...

Ся род саб ра ных паз наю Ні ну Ка за чук, 
два ю рад ную пля мен ні цу свя то га. Яна за вя
дзе нас да ха ты, дзе на ра дзіў ся і га да ваў ся 

свя ты. У па чат ку па над вор ка ві тае нас 
хма ра ма ты лёў, а на па ро зе — пры го жая 
гаспадынька. Драў ля ная хат ка з кан ца ХІХ 
ста год дзя цу дам за ха ва ла ся да на ша га 
ча су.

— З гэ та га мес ца па зя хае та кі га ю чы 
спа кой, — ка жа но вая гас па ды ня. — Мы 
зро бім усё, каб за ха ваць сля ды і ўспа мі
ны пра свя то га Юрыя.

— Мы ча ка лі яш чэ ўнуч кі свя то га 
з Віль ні, але яна не да е ха ла зза ка ра на ві
ру са, — дадае па ні Ні на.

Унуч ка да ла ўжо сваё ДНК, каб апаз
наць кос ці дзе да і пе ра вез ці яго астан кі 
на ра дзі му. Свя ты Юры па ха ва ны ў брац
кай ма гі ле з ін шы мі, за бі ты мі баль ша ві ка
мі за ве ру, свяш чэн ні ка мі ў вёс цы Ан д рэ
еў скае ў Тур к ме ні ста не.

— Я ма лю ся да яго і ён мне да па ма гае, 
— прызнаецца Ні на Ка за чук. — Я та кая 
шчас лі вая, што сло ва мі не ра ска заць...

У апош нім прыз нан ні і я прык ме ці ла цуд 
свя то га з Па ліч най. Сем га доў та му па між 
гэ тай жан чы най і вэр стоц кім на ста я це лем 
ус п лы ла няз го да зза іко ны. Сва яч ка пак
рыў дзі ла ся, што іка на пі сец не па ка ры стаў
ся фо та кар тач кай свя то га, а толь кі на пі саў 
іко ну па вод ле сва іх уяў лен няў і ён быў не 
па доб ны на са мо га ся бе. Бы лі гор кія слё
зы, крыў да і на ра кан ні. Ніх то не ха цеў са сту
піць са сва ёй па зі цыі. А сён ня, ужо з пер ша
га сло ва, мая су бя сед ні ца пах ва лі ла та го 
са ма га ба цюш ку. У яе сло вах ад чу ваў ся 
шчы ры дух змі рэн ня.

vФо та і тэкст 
Ган ны кан д ра цюк

1Fпрацяг
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27.09 — 03.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Да 29.09. па га сіш усе спрэч-
кі, асаб лі ва ся мей ныя, су жэн скія. 27-30.09. бу-
дзеш ад важ ны і ў да ска на лым наст роі. Ха ця 26-
30.09. мо жаш быць сфруст ра ва ны. 27-30.09. 
зноў мо жа це ад чуць у па ры вя лі кую бліз касць. 
1-2.10. бу дзе нат х нен не но вы мі за ду ма мі і энер-
гі яй для іх рэ а лі за цыі. Доб ры час вы свет ліць 
спад чын ныя спра вы. Больш ад па чы вай.
(21.04. — 21.05.) Аз да ро вяц ца ня лёг кія рэ-
ля цыі ў па рах. Пак ла дзі боль шы на ціск на на-
ву ку, да дат ко выя кур сы і абу чэн ні. Зда бы тыя 
ве ды не пой дуць упу стую! Лё су час ад ча су 
трэ ба па маг чы! Хоць мо жа не ха піць та бе сі-
лы, каб з усім спра віц ца; бу дзеш стом ле ны 
і раз д раж не ны абы-якой дро бяз зю.
(22.05. — 22.06.) 27-30.09. мо жаш па чаць 
бур лі вы ра ман. Жар с ці і за хап лен ні мо гуць 
та бе пе ра вяр нуць увесь свет. Вык лі чаш 
у кім сь ці вя лі кія жар с ці і сам мо жаш про ста 
аша лець! Але шмат спраў мо жа заг раз нуць 
у мёр т вым пун к це. Мо жаш стра ціць фай ную 
на го ду, спаз ніц ца на важ ную суст рэ чу, па гу-
біц ца ў да ро зе ці апы нуц ца дзесь ці не ў тым 
мес цы ці не на той час. У па чуц цях ні чо га не 
ра бі гвалтам і не кам бі нуй, каб не стра ціць вя-
лі ка га ка хан ня. І мо жаш вый г раць у ла та рэю.
(23.06. — 23.07.) 27-30.09. мо жаш ат ры маць 
крэ дыт ці да фі нан са ван не; доб ры мо мант на не-
га цы я цыі з шэ фам на конт па вы шэн ня. 26-30.09. 
не фар сі руй ся не бя ры на ся бе заш мат аба вяз-
каў, не стрэ суй ся, і вель мі дбай ця пер асаб лі ва 
аб свой стра ва валь ны шлях. Вар та іні цы я ваць 
но выя ме ра пры ем ствы. Гля дзі ўпе рад з эн ту зі-
яз мам і ве рай. Скан цэн т руй ся на ста рых, пра-
ве ра ных зна ём ствах, не шу кай но вых пры год. 
Спа кой у фі нан сах для лю дзей пра ца ві тых і не 
ба ю чых ся вы сіл ку.
(24.07. — 23.08.) 27-30.09. воль ныя Львы 
бу дуць вес ці ак тыў нае кам па ней скае жыц цё; 
мо жаш сме ла вык лі каць ра ман. 26-29.09. для 
шу ка ю чых пра цу ад к ры юц ца дзве ры, асаб лі-
ва туды, дзе ты ўжо ка лісь ці быў. Цу доў ны на-
строй, мі лыя лю дзі і доб рыя вест кі. Схо чаш 
вы я віць сваё ка хан не, ка лі б на ват яго ад кі ну-
лі. Паз на ём ся з асо бай, з якой быў у ця бе да 
гэ та га ча су толь кі вір ту аль ны кан такт.
(24.08. — 23.09.) 26-30.09. вель мі доб ры час 
на ра мон ты, ла джан не, зме ны ў ін тэр’ е ры, мо-
жаш вы кі нуць ста рыз ну. Ра ней ха дзі спаць. Не 
ўва ходзь у ін та рэ сы са зна ё мы мі. Не на туж вай-
ся. Не ста рай ся быць та кім аб са лют ным пер фек-
цы я ні стам, бо ні ко лі не бу дзеш за да во ле ны!
(24.09. — 23.10.) 27-29.09. бу дзеш ду шой 
кам па ніі. 27-30.09. па чат кам га ра ча га ра ма-
ну мо жа стаць ран дэ ву, на якое вы бя рэш ся 
мо жа без вя лі кай ах во ты. У па ры пры ліў чу-
лас ці і ра ман тыч нас ці. Не раз га няй ся, бо пры 
тар ма зах лёг ка на біць са бе гу за ка! Мо жаш 
па га дзіц ца з асо бай, 27-30.09. ка лі хо чаш ук-
лас ці аш чад нас ці, зра бі гэ та. 26-30.09. лепш 
не ідзі на апе ра цыю, за тое спа кой на ад дай 
ся бе ў ру кі кас ме то ла га, цы руль ні ка...
(24.10. — 22.11.) 27-30.09. са лод кая ўзна-
га ро да ў па чуц цях; пер шы пра цяг ні ру ку да 
пас ва ра ных сва я коў ці сяб роў. 27-30.09. 
шы ку юц ца неп рад ба ча ныя вы дат кі. Будзь 
вель мі ця пер ас ця рож ны за ру лём, на тра ту-
а ры. На пя чон ку пры май зёл кі. Не ўсе ця бе 
пад т ры ма юць, але зной дзец ца асо ба, якая па-
дасць та бе моц ную ру ку. Паз бя гай сі ту а цыі, 
каб раз ліч ваць на гро шы та ва ры ша.
(23.11. — 22.12.) 27-30.09. зна ка мі тая на го-
да, каб гля нуць ад но ад на му глы бей у во чы 
і ска заць тое, што даў но ха це лі. Пі больш зё-
лак і гар бат. У сям’і вы хад: або скры гі ты, або 
па гляд праз паль цы, або адаб рэн не; апош-
няе пой дзе на зда роўе ўсім. Лепш у фі нан-
сах. Мно га за па лу. А Страль цы на ро джа ныя 
пас ля 19.12. — як но ва на ро джа ныя!
(23.12. — 20.01.) 26-30.09. горш з іму ні-
тэ там, ад пом с цяц ца за няд бан ні, ад на віц ца 
мо жа кан ту зія, му со ва бу дзе сха дзіць да ле-
ка ра. Не вер аз да ра ві це лям з ін тэр нэ ту! Не 
ра шай ся на важ ныя фі нан са выя хо ды. Но выя 
пер с пек ты вы ня суць ад каз насць; ка лі ду ма-
еш вып лыс ці на шы ро кія во ды, азір ні ся, ці 
ёсць по бач вы ра та валь ная лод ка.
(21.01. — 19.02.) 26-29.09. суст рэ неш ся 
з даў но ня ба ча ны мі сяб ра мі. 26-30.09. ча кае 
ця бе моц ны ад пор у ад но сі нах да тва іх пла наў. 
27-30.09. мо жа ў ця бе тра піць стра ла Аму ра, 
і бу дзеш шчас лі вы з но вым пар т нё рам, які (мо-
жа па куль?) не бу дзе ад ця бе пат ра ба ваць дэк-
ла ра цый. Доб ры час на раз мо ву з шэ фам аб 
па вы шэн ні, на на ву ку і кам па ней скія пос пе хі. 
Па маг чы мо гуць та бе асо бы, якіх як і ця бе ка лісь 
пад ма ну лі. Вель мі дбай аб свае кос ці, бо на ват 
ка лі спа тык неш ся, мо жаш па ла мац ца.
(20.02. — 21.03.) 27-30.09. най леп шы час 
на па чы нан не но вых ме ра пры ем стваў. Твае 
фі нан са выя пат рэ бы вя лі кія, горш з за роб-
ка мі. Ка лі возь меш боль шы крэ дыт, му сіш 
пры цяць ін шыя вы дат кі. Ад па чы вай, пі мно га 
ва ды. Доб ра ў раз ві ван ні та лен таў. Са мот ныя 
Ры бы зной дуць са бе ка гось ці ста рэй ша га, во-
пыт на га, ста біль на га. Каш тоў насць ча ла ве ка 
не зме ра еш таў ш чы нёй яго ка шаль ка!

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.

рош чы на на са ма гон ку = 3 _ 4 _ 13 _ 26 _ 27 _;
у тры я дзе з на дзе яй і лю боўю = 41 _ 35 _ 39 
_ 40 _;
зап ру да ў... Гаць ках = 6 _ 7 _ 43 _ 44 _;
сі стэ ма ўмоў ных абаз на чэн няў для пе ра да
чы ін фар ма цыі = 28 _ 2 _ 1 _;
ба жа ство, аб’ ект за ха лен ня = 8 _ 20 _ 12 _ 23 
_ 10;
бла кіт нак вет ная ва лак ні стая рас лі на = 33 _ 
32 _ 34 _;
дрэ ва, што цві це ў лі пе ні = 22 _ 42 _ 38 _ 37 _;
пу зы ры стая ма са на ўзбу ра най вад кас ці = 16 
_ 15 _ 14 _ 17 _;
збу да ван не для абаг ра ван ня ха ты = 18 _ 21 
_ 11 _;

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

пры ла да для ўзрых лян ня гле бы, 
якую цяг ну лі ва лы = 30 _ 29 _ 24 _ 9 _;
дзён нае свя ці ла = 19 _ 25 _ 36 _ 31 
_ 5 _.

(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме
ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя 

10.

11.

ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна
га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 35 ну ма ра
Амя ла, боб, звяз ка, ме зе нец, сі ла, соч

ка, Ці са.
Ра шэн не: Ня ма мя са без кос ці, а ча ла-

ве ка без злос ці.

З „Ні вай” быў 
у Баб’ яй Га ры 
і Гуш чэ ві не

Ад 7 да 14 ве рас ня гэ та га го да я ва зіў 
бе ла ру скі што тыд нё вік „Ні ва” чы та чам, 
якія пра жы ва юць у вё сках Нар ваў скай 
і На раў чан скай гмін Гай наў ска га па ве та.

7 ве рас ня я ез дзіў з ма та ры за ва ным 
гай наў скім сяб рам у Кры вец і Ма каў ку 
Нар ваў скай гмі ны. 10 ве рас ня ез дзіў на 
ро ва ры ў Ле шу кі, 12 ве рас ня ў Но ві ны 
ды 13 ве рас ня — у Ах ры мы, Пад ляў ко ва, 
Ста рое Ляў ко ва і Плян ту.

14 ве рас ня з сяб рам са ма хо дам за-
вез лі мы „Ні ву” чы та чам у На раў ку, Гуш-
чэ ві ну, Мік ла шэ ва, Аль хоў ку, Прэн ты, 
Се мя ноў ку, Баб’ю Га ру і Ба ра выя. За раз 
бе ла ру скі ча со піс мае Ася ро дак эка ла-
гіч най аду ка цыі ў Се мя ноў цы.

На пош це ў На раў цы я выс лаў род ны 
ча со піс бра ту, які жы ве ў Шчыт не (за раз 
у ве рас ні ён пры яз джаў у род ную вё ску 
Но вае Ляў ко ва, ез дзіў з бра там Ка сту-
сём на ры бал ку). Брат Мі хась „Ні ву” 
чы тае, мае ніў скі бе ла ру скі ка ля дар на 
2020 год. Ён — бы лы вай ско вец і, між ін-
шым, абі ту ры ент бел лі цэя ў Гай наў цы.

На пош це ў На раў цы ўсе эк зем п ля ры 
„Ні вы” № 37 ад 13 ве рас ня гэ та га го да 

пра да лі. Лі ста но ша Юр ка Дрозд ку піў 
мне яш чэ во сем эк зем п ля раў гэ та га ну-
ма ра на пош це ў Гай наў цы і за раз яны 
ўсе ў чы тан ні. Най больш чы та чоў у ма ёй 
род най вёс цы Но вае Ляў ко ва. Тут най-
боль шае за ці каў лен не „Ні вай”.

Ве ча рам 15 ве рас ня г.г. па тэ ле фа на-
ваў мне па ста ян ны чы тач з ка лё ніі Мік-
ла шэ ва Ян Драў ноў скі (ён шмат га доў 
быў рад ным На раў чан скай гмі ны і стар-
шы нёй гмін най вод най су пол кі „Ла зо-
вае”) і па дзя ка ваў за га зе ту. У Мік ла шэ-
ве „Ні ву” чы тае ча ты ры асо бы. Для ся бе 
я аста віў адзін эк зем п ляр 37 ну ма ра. 
Раб лю га да вую пад шыў ку ўсіх сё лет ніх 
ну ма роў. (яц)

— Ах, якія тут пры го жыя квет кі! Пад 
кож ным пад’ ез дам, так пры го жа ад ма
ля ва ным, ага род чык, — ка жу Эве Ка за
рэзЛі пін скай. Ся дзім на ла вач цы ў жні
вень скім сон цы на бан дар скім «асед лі». 
Мед сяст ра Эва ку пі ла тут ад Мі ха лоў скай 
гмі ны ква тэ ру і ўклю чы ла ся ў дзей насць 
бан дар ска га гур т ка вя ско вых гас па дынь 
і гас па да роў. І яны ўсе кар пат лі ва дба юць 
аб тое, каб хо ра ша і ці ка ва тут жы ло ся.

— О, ста ра ем ся. А аб гэ тае квец це зад
ба ла во гэ тая па ні.

На суст рач ідзе, ад апош ня га пад’ ез да 
блё ка з ну ма рам 2 ма ла джа вая па ні (ха
ця ёй бу дзе дзе вя но ста)!

— О, Ева, аку рат па вез лі яго ў морг, 
— ка жа гэ та пра су се да з ін ша га блё ка, 
ма ла дзей на га ад яе больш чым на па ло ву. 
— Хло пец рап там па мёр. Ся дзе лі, вось. 
Га ра чы ня та кая. У нас трох толь кі што пай
ш лі на той бок. Во гля джу, «па га то ве» там 
ста іць... Ён там па ру дзён быў. Ду ма лі, што 
па ехаў да Но вай Во лі да ма це ры... Там не 
адзін ён, там ча ты рох та кіх па ця гуш чых. 
Ма ла што га рэл ку яны пі лі. А гэ ты то ажа
ніў ся з ад ной з блё ку, тут і жыў. Ні дзе не 
ра біў, бо ня ма дзе... А я са ма бы ла з Лу кі. 
І ў Лу ку за муж пай ш ла. А во, па ні Эва, Ан
джэй Кры сін па мёр. І зна е це дзе, у гэ тае 
Бась кі. Сес ці... Зда ец ца што і ся даць кеп
ска, і ўста ваць кеп ска. Але як вый ду на 
двор, то не чую так бо лю. І чую лепш, ка лі 
бліз ка ся дзеш. Але пры гэ тай «ка ро не» 
так бліз ка і не ся дзеш, ня мож на. З Лу кі я... 
Па нен скае проз віш ча Жу коў ская, а ця пер 

Саў ко. А, вы з Ба ра вых? Ад туль бы ла мая 
свяк ру ха. Ся стра Лі дзі на га Іва на, Мань ка. 
А мая ка ля жан ка, Лі да, вый ш ла за муж 
за Іва на. У Лі ды ў Фран цыі доч кі — Мі рэй 
і На дзей. Пры е дуць, ста нуць, і пач нуць па
свой му га ва рыць, ні чо га не пай меш. Шу
рык, ста рэй шы, так са ма за быў мо ву.

— Ка лі за е ха лі ў Фран цыю, ста рэй шы, 
Шу рык, — ка жу пра свай го пер ша га сяб ра, 
— не ве даў фран цуз скай, дык на яго ўсё 
«па лякпа ляк», а ён зла ваў ся: я не па ляк, 
я ру скі! Бе ла рус, зна чыць. Ка лі мы пай ш лі 
ў шко лу, дык не ве да лі поль скай мо вы.

— А Лі дзі на ся стра дзесь ці на «Пру сы» 
па е ха ла, і больш я яе не ба чы ла, — уз ды
хае.

— З Лу кі дэ бю та ва ла вер ша мі ад на 
дзяў чы на Хрыс ця Саў ко.

— А я і яе ма ма. Кры ся жы ве ця пер 
у Га рад ку, пра цуе ў шко ле.

Пад бя га юць дзяў чат кі. Ад на з іх — дач
ка Эвы, Мо ні ка, са мая з іх боль шая. .

— Я за пра сі ла іх на ім п рэ зы ў Руд ні, гэ
та ж боль шасць для іх, каб паз на лі бы лое 
гэ тай ста рон кі, — ка жа Эва. — Ме ра пры
ем ствы пра Руд ню і за топ ле ныя вё скі ар
га ні за ва лі мы перш за ўсё для на ступ на га 
па ка лен ня.

— Я — То ся Кар пюк, я пры е ха ла з Ка пі
тан ш чы ны.

— Ну дык ты сён ня адзі ная прад стаў
ні ца На раў чан скай гмі ны, ме ла быць 
больш дзя цей, але войт не даў ма шы ны.

— Мы ра бі лі кар ту вё сак, што пра па лі 
пад во зе рам. Мы ста ві лі хат кі з па ла чак, 

з трыс ня гу, з пя ску... Рэч кай быў та кі раў
чук, які мы вы ры лі на пля жы, і на на сі лі 
вёд ра мі ва ды з во зе ра.

— Я ра бі ла Бу ды!
— І Лу ку ра бі лі, і ху та ры, — пе рак лі ка юц

ца ма ле чы. — Гар ба ры, Ба ху ры... Якія фай
ныя наз вы. На ма ля ва ныя кар ты па каз ва
лі нам гар цэ ры, а апе ка ва ла ся на мі Го ся.

— А мы вось ма ем бэ джы кі: «Удзель ні
кі пра ек та», — да дае Мо ні ка.

— А я з Га рад ка, Вік то рыя Кар пюк, 
а мая ма ма з Ка раль чу коў.

— А ця пер бя жым на «пад хо ды», не ве
да ем яш чэ, ча го бу дзем шу каць. На пэў на 
скар баў мі нуў ш чы ны.

— Не па да ба ец ца мне ар га ні за цыя ім п
рэ зы, — на ду ва ец ца Ба ся. — Бо... за над та 
го ра ча. Каб крыш ку ха лад ней... А тут так 
хо ра ша, на гэ тым асед лі. Усю ды квет кі, ві
даць, што жы ха ры дба юць пра ха ра ство 
як пры род най ха це.

— Ба буль кі се юць квет кі!
— І пага рад ско му ўсе вы го ды, і за раз 

тут по ле, лес, і во зе ра не да лё ка. Мож на 
скок нуць па гры бы...

— У блё ках ёсць воль ныя ква тэ ры, — да
дае Эва Ка за рэзЛі пін ская. — Ка лі хтось ці 
ці ка віц ца, мо жа спы тац ца ў гмі не ў Мі ха ло
ве. Ня до ра га. Ква тэ ры вя лі кія, цёп лыя, вы
гад ныя. Нам ха це ла ся б мець но вых фай
ных су се дзяў. А ці ка вяц ца жыл лём і з ін
шых рэ гі ё наў. Я жы ву ў ква тэ ры, дзе па нуе 
пры нам сі са ра ка га до вы фі кус. Ён ап лёў 
сця ну і столь. Га да ва ла яго па пя рэд няя 
гас па ды ня, я і па кі ну ла яго як ахоў ні ка до
ма. Зда ец ца, быў ужо пры ве зе ны з ха ты, 
якая апы ну ла ся пад ва дой. Та кі страж нік 
па мя ці. Пус ціў ця пер па ма лад кі — ві даць, 
адоб рыў мя не як гас па ды ню, па да ба ю ся 
яму, што так дбаю аб спад чы ну.

vМі ра лУк Ша

Гу тар кі ў да ро зе

Мы жы вем на гэ тай клет цы...
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З 17 па 20 ве рас ня 
ад быў ся ў Бе ла сто ку 
ХХХІХ Між на род ны фе-
сты валь цар коў най му-
зы кі «Гай наў ка-2020». 
Ме ра пры ем ства пра хо-
дзі ла ў кан цэр т най за-
ле Пад ляш скай опе ры 
і фі лар мо ніі па ву лі цы 
Пад лес най.

Сё лет няя эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя 
моц на паў п лы ва ла на раз мах фе сты
ва лю. У «зда ро вы» час ар га ні за та ры 
да мо ві лі ся з трыц цац цю ха ра мі з ча
тыр нац ца ці кра ін Еў ро пы, Азіі і Аф ры кі, 
якія за дэк ла ра ва лі свой удзел у ме ра
пры ем стве. Ад нак удар эпі дэ міі моц на 
аб ме жа ваў гэ ты лік. Ды не толь кі — трэ
ба бы ло яго ад тэр мі на ваць з тра ды цый
на га мая аж на ве ра сень, спа дзе ю чы ся 
сці шэн ня по шас ці... З хо дам ча су той 
лік па ста ян на па даў; пан дэ мія за гу ля ла 
з ім быц цам ве цер з аду ван чы кам. Вы
бы лі ан сам б лі не толь кі з най боль ша га 
ад да лен ня, але і ўсе «зза Бу га». Яш чэ 
на пя рэ дад ні інаў гу ра цыі бы ло спа дзя
ван не на не каль кі ха роў з бал кан ска га 
на прам ку. У апош ні мо мант вы быў вен
гер скі хор св. Яф рэ ма з Бу да пеш та. Меў 
пры ехаць жа но чы хор з Грэ цыі, але 
з’я ві ла ся толь кі яго ды ры жор ка і зас
на валь ні ца. Не пры е ха лі ха ры з Лат віі. 
З’я віў ся толь кі хор з Бал га рыі і ха ры 
з Поль ш чы... «Ня гле дзя чы на кап ры
зы лё су, му зыч нае сэр ца Бе ла сто ка 
б’ец ца», — ска за ла ў хо дзе інаў гу ра цыі 
вя ду чая ім п рэ зу Іло на Кар пюкДам б
роў ская.

Ме ра пры ем ства па ча ло ся з вы ка
нан ня Ga u de Ma ter Po lo nia гдань скім 
Поль скім ка мер ным хо рам Scho la 
Can to rum Ge da nen sis пад кі раў ні цтвам 
Яна Лу ка шэў ска га. За тым бы ла афі цый
ная част ка, дзе ды рэк тар Фе сты ва лю 
Мі ко ла Буш ко пры ві таў пры сут ных 
удзель ні каў і слу ха чоў. З прад стаў ні коў 
улад пры сут ні ча лі пад ляш скі ва я во да 
Баг дан Паш коў скі, прэ зі дэнт Бе ла сто ка 
Та дэ вуш Тру ска ля скі, сяб роў ка Ва я вод
скай уп ра вы Вес ла ва Бур нос і ін шыя.

Фе сты валь афі цый на ад крыў прэ зі
дэнт Бе ла сто ка Та дэ вуш Тру ска ля скі: 
«Год та му, ка лі тут бы ло ба гац це вы ка
наў цаў, ніх то не спа дзя ваў ся што гэ ты 
год бу дзе так ін шы ад па пя рэд ня га. 
Ду маю, што больш піль на бу дзем ус лу
хоў вац ца ў сы хо дзя чую з гэ тай сцэ ны 
му зы ку. Ста ра ю ся бы ваць тут як толь кі 
маю маг чы масць, бо гэ та вя лі кая ду хо
вая тра пе за».

Інаў гу ра цый ны кан цэрт быў пры све
ча ны юбі лею 90год дзя пра фе са ра Ра
му аль да Твар доў ска га, шмат га до ва га 
стар шы ні жу ры Фе сты ва лю, аў та ра шэ
ра гу цар коў ных му зыч ных кам па зі цый. 
Хор пра спя ваў Sto lat і Мно гая ле та. 
Юбі ля ра він ша ваў прэ зі дэнт Та дэ вуш 
Тру ска ля скі. Він ша валь ны ліст ад Ва
я вод скай уп ра вы за чы та ла Вес ла ва 
Бур нос. Ды рэк тар Пад ляш скай опе ры 
і фі лар мо ніі пра фе сар Эва Іжы коў ска
Лі пін ска ска за ла: «Мая ду ша за спя ва ла 
з ва мі. Гэ тая му зы ка — скры жа ван не 
Ус хо ду з За ха дам, якія пра фе сар умее 
сат каць у гар мо нію ду шы ў ма гіч ным 
мес цы, Бра ме Ус хо ду, якою з’яў ля ец ца 
Бе ла сток. Гэ та не звы чай нае мес ца, 
нез вы чай ны фе сты валь і не звы чай на 
пры го жы кан цэрт, бо ням но гія аў та
ры су час най му зы кі ў змо зе ў та кой 
сту пе ні ўла віць лі рызм, які эма на ваў 
з сён няш ня га кан цэр та. Лі рызм, які вы
ра стае з ка ра нёў му зы кі, якую прад стаў
ляе Ра му альд Твар доў скі».

Кон кур с ныя слу хан ні ад бы ва лі ся 18 
і 19 ве рас ня. Жу ры Фе сты ва лю скла лі 
пра фе сар Ра му альд Твар доў скі з Вар
ша вы, пра фе сар Ві я ле та Міл коў ская 
з Бе ла сто ка, а. Юры Шур бак з Вар ша
вы, пра фе сар По ві лас Гі ліс з Віль ні 
і пра фе сар Ле он За ба роў скі з Поз на ні. 

У пер шы дзень пе рад бе ла стоц кай пуб
лі кай вы сту пі лі хор грэ кака та ліц кай Ус
пен скай цар к вы з Вар ша вы, ва каль ны 
ан самбль «Es pe ri men to» з Бе ла сто ка, 
ка лек тыў «Mo do Ma io rum» з вар шаў ска
га пра тэ стан ц карэ фар ма ва на га кас цё
ла і хор «Bel Can to» з Оль ш ты на.

У дру гі дзень ме лі вы сту піць ха ры 
з за меж жа і хор з Кра ка ва. Зас пя ва лі 
толь кі кра каў скі хор «Can ta ta», грэ ча
ская спя вач ка Нек та рыя Ка ран ці ды 
бал гар скі хор «Свя ты Йо ан Ку ку зел 
Ан ге ла га лос ны». Хор з Кра ка ва пра спя
ваў тво ры прад ба ча ныя яго пра гра май, 
Нек та рыя Ка ран ці за спя ва ла со ла тво
ры, якія меў вы ка наць ей ны ан самбль 
«Псал т рыс», а хор з Са фіі ап ра ча праг
рам ных тво раў пра спя ваў яш чэ ніз ку 
па за кон кур с ных спе ваў.

Фе сты валь нае жу ры ме ла неск ла
да ную за да чу. У ка тэ го рыі пры ход скіх 
ха роў пер шае мес ца пры су джа на бы ло 
вар шаў скім хо ру Ус пен скай цар к вы, 
дру гое хо ру пра тэ стан ц ка га кас цё ла. 
У ка тэ го рыі ама тар скіх ха роў пер шае 
мес ца пры су джа на хо ру «Bel Can to» 
з Оль ш ты на, дру гое хо ру «Can ta ta» кра
каў скай па лі тэх ні кі і трэ цяе бе ла стоц
ка му ан сам б лю «Es pe ri men to». У ка тэ
го рыі пра фе сі я наль ных ха роў пер шае 
мес ца ўзяў адзі ны ў гэ тым раз ра дзе 
хор «Свя ты Йо ан Ку ку зел Ан ге ла га лос
ны» з Са фіі. Спе цы яль ны прыз быў пры
су джа ны Нек та рыі Ка ран ці. Вы лу чэн ні 
ат ры ма лі ўсе ды ры жо ры: Кры сты ян Па
поў з Са фіі, Ян Па ла вя нюк з Оль ш ты на, 
Мар та Стус з Кра ка ва, Бар ба ра Кар нац
кая з Бе ла сто ка ды Лу каш Рэйт і Мі хал 
Стра шэў скі з Вар ша вы.

Свя та пя ю чай ду шы

Фі наль ны га лакан цэрт быў пры све
ча ны па мя ці па мер ла га сё ле та ма стац
ка га пат ро на Фе сты ва лю, вы дат на га 
поль ска га кам па зі та ра Кшыш та фа 
Пэн дэ рэц ка га. У пер шай част цы вы сту
пі лі ўзна га ро джа ныя ха ры: Ус пен скі 
з Вар ша вы, з Бе ла сто ка, з Кра ка ва 
і Са фіі. У дру гой част цы вы сту піў хор 
Пад ляш скай опе ры і фі лар мо ніі пад кі
раў ні цтвам Ві я ле ты Бя лец кай. А за вяр
шыў ся кан цэрт ве ліч ным вы ка нан нем 
збор ным хо рам — «Can ta ta», «Свя ты Йо
ан Ку ку зел Ан ге ла га лос ны» і Пад ляш
скай опе ры і фі лар мо ніі — він ша ван ня 
«Мно гая ле та» і фе сты валь на га cre do 
„Те бе по емъ, Те бе бла гос ло вимъ, Те бе 
бла го да римъ, Гос по ди! И мо лимъ ти ся 
Бо же нашъ!”

vТэкст і фо та аляк сан д ра Вяр БІц ка Га

Фінальная сцэна

Ольштын

Гданьск

Беластоцкі оперны хор


