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«Шляхам Тызенгаўза» è3

Малітва за Беларусьè9

Музей і асяродак беларускай куль
туры ў Гайнаўцы арганізаваў 
другі выпуск мастацкага кон
курсу «Я нарадзіўся тут». Падвя

дзенне яго вынікаў і адкрыццё конкурснай 
выставы мела адбыцца вясной гэтага 
года. Аднак зза абмежаванняў у дзейнасці 
школ і Гайнаўскага белмузея па прычыне 
эпідэміі каранавіруса канчатковая дата 
дасылання прац была перанесена на пача
так канікулаў. У кіназале і на выставачнай 
плошчы белмузея 7 кастрычніка спатка
ліся аўтары дасланых мастацкіх работ, іх 
бацькі і настаўнікі, каб даведацца аб выні
ках конкурсу і паглядзець экспазіцыю леп
шых узнагароджаных і вылучаных прац.

Дырэктар Гайнаўскага белмузея Тамаш 
Ціханюк звярнуў увагу на высокі мастацкі 
ўзровень лепшых прац і паінфармаваў, што 
да конкурсу прыступіла 38 удзельнікаў 
з прадшколляў і пачатковых школ Гайнаў
скага, Бельскага, Сакольскага паветаў 
і горада Беластока, а таксама вучні Гайнаў
скага белліцэя. Конкурсная камісія, у якой 
працавалі беластоцкі мастак Міраслаў 
Здрайкоўскі, варшаўская мастачка Аляк
сандра Чарняўская ды графік і ілюстратар 
кніжак для дзяцей Агата Лукша з Гайнаў
кі, узнагародзіла і вылучыла працы 21 
удзельніка, якія кваліфікавала на выставу. 
Агнешка Ціханюк, адказная за мастацкую 
актыўнасць Гайнаўскага белмузея, звярну
ла ўвагу на цікавы, а ў некаторых выпад
ках арыгінальны падбор тэм конкурсных 
работ, якія трапна спасылаліся на лозунг 
конкурсу «Я нарадзіўся тут».

— Працы выкананыя былі акварэльны
мі, акрылавымі і нават алейнымі фарбамі, 
пастэлямі і тушшу. Некалькі прац былі вы
кананы тэхнікай манатыпіі. Былі таксама 
работы зроблены мяшанымі тэхнікамі. 
Дашкольнікі і вучні вынаходзілі цікавыя 
тэмы для сваіх работ, на якіх парознаму 
паказвалі сваю малую бацькаўшчыну, дзе 
жывуць самі або пражываюць іх продкі 
і куды ездзяць у госці, — сказала Агнешка 
Ціханюк.

На конкурснай выставе было бачна, 
што многія ўдзельнікі конкурсу выканалі 
працы, якія спасылаліся на традыцыю вё
сак, дзе жылі або і надалей пражываюць 
іх продкі. Паколькі дашкольнікам і вучням 

яны вельмі важныя, іх можна ўбачыць на 
працах на фоне вясковых хат або на прыро
дзе. У конкурсе «Я нарадзіўся тут», які арга
нізуецца ў рамках праекта «Прыгранічны 
этнічны альянс», маглі прыняць удзел усе 
ахвотныя дашкольнікі і вучні пачатковых 
і сярэдніх школ.

— У мінулым годзе было каля шасці
дзесяці ўдзельнікаў, сярод якіх былі вучні 
бельскіх «тройкі» і белліцэя. Магчыма, што 
заахвочвалі іх да ўдзелу ў нашым конкур
се настаўнікі беларускай мовы. У гэтым 
годзе вясной, у час дасылання прац, вучні 
займаліся дома і іх кантакт з настаўнікамі 
быў абмежаваны. Таму мы прадоўжылі тэр
мін дасылання прац да пачатку канікулаў 
і сёлета найчасцей бацькі даглядалі, каб іх 
дзеці выканалі работы на наш конкурс. На 
конкурснай выставе змешчаны ўзнагаро
джаныя і вылучаныя працы, якія ацэньва
ліся ў чатырох катэгорыях — дашкольнікі, 
вучні малодшых (ІІІІ) і старэйшых (IVVIII) 
класаў пачатковых школ ды вучні сярэдніх 
школ, — удакладніла Агнешка Ціханюк.

На падвядзенне вынікаў конкурсу з гай
наўскімі белліцэістамі прыйшоў намеснік 
дырэктара Гайнаўскага белліцэя Дарыюш 
Мусюк. Звярнуў ён увагу на патрэбу буда
вання ў вучняў пашаны да сваёй бацькаў
шчыны. На гэта робяць стаўку настаўнікі 
белліцэяў у Гайнаўцы і БельскуПадляш
скім, у бельскай «тройцы» і іншых школах, 
дзе вядзецца навучанне беларускай мове. 
Настаўнікі знаёмяць вучняў, між іншым, 
з гісторыяй і мясцовай традыцыяй, з выб
ранымі падзеямі ў рэгіёнах кампактнага 
пражывання беларусаў. Настаўнікі могуць 
больш часу адвесці на адны або другія мо
манты і месцы, якія тычацца малой баць
каўшчыны. Я запытаў пераможцаў конкур
су, на што яны звярталі ўвагу падбіраючы 
змест для сваіх мастацкіх прац.

— Я рашыла намаляваць краявід з нава
колля вёскі Гродзіск Нараўчанскай гміны, 
дзе жыла мая бабуля. Я любіла туды ез
дзіць у час канікулаў і там адпачываць. На 
рабоце паказала асаблівасці краявіду, якія 
запамятала з дзяцінства і якія захаваліся 
на старых фатаграфіях. На маёй працы 
бачны лугі са стагамі, з драўлянымі агаро
джамі, каб каровы не выходзілі на дарогу. 
Сваю карціну намалявала я алейнымі 

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА Я нарадзіўся тут

фарбамі. Бацька, які таксама многа малюе, 
вучыць мяне тэхніцы малявання, падказ
ваў як паказаць перспектыву на карціне, 
— заявіла Кінга Сапёлка з Гайнаўкі. — Зараз 
я студэнтка першага курса французскаіс
панскай філалогіі, але калі быў абвешчаны 
конкурс я была яшчэ ліцэісткай. Я рада, 
што атрымала першую ўзнагароду ў катэго
рыі вучняў сярэдніх школ і гэта заахвочвае, 
каб маляваць у будучыні тое, што мне важ
нае і дарагое.

— Ідэя конкурсу вельмі каштоўная, па
колькі заахвочвае маладых людзей вяртац
ца да мінулага і традыцый, якія захаваліся 
на нашых тэрыторыях або паказвання су
часнасці, якая таксама важная для дзетак 
і моладзі. Бачу, што некаторыя дашкольнікі 
і вучні арыгінальна паказваюць тое, што 
для іх дарагое. Тут на выставе ёсць спе
лыя ў мастацкім плане працы, а іх аўтары 
засвоілі ўжо асноўны варштат малявання 
ці рысавання. Мне тут спадабаліся дзве 
работы, гледзячы на якія можна пароз
наму ўспрымаць задуму іх аўтараў. Сярод 
старэйшых вучняў пачатковых школ арыгі
нальна, бо ў тэхніцы манатыпіі, паказаны 
Анастасіяй Грамацкай з Гайнаўкі (не пры
была на сустрэчу, — А. М.) вясковы краявід 
з бабуляй і дзядулем, за што яна атрымала 
першую ўзнагароду ў катэгорыі старэйшых 

вучняў пачатковых школ. Падобны матыў 
на рабоце Марыі Ціханюк, на якой вясковы 
краявід выкананы тушшу. Марыя рысуе 
многа і робіць гэта ўмела. З яе рысункамі 
выдадзена кніжкаразмалёўка для дзяцей, 
выканала яна таксама ілюстрацыі для 
календара, — патлумачыў гайнаўскі жывапі
сец і скульптар Марк Сапёлка, які прыйшоў 
у белмузей з дачкой Кінгай.

— Я ахвотна ездзіла ў Койлы, на бацькаў
шчыну майго дзядулі, і паказала на сваёй 
працы бабулю і дзядулю на фоне вяскова
га краявіду, з даўняй хатай і яе традыцый
нымі аздабленнямі. Я люблю рысаваць 
тушшу і ў гэтай тэхніцы выканала конкурс
ную работу. Беларускі музей выдаў кніжач
куразмалёўку з маімі рысункамі. Зрабіла 
я дванаццаць ілюстрацый для календара 
«Год у беларускай вёсцы», які падарыла 
сваім бацькам. На ілюстрацыях паказваю 
нашу прыроду, працу ў полі ў розныя по
ры года, святочныя сюжэты, напрыклад 
Куццю перад Ражджаством Хрыстовым. 
Я вельмі люблю рысаваць дэталі, што 
відаць на конкурснай працы. На работах 
выкананых тушшу такія дэталі можна зап
рэзентаваць вельмі дакладна, — сказала 
Марыя Ціханюк з Гайнаўкі, якая атрымала 
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Формула
радасці

Ура!

Сваімі вачыма

Як жыць 
з эпі дэ мі яй?

Зда ры ла ся не ве ра год нае, вось ап лот аў
та ры та рыз му Лу ка шэн кі — пен сі я не ры — 
паў ста лі і пра тэ ста ва лі на ву лі цах Мін ска. 
Яны па лі чы лі, што вы ба ры, у якіх пе ра мог 
Лу ка шэн ка, — ві да воч ная фаль сі фі ка цыя, 
а яны са мі — аб ма ну тыя ма раз ма ты кі. Не 
грэ бу ю чы не аб ход най гі гі е най пад час пан
дэ міі ко ві да, яны нес лі рас цяж кі з та кі мі 
над пі са мі: «Бе ла русь без гвал ту», «Пен сі я
не ры за пе ра ме ны» аль бо «Я не ве ру Лу ка
шэн ку, Бе ла ру ска му тэ ле ба чан ню і Rus sia 
To day, я толь кі ве ру (лаў рэ ат цы Но бе леў
скай прэ міі) Свят ла не Алек сі е віч».

На су пе рак та му, што пры ня та ду маць 
пра лю дзей у пен сій ным уз рос це, што яны 
без па чуц ця гу ма ру, скле ра тыч ныя і яда
ві тыя, дэ ман ст ран ты пра я ві лі юнац кую 
не пас рэд насць і кем лі васць. Іх шэс це ані
як не на гад ва ла жа лю год нае шэс це зом бі, 
але яно ме ла больш юнац кую сі лу, чым 
сту дэн ц кія па лі тыч ныя хэ пе нін гі. Ша ноў
ныя дэ ман ст ран ты, ап ра ну тыя ў бе лачыр
во ныя кас цю мы і вя за ныя шап кі ў пат ры
я тыч ных і апа зі цый ных ко ле рах, да лу чы лі
ся да пра тэ сту ю чых сту дэн таў, скан ду ю чы 
ў іх бок: «Ба бу лі з ва мі!» (і дзя ду лі)» і «Жы
ве Бе ла русь!». Пен сі я не ры па ка за лі клас! 
Дзяр жаў ныя ах вя ра ван ні, якія ў Бе ла ру сі 
на зы ва юць пен сі я мі, аз на ча юць быць 
аль бо не быць для не каль кіх мі льё наў 
ча ла век. Праў да, яны больш чым га лод
ныя, але ні адзін пен сі я нер не па мі рае ад 
го ла ду. Ад нак гэ та не дзя ку ю чы дзяр жа ве, 
а прад п ры маль нас ці і раз важ лі вас ці, улас
ці вым бе ла ру сам. Да та го ж гэ тыя асаб лі
вас ці не за мен ныя ў лю бым гра мад стве, 
пры са бе ча ным аў та ры тар най, нес п ра вяд
лі вай і та му дрэн на кі ра ва най дзяр жа вай. 
Інакш не пра іс на ва ла б яна даў жэй, чым 
жыц цё ад на го па ка лен ня. Паў ноч ныя ка
рэй цы тут — над звы чай ны пры клад. Дзяр
жа ва Кі маў сіл ку ец ца імі, як пыш ная веч на
зя лё ная амя ла, якая пры му шае гас па да ра 
па воль на па мі раць. Што ж, Бе ла русь — гэ
та не Ка рэя, і бе ла ру сы — гэ та не ка рэй цы. 
У абод вух гэ тых гра мад стваў ёсць ад но 
агуль нае: яны пры са бе ча ныя аў та ры тар
ны мі дзяр жа ва мі, дак лад ней элі тар ны мі 
гру па мі, якія ажыц цяў ля юць у іх ула ду 
і ўзур пу юць свае фун к цыі. Ад нак, ха ця гэ
та край нія прык ла ды, у кож ным з гэ тых 
вы пад каў га вор ка ідзе пра пад т ры ман не 
са мой ула ды і пе ра ня сен не цяж кас цей 
яе да ра го га ўтры ман ня на са мо гра мад
ства. Ад нак дзяр жа ва не з’яў ля ец ца ўла
дай, якая прад стаў ляе яе, на ват ка лі яна 
най менш каш тоў ная. А ўла да — гэ та не 
дзяр жа ва. За ход нія гра мад ствы, зда ец ца, 

ра зу ме юць гэ
ты фун да мен
таль ны су поль
ны прын цып 
і ад па вед на мя
ня юць раз бэш
ча ную ўла ду. 
На жаль, чым 
больш раз бэш ча ная ўла да, тым ах вот ней 
яна раз бэш ч вае шы ро кія ко лы гра мад
ства шля хам пры ві ле я ван ня ад ных, менш 
ін шых, і ўсё па вод ле ста ро га рым ска га 
прын цы пу di vi de et im pe ra. Дзя лі і кі руй. 
Та му пра тэст бе ла ру скіх пен сі я не раў — та
кая знач ная па дзея. Яны прач ну лі ся ад 
доў га га сну і да лу чы лі ся да ра ней абу джа
на га гра мад ства. Чым дзяр жа ва Лу ка шэн
кі ка рум па ва ла пен сі я не раў? Пэў ны мі пен
сі я мі, і з гэ тым ад чу ван нем ста біль нас ці 
і са цы яль най бяс пе кі. Дак лад ван нем да 
арэн д най пла ты, элек т ра э нер гіі, ка му ні
ка цыі і хар чо вых пра дук таў стра тэ гіч ных 
з са цы яль на га пун к ту гле джан ня, та кіх 
як хлеб ці тлушч. Нель га аб мі нуць і ахо ву 
зда роўя, фі нан са ва ную дзяр жа вай, а пен сі
я нер хут чэй хво ры, чым зда ро вы ча ла век. 
Праб лем ная якасць уні вер саль най ме ды
цын скай да па мо гі і да ступ насць су час ных 
ле каў у Бе ла ру сі не мае зна чэн ня. Кож ны 
сам са бе раст лу ма чыць, што ў све це ня
ма кра і ны, дзе б сі стэ ма ахо вы зда роўя 
бы ла да ска на лай. Са мае га лоў нае — гэ та 
на ме ры. Дзяр жа ва Аляк сан д ра Лу ка шэн кі 
ро біць усё маг чы мае, каб зра біць бе ла ру
ска га пен сі я не ра шчас лі вым. Шмат лі кія 
да мы пен сі я не раў аз доб ле ны мар му рам. 
Уз на га родж вае іх пры на год ны мі ор дэ на мі 
і ме да ля мі. Ад зна чае ўра чы сты мі ве ча
ры на мі дні ба бу лі і дзя ду лі. Ні чо га больш 
не трэ ба, як пра жыць свае дні, як пон чык 
у мас ле. З ча сам вы я ві ла ся, што ўся го гэ та
га не да стат ко ва, каб пен сі я нер ад чу ваў ся
бе шчас лі вым. У лю бым вы пад ку, як мо жа 
быць шчас лі вым той, хто рап там вы я віць, 
што стаў пэў ным чы нам зак лад ні кам дзяр
жаў ных да нін? Пры тым зу сім не да нін да
дзе ных яму па аль т ру і стыч ных пры чы нах. 
Уза мен пен сі я не ру за ста ва ла ся б толь кі 
вы каз ваць нек ры тыч ную па дзя ку. Аляк
сандр Лу ка шэн ка, бе зу моў на, раз ліч ваў на 
яе на мі ну лых прэ зі дэн ц кіх вы ба рах. Ад но 
за вы сіў ча ка ную па дзя ку пен сі я не раў. 
Пер шая ў гі сто рыі дэ ман ст ра цыя пен сі я
не раў у Бе ла ру сі су праць фаль сі фі ка цыі 
прэ зі дэн ц кіх вы ба раў — гэ та факт. І гэ та, 
мяр кую, не ад на ра зо вы акт іх няз го ды на 
раз бэш ча ную ўла ду. Ура!

vМі ра слаў ГРЫ КА 

Мі нуў чар го вы ты дзень на ра ста ю чай 
ка ра на ві рус най лі ха ман кі. Пра ані я кі яе 
ад ва рот не па ве дам ля юць усеў лад ныя 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі. На ад ва рот, 
ма ем да чы нен не з сум ны мі рэ кор да мі 
но вых зах вор ван няў у Пад ляш скім ва я
вод стве, Поль ш чы, све це. З па ня дзел ка, 
19 каст рыч ні ка вяр та ем ся да чар го вых 
аб ме жа ван няў у гэ так зва най „чыр во
най зо не”, якой рас па ра джэн ні ўжо 
ў мно гім на гад ва юць тое ўсё, што бы ло 
ў па чат ку вяс ны. На мі ну лыя вы ход ныя 
прый ш ло ся мне па да рож ні чаць рэй са
вым аў то бус ным тран с пар там у род нае, 
пуш чан скае на ва кол ле. У пят ні цу ў бу се 
не бы ло ані я кіх яш чэ за ба рон ся дзець 
ра зам по бач ся бе, але, вяр та ю чы ся 
ў ня дзе лю ве ча рам, на фа тэ лях ля жа лі 
ўжо кар тач кі з над пі сам, што мо гуць на 
іх ся дзець толь кі па ад ной асо бе. Гэ та 
быў аў то бус ны курс да фі нан са ва ны са 
срод каў Мар шал коў скай уп ра вы і трэ ба 

спа дзя вац ца, што бу дзе ён ня дзель ным 
ве ча рам на да лей спа лу чаць Гай наў ку 
з Бе ла сто кам. У вы пад ку пры ват ных пе
ра воз чы каў у су вя зі з ды стан цый ным на
ву чан нем мо ла дзі ся рэд ніх і вы шэй шых 
школ, а так са ма са змян шэн нем у та кой 
сі ту а цыі па са жы раў, мо жам спа дзя вац
ца не рэн та бель нас ці спа лу чэн няў і чар го
ва га зак ры ван ня рэй саў. Ас ця рож насць, 
ас ця рож насць, ас ця рож насць — зак лі
ка юць нас усе з усіх ба коў. Праб ле мы, 
праб ле мы, праб ле мы — та кая сі ту а цыя 
на прак ты цы аба зна чае кож на му з нас. 
Пе ра жы ва юць яе ўсе — ад ма ла до га да 
ста ро га. Кож на му яна няз руч ная з улас
на га і ве ка во га пун к ту гле джан ня. Маш
таб гра мад скіх і псі хіч ных раз ру шэн няў 
між ча ла ве чых су вя зей за раз і на бу ду чы
ню зда ец ца па шы рае толь кі з’я ву адзі но
ты ў са мо це. Слу ха ю чы су бот ні кан цэрт 
па жа дан няў на Ра дыё Ра цыя, у вель мі 
мно гіх тэ ле фа на ван нях ад чу ва ла ся за
кла по ча насць і няў пэў не насць, што да 
да лей ша га жыц ця. Жа дан ні зда роўя 

гу ча лі за раз з яш чэ зу сім но вым ак цэн
там, а ка ра на ві ру су жа да ла ся зы хо дзіць 
на лес цём ны і ва ду. За па мя та лі ся мне 
муд рыя сло вы ад ной са слу ха чак, якая 
пад вя ла сён няш ні час большменш та
кі мі сло ва мі: „О, да ча го дай ш ло, што ча
ла век ба іц ца ча ла ве ка”. Страх, тры во га 
і тра пя тан не сэр ца за ся мей ні каў, бліз кіх 
і род ных, бо язь ці не зной дзем ся рап там 
на ка ран ці не і ці не зах ва рэ ем бу ду чы 
за ін фе ка ва ны мі ад тых жа род ных... 
Не ка то рыя ста ра жы лы сцвяр джа юць 
наў п рост: „Нам то хі ба бу дзе ка пец, ка лі 
не дай Бо жа ка ра на ві рус да па дзе ся мей
ных апе ку ноў. Хто нас на кор міць, аб мые, 
за вя дзе ў ту а лет. А ця пер на па ліць яш чэ 
ў ха це”. Сло вы тры во гі плы вуць ра зам 
са сло ва мі ма літ вы да Уся выш ня га пра 
ла ску для грэш ных лю дзей і спраў. Ме на
ві та ў ста рэй шых лю дзей аб вост ра нае 
па чуц цё ад каз нас ці за спра вы бліз кіх, 
спа лу ча нае з бяс сіль нас цю ў да чы нен
ні да ка ра на ві рус ных вык лі каў вя дзе 
з упэў не нас цю да па ні жэн ня аба рон ча га 

іму ні тэ ту ар га ніз ма і ро сту псі хоз ных 
фруст ра цый. Неў ро зы, бяс со ні ца, зы ход 
на дзеі — тыя прыз на кі, што кла дуц ца 
цяж кім дос ве дам на ду шах і сэр цаў на
шых баць коў і дзя доў. Адзі ным „даб ром” 
ад пан дэ міі ка ра на ві ру са, лі чыць мой 
та та, ёсць тое, што кож ную ня дзе лю ра
ні цай па ча лі тран с ля ваць па тэ ле ба чан
ні пра ва слаў ныя ба га служ бы. Для яго 
і дзя сят каў ты сяч ста ра жы лаў ста рой, 
вя ско вай да ты маг чы масць пра вес ці 
бо жую ня дзель ку з ма літ вай у хра ме, 
ад на ча со ва бу ду чы ў род най ха це, то тая 
нез вы чай ная, ду хоў ная ра дасць удзе лу 
ў су поль нас ці ду ху ма лі тоў на га дня. У гэ
ты час ба га служ ба ня сец ца па ўсёй ха це 
і ўдзель ні ча юць пры поў най ці шы ні ўсе 
бач ныя і ня бач ныя жы вот ныя до му гэ та
га. Так са ма тран с ля цыі з роз ных хра маў 
бо жых вы кон ва юць важ ную паз на валь
ную мі сію для кож на га пра ва слаў на га 
вер ні ка. Ён, быц цам па лом нік, на вед вае 
чар го выя мяс цо вас ці і цэр к вы, дзе 
мо ліц ца ра зам са сва імі бра та мі і сёст
ра мі ў ве ры. Тран с ля цыя ў апош нюю 
ня дзе лю лі тур гіі з Лег ні цы на ўкра ін ска
лэм каў скай мо ве вык лі ка ла на ба ле лую 
тэ му і ка мен та рый баць кі: „О, ба чыш як 
во ны там у цэр к вы тры ма юц ця сво ё го. 
А ўнас...”. А ў нас ма ем зу сім дру гі час. 
Лі тур гію з Лег ні цы слу хаў я так са ма 
з вя лі кай ува гай і ду хоў най аса ло дай ад 
па ба ча на га і па чу та га. Пра ка ра на ві рус 
і дум ка на ват не з’я ві ла ся. 

vЯў ген ВА ПА

Раз маў ля ю чы дня мі з сяб рам, амаль 
вы пад ко ва і амаль ад на час на прый ш ла 
нам да га ла вы фор му ла ра дас ці ў сён
няш ніх рэ а лі ях Бе ла ру сі. Ка лі ча ла век 
у да дзе ны мо мант не ў шпі та лі і не ў тур
ме — то ўжо мож на це шыц ца кож на му 
кан к рэт на му дню і та кой сі ту а цыі. На 
жаль, мы ўсе не цэ нім гэ та га мо ман ту 
— цэ лы час не ку ды спя ша ем ся, нер ву
ем ся, на ра ка ем і не ра зу ме ем вар тас ці 
та го, што ма ем. Ка неш не, агуль ная сі ту а
цыя жор ст кіх і маш таб ных рэ прэ сій у да
чы нен ні да су ай чын ні каў не да юць ад чу
ваць ся бе шчас лі вым, але ж, хі ба ўпер
шы ню ў на шай гі сто рыі, на на шай зям лі, 
тыя, хто зма га юц ца ЗА ПРАЎ ДУ, ЗА СВАЁ, 
ЗА БЕ ЛА РУ СКАЕ, апы ну лі ся ў баль шы ні. 
І гэ та, ка неш не, ра дуе і па він на да ваць 
усім нам но выя сі лы, да да ваць ап ты міз
му на ват у ка рот ка ча со вай гі ста рыч най 
пер с пек ты ве.

І вось як ці ка ва і ча сам па ра дак саль на 
раз гор т ва ец ца гі сто рыя на на шых ва чах. 
Яш чэ на па чат ку 2020 го да зда ва ла ся, 
што Бе ла русь за стыг ла ў веч най мер з
ла це ні бы той ста ра жыт ны ма мант ці 
зах рас ла ў ба ло це як без на дзей на са ста
рэ лы бе ге мот. І рэ а ні ма ваць гэ та га ма
ман та, цяг нуць гэ та га бе ге мо та з баг ны 
— зу сім мар ная спра ва. Але спяр ша хва
ля пан дэ міі, а по тым ня бач ная да гэ туль 
гра мад ская ак тыў насць пры вя лі за ір жа
ве лы знеш не ме ха нізм у ма гут ны рух. 
Усё за хі ста ла ся, ска ла ну ла ся, за ві ра ва ла, 
што ста ла поў най не ча ка нас цю як для са
маў пэў не най ула ды, так і для ўся го све ту. 
І ўжо мно гім ста ла зра зу ме ла, „хто там 
ідзе ў аг ром ні стай та кой гра ма дзе”.

І не тое, што за раз скла ла ся прын цы
по ва но вая ма дэль дзе ян няў улад. Мы 
і ра ней жы лі ў дзяр жа ве, якая амаль 
заў сё ды бы ла су праць ча ла ве ка, якая пе
ра важ на за бі ра ла і ніш чы ла да ра гія для 
нас рэ чы і з’я вы — най перш, ка неш не ж, 
на шу бе ла ру скую куль ту ру і на шу бе ла ру
скую мо ву; у дзяр жа ве, якая кра ла ў сва
іх гра ма дзян вы ба ры па лі ты каў і ўся ля кі 
ін шы вы бар, паз баў ля ла нас сва бод най 
бу ду чы ні; у дзяр жа ве, якая ка ра ла амаль 
за кож ную пуб ліч ную пра я ву няз го ды 

з дзяр жаў ным кур сам; у дзяр жа ве, якая 
цэ лы час на вяз ва ла ўсім нам чу жын
скую ідэ а ло гію. Про ста ўсё гэ та цяк ло 
ў та кім паў зу чым рэ жы ме, а мы не як 
пры ста соў ва лі ся да аў так ра тыі, ра бі лі, 
што маг лі, хоць і цу доў на ўсве дам ля лі 
і ра зу ме лі, што так „веч на” і на ват доў га 
не мо жа пра цяг вац ца, бо кож ны аў та ры
тар ны рэ жым не паз беж на з ча сам аль бо 
слаб не і эва лю цый на ці ра ды каль на 
тран с фар му ец ца ў дэ мак ра тыч ны лад, 
аль бо пе ра ра стае ў больш жор ст кі та та лі
та рызм. Гэ та школь ная іс ці на, што тлу ма
чыц ца, як ка жуць, на паль цах. Ме на ві та 
апош ні ва ры янт і зда рыў ся ў Бе ла ру сі 
ў жніў ні пас ля так зва ных вы ба раўвы ра
баў. Пер са на ліс ц кі аў та ры тар ны рэ жым 
пры чар го вай пад т рым цы і пат ра на жы 
Маск вы на ва чах вель мі хут ка пе раў т ва
рыў ся ў та та лі тар ны. Ця пер на ват не аба
вяз ко ва збі рац ца на ней кія ак цыі пра тэ
сту. Да стат ко ва вый с ці з до му па ку рыць, 
пай с ці ў кра му па хлеб, ці на пры пы нак 
су стрэць бліз ка га ча ла ве ка з пра цы ці 
шко лы — праз пяць хві лін кож ны, хто 
вый шаў не ў той час і не ў тым мес цы 
— мо жа па тра піць пад ду бін кі кар ні каў 
і апы нуц ца ў мі лі цэй скім жа лез ным аў та
за ку, і ў вы ні ку ў ня люд скіх умо вах зня во
лен ня. Коль касць зат ры ман няў за гэ тыя 
ня поў ныя тры ме ся цы па вод ле пад лі каў 
пра ва а ба рон цаў пе ра вы сі ла ўжо 15 ты
сяч. На сам рэч яна яш чэ боль шая, бо 
фі зіч на не маг чы ма злі чыць усе пра я вы 
і фак ты пе рас ле ду мір ных гра ма дзян. 
Лю дзі не ска ры лі ся пе рад бру таль най 
на ва лай і пра цяг ва юць зма ган не за спра
вяд лі васць і во лю. Ула да ста но віц ца ўсё 
больш аг рэ сіў най, ад к ры та па гра жае на
ро ду но вы мі рэп рэ сі я мі і на ват рас ст рэ
ла мі, а дзяр жаў ная пра па ган да са ску ры 
вы ла зіць, каб рас па ліць усё больш ня на
віс ці. І па куль не вя до ма, чым скон чыц ца 
гэ тае за ця тае суп раць ста ян не.

Але га лоў нае за раз, што ні ко му з бе ла
ру саў — ні ў са мой кра і не, ні за яе ме жа
мі ста ла не со рам на звац ца Бе ла ру сам. 
Та кой ак тыў нас ці, та кой са лі дар нас ці 
на шай на цыі па ўсім све це, у роз ных 
кут ках пла не ты, яш чэ не бы ло ні ко лі ў гі
сто рыі. І вель мі ў час нех та пра па на ваў 
зра біць зме ны ў пра ва піс — пі саць наз ву 
ты туль най на цыі, так як ро біць баль шы
ня су се дзяў — з вя лі кай лі та ры.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ка мя ні ца ў Са кол цы гэ та адзін з ням
но гіх за ха ва ных да сён ня пом ні каў ма тэ
ры яль най спад чы ны Ты зен гаў за. Ха ця 
быў ён вя лі кім бу даў ні чым і рэ фар ма та
рам, які ба чыў па тэн цы ял ме на ві та ў гэ
тых зем лях, яго дзей насць за вяр шы ла ся 
ба лю чым упад кам. Лі тоў скі пад ск ра бі 
ўво дзіў на ва тар скія, як на гэ тыя ча сы, 
гас па дар чыя ін ве сты цыі, сцяг нуў вы дат
ных спе цы я лі стаў: ар хі тэк та ра Джу зе пе 
Са ка (пом нік яко му мож на па ба чыць 
у Га род ні на Га рад ні цы), ня мец кіх ра бот
ні каў ці май ст ра дру кар ства — ра бі на 
На ху ма з Га ліч чы ны. Ты зен гаўз бу да ваў 
шко лы, ма ну фак ту ры, у якіх вы раб ля лі 
як ка ра бі ны, так і ігол кі, ажы віў пла
ван не на Нё ма не, даў Крын кам ры нак, 
а Са кол цы — шэ раг ка мя ніц. Усёта кі лёс 
яго ін ве сты цыі ўпіс ва ец ца ў лёс Рэ чы 
Пас па лі тай дру гой па ло вы ХVIII ста год
дзя — ру і ну. Ве ра год на, быў пры му ша ны 
ноч чу па кі нуць сваю ся дзі бу ў Га род ні 
і ўця каць у Вар ша ву, дзе па мёр у адзі
но це 31 са ка ві ка 1785 го да на 52 го дзе 
жыц ця. Да та го ча су цяр пеў, гле дзя чы як 
яго фаб ры кі і ін ве сты цыі пе ра да ва лі ся 
ін шым або бы лі лік ві да ва ны і ўсё, што 
ён ства рыў з та кой са ма ад да чай, пе рат
ва ра ла ся ў прах. Сён ня, пас ля амаль 
трох ста год дзяў з ча су яго на ра джэн ня, 
Са кол ка і Га род ня вяр та юць гі сто рыю 
і по стаць вы дат на га зем ля ка.

Ка мя ні ца Ты зен гаў за 
— свед ка дзей нас ці гро дзен-

ска га рэ фар ма та ра
У рам ках тран с г ра ніч на га су пра цоў ні

цтва га ра ды ат ры ма лі з Еў ра са ю за на рэ
а лі за цыю пра ек та „Шля хам Ты зен гаў за” 
амаль 9 мі льё наў зло тых. За кошт гэ тых 
срод каў ужо рэ кан ст ру я ва лі гі ста рыч ны 
бу ды нак — у Са кол цы (вул. Піл суд ска га, 
1), а так са ма ад наў ля ец ца ка мя ні ца ў Га
род ні (пл. Ты зен гаў за, 2) — бу дын кі бу
дуць пе ра аб ста ля ва ны пад куль тур ныя, 
аду ка цый ныя і ту ры стыч ныя мэ ты.

— Дак лад ная да та бу даў ні цтва, пра
ек ці роў ш чык і бу даў нік не вя до мыя, 
— ска за ла для сай та „Wro ta Pod la sia” 
пад ляш ская за ха валь нік пом ні каў даў ні
ны праф. Мал га жа та Дай но віч. — Ад нак 
вя до ма, што бу ды нак з’яў ля ец ца ад ным 
з най ста рэй шых у го ра дзе. Ён зна хо дзіў
ся пад ахо вай з 2010 го да. На пра ця гу 
не каль кіх га доў ра мон ту бы ло ар га ні
за ва на шэсць рэ стаў ра тар скіх ка мі сій. 
Ува гу пры цяг ва юць ін тэр’ ер ка мя ні цы 
і асаб лі ва ары гі наль ная лес ві ца з за ха ва
най ба люст ра дай.

Пад ра па ныя сце ны, фар ба, якая 
ад па да ла пла ста мі — ме на ві та так да 
ня даў на вы гля да ла ста ра даў няя ка мя ні
ца па ву лі цы Піл суд ска га, 1 у Са кол цы. 
Жыц ця і ко ле раў та му бу дын ку да да ва лі 
дроб ныя пра даў ш чы кі, якія што дзень ля 
бра мы пра да юць вы рош ча ную на сва іх 
град ках ага род ні ну ці вя ско выя яй кі.

— Ра мон ту ка мя ні цы мы ча ка лі шмат 
га доў, — ска за ла бур га містр Са кол кі Ева 
Ку лі коў ская. — Да мо ва аб су поль ным 
пра ек це Са кол кі і Га род ні бы ла пад пі са
на ў па ла ві не снеж ня 2016 го да. Паў та ра 
го да мы ча ка лі вы ні каў кон кур су, у якім, 
як вя до ма, Са кол ка пе ра маг ла, ат рым лі
ва ю чы гро шы на ра монт ка мя ніц у нас 
і ў Га род ні. У рам ках пра ек та мы так са ма 
ства ры лі ве ла сі пед ны шлях „Са кол ка
Га род ня”. Сён ня ба чым ужо кан к рэт ныя 
эфек ты на шай пра цы — бу ды нак, які мы 

вы ра та ва лі ад зніш чэн ня, пры няў на ўлік 
пад ляш скі за ха валь нік пом ні каў.

У ад ра ман та ва ных ка мя ні цах пла ну
ец ца ла джан не між на род ных кан фе рэн
цый, май стэ рняў, у якіх бу дуць пра хо
дзіць май старкла сы для мо ла дзі і ту ры
стаў. Зап ла на ва ны так са ма пад рых тоў ка 
і пуб лі ка цыя ту ры стыч ных карт, да вед ні
каў, ро лі каў, якія рэк ла му юць па тэн цы ял 
і гі ста рыч ную спад чы ну тран с г ра ніч на га 
рэ гі ё на.

— Ка мя ні ца ў пер шую чар гу бу дзе 
мес цам но вых куль тур ных іні цы я тыў, 
— тлу ма чыць бур га містр Са кол кі. — Тут 
пла ну ем пе ра нес ці част ку Са коль ска га 
ася род ка куль ту ры. Так са ма хо чам, каб 
змяш ча лі ся тут ган чар ская і ткац кая 
май стэр ні. На пэў на зной дзец ца тут так
са ма мес ца на дзе ян ні мо ла дзі і на шых 
се ні ё раў.

Ты зен гаўз, які куль тур на аб’-
яд наў Са коль ш чы ну 

і Гро дзен ш чы ну

Каб да ве дац ца, як ідуць пра цы па 
бе ла ру скім ба ку, 15 каст рыч ні ка дэ ле

га цыя з Поль ш чы на ве да ла Га род ню 
ў рам ках пра цоў на га ві зі ту. Як аказ
ва ец ца, у Га род ні пра ект зна хо дзіц ца 
ў па ла ві не яго рэ а лі за цыі. Як ін фар муе 
бе ла ру скі сайт „Грод но+”, ня гле дзя чы 
на пе раш ко ды, пра цы пра цяг ва юц ца: 
„У цэ лым, пра ект ужо на паў да ро зе: ро
вар ная ін ф раст рук ту ра га то вая — за раз 
па між дву ма га ра да мі бу дзе на ла джа ны 
і ве ла сі пед ны рух. Ад нак ас ноў ная пра
ца ты чыц ца бу дын каў, якія пра хо дзяць 
ра монт. З бу даў ні цтвам ар хі ва ў Грод не 
бы ло шмат скла да нас цей — з улі кам 
гі сто ры какуль тур на га ста ту су знай с ці 
пад рад чы ка, які б узяў ся за та кі да лі кат
ны аб’ ект, бы ло няп ро ста. Та ды аб ра ны 
пад рад чык не змог спра віц ца з па стаў
ле ны мі за да ча мі. Сам бу ды нак ства рае 
пе раш ко ды но ва му пад рад чы ку, рас кры
ва ю чы яго сак рэ ты ў пра цэ се пра цы, 
з які мі трэ ба лі чыц ца”. Усёта кі, як ін фар
муе сайт „Грод но+”, „абод ва ба кі за да во
ле ны су мес най пра цай і ўжо пла ну юць 
бу ду чы ню”.

У рам ках пра ек та паў ста ла так са ма 
ўні каль ная ту ры стыч ная сцеж ка пад 
наз вай «Сцеж ка Ты зен гаў за» — ве ла сі
пед ная да рож ка па між Са кол кай і Га род

няй агуль най пра цяг лас цю ка ля 59 км 
(26 км — на поль скім ба ку, 33 км — на 
бе ла ру скім). 25 каст рыч ні ка бур га містр 
Са кол кі Ева Ку лі коў ская зап ра ша ла на 
ўра чы стае ад к рыц цё „Шля ху Ты зен гаў
за”. Ме ра пры ем ства ме ла ад к рыц ца 
ве ла сі пед ным рэй дам зпад ка мя ні цы 
Ты зен гаў за ў на прам ку Куз ні цы. Пра гра
ма пра дуг ледж ва ла на ве дан не кас цё ла 
св. Да мі ні ка ў Клі маў цы, аг ра ту ры стыч
ных ся дзіб ды дэ гу ста цыю та тар скіх 
страў у Ба го ні ках. Усёта кі ве лап ра бег 
меў бы за вяр шыц ца... у Куз ні цы. На 
жаль, ме ра пры ем ства ад мя ні лі зза эпі
дэ міі ка ра на ві ру са. Усёта кі, як га во рыць 
бур га містр Са кол кі Ева Ку лі коў ская, пад 
ка нец го да пла ну ец ца ўра чы стае ад к рыц
цё ка мя ні цы Ты зен гаў за ў Са кол цы, якой 
ужо за раз мож на за хап ляц ца. А па коль кі 
на лаў цы на Га рад ні цы ся дзіць госць 
Ты зен гаў за — ар хі тэк тар Джу зе пе Са ка, 
з лаў кі ля са коль ска га ва дас хо віш ча бу
дзе гля дзець скуль п ту ра са мо га Ан то нія 
Ты зен гаў за, які маг чы ма гэ тым ра зам не 
бу дзе рас ча ра ва ны, гле дзя чы ў куль тур
нае бу ду чае абод вух га ра доў.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

«Шля хам Ты зен гаў за» 
— пра ект на ме ру са мо га Ан то нія. Як спра цуе на прак ты цы?

Бу дын ку з пер шай па ло вы XIX ста год дзя вяр ну лі гі ста рыч ны вы гляд. За вяр шыў ся ра монт ка мя ні цы Ты зен гаў за ў Са кол цы 
— ад на го з най ста рэй шых пом ні каў ар хі тэк ту ры ў го ра дзе. Бу ды нак ад ра ман та ва лі ў рам ках тран с г ра ніч на га пра ек та „Са кол-
ка-Га род ня”. І тут, і там ёсць мес цы, якія свед чаць аб вы дат ным зем ля ку — пад скар бім над вор ным лі тоў скім, гро дзен скім ста-
рас це, ад мі ніст ра та ры ка ра леў скіх эка но мій Ан то нію Ты зен гаў зе. І ме на ві та ва кол яго асо бы бу ду ец ца ас но ва пра ек та.
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Ні ад на го 
да рож на га 
ўка заль ні ка
30 ве рас ня гэ та га го да ехаў я на ро ва-

ры з Но ва га Ляў ко ва ў Но вую Лу ку це раз 
Но ві ны На раў чан скай гмі ны. Па чаў па ез-
д ку па ва я вод скай да ро зе № 687 і, пра е-
хаў шы адзін кі ла метр, па вяр нуў з яе на 
пяс ча ную да ро гу ў на прам ку Но він. У гэ-
тую вё сач ку кры ху да лей ёсць і дру гая 
да ро га ад ша шы, гра вій ка. Ехаў я праз 
Но ві ны да ас фаль та вай па вя то вай да ро-
гі з Ле шу коў у Но вую Лу ку. Яна бя жыць 
це раз ме ша ны, але пе ра важ на сас но вы 
лес. Шмат ра зоў пера ся ка юць яе ін шыя 
да ро гі. Ку ды яны вя дуць? Мо жа да люд-
ско га па се ліш ча, а мо жа на вя ско вую 
се на жаць?

Вось даб раў ся я да глад кай ас фаль та-
вай да ро гі. У які бок мне ця пер па дац ца, 
каб тра піць у Но вую Лу ку? Ка го спы та-
еш? Тут лес і ап ра ча та го паб лі зу як раз 
ніх то не жы ве, як ка жуць, ні ха ты, ні два-
ра. Я, так мо віць, ту тэй шы, то з боль ша-
га ве даю да ро гі. Ве даю перш-на перш на 
ўлас ны ўжы так.

Па даў ся я ў пра вы бок. Там бу дзе Но-
вая Лу ка. Еду паўз пра стор ныя па ко ша-
ныя лу гі і за раз да ро га ўзды бі ла ся і на-
кі ра ва на на ўзго рак. Мац ней на ці скаю 
на пе да лі. А тут і дож джык па чы нае сы-
паць. Да ша шы ад не куль уз боч ле су пры-
мы кае ўез джа ная гра вій ка. Ку ды яна бя-
жыць, да якой вё скі?

Да лей на шля ху бу дуць чар го выя 
скры жа ван ні да рог і ўсе яны без да рож-
ных ука заль ні каў. У тым то і бя да, што іх 
ня ма на шмат лі кіх скры жа ван нях да ро-
гах. Ка лі б бы лі, то ўсе па да рож ныя без 
хва ля ван ня еха лі б у Це рам кі, Міх наў ку, 
Ста рое Ляў ко ва, Но вае Ляў ко ва, Ле шу кі, 
Кар дон, Но ві ны, Тар на по ле або Но вую 
Лу ку і Сла бод ку. (яц)

Два ба ры
У Бе ла сто ку шмат ба раў. Най больш іх 

у цэн т ры го ра да. Ра ні цай (ад к ры ва юць 
а га дзі не 8-й) або ў абед ні час я за хо джу 
пад сіл ка вац ца ў бар „Эк с п рэс” па ву лі цы 
Скла доў скай або ў бар „Со неч ны” па ву-
лі цы Сян ке ві ча. Яны ў зруч ным мес цы. 
Абод ва на ле жаць да пры ват ных су по-
лак.

Важ на ад нак тое, што ў іх мож на доб ра 
з’ес ці і ня до ра га. У „Со неч ным” пра па ну-
юць за га дзя га то выя абе ды. Мож на так-
са ма ўзяць неш та ін шае па вод ле свай го 
жа дан ня, на пры клад, яеч ню, ам лет або 
све жа сма жа ную ры бу. Мож на ес ці на 
мес цы, або ўзяць з са бой на вы нас.

Што дзень у гэ тых ба рах ва раць тры-
ча ты ры роз ныя су пы. Ёсць да вы ба ру 
роз ныя стра вы. Мож на з’ес ці гу ляш з ка-
шай, сма жа нае або ва ра нае мя са з буль-
бай ва ра най у ва дзе або пе ча най са ска-
рын кай, ры сам або з ка шай і з роз ным 
ві нег рэ там, кат ле ты, паш тэ ці кі, на ліс ні-
кі з сы рам або яб лы кам (па лі ва юць іх 
звер ху са лод кай смя та най або га ра чым 
ша ка ла дам). Ва раць кам пот і кі сель. 
Уво гу ле за раз у ба рах ня ма ні вод най ст-
ра вы з ма ла ком. Мож на за ка заць ка ву 
або чай з лі мо нам. Ды ча го як ча го але 
роз ных аха ла джаль ных на піт каў тут удо-
валь. Яс на га пі ва не па да юць. Цём нае 
ёсць у бу тэль ках.

У абод вух бе ла стоц кіх ба рах вя лі кія 
вок ны, від но, утуль на ды вет лі вае аб с-
лу гоў ван не. Стра вы па да юць ма ла дыя 
спрыт ныя жан чы ны ў фір мен ных убо-
рах. Яны хут ка аб с лу гоў ва юць. У „Со неч-
ным” ба ры мож на так са ма па чы таць све-
жую га зе ту „Ku rier Po ran ny”.

Вы шэй з га да ныя ба ры не на ра ка юць 
на не да хоп клі ен таў. Най больш іх бы вае 
ў поў дзень. За хо дзяць сю ды ма ла дыя 
і ста рэй шыя на вед валь ні кі. (яц)

Вось і пра цуе (ад 2019 го-
да) пер шая афі цый ная шко-
ла ро даў у Мі ха ло ве! Гэ та 
адзі ны цэнтр гэ та га ты пу 
ў 40 кі ла мет рах ад гмі ны Мі-
ха ло ва. Ула даль ні ца — Маг-
да ле на Юр чук, пад наг ля-
дам якой бу ду чыя ма мы 
ат рым лі ва юць не аб ход ныя 
на вы кі ў ма ця рын стве. Гэ та 
ма ма Мі ха ся і Ак са ны, і ад 
іх пы тан няў «Эй ма ма» мае 
на зоў гэ ты Ін сты тут сям’і. 
А ў Ін сты ту це сям’і ў Мі ха-
ло ве ёсць між ін шым апа-
рат для аб с ле да ван ня гру-
дзей, но вае аб ста ля ван не. 
Гэ та ме ды цын скі пры бор 
Bras ter для аг ля ду ма лоч-
най за ло зы, які да па ма гае 
ў вы яў лен ні ра ку ма лоч най 
за ло зы. На бы ла яго гмі-
на Мі ха ло ва, а бур га містр 
Марк На зар ка пе ра даў яго 
аку шэр цы Маг да ле не Юр-
чук. Са ма кі ра ван не Мі ха-
ло ва так са ма фі нан са ва ла 
бяс п лат ныя дас ле да ван ні 
гру дзей для жы ха рак гмі-
ны.

— Я ма ры ла пра та кую пры ла ду, 
— прыз на ец ца зас на валь ні ца Ін сты ту та 
сям’і, вя до мая аку шэр ка і спя вач ка гур та 
«Чыр во ныя шпіль кі». — Гэ та на він ка, якая 
мо жа ўра та ваць зда роўе і жыц цё на шых 
жан чын. На Пад ляш шы ёсць тры та кія 
пры ла ды, і гэ та пер шая ў Поль ш чы, на
бы тая гмі най. Яна фік суе цёп лыя мес цы 
ў гру дзях, ска нуе і ад п раў ляе да ныя па 
тэ ле фо не ў Вар ша ву, дзе яны ацэнь ва
юц ца і вы нік ат рым лі ва ец ца на пра ця гу 
не каль кіх хві лін. Ка лі ёсць якіяне будзь 
сум не вы, аг ляд ацэнь вае ан ко лаг, і мы 
ат рым лі ва ем па ве дам лен не па элек т рон
най пош це на пра ця гу 24 га дзін. Bras ter 
— ка бі нет ная тэх ні ка. Яна не да зво ліць 
вы зна чыць, ці ёсць зах вор ван не, але мо
жа пад ка заць аб сум не вах для да лей ша
га аб с ле да ван ня. Яго кошт ацэнь ва ец ца 
ў 3,5 ты ся чы долараў. Маг да ле на Юр чук 
да ве да ла ся аб пры ла дзе, ка лі яна бы ла 
па рэк лам ных цэ нах, і ўда ло ся ўтры маць 
гэ тую ца ну. У рам ках ак цыі так са ма мож
на бы ло бяс п лат на ат ры маць 100 тэ стаў. 
Да фі нан са ван не з Еў ра са ю за ўда ло ся 
ат ры маць праз Гру пу ла каль на га дзе ян ня 
„Кны шын ская пуш ча”.

Маг дзе ха пае ідэй, і Ін сты тут ужо даў
но вый шаў за рам кі шко лы ро даў. Жы ха
ры і жы хар кі хо дзяць на за нят кі ў шко лу 
ро даў, пры хо дзяць на ма саж Шан та лы, 
вы ву ча юц ца (ма ці і та ты) на сіць не маў
лят у хуст ках. Бы лі пра ве дзе ны се мі на
ры па ака зан ні не ад к лад най ме ды цын
скай да па мо гі, су стрэ чы з бра фі тар кай 
(ад ста ні каў), се мі на ры для ма ці з дзець
мі ад 6 тыд няў да 3 га доў і ад 3 да 6 
га доў, аг ля да юц ца сту пач кі дзя цей. Маг
да ле на Юр чук поў ная ідэй. Не ка то рыя 
за нят кі плат ныя, ін шыя ін фар ма тыў ныя 
— бяс п лат ныя. Ха пае пра цы, але і ці ка
вас ці з бо ку жы ха роў гмі ны Мі ха ло ва.

— Я най больш ра да, ка лі да ве да ю ся, 
што дзі ця з аў тыз мам пас ля на шых се
мі на раў з ме дыч ным ра таў ні ком ра туе...
усіх плю ша вых мядз ве дзі каў до ма, 
— смя ец ца Маг да ле на Юр чук. Ін сты тут 
сям’і і ма ці Маг да ле ны Юр чук зна хо дзіц
ца па ву лі цы Сян ке ві ча, 5, у Мі ха ло ве.

Пла ка ты і бра шу ры зак лі ка юць: КУРС 
ПЕР ШАЙ ДА ПА МО ГІ ДЛЯ МА ЛО ГА ДЗІ
ЦЯ ЦІ! На ву чы це ся ра та ваць улас нае 
дзі ця! На ву чы це ся ра та ваць жыц цё лю
дзей! На ву чан не пра во дзіць дас вед ча ны 
фель чар Да нель Ты ма шэ віч!! Мы зай ма
ем ся на фан то мах. Наш курс — гэ та не 
толь кі су хая тэ о рыя ў спа лу чэн ні з дэ
ман ст ра цы яй. На пра ця гу 2га дзін на га 
кур са вы да ве да е це ся, ся род ін ша га: Як 

ака заць пер шую да па мо гу: но ва на ро джа
на му, не маў ля ці, ма ло му дзі ця ці, да рос
ла му. Што ра біць, ка лі: хтось ці ўда віў ся, 
у ка го ап ноэ (бэз дэх), ат ру та, па рэз, укус, 
кан вуль сіі. Ка лі вык лі каць хут кую да па
мо гу і ка лі трэ ба звяр нуц ца да ўра ча?

Вы бу дзе це ад чу ваць ся бе больш упэў
не на, у бяс пе цы як баць кі, чле ны сям’і, 
лю дзі. Рэ гіст ра цыя па тэ ле фо не аль бо 
праз SMS — 691947404.

За піc вае Маг да ў се ці ве: «Ты дзень 
прай шоў як ша лё ны! А я па Вас су ма ва
ла :) Увесь ты дзень за ня ты но вы мі ідэ я
мі і ра шэн ня мі :) пра ца ві тае вар’ я цтва... 
але яно та го каш та ва ла!

У мя не бы ла цу доў ная су стрэ ча з Іло
най і Мі ха лам сён ня. Шчы ра ка жу чы, 
я кры ху хва ля ва ла ся, ці зма гу з гэ тым 
спра віц ца. Я ні ко лі ра ней не пра ца ва ла 
з глу хі мі людзь мі. Вы бы лі для мя не ме
га за да чай! Я вель мі ра да, што змаг ла су
стрэц ца з ва мі. Дзя куй, што вы бра лі мя
не, мя не і маю шко лу ро даў ej ma ma? Вы 
ака за лі мне вя лі кі да вер». Ад каз ва юць 
ёй: «Я ра да, што мы суст рэ лі ся , і я з не
цяр пен нем ча каю на ступ ных су стрэч. Вя
до ма, вя лі кі дзя куй ма ме Мі ха ся за тое, 
што яна мя не знай ш ла і да ве ры ла!»

— Кож ны дзень я по бач са сва і мі 
па цы ен та мі. Я слу хаю ва шы гі сто рыі, 
ча сам над звы чай скла да ныя. У гэ тыя 
цяж кія хві лі ны я ста ра ю ся быць та кой 
ці хай апо рай, ру кой да па мо гі... На ват 
ка лі ад лег ласць скла дае не каль кі дзя
сят каў кі ла мет раў. Су час ныя тэх на ло гіі, 
ін тэр нэт, тэ ле фон, пра ца ў ін тэр нэ це не 
ве да юць ад лег лас ці і, зда ец ца, не ма юць 
зна чэн ня, ка лі га вор ка ідзе пра доб рае 
су пра цоў ні цтва. Гэ та доб ра?

Суп ра цоў ні ча юць з „эй ма ма” роз ныя 
спе цы я лі сты. Лак тааку шэр ка Эстэ ра Мі
ха ляк: — На ша цу доў ная су стрэ ча. 

 Э стэ ра, са ма ві тая аку шэр ка, жан чы
на, ма ці, і перш за ўсё вул кан энер гіі 
і рэ зер ву ар са ма ві тых ідэй. Ка лі сён ня 
ра ні цай яна пра па на ва ла мне су поль ны 
li ve, я му шу пры знац ца, што я, мяк ка ка
жу чы, спа ло ха ла ся... Але з ёй ня ма ча го 
ба яц ца!.. Сён ня я ве даю, што гэ та быў 
пер шы эфір, але на пэў на не апош ні! Вя лі
кі дзя куй Эстэр цы за ідэю, рэ а лі за цыю 
і пад трым ку! У чар го вы раз вып ра ба ва лі 
сі лу і даб ры ню жан чы ны. І тым больш 
пры ем на, што і яна аку шэр ка. У на шай 
пра фе сіі вель мі важ на пад трым лі ваць 
ад на ад ну.

Вось і на ву чан не эле мен там дзі ця ча
га ма са жу. На ву чан не прыз на ча на для 
аку шэ рак, мед сяс цёр, до у лаў, лю дзей, 
якія ха це лі б штод ня пра ца ваць з баць
ка мі і пад трым лі ваць іх у та кі важ ны 
пе ры яд, як ма ця рын ства. «Бу да ван не су
вя зі з дзі цём з да па мо гай ма са жу». Для 
бу ду чых мам — ця жар насць і ма ця рын
ства — вя лі кая ра дасць, але і шмат не вя
до ма га, а ро ды ча ста вык лі ка юць па ні ку 
і страх.... Зу сім не пат рэб на :).

У шко ле ро даў, ся род ін ша га, бу дуць 
ву чыц ца бу ду чыя баць кі: пра пра цяг 
ця жар нас ці і ро даў, ды е та пад час ця
жар нас ці і груд но га га да ван ня, тэх ні кі 
і ме то ды кі на ра джэн ня, вер ты каль ныя 
па зі цыі, зняц це бо лю пад час ро даў, гім на
сты ку пад час ця жар нас ці, як спраў ляц ца 

з праб ле ма мі, звя за ны мі з ця жар нас цю, 
ро да мі і кло па там пра дзі ця, пра раз віц
цё дзі ця ці, па шы рэн не ды е ты дзі ця ці, 
абы ход за но ва на ро джа ным і не маў лят
кам, кар м лен не грудзь мі, пра прыш чэп кі 
— бу дуць за нят кі з пе ды ят рам, а так са ма 
юры дыч ныя кан суль та цыі па пра вах ця
жар ных жан чын, ма ці, якія вы хоў ва юць 
дзя цей са ма стой на, і баць коў (пра цоў
нае за ка на даў ства, па дат ко вае за ка на
даў ства, ся мей нае за ка на даў ства, за ка
на даў ства аб «бэ ці ко вым», са цы яль ныя 
пра вы, пра вы па цы ен таў. Спат рэ бяц ца 
гім на стыч ныя і рэ лак са цый ныя за нят кі 
для ця жар ных і пас ля ро даў, каб пад
рых та ваць бу ду чых мам да ад наў лен ня 
фор мы пас ля ро даў. Пра гра ма шко лы 
ро даў „ej ma ma” бы ла ство ра на та кім 
чы нам, што мо жа це ат ры маць не толь кі 
ад ка зы на са мыя важ ныя пы тан ні, але 
і пад трым ку, ра зу мен не і, перш за ўсё, 
рэ цэпт, каб гэ ты час быў для вас са мым 
ці ка вым.

Як усё па ча ло ся? — Ад куль па мя таю, 
я заў сё ды ха це ла па чаць улас ную спра
ву. Усе мае жыц цё выя кро кі бы лі на кі ра
ва ны на гэ тую мэ ту. Ад нак мне ўсё ж не 
ха па ла муж нас ці... Так, ад ва гі. У дум ках 
я ўжо ба чы ла, чым ха чу зай мац ца, на 
чым за ся ро дзіц ца, ва ўся кім ра зе, мне 
ні ко лі не бра ка ва ла ідэй і іх ха пае, ча сам 
так са ма тро хі ша лё на... Я ста ві ла за дан
ні і іш ла на пе рад не вя лі кі мі кро ка мі. 
Я так са ма па мя таю дзень, з яко га гэ та 
па ча ло ся, гэ та бы ло 29 сту дзе ня, гэ та 
дзень, ка лі мне споў ні ла ся 40 га доў. І, вя
до ма, уста ла з лож ка пра вай на гой, я па
ду ма ла: ТАК! ЗА РАЗ МОЙ ЧАС... Ка лі не 
за раз, не сён ня, то ні ко лі больш. І я вы ра
шы ла ства рыць улас ную кам па нію, свой 
брэнд. Шмат фар маль нас цей, афар м лен
не да ку мен таў, біз несплан, суб сі дыя ад 
LAG Pusz cza Kny szyń ska, ксе ра ка пі ра ван
не даз воль ных да ку мен таў. Але вось, 
жан чы наанёл Ялан та Ма ты шак ста я ла 
на ма ім шля ху — яна хрос ная ма ці май го 
трэ ця га «дзі ця ці» — „эй ма ма”.

Па мяш кан не бы ло ў жа лас ным ста не, 
але тут мой муж і Бар тэк Нос, і Янэк Ве
ра мюк спра ві лі ся з гэ тай за да чай. Бы ло 
шмат лю дзей доб рай во лі. Са праў ды 
ча роў ныя мо ман ты. Пра ект, які ат ры маў 
фі нан са ван не, наз ваў ся Ін сты тут сям’і...

Э — як Яў ге нія (Eu ge nia) — гэ та мая ма
ці. Та му што ўсё па ча ло ся з яе (моц ная 
жан чы на, якая ад на ча со ва і ма ці, і баць ка, 
та кое 2 у 1), Й — як Юр чук — гэ та на ша 
проз віш ча; вель мі важ на, каб кам па нія ме
ла проз віш ча, доб рае проз віш ча; М — Маг
да ле на — Ма ма; A — Адам — Та та; Мі хась 
— сын, А — Ак са на — дач ка. Вось і сак рэт 
наз вы. І мя не на ву лі цы клі чуць сяб ры 
і зна ё мыя — Эй, ма ма!.. Вось і брэнд. Ці ка
ва? Пі шы це мне на mag da jur czuk@wp.pl, 
аса бі стыя па ве дам лен ні ў FB аль бо тэ ле
фа нуй це 691947404. Не са ро мей це ся! 
І зап ра ша ем на на шы — «Чыр во ных шпі
лек» — вы ступ лен ні на бе ла ру скіх фэ стах. 
Не пра пу ска ем ні ад на го ме ра пры ем ства, 
це шым ся і мы бе ла ру скай пес няй, а зап ра
ша юць нас не толь кі да нас.

Энер ге тыч на, жыц ця ра дас на, з лю
боўю, у чыр во ных шпіль ках!

vМі ра ЛУК ША

«Эй ма ма» ў чыр во ных шпіль ках
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Юр ка Буй нюк: — Вы — ма ма Сла ва мі-
ра Тра фі мю ка з ка лек ты ву «Ас»?

Ан та ні на Тра фі мюк: — Так, гэ та я. Ён 
заў сё ды пры яз джае да мя не на вё ску 
і мною най лепш апя ку ец ца. І, са праў ды, 
ён вель мі доб ры сын, мно га мне да па ма
гае. Ён са сва ім сы нам зра біў мне цяп лі
цу, у якой вы рош ч ваю па мі до ры.

— Дык Вы — са мая слаў ная ма ма на 
Пад ляш шы! Як ус па мі на е це свай го сы-
на, ка лі быў ма лень кім, ка лі па чы наў 
іг раць?

— Ка лі Сла вік па чаў іг раць, дык я ка
жу яму: «Па едзь ма на ры нак і я куп лю 
та бе гар мо нік». Упер шы ню ку пі лі ру скі 
гу зі ко вы акар дэ он, та му што на рын ку 
не бы ло кла віш ных акар дэ о наў. Ка лі на
ву чыў ся іг раць, ха цеў яш чэ леп шы гар мо
нік. Та ды мой муж Ко ля па ехаў у кра му 
і ку піў яму доб ры гар мо нік, «Дэ лі цыю». 
А по тым наш сын на ву чыў ся і вель мі 
доб ра яму іш ло. Трэ ці быў акар дэ он 
«Вель т май стар».

— Ад куль у Ва шай сям’і за ці каў лен не 
му зы кай? Ці хтось ці спя ваў, іг раў?

Я на ра дзі ла ся ў 1937 го дзе ў Пух лах. 
Мой баць ка Фе а до сій Гры га рук прыс лу
гоў ваў і быў сто ра жам у цар к ве ў Пух лах. 
Я ад ма лой лю бі ла ха дзіць у цар к ву і спя
ваць на клі ра се. Адзін два ю рад ны брат, 
што ву чыў ся ў Вар ша ве, іг раў на скрып
цы. У 1959 го дзе я вый ш ла за муж за 
ад на год ка Мі ка лая Тра фі мю ка са Страль
цоў. Гас па да ры лі мы на ся мі гек та рах, 
пра ца ва лі яш чэ ў кра ме. Роз нае бы ло 
ў жыц ці. А пер шым па чаў у нас іг раць на 
гі та ры мой сын Жэ нік, ста рэй шы за Сла
ві ка на адзі нац цаць га доў і ме на ві та ён 
за ці ка віў яго му зы кай.

— Так, Сла ва мір га ва рыў мне, што 
Жэ нік ву чыў яго іг раць на гі та ры...

— Ву чыў, але Жэ нік ву чыў ся ў Вар ша
ве ва ўні вер сі тэ це і дзей ні чаў у Бе ла ру
скім аб’ яд нан ні сту дэн таў. Ён ча ты ры 
га ды ву чыў ся і на апош ні год не да лі яму 
сты пен дыі.

— Сла ва мір за пі саў шмат ка сет і аль-
бо маў...

— Сла вік мае за пі са ных дзе сяць ка сет 
з пес ня мі свай го гур та. Ён усе свае ка се
ты і кам пактды скі тры мае на па лі цы. Як 
мае ад ну ліш нюю ка се ту, дык пры вя зе 
мя не і ад дасць. „Пес ню пра ма му” ўжо 
не пу ска юць на Ра дыё Ра цыя, але ўвесь 
час яе спя ва юць з Юр кам Юраў цом. Ён 
няб рыд ка спя вае. У гэ тай пес ні ёсць 
чы стая праў да пра мя не як ма ці. Сла вік 
заў сё ды лю біў свой скі хлеб і ма ла ко про
ста ад ка ро вы. Бы вае, бя рэ бул ку хле ба 
з ха ты і вя зе ў Бе ла сток.

— Што Вы ад чу ва лі, ка лі ў тэ ле ба чан-
ні ба чы лі свай го сы на?

— Я вель мі це шы ла ся. А ў гэ тым го
дзе, як бы ла «Пры мац кая бя се да» ў Мі ха
ло ве, дык я ўклю чы ла ра ды ёп ры ём нік 
і чу ла як мой сын спя вае ўжы вую з Мі ха
ло ва. Да па ма га юць яму спя ваць і іг раць 
Юр ка Юра вец і Мі рак Цяс ноў скі. Да рэ чы, 
у хлоп цаў вель мі пры го жыя га ла сы. І Юр
каў сын, Ра фал Юра вец, так са ма спя вае.

— Вы бы лі на фэс це ў Ры ба лах, дзе 
Ваш сын вы сту паў з гур том «Ас»?

— Так, я бы ла ў Ры ба лах, мя не пры
вез лі на фэст. Фай на там бы ло, цы ган кі 
са Звяр коў, і пры го жа там тан ца ва лі. 
У Ры ба лах лю дзі нас вель мі ца ні лі дык 
ша на ва лі.

— Вы з му жам ме лі кра му ў Ры ба-
лах?

— Так, я адзі нац цаць га доў у кра ме 
ў Ры ба лах ста я ла. Кож ную ра ні цу трэ ба 
бы ло да яз джаць са Страль цоў. Пра да ва
лі ўсё пат рэб нае для сель скай гас па дар
кі. Сет ку, дрот, пар ні кі пра да ва лі. Раз уве
ча ры, ка лі я ўжо раш чы ні ла хлеб, пры вез
лі ў ма га зін дрот. Я та ды пра шу су сед ку, 
каб спяк ла мне хлеб, бо мне трэ ба ехаць 
у кра му пры няць дрот. У тым ча се так 
ат ры ма ла ся, што муж афар м ляў спра вы 
і на нач не вяр нуў ся да ха ты. Та ды су сед
ка на пяк ла мне хле ба. Ап ра ча та го мы 
ў ха це ме лі яш чэ пра дук то вую кра му. 
Мы яе зак ры лі двац цаць га доў та му на

зад. У на шу кра му пры яз джа ла мно га 
лю дзей з на ва коль ных вё сак.

— Ва ша га му жа ўжо ня ма 16 га доў...
— Ён па мёр у 2004 го дзе. Ра ней, у 1987 

го дзе, у 50га до вым уз рос це ён пе ра нёс ін
фаркт. Я вель мі моц на пе ра жы ла яго ную 
смерць. Я ста ла адзі но кай жан чы наю.

— У гэ тым го дзе Вы ад зна ча лі 18 год 
з дня на ра джэн ня ўну ка Яка ва...

— Я бы ла на дзень яго на ра джэн ня. 
Ха ця не дам ра ды, дык на ват кры ху тан
ца ва ла. Бы ло ра зам пад со рак гас цей. 
Бы ла сям’я з на ша га бо ку і з бо ку ма ёй 
ня вест кі. Так са ма бы лі сяб ры па пра цы 
май го сы на. Доб ра, што я да ча ка ла дня 
на ра джэн ня, бо толь кі адзін Бог ве дае, 
коль кі я яш чэ па жы ву. Му зы кант Мі рак 
па він ша ваў мя не, што я вель мі доб ра 
вы ха ва ла сва іх сы ноў. Сла вік вель мі вы
со кі а яго сын яш чэ вы шэй шы за свай го 
баць ку! Сла вік пад к лю чыў свой гар мо
нік дык па ча лі іг раць.

— Але і ваш унук Якаў так са ма ву-
чыц ца іг раць...

— Сла вік ку піў яму кла ві шы. Ён ву чыц
ца іг раць так са ма на гар мо ні ку.

— Што Вы ха це лі б ска заць пра сва іх 
уну каў?

Са мая вя до мая ма ці на Пад ляш шы
Ін тэр в’ю з Ан та ні най Тра фі мюк — ма ту ляй Сла ва мі ра Тра фі мю ка, лі да ра гур та «Ас», 

аў та ра слоў і му зы кі „Пес ні пра ма му”, якой у гэ тым го дзе спаў ня ец ца 25 га доў.

— У мя не чац вё ра ўну каў. Най ста рэй
шыя — сын Яў ге на, Ад ры ян, і дач ка Ася. 
Пас ля ў 1998 го дзе на ра дзі ла ся дач ка 
Сла ві ка — Оля. А най ма лод шы, так са ма 
Сла ві каў, Якаў, яко му ў гэ тым го дзе споў
ні ла ся 18 га доў. Я вель мі це шу ся, ка лі 
пры яз джае Якаў. Ён ко сіць на па на двор
ку тра ву за што я яму вель мі ўдзяч ная. 
Я ха чу каб яны ўсе жы лі зда ро выя і па
мя та лі аба мя не. Мая ўнуч ка Оля вель мі 
фай ная.

— Ба чу ў ва шай ха це мно га ікон...
— Я іх пры вез ла з цар к вы ў Пух лах 

і там ба цюш ка іх пас вя ціў. Я ўвесь час 
ха джу ў цар к ву. А вось гэ тай іко не амаль 
60 га доў. Яе ку пі ла мая цеш ча. Я з кух ні 
пры нес ла яе ў ха ту, зра бі ла но выя рам кі. 
Мой муж Ко ля яе па чыс ціў і за раз лам
пад ка ўвесь час га рыць пе рад іко наю 
і ўдзень, і ўно чы.

— Я вель мі дзя кую за ін тэр в’ю. Вы 
вель мі шчы рая і доб рая жан чы на.

— Я вам так са ма вель мі дзя кую. Як 
хтось ці прый дзе да мя не, дык я ста ра ю
ся як най лепш абыс ці ся з ча ла ве кам.

vРаз маў ляў 
Юр ка БУЙ НЮК

n Славамір з мамай, 1978 год

Заб лу даў ская 
дэ маг ра фія
За раз у Заб лу даў скай гмі не пра жы вае 

9245 ча ла век ды най больш у го ра дзе 
Заб лу да ве — 2414 асоб. Гмі на зай мае 
плош чу ў 340 квад рат ных кі ла мет раў. 
Шчыль насць на ся лен ня — 27 ча ла век на 
адзін квад рат ны кі ла метр.

Най боль шыя вё скі ў гмі не: Даб жы-
нёў ка — 690 жы ха роў, Кур’ я ны — 643, Ра-
фа лоў ка — 498, Ры ба лы і СКР Ры ба лы 
— 390, Га ліц кія — 297, Звер кі — 270, Пра-
та сы — 238, Кры ніц кія — 232, Заб лу даў-
Ка лё нія — 204, Скры бі чы — 202, Луб ні кі 
— 194, Заг ру ша ны — 165, Фаль вар кі-Ма-
лыя — 164, Ка мён ка — 161, Паў лы — 153, 
Фаль вар кі-Тыль віц кія — 149, Бе ла сто чак 
— 137, Фаль вар кі-Вя лі кія і Рэп ні кі — па 
128, Куд ры чы — 117, Ку ха роў ка — 105, На-
ва са ды — 99, Па сын кі — 96, Коз лі кі — 92, 
Ка ва лёў цы — 88, Це луш кі і Пло скія — па 
79, Жу кі — 75, Баб ро ва — 69 і Аст раў кі 
— 66.

Да ся рэд ніх вё сак на ле жаць Гне цю кі 
— тут пра жы ва юць 63 ча ла ве кі, Да ві да ві-
чы — 61, За я зер цы і Соль ні кі — па 55, Ма-
лын ка — 54, Ах ры мо ві чы — 45, За ціш ша 
— 43, Аль шан ка — 42, Ка ню кі і Та та раў цы 
— па 40, Сесь кі — 39, Ляш кі — 36, Алек сі-
чы — 35, Крас нае — 32, Каў па кі — 30 і Жыў-
ко ва — 29. Mа лыя па ся лен ні ў гмі не гэ та 
Мі не ві чы — 15 жы ха роў, Сла мян ка — 13 
i Лук’ я ны — 10.

На пра ця гу апош ніх га доў лік жы ха-
роў у Заб лу даў скай гмі не па боль шаў: 
у Звер ках і Крас ным — па 20, Кур’ я нах 
— 17, Пра та сах на 11, Ка мён цы і Та та раў-
цах па 10, Ка ва лёў цах — на 9, Заб лу да ве, 
За я зер цах і Коз лі ках — па 6, На ва са дах, 
Па сын ках і Ры ба лах — па 5. Па мен ша ла 
жы ха роў у Pа фа лоў цы — на 10, Куд ры чах 
— на 6, Паў лах — на 5, Кры ніц кіх і Скры бі-
чах — па 4. (яц)

Не бяс печ ная 
да ро га
Не бяс печ на ехаць па вя то вай да ро гай 

у дру гой част цы вё скі Плян та На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Гэ тая ас-
фаль та вая ар тэ рыя бя жыць па ра лель на 
да чы гун кі (з Гай наў кі ў Се мя ноў ку) ад 
скры жа ван ня ва я вод скай да ро гі № 687 
з па вя то вай да гра вій кі, якая вя дзе да 
трэ цяй част кі ся ла Плян та. Па а ба пал яе 
ра стуць вы со кія лі ста выя і хва ё выя дрэ-
вы. Ёсць так са ма су хая бя ро за і су хія ел кі 
(зніш чыў іх ка ра ед), з якіх ве цер стра сае 
мёр т выя га лі ны на да ро гу.

Ма ста вая па вя то вай да ро гі рэд ка ка лі 
бы вае су хая. Яна па та нае ў ця ні дрэў. Сон-
ца не пра бі ва ец ца це раз на віс лыя над 
да ро гай га лі ны дрэў. Сла бой якас ці і да 
та го яш чэ мок ры ас фальт хут ка рых лее 
і ро бяц ца ям кі. За раз мок рая во сень, ва 
ўха бі нах ма ста вой ста іць ва да і не ві даць 
на коль кі глы бо кія тут лу жы. А гэ та не бяс-
печ на. У гэ тым мес цы па пе ра джаль ных 
да рож ных зна каў ня ма. А шка да. (яц)

У нас збі ра юць 
апень кі, ка ні 
і зя лён кі
На два ры ся рэ дзі на во се ні і ў ле се ра-

стуць асен нія гры бы. Ад ча су да ча су па-
дае спа кой ны і не вя лі кі дождж , які як раз 
ад па вя дае ўсім гры бам. Не бы ло па куль 
што пры ма раз каў. І гры бы ра стуць. Лес 
зап ра шае.

У кан цы тыд ня, у су бо ту, 17 каст рыч ні-
ка гэ та га го да шмат грыб ні коў мож на бы-
ло су стрэць у ля сах На раў чан скай гмі ны. 
Збі ра лі яны апень кі, ка ні ды гэ так зва ныя 
ва ло выя язы кі і пад г рыб кі. У ко шы кі трап-
ля лі так са ма ры жы кі, плі скі і зя лён кі, але 
бы ло іх ма ла. У па чат ку каст рыч ні ка г.г. 
мой брат Ка стусь у ле се ка ля Ла зо ва га 
(гэ та пры сё лак Но ва га Ляў ко ва) наз бі раў 
тры кі лаг ра мы плі сак. Та ды бы лі цяп лей-
шыя дні і но чы. Грыб ні кі не знай ш лі, што 
дзіў на, па дзя лё нак, але яны, ма быць, яш-
чэ бу дуць. Яны па яў ля юц ца сво е ча со ва 
та ды як і зя лён кі. (яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 43-20
Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 8 лістапада 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Які год 
цяг нец ца 
адзін дзень?

Ад каз на за гад ку № 39: мыш ка. 
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, 

вый г ра лі Адам Мак сы мюк 
і Со ня Гру шэў ская. Він шу ем!

    
Міра ЛУКША

Ната і мята
Наламала мяты
у агародзе Ната.
Насушыла наткі – 
і будзе гарбатка.
А пару галлёчак
уставіла ў збаночак.
І на падаконні 
быццам на загоне
мята зеляніцца,
чысту п’е  вадзіцу.
Заквітнела мята,
хоць не тая дата,
а пылок сабрала
пчолка запаздалая.
– І не вяне мята! –
усё дзівіцца Ната.
А ў збанку – карэнне,
мо восем, не меней!
«Садзі мяне, Ната! –
кліча Нату мята. –
У скрынку на ганку,
хоць холадна ранкам.
А пасля дахаты
нясі мяне, Ната». 
А потым нанова
у пару вясновую
пасадзіш на градку
сваю мятку, Натка.

Ка лі гля неш на ма лю нак 
Наст кі, спа чат ку па ду ма еш пра 
каз ку. Гля дзіш і ду ма еш пра ба-
бу лю, якая чул лі ва пас віць ла-
ся. Звя рок як хат няя жы вё ла, 
да вер лі вы і пас лух мя ны. Але ж 
— не! Той кі ёк у ру ках ста рэ чы 
гэ та не пу га і не ду бі на, а про-
ста куль ба ка, апі рыш ча. Ня ма 
тут дра бін кі аг рэ сіі ці за леж-
нас ці, кож ны тут за ня ты сва-
ёй спра вай. Іх свет ату ля юць 
бу доў лі, дрэ ва з бус лян кай, 
плот. У ся рэ дзі не «ага ро джы» 
цар коў ка з ку па ла мі, якая пры-
го жа ўзвы шае ге ро яў ма люн ка. 
Усе ге роі кар ці ны ма юць сва іх 
рэ аль ных ад па вед ні каў. Вось 
тая жан чы на з куль ба кай — 
лю бі мая ба бу ля Клаў дзія, той 
лось, звя рок яко га Наст ка ча-
ста ба чыць еду чы ў шко лу, тая 
цар к ва з Са маг ру да, яна ста іць 
кі ла метр ад ха ты Наст кі.

— Гэ ты ма лю нак паў стаў 
вяс ной, та му ня ма на ім яш чэ 
ка ня і суч кі, якія ў ве рас ні па-
поў ні лі наш па над во рак, — па-
яс няе ма ма Наст кі.

Дзяў чын ка — ву ча ні ца Па-
чат ко вай шко лы ў Шу дзя ла ве. 
Яна і ся стра Лід ка ды іх два-
ю рад ная ся стра Ні на вель мі 
лю бяць ма ля ваць. І вось на 
ад ным уро ку бе ла ру скай мо вы 
на стаў ні ца Та ця на Ан д рац кая 
ра ска за ла дзе цям пра кон курс 
«Я на ра дзіў ся тут», ар га ні за-
ва ны Бе ла ру скім му зе ем у Гай-
наў цы. Та кой на го ды Наст ка 
Онішк не маг ла пра пус ціць. Да 
кон кур су «зах воч  ва лі» і ла сі, 

якія вы бя га лі на да ро гу, ка лі 
яна ра ні цай еха ла ў шко лу. 
І бус лы, якія вяр ну лі ся з вы-
раю на іх двор і аб вяс ці лі клё-
ка там вяс ну. Яны да па маг лі 
вы ча ра ваць на строй цеп лы ні 
і бяс печ нас ці на па пе ры.

Мі ну лы на ву чаль ны год быў 
ін шы як усе па пя рэд нія. Па 

пры чы не пан дэ міі ра шэн не 
кон кур су пра цяг ну ла ся, а пад-
вя дзен не вы ні каў ад бы ло ся 
ня даў на, 7 каст рыч ні ка г.г. 
у Гай наў цы. Пос пех на шых ге-
ро яў ад люст ра ваў ся на здым-
ку, які зра бі ла ар га ні за тар ка 
кон кур су Аг неш ка Ці ха нюк. На 
ім ка зач ны ма лю нак і ра дас нае 
хва ля ван не ў ва чах на шых ге-

Я на ра дзі ла ся тут!

ра інь, Наст кі і яе ма мы Анэ ты 
Пры ма кі-Онішк, вя до май пісь-
мен ні цы.

Зор ка 

Ка лі па чаў ся свет, лю дзі жы лі ў ха-
тах без вок наў, як тыя звя ры ў нор-
ках. Яны ра бі лі ўся кія фо ку сы, каб 
ас вят ліць жыт ло, вось цэ лы дзень 
ла ві лі ў мя шок або рэ ша та пра мя ні 
сон ца і пры но сі лі іх у ха ту, ды ўсё 
да рэм на. Да той па ры, аж прый шоў 
ван д роў нік у вё ску.

— А што вы ро бі це? — здзі віў ся 
ён.

Ра ска за лі пра бя ду лю дзі, што ні як 
свят ла ў рэ ша це і мяш ку яны пры нес-
ці ў ха ту не мо гуць.

— А як зап ла ці це мне за па ра ду? 
— спы таў ён.

— Зап ла цім як трэ ба, як сам за хо-
чаш, — ад ка за лі лю дзі, — толь кі ра-
туй, вы цяг ні нас з тае цем ры...

Лю дзі не ве да лі што пад выг ля дам 
ван д роў ні ка да іх за ві таў сам Бог.

Ён па ду маў і ска заў:
— Я ха чу, каб вы да лі сло ва, што 

па кор мі це і за на чу е це стом ле ных 
лю дзей, якія за ві та юць да вас про ста 
з да ро гі.

— Гэ та здо ра ва, — па га дзі лі ся 

лю дзі, — мы згод ны пры сту піць на 
та кое.

Та ды Бог да быў з кі шэ ні кор дзік 
і вы ра заў у сця не акон цы. Лю дзі не 
маг лі па ве рыць, што ад ным ма хам 
ён ас вят ліў іх змроч нае жыт ло.

З той па ры бе ла ру сы над та вет лі ва 
абы хо дзяц ца з не зна ё мы мі, ды на ват 
зап ра ша юць іх на нач лег у сваю ха ту.

(на ас но ве ле ген ды, за пі са най Мі ха-
лам Фе да роў скім у вёс цы Двар ча ны на 

Гро дзен ш чы не) 
гак

Ад куль бе ла ру ская гас цін насць? (бе ла ру ская ле ген да)
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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 № 39-20: 
Ра сказ чык, агул, бо на, бра ва, ёд, ка са, клад, 

са лют, да ма, меч, са лат, душ, ка рал, корч, мы-
за. Ба бёр, год, до, рун, Амур, Ала, клешч, ключ, 
брат, абад, Ас, да ры, ва да лаз, ма ла, шмат.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія лі тар кі на ка ля ро-
выя алоў кі, вый г ра ла Паў ля Крыш пі нюк. 
Він шу ем!

Пе ча ная буль ба з ты мя нам — сма коц це і ві та мін.

ЛІ ПА — пры го жае і дух мя нае 
ў час квіт нен ня дрэ ва, яві ла ся 
для на шых прод каў сім ва лам 
даб ра бы ту, жа ноц кас ці, мяк-
кас ці і па дат лі вас ці. Яно ка ры-
ста ла ся вя лі кай па ша най і ча-
ста рас ло по бач ха ты. Адзін са 
ста ра жыт ных мі фаў апа вя дае, 
што лю дзі па хо дзяць ме на ві та 
ад лі пы. Рэ лікт па вер’ яў за ха-
ваў ся ў каз ках, дзе бяз дзет ныя 
баць кі вы чэс ва юць з лі па ва га 
па ле на цур ба чок, кла дуць яго 
ў ка лы ску і гуш ка юць як дзі ця. 
З гэ та га ку ска дрэ ва вы ра стае 
пас ля дзе вя ці ме ся цаў дзі ця, 
якое ў каз ках і на зы ва юць Пі-
ліп ка-м (!). Та кі ча ла век быў 
на дзе ле ны не звы чай най сі лай 
і ро зу мам, ён ра зу меў мо ву пту-
шак і рас лін. На дзе ле ны сі лай 
пры ро ды ча ла век «з лі пы» 
зма гаў ся за бяс пе ку і спра вяд лі-
васць гра ма ды.

У ста ра жыт ныя ча сы на шы 
прод кі пры но сі лі лі пе ах вя ра-
ван ні пад вы я вай руч ні коў 
і хле ба. А па коль кі дрэ ва ва ло-
да ла вы со кі мі га ю чы мі якас-
ця мі, лю дзі ска ры стоў ва лі 
ў на род най ме ды цы не ста рыя 
дрэ вы з вя лі кі мі ад ту лі на мі. 
Хво рых лю дзей пе ра цяг ва лі 
праз тыя ад ту лі ны, каб сла бы 
ча ла век ак ры яў з да па мо гай 

сіл пры ро ды. Яш чэ ад нос на 
ня даў на ў на шым пад ляш скім 
кра я ві дзе ча ста су стра ка лі ся 
дрэ вы аб ве ша ныя роз ны мі 

дзі, мож на прыш ча піць са бе 
смя рот ную хва ро бу.

Лі пы ад заў сё ды лі чы лі свя-
ты мі дрэ ва мі, ме на ві та імі аб-
садж ва лі цэр к вы і кас цё лы, каб 
яны ахоў ва лі свя тыя мес цы. 
На Мазурах вя до мае з-за цу доў-
ных аз да раў лен няў уро чыш ча 
Свя тая Ліп ка. Там кас цёл, дзе 
вер ні кі ўзно сяць ма літ вы за ду-
хо выя і ця лес ныя аз да раў лен ні.

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

гак

шмат ка мі. Хво рыя лю дзі не 
толь кі пра ла зі лі праз ад ту лі-
ну ў лі пе, але і па кі да лі ста рое 
адзен не пад дрэ вам аль бо на 
яго га лін ках. А па коль кі воп рат-
ка бы ла дэ фі цыт ным та ва рам, 
ча сам ад ры ва лі толь кі фраг-
мен ты адзен ня, якія дак ра на лі-
ся да хво ра га мес ца. Маг чы ма, 
рэ лік там гэ та га аз да раў ляль-
на га па вер’я за стаў ся звы чай 
па кі даць лат кі пры свя тых кры-
ні цах, ва дой якіх ра ней бы лі 
аб мы ты хво рыя мес цы. Лат кі 
і ста рое адзен не нель га бы ло 
па ды маць, іна чай, ве ры лі лю-

 
Ся род куль та вых рэ цэп таў Ру ды 

Ба се ра, аў та ра ку лі нар на га да вед-
ні ка для гур ма наў і ага род ні каў 
«Зёл ка вае шчас це», мы знай ш лі 
буль бу з ты мя нам. Да стра вы най-
лепш па ды хо дзяць су ша ныя га лоў-
кі ты мя ну (ma cie rzan ka), саб ра ныя 
ле там і за су ша ныя ра зам з га лін-
ка мі. У іх за ха ва ны аша лам ляль ны 
пах мё ду і лі пень ска га сон ца. Вя до-
ма, ты мян мож на на быць у лю бым 
ма га зі не як прып ра ву, але та ды ён 
мае больш гор кі і зёл ка вы прыс-
мак. Ад ста ра жыт ных ча соў гэ тую 
рас лі ну лі чы лі ідэ аль ным ле кам ад 
пра сту ды, а ў Ан г ліі ве ры лі што ты-
мян да дае ад ва гі і пры мя ня лі яго 
як лек ад няс ме лас ці і са рам лі вас-
ці. На ву ко выя до сле ды пац вер дзі лі 
асаб лі выя якас ці ты мя ну — гэ та 
на ту раль ны ан ты бі ё тык, які моц на 
ўздзей ні чае на ба цы лы і вы дат на 
аб ляг чае ка шаль і кло па ты з ды хан-
нем.

Пра па на ваная стра ва вы дат на 
пад ма цуе іму ні тэт (uk ład od por noś-
cio wy) і да дасць нам сі лы і ад ва гі пе-
ра нес ці няп ро сты час эпі дэ міі.

Склад ні кі:
500 грам буль бы,
не каль кі скры лі каў бач ку або са ла,
1 цы бу ля,
4 лыж кі алі вы з аліў,
1 чу ба тая лыж ка ты мя ну,

1 зу бок час на ку,
соль і чор ны пе рац.

Па чыс ці це буль бу, але па кінь це 
лу пі ны. Па рэж це ў круг ляч кі, наш ма-
руй це алі вай і змя шай це з ты мя нам, 
сол лю і чор ным пер цам. Да дай це на-
рэ за ную цы бу лю, вы ціс ну ты час нок 
і ба чок. Усё пак лас ці ў бляш ку і пя чы 
20 хві лін у тэм пе ра ту ры 220°С.

Стра ву най лепш па даць з кіс лай 
ка пу стай, прып раў ле най цы бу ляй, 
жу ра ві най і алі вай.

(гак)

Kula

Дзяўчаткі з беластоцкай 
«чацвёркі» спяваюць пра жывінак

(фота ГК)
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Працаваць на саветаў

(ч. 15)

У не ка то рых ка тэ го ры ях са вец кай 
рэ ча іс нас ці не ўсё вы гля да ла ад ной цем
рай і ма раз мам; штось ці там ра бі ла ся 
к леп ша му і нель га ўсё зві ваць у адзін 
клу бок. Не дзе ар га ні за ва лі ся і кур сы 
трак та ры стаў, і адзін з іх ву чань (але не 
ад нас) Іван Корх з Кар хоў та кія кур сы 
па спя хо ва за кон чыў (але дзе, не ве даю) 
і на ват араў по ле ў блі жэй шых вё сках. 
Але на гэ ту ра бо ту ў той час на шы лю дзі 
кры ва гля дзе лі. А сам трак та рыст Іван 
Корх ні я ка га да ку мен та не ат ры маў на
конт зван ня трак та ры ста. Гэ та бы ло за пі
са на толь кі ў са вец кіх «бу ма гах».

Так са ма ў су сед няй вёс цы Рут ка 
адзін яе жы хар Фё дар Леў чук так са ма 
араў са вец кім трак та рам на цяж кай там 
зям лі і ма шы на не да ва ла ра ды цяг нуць 
плуг па та кой глі не. Блі жэй шыя ўла ды 
ме лі свай го слаў на га «Ста лін ца» на гу
се ні цах. Вай на пе раш ко дзі ла гэ та му, 
а той мен шы трак тар, яш чэ ў доб рым 
ста не, рут ча не ра за бра лі на пры ла ды да 
сва іх плу гоў, ба рон... На шы лю дзі вель
мі лю бі лі са вец кія пе сень кі і ча стуш кі, 
і мно гія з іх на ват вы ву чы лі іх на па мяць 
і спя ва лі. І наш ге рой скі Іван Та пор з Та
фі лаў цаў, вы ву чыў як ма літ ву са вец кую 
пе сень ку, якая рас па чы на ец ца са слоў 
«за хо те лось бур жу ям на пит ь ся про ле
тар ской ра бо чей кро ви... і ён яе спя ваў 
усю ды, не зва жа ю чы на ніш то і на ват 
пры ня мец кай аку па цыі яе спя ваў. Мо 
на ват і нем цы яе чу лі, а яны так са ма лю
бі лі са вец кія на пе вы. А лю дзі чу лі, як бы 
з па вет ра ад за ха ду ней кі дух, што на све
це спра вы выг ля да юць ня лад на, яш чэ 
горш, як пе рад ве рас нё вай ка таст ро фай 
1939 го да. Чу лі, што вай ны не мі на ваць, 
ха ця ак ты ві сты, і то ярыя, і то на шы, 
бы лі ўпэў не ны на ўсе сто ад сот каў, што 
са вец кая ўла да бу дзе ў нас па на ваць 
веч на і «пры ла га лі най боль шыя усі лія», 
каб яе ўзмац няць і то ў роз ных фор мах, 
вы ся ля ю чы на бе лыя мядз ве дзі ня пэў
ны ку лац кацар коў ны эле мент. У нас па
куль бы ло ці ха, але да ча су...

Але тут з вяс ны із ноў прый ш ло но вае 
лі ха лец це да нас. Гэ та быў ужо 1941 год 
і за гад: не ка то рых на шых жы ха роў (і не 
толь кі ў нас) і то пе ра важ на жа на тых ад
ста віць на служ бу як ра бо чы ба та льён 
на бу до ву аба рон ных бун ке раў над са
май ра кой Буг — на са вец каня мец кую 
мя жу. Да гэ та га «вой ска», дзе ка ра бі нам 
бы ла толь кі ла па та і не па сіль ная ра
бо та тра піў мой баць ка і мае дзядзь кі, 
жы хар вё скі Фё дар Мло дзян. Гэ та бы ла 
няд рэн ная «ўзна га ро да», а тым больш, 
што рас па чы на лі ся вес на выя па ля выя 
ра бо ты. На скар гіжаль бы жо нак, на шых 
ма ця рок ней кі бруд ны смяр дзю чы па літ
рук з нас меш кай ад ка заў: «Да мы вам 
да дим сво их «ра бо чих» толь ко в по стель 
на ших чи стых и чест ных жен щин», але 
ён ві даць не ве даў, што на шы ўсе жан
чы ныбе ла ру скі ма юць свой го нар, ка ха
юць сва іх му жоў, дзя цей, а на іх азі яц кую 
дзіч на ват не хо чуць гля дзець і сва ім за
дам. І так мой баць ка апы нуў ся як «сал
дат» з ла па тай над Бу гам пе рад са мым 
но сам нем цаў, якія бы лі на дру гім бе ра зе 
ра кі. А тут дзя сят кі ты сяч лю дзей пра ца
ва лі ўдзень і ўна чы, і лі чыць уп ро га ладзь 
Шмат бы ло і на шых лю дзей «на ваб ран
цаў» з роз ных вё сак. А з ва сточ ні каў гэ та 
бы лі пе ра важ на тыя з вуз кі мі і ка сы мі 
ва чы ма. Але афі цэр ня, гэ та пе ра важ на 
ру скія і ўкра ін цы, і яны, як нар маль нае 
вой ска і стро га піль на ва лі сва іх па раб
каў — «сал дат» з ла па тай. А за быў ска
заць, што на шых ся лянна ваб ран цаў з ла
па тай узя лі на служ бу і пра цу «толь кі» на 
два тыд ні, а пас ля гэ та га ме лі ад пус ціць 
да моў. Ад нак гэ та бы ла хлус ня і са вец кі 
аб ман. Пра ца ва лі як ка тар ж ні кі аж да 

са ма га вы бу ху вай ны, а пас ля па роз ных 
сця жын ках ня ве да ма га лё су кож ны спя
шаў да моў. Але гэ та бу дзе пас ля і не так 
ско ра.

А там над Бу гам стро і лі сябу да ва лі ся 
ўзмац нен ні так зва ныя «ук реп ле ния» 
і коль кі там даб ра (цэ мен ту, ста лі, ка
мен ня...) пай ш ло ў ба ло та. І дзіў на, які 
гэ та ду рань у са ве тах пры ду маў гэ тыя 
точ кібун ке ры? І не ка то рыя там жы ха ры 
на ва коль ных вё сак і то ся род па ля каў 
вы ка ры ста лі гэ ты дзіў ны час; бо за 
не каль кі бу тэ лек маг лі ад не ка то рых 
са вец кіх афі цэ раў да стаць цэ лыя то ны 
цэ мен ту, ста лі і па бу да ваць са бе пры
го жыя да мы. І яны мо і сён ня ста яць. 
Тыя афі цэ ры доб ра ве да лі, што бун ке ры 
на ват най мац ней шыя не стры ма юць 
штур му ня мец кафа шыс ц кай ата кі і яны 
цал кам не бу дуць пры дат ныя. І та му 
пап ро сту кра лі, як маг лі. Ка лісь ці ў «Ні
ве» па чэс ны і здоль ны жур на ліст Вік тар 
Руд чык ба га та пі саў пра гэ тыя пун к ты 
і мой баць ка чы таў яго тэк сты. Ад ной чы 
ўзяў пя ро і на пі саў свой ба га ты до піс 
ма тэ ры ял у «Ні ву» на конт гэ тых то чак 
і сва іх там пе ра жы ван няў і ўспа мі наў, 
бо сам жа там быў, як жы вы свед ка гі
сто рыі. Яс на, баць ка пі саў па зі тыў на (бо 
інакш та ды нель га бы ло пі саць, ха ця 
ней кія на мё кі праў ды бы лі да пуш ча ны 
ўжо) і ар ты кул баць кі быў на дру ка ва ны 
ў «Ні ве» (вя до ма, быў ап ра ца ва ны Вік та
рам Руд чы кам) і меў за га ло вак «І я там 
быў». І толь кі мой баць ка на пі саў гі сто
рыю, як жы вы свед ка гэ тых па дзей над 
Бу гам з на шай ва ко лі цы та го ча су. І там 
баць ка яск ра ва ўба чыў са вец кі лад і рэ
ча іс насць і заў сё ды, як доб ра па мя таю, 
на зы ваў іх іл гу на мі і аб ман ш чы ка мі, 
але так са ма дзіў на, ні ко лі не ад рок ся 
свай го лю бі ма га ка му ніз му. Ві даць, гэ та 
за ро дыш і ге ны цес на ўбі тыя ў га ло вы 
Пан фі лю коў. А там пра ца ва лі гру за ві кі. 
Дзіў ныя гэ та бы лі ма шы ны, бо за мест 
бен зі ну па лі вам бы лі ку бі кі з дрэ ва ду ба 
і хі ба гра ба, уло жа ныя з ад ной ста ра ны 
ў па мяш чэн ні по бач ру ха ві ка. Пад час зга
ран ня вы дзя ляў ся асо бы газ, які пу скаў 

у рух і пра цу ру ха вік гэ тай скла да най 
ма шы ны, зва ла ся яна га за ге не ра та рам. 
Та ды та кія ма шы ны бы лі ў мо дзе і на ват 
нем цы ней кі час імі ка ры ста лі ся.

Кар мі лі сал дат су ша най і вель мі са
ло най ры бай, а хлеб быў чор ны як са жа 
і няс мач ны; пяк лі яго ў пя кар ні ў Ся мя
ты чах, а мо ў ін шым га рад ку. Баць ка 
ка лісь ці да клад на ка заў дзе, але я ўжо 
за быў ся. На шы на ваб ран цы вя лі ка га 
го ла ду не ме лі, жон кі іх (на шы мат кі, як 
мая) да стаў ля лі ім свой хлеб, са ла ні ну, 
а то і каў ба су, еха лі ту ды на сва іх фур ман
ках. Ва сточ ні кі на гэ тыя ла сун кі гля дзе лі 
з дзі вам і праг нас цю, бо та кой ежы яны 
даў но ад дзя сят каў га доў не ба чы лі. І на
шы лю дзі з імі дзя лі лі ся гэ тым Бо жым 
да рам, а са лё най ры бай ра скі да лі ся на
во кал, а тыя сал да ты не дзе з Ся рэд няй 
Азіі ўсё гэ та з’я да лі. Ад ной чы да на шых 
лю дзей пад час ад па чын ку па ды шоў 
ней кі са вец кі афі цэр і да вай га ва рыць 
з імі. За пы таў ся: як там у вас, у пан скай 
Поль ш чы — па ны вас зап ра га лі ў плуг 
і ва мі ара лі па лет кі і як вы ж маг лі гэ та 
цяр пець? На шы лю дзі, у тым лі ку мой 
баць ка ка жуць: гэ та ўсё няп раў да, а толь
кі не да рэч ная кры ты ка, бо кож ны з нас, 
ся лян, меў свай го ко ні ка, а то і больш, 
і толь кі імі ара лі. І та ды ка жуць афі цэ ру: 
дык і ў на шых поль скіх га зе тах бы ла 
кры ты ка, што ў 19371939 га дах быў 
у вас вя лі кі го лад, што лю дзі на Ук ра і не 
і то да лей паз’ я да лі ўсіх па цу коў, мы шэй, 
ка тоў, са бак і на ват са мі ся бе з’я да лі; 
дык гэ та толь кі кры ты ка бы ла і няп раў
да, — ска за лі на шы лю дзі. А афі цэр, піль
на зір нуў шы на во кал, ці ха ад ка заў: «Нет, 
это не кри ти ка, а прав да., так бы ло у нас 
дей стви тель но». І хут ка ады шоў і ніх то 
больш яго не ўба чыў.

Праз ней кі час на ве даў іх ін шы афі цэр 
і па чаў га вор ку: «Мой отец был без г ра
мот ный, но имел 30 де ся тин зем ли, дер
жал де сять штук ло ша дей, пят над цать 
ко ров, мно го овец, ку рей и был без г ра
мот ный. А вот я, сын его, уже гра мот ный 
и окон чил де сять клас сов сред ней шко

лы; поч ти ни че го не имею. Моё бо гат
ство это лишь кро хот ная из буш каквар
ти ра в го ро де и толь ко один стол и стул 
в ней и это всё». Ска заў гэ та і так са ма 
ско ра скрыў ся.

Та ды на шы лю дзі на цвя ро за штось ці 
больш маг лі да ве дац ца аб рай скім жыц
ці ў СССР. А тут прай ш лі гэ тыя два тыд ні 
іх пра бы ван ня пры ўзмац нен ні кра і ны 
са ве таў і ніх то іх не вы пу скае да моў і ад
ной чы на апэ лі ра ні цай жы хар з Арэш ка
ва Ясь ка да вай скар дзіц ца пе рад ней кім 
па літ ру ком ук ра ін цам Вай тэн кам, які 
вёў гэ ту пе рак ліч ку. Што, маў ляў, вы нас 
бра лі толь кі на два тыд ні, а тут прай шоў 
і трэ ці, а ў до ма дзе ці, жон ка і пра ца 
ў по лі... і слё зы на ват па я ві лі ся ў яго 
ва чах. Та ды Вай тэн ка про ста аз вя рэў 
і да вай ла яц ца не сва ім го ла сам: «Да он 
ещё хо чет до мой и ещё пла чет. За будь 
свой дом, ды мы ещё бу дем во е вать, не 
ви дишь, что на дру гом бе ре гу сто ит на 
че ку бу сур ман». Так, яны ве да лі да клад
на, што бу дзе вай на і Ста лін ве даў гэ та, 
а стра ты сва іх лю дзей і сал дат у дык
та та ра цал кам не лі чы лі ся. Гэ та бы ла 
толь кі ста ты сты ка ў яго і яго ад да ных 
ге не ра лаўмар ша лаў, пал ка вод цаў, пра 
якіх на пі са ны цэ лыя то ны пах валь най 
лі та ра ту ры. Мно гія гі сто ры кі ўпэў не ны 
ў тым, што Ста лін меў поў ны на мер грым
нуць поў ным уда рам на гіт ле раў скую 
Гер ма нію, ад нак той дру гі — Гіт лер — пас
пя шыў з гэ тым і на шчас це на сваю па гі
бель. А стра ты на вай не ма ла ка лі з ней
кай спа га дай лі чы лі ся, бо лі чыў ся толь кі 
гэ так зва ны ге ра ізм. А ён на ват і быў.

А ў до ма ў Ду бі чах не як жыц цё ка ці ла
ся сва ім хо дам, то горш, то лепш, і ма ці 
не як уп раў ля ла ся так до ма, як і на по лі, 
і на пэў на дзед Шуль у гэ тым да па ма гаў. 
І ад ной чы ма ці пры сніў ся та кі сон: ні бы 
з за ха ду плы ве на не бе чор ная і гроз ная 
хма ра чу ваць гром і бач ны блі ска ві цы. 
І тут муж яе (мой баць ка) ужо вяр нуў ся 
з вой ска знад Бу га ў вель мі бед най воп
рат цы і без су мы, а на два рэ пу ста — ані 
ка ла, ані два ра. І мая ма ці пай ш ла да 
цёт кі Сце па ні ды, так яе зва лі, а гэ та род
ная ма ці Ар цё ма, Іва на, Дзям’ я на, Фёк лы 
Чык ві наў. Яна доб ра тлу ма чы ла сны. 
І ка лі выс лу ха ла апо вед пра сон ма ёй ма
ці, дык ад ка за ла: ско ра вы бух не вай на 
з нем ца мі і твой муж Ва ло дзя шчас лі ва 
вер нец ца да моў, толь кі на ўсё го лае, бо 
ўсё бу дзе спа ле на дат ла. І так ста ла ся 
ў поў най ме ры і сон збыў ся.

Ар цём Чык він на стаў ні чаў у вёс цы 
Гра ба вец. Ка лі я быў лі ста но шам, дык 
яго ўжо да рос лыя, ста рыя вуч ні хва лі лі, 
што доб ра і зра зу ме ла ву чыў дзя цей гра
ма це. Ад нак бы лі няс лаў ныя і ўсты дам 
пак ры тыя не ка то рыя ак цыі на шых (ула
дай пак ры тыя) лю дзей. Бо рых та ваў ся 
спі сак: ка го з на шых жы ха роў вё скі, як 
во ра гаў, выс лаць на бе лыя мядз ве дзі. 
Маг чы ма, яны ду ма лі, што гэ та толь кі 
«пе ре вос пи та ние» і там бу дуць у Сі бі ры 
іх доб ра даг ля даць, кар міць. І «кар мі лі» 
са вец кай ідэ а ло гі яй — тых, ка го яны 
вы сы ла юць. Я ка лісь ці з ад ным з іх 
га ва рыў на гэ ту тэ му і ён мне ко рат ка 
ад ка заў: у са ве таў ні ко лі а ні ко лі бя ды не 
бы ло. Але ні чо га тут дзіў на га: ка лі ў ця пе
раш няй Ра сіі па ло ва яе гра ма дзян тое са
мае га во рыць і ўла ду Ста лі на, Хруш чо ва, 
Брэж не ва... з ад кры тым сэр цам, ду шою 
ру ка мі пры ня лі б як най вя лік шае зба вен
не і яны про ста пла чуць па ёй. Так. Гэ та 
праў да: Рос сию умом не пой мёшь и ар
ши ном не из ме ришь, — ска заў ка лісь ці 
ра сій скі па эт Фё дар Цют чаў....

(пра цяг бу дзе)

vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА25.10.2020              № 4325.10.2020              № 43

Па я ві ла ся за ці каў лен не Бе ла рус сю

Пас ля прэ зі дэн ц кіх вы ба раў у Бе ла ру
сі я прач нуў ся ў сва ёй Поль ш чы быц цам 
у ін шай рэ ча іс нас ці. Ча му? Бо па ра дыё 
ці тэ ле ба чан ні што дзён на па ве дам ля лі 
пра сі ту а цыю ў Бе ла ру сі, бы лі „Ра пар ты 
з Бе ла ру сі”. Па я ві ла ся, як ні ко лі да гэ
туль, за ці каў лен не Бе ла рус сю, а на ват 
сім па тыя да пра тэ сту ю чых бе ла ру саў, 
ды лю боў. Ус пом ні лі пра Рэч Пас па лі тую 
два іх на ро даў, што па ля кі і бе ла ру сы 
вель мі да ся бе па доб ныя. Быў на ват на 
дру гой пра гра ме пуб ліч на га тэ ле ба чан
ня поз нім ве ча рам кан цэрт для Бе ла ру
сі; да рэ чы, з вель мі сціп лым са ста вам 
поль скіх ды і бе ла ру скіх вы ка наў цаў, 
быц цам не ве да лі пра ка лек ты вы з Бе ла
сточ чы ны. „Гэ та шок!” — як ка заў Паў ляк 
у філь ме „Ko chaj al bo rzuć”, бо та кі шок 
ад чуў і я сам, па чуў шы ўпер шы ню за 
сваё жыц цё бе ла ру скую пес ню ў поль
скім тэ ле ба чан ні.

Але ка лі га ва рыць пра па чуц ці, то іх 
цяж ка аб ма нуць. За ці каў лен не поль скіх 
па лі ты каў Бе ла рус сю ў тэ ле ба чан ні бы
ло сап раў д нае. Ча му? Бо гэ та на ша су
сед ка ды кра і на, у якой шмат поль скай 
на цы я наль най мен шас ці. Але тая быц
цам сім па тыя да Бе ла ру сі і бе ла ру саў 
бя рэц ца вы ключ на з ня на віс ці да Ра сеі, 
да Пу ці на, а так са ма са стра ху, каб Бе ла
русь не ста ла „ра сей скай”. Бо пра гэ та 
кож на му вя до ма і гэ та пе ра жоў ва ла ся 
ў TVPIn fo. Гу дзе ла за хап лен не для пра тэ
сту ю чых, але ад ра зу ўсё быц цам сціх ла, 
ка лі Лу ка шэн ка стаў кан так та вац ца з Пу
ці ным. Пу цін жа не лю біў Лу ка шэн кі, бо 
ён — як ні гля дзець — быў са ма стой ным. 
Поль ш ча вы ка за ла ся за шы ро кую да па
мо гу ў ся бе прас ле да ва ным бе ла ру сам 
з Бе ла ру сі. Але што бу дзе, ка лі іх на е дзе 
ў Поль ш чу столь кі, коль кі на е ха ла да нас 
ук ра ін цаў?

Жыц цё па каз вае, што на ват тая сім
па тыя па ля каўка то лі каў да поль скай 
ка та ліц кай мен шас ці ў Бе ла ру сі да лё кая 
ад ідэ а лу, а на ват, як, на пры клад, у Ор лі, 
яе амаль ня ма. Бо ка то лі кі, якія мо ляц ца 
пабе ла ру ску? Мне бы ла на го да пе ра ка
нац ца аб гэ тым 15 ве рас ня ка лі ка та ліц
кую кап лі цу ў Ор лі на ве даў ар цы бі скуп 
Та дэ вуш Кан д ру се віч, гра ма дзя нін Бе ла
ру сі, яко га не пус ці лі на ра дзі му. У кап
лі цы ад бы ло ся на ба жэн ства на бе ла ру
скай мо ве за спа кой у Бе ла ру сі.

На пя рэ дад ні на ба жэн ства

Пра пры езд у Ор лю ар цы бі ску па Кан
д ру се ві ча да ве даў ся я з рэ дак цыі „Ні вы” 
на пя рэ дад ні. Кры ху па тэ ле фа на ваў 
і па ехаў на Ор лю. Апя кун ка ка та ліц кай 
кап лі цы ска за ла, што так са ма да ве да
ла ся на пя рэ дад ні. Яна на рых та ва ла сім
ва ліч ны вя лі кі бе лачыр во набе лы сцяг, 

У Ор лі ма лі лі ся за Бе ла русь

які апя рэз ваў пра стол. Са ма не ве да ла 
пад ра бяз нас цей, як гэ та ад бу дзец ца. 
У Гмін най уп ра ве ніх то афі цый на ні чо га 
не ве даў, ніх то там афі цый на не ін фар ма
ваў, не зап ра шаў. Ад каз ва лі мне так са ма 
не а фі цый на.

Пы та ныя мною на пат ка ныя пра ва
слаў ныя жы ха ры ні чо га не ве да лі, а ка лі 
я па ве дам ляў іх, то ад каз ва лі, дзе ля вет
лі вас ці, што мо жа і пой дуць у ка та ліц кую 
кап лі цу, ін шыя маў ча лі, а яш чэ ін шыя 
згад ва лі, што ўжо раз пра ва слаў ныя на
ве да лі ка та ліц кую кап лі цу.

Мо ва тут пра тое, што ў па мя ці пра ва
слаў ных моц на за ха ва ла ся па дзея з лі пе ня 
2017 го да, ка лі пра ва слаў ныя вер ні кі ма
са ва „му сі лі” пай с ці ў ка та ліц кую кап лі цу 
на па хо ві ны пра ва слаў на га муж чы ны. Па
кой нік, жы хар Ор лі, вель мі сум лен ны і пра
ца ві ты ча ла век, не ча ка на па мёр на пра цы 
ў Іс лан дыі. Там ад бы ло ся пра ва слаў нае на
ба жэн ства, па ні хі да і астан кі бы лі скрэ мі ра
ва ны, бо не маг чы ма бы ло пры вез ці іх з та
кой да ле чы ні ў тры ва лым ста не. Ну і ў Ор лі 
ўда ва ра зам з сяст рою па кой ні ка па да лі ся 
да но ва га на ста я це ля ар лян ска га пра ва
слаў на га пры хо да, каб той здзей с ніў аб рад 
па хо він ур ны з астан ка мі па кой ні ка; бы лі 
ў іх да ку мен ты аб ад с лу жа ным, яш чэ над 
це лам па кой ні ка, пра вас лаў ным на ба жэн
стве ў Іс лан дыі. Але, ві даць, не да мо ві лі ся, 
ка лі пра ва слаў на га ха ваў ка та ліц кі ксёндз. 
Быў я на гэ тых па хо ві нах і бы ло вель мі 
прык ра, ка лі ў па ха валь ным шэс ці па чуў 
я га лос ную ўва гу ка то лі каў: „To co, wra ca
cie do ko rze ni?” Вя лі кія па хо ві ны, а ха ваў 
ксёндз прэ лат Збіг неў Ка ро ляк з ма літ вай 
на поль скай і бе ла ру скай мо вах (слу жыў 
ён во сем га доў у Бе ла ру сі). Ён 15 ве рас ня 
так са ма пры е хаў у Ор лю на на ба жэн ства 
„За Бе ла русь” з ар цы бі ску пам Та дэ ву шам 
Кан д ру се ві чам.

На ба жэн ства

Ксёндз про башч Збіг неў Ка ро ляк:
— Шчы ра ві таю Ва шу эмі нен цыю, 

міт ра па лі та мін скама гі лёў ска га, гра ма
дзя ні на Бе ла ру сі, які зна хо дзіц ца ця пер 
ся род нас і асаб лі ва ўдзяч ны Ва шай эмі
нен цыі, што Вы ад к лік ну лі ся на прось бу 
ар лян скай су поль нас ці, каб па ма ліц ца 
за Кас цёл і за Бе ла русь, за спа кой, за па
ва гу, лю боў, каб кож ны ча ла век у сва ёй 
ра дзі ме на бе ла ру скай зям лі мог лю біць 
Бо га і лю біць бліж ня га. Про сім ма літ вы 
і ах вя ры ў гэ тай ін тэн цыі.

Міт ра па літ Та дэ вуш Кан д ру се віч:
— Мно га па ва жы ны ксёндз про башч, 

па ва жа ныя бра ты і сё стры! У па чат ку 
гэ тай свя той ім шы шчы ра ўсіх ві таю. 
Дзя кую за за пра шэн не сю ды, у ва шу па ра
фі яль ную су поль насць. Я ня ча ста сю ды 
пры яз джаю, але пра яз джа ю чы заў ва жыў, 
што не ка то рыя вё скі, не ка то рыя на се ле
ныя пун к ты па зна ча ны на дзвюх мо вах: 

поль скай і бе ла ру скай. Гэ та знак та ле ран
т нас ці, знак па ша ны да на цы я наль ных 
мен шас цей. Бу дзем ма ліц ца і ра зам з ва мі 
пра сіць бла гас ла вен ня па ўсіх на шых спра
вах, бла гас ла вен ня для ва шай па ра фіі, 
для ва шых вер ні каў, бла гас ла вен ня для 
Бе ла ру сі, бла гас лаў лен ня для ўсіх нас (...)

На ба жэн ства на бе ла ру скай мо ве пра
віў міт ра па літ Кан д ру се віч у сас лу жэн ні 
про баш ча Ка ро ля ка. Міт ра па літ шы ро ка 
і яс на тлу ма чыў сэнс Еван гел ля. Для су
поль най ма літ вы вер ні кам быў на рых та ва
ны бе ла ру скі тэкст ла цін кай.

На ар га не па ды гры ваў ар га ніст з Боць
каў (ён ча сам пры яз джае ў Ор лю на 
ня дзель ныя на ба жэн ствы). Псал мы на 
бе ла ру скай мо ве чы та ла дзяў чы на з Ор лі 
Вік то рыя За леў ская, а спя ва ла Бар ба ра 
Са віц кая (апя кун ка кап лі цы; яна так са ма 
шмат га доў пра цуе гра мад ска і вы дае 
ў кап лі цы хар чы з ЕС для ўбо гіх жы ха роў). 
Прыс луж ваў хла пец Бар тэк Гоф з Ор лі.

Міт ра па літ Та дэ вуш Кан д ру се віч:
— (...) Мо лім ся за ўсіх нас тут пры сут ных 

на гэ тай свя той ім шы, за ўсіх, што пе ра жы
ва юць свае цяж кас ці, за ўсіх, што прый шлі 
сю ды са сва і мі прось ба мі, з па дзя ка мі, 
з ка ян нем на пэў на, каб доб ры і мі лас ці вы 
Бог пры няў на шы ма літ вы. Мо лім ся за хут
чэй шае за вяр шэн не па лі тыч на га кры зі су 
ў Бе ла ру сі, каб ён за вяр шыў ся мір ным шля
хам і каб на ша кра і на маг ла бу да ваць сваё 
шчас це па вод ле прын цы паў ду хоў ных, 
еван гель скіх прын цы паў, про сім.

Мо лім ся да Ай ца Ня бес на га, як на ву чаў 
Езус Хры стус: Ой ча наш, ка то ры ў Ня бё сах 
(...), про сім Ця бе, Па не, збаў нас ад уся го 
зла, дай ла ска ва су па кой у дні на шы, да па
ма жы нам мі ла сэр нас цю Тва ёй, каб бы лі 
мы заў сё ды воль ныя ад гра ху і за ха ва ны 
ад уся ля ка га нес па кою, каб ча ка лі спаў
нен ня шчас лі вай на дзеі і прый с ця Збаў цы 
на ша га Езу са Хры ста...

Пас ля звяр нуў ся ксёндз прэ лат Збіг неў 
Ка ро ляк:

— Шчы ра дзя ку ем Ва шай эмі нен цыі за 
ма літ вы за Бе ла русь, за су па кой, каб усе 
лю дзі маг лі дбаць пра сваю ра дзі му і пра 
ся бе, з па ва гай да ся бе, да дзяр жа вы і да 
за па ве ту Бо жа га. Шчы ра Вам дзя ку ем за 
гэ тую ма літ ву і спа дзя ем ся, што Вы ско ра 
бу дзе це на сва ёй ра дзі ме, ся род сва іх вер
ні каў і яны бу дуць з Ва мі. Дзя куй Вам.

Ар цы бі скуп Та дэ вуш Кан д ру се віч:
— Шчы ра дзя кую ўсім за ар га ні за цыю 

свя той ім шы, асаб лі ва ксян дзу про баш
чу, а так са ма ўсім, хто сён ня прый шоў. 
Доб рае над вор’е, мо жа шмат хто ся дзіць 
у ага ро дах ці ў ле се на гры бах (ус меш ка). 
Коль кі саб ра ла ся, столь кі саб ра ла ся, гэ та 
знак та го, што вы хо ча це так са ма і на бе
ла ру скай мо ве ма ліц ца і ня хай доб ры Бог 
бла гас ла віць вам...

* * *

У Ор лі і на ва кол лі больш сот кі ка та ліц
кіх вер ні каў, ся род іх ёсць і та кія, якія зу сім 
не хо дзяць у кап лі цу а па ка ля дзе пры
ма юць толь кі ба цюш ку. Ёсць і та кія, што 
хо дзяць і ў кап лі цу, і ў цар к ву і пры ма юць 
па ка ля дзе ксян дза а пас ля і ба цюш ку. 
У Ор лі гэ тыя спра вы вель мі скла да ныя 
— у мно гіх ар лян скіх ка то лі каў шмат пра
ва слаў ных прод каў. Та кіх „чы стых” ка то
лі каў амаль ня ма — ка ля двац ца ці асоб 
з лі ку ка рэн ных жы ха роў. У апош ніх га дах 
па я ві лі ся пры ез джыя ка то лі кі, якія — што 
ві даць — не цер пяць мяс цо вай га вор кі 
і пра ва слаў ных, яны на ват не ві та юц ца 
з су се дзя мі, лі чаць пра ва слаў ных лю дзей 
фаль шы вы мі — гэ та я чуў аса бі ста. А дзіў
ней шае яш чэ і тое, што ў лі ку тых, хто з ан
ты па ты яй ад но сіц ца да пра ва слаў ных, 
ёсць і ка рэн ныя ка то лі кі і то на ват з ме ша
ных сем’ яў.

Ча му я пі шу аб гэ тым? Та му што на гэ
тым на ба жэн стве за спа кой на Бе ла ру сі 
бы ло вель мі ма ла ка то лі каў. Гэ та зра зу
ме ла — бо як пой дзе на ма літ ву на бе ла ру
скай мо ве той, хто не цер піць тут на шай 
га вор кі? На дру гі дзень пы таў я не ка то рых 
ка то лі каў, ча му не бы лі на ма літ ве. У ад
каз па чуў я толь кі „Аааа”.

Ад на асо ба ска за ла мне ці ка він ку. Па чу
ла яна ад бе ла ру скі, якая сю ды прый ш ла 
за муж: „Ча го яны [пра тэ сту ю чыя ў Бе ла ру
сі] хо чуць? Там уся го ўдо валь, усё ма юць. 
У нас пры ня ло ся, што ка лі пе ра піс на сель
ні цтва, то пра ва слаў ны ад ра зу бе ла рус. 
Я б тых [мяс цо вых бе ла ру саў] усіх ада сла
ла б ту ды, на Бе ла русь!”

Гэ тае вы каз ван не скан ф ран та ваў я з ін
шым ка то лі кам: „Яна та кая ўжо ёсць і так 
га во рыць. У Ор лі доб ра між са бою жы лі 
і жы вуць пра ва слаў ныя з ка то лі ка мі, уза
ем на гас цю юц ца”.

Ха ця тое мер ка ван не жан чы ны ада
соб ле нае, то — хто ве дае — коль кім та кая 
дум ка ся дзіць у га ла ве. Ка лісь ці па жы лая 
ар лян ская жан чы на (яе муж ка то лік, дзе ці 
хрыш ча ныя ў кас цё ле, а яна пра ва слаў
ная) ска за ла: „Як гэ та ёсць? У ка та ліц кай 
кап лі цы га во рыц ца пра Бо га, Езу са, а на 
ал та ры ві сіць вя лі кі пар т рэт па пы і мо ляц
ца да па пы Яна Паў ла ІІ”.

Са праў ды так ёсць у Ор лі: пе рад ва
чы ма вер ні каў звер ху ві сіць іко на Мат кі 
Бо скай, а пад ёю вя лі кі пар т рэт па пы. Але 
ў кап лі цы ёсць і не ма лы аб раз „Je zu ufam 
To bie” на ба ка вой сця не; ха чу пры га даць, 
што гэ ты аб раз (ко пію ары гі наль на га) на
ма ля ваў у па ло ве 1990х га доў ма стац кі мі 
фар ба мі на льня ным па лат не аў тар гэ та га 
ар ты ку ла, Мі хал Мін цэ віч.

Мае ся мей ныя ка ра ні мя ша ныя, і я гэ
тым га на ру ся. Мой па кой ны баць ка Ян 
па хо дзіў з Ві лен ш чы ны, быў ка то лі кам, 
слу жыў у Вой ску Поль скім, 20 жніў ня 1939 
го да быў ма бі лі за ва ны ў 86ы Пя хот ны 
полк у Ма ла дзеч не, ва я ваў з нем ца мі пад 
Пёт р ка вамТры бу наль скім, яго полк быў 
раз бі ты ўжо 5 ве рас ня. Баць ка тра піў у ня
мец кі па лон, пра бы ваў сям нац цаць ме ся
цаў у ла ге ры ў Хо ер с вер дзе, да 6 сту дзе ня 
1941 го да, ад куль тра піў на пры му со выя 
ра бо ты да баў э ра ў вёс цы Вей х тэ рын 
у Лей п цыг скім па ве це. Па кой ны мой баць
ка тут, у Ор лі, увесь час раз маў ляў на чы
стай бе ла ру скай мо ве.

Мя не ах рыс ці лі ў цар к ве і я ўвесь час 
свят кую абод ва — ка та ліц кія і пра ва слаў
ныя — свя ты. І я та кі ар ля нецмя ша нец, 
але ў са маў ра да вых вы ба рах ка то лі кі на 
мя не не га ла су юць (ап ра ча ад ной ка та ліц
кай сям’і, дзе жан чы на пра ва слаў ная).

* * *
Ка та ліц кае на ба жэн ства на бе ла ру

скай мо ве ў Ор лі мне — і не толь кі мне 
— вель мі па да ба ла ся. Удзель ні ча ла ў ім 
ка ля са ра ка асоб, з ча го толь кі нац цаць 
ар лян скіх ка то лі каў. Бы лі дзве пра ва
слаў ныя жан чы ны (ад на жы ве по бач 
кап лі цы), бы ла ды рэк тар Па чат ко вай 
шко лы ў Ор лі, апош нія бы лі звон ку, 
у тым шмат лі кія ме дыя.

Ка та ліц кае на ба жэн ства на бе ла ру
скай мо ве ў на шым і да лей шым на ва кол
лі вык лі кае і здзіў лен не, і за ці каў лен не. 
З зу сім не а фі цый ных кры ніц да ве даў ся 
я, што міт ра па літ Кан д ру се віч пра жы вае 
ў ад ной з бель скіх пля ба ній.

vЗа пі саў і сфа таг ра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

n Ксёндз прэ лат Збіг неў Ка ро ляк і міт ра па літ Та дэ вуш Кан д ру се віч. На дру гім пла не аб раз „Je zu ufam To bie”, на ма ля ва ны Мі ха лам Мін цэ ві чам
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Юркі ЛУЦКЕВІЧА

100 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі вай ско вец, на стаў нік, адзін 
з кі раў ні коў Бе ла ру скай не за леж ніц кай пар
тыі, вя зень са вец кіх кан ц ла ге раў Юр ка Луц
ке віч на ра дзіў ся 22 каст рыч ні ка 1920 го да 
ў Віль ні. Сын бе ла ру ска га па лі тыч на га дзе я
ча Ан то на Луц ке ві ча, ста рэй шы брат так са
ма вя до ма га бе ла ру ска га дзе я ча Ля во на 
Луц ке ві ча.

Юр ка Луц ке віч быў ах рыш ча ны па вод ле 
каль ві ніс ц ка га аб ра ду. У 1929 го дзе, ка лі 
хлоп чы ку бы ло толь кі 9 га доў, па мер ла ма
ці — Соф’я Луц ке віч, баць ка Ан тон дру гі раз 
ужо не жа ніў ся. Асі ра це лая сям’я жы ла ў ня
ста чы ў ад на па ка ё вай ква тэр цы па ву лі цы 
Піў ной, ад нак Ан тон Луц ке віч ім к нуў ся даць 
сы нам доб рую аду ка цыю. Юр ка скон чыў Ві
лен скую бе ла ру скую гім на зію і Ві лен скую 
элек т ра тэх ніч ную ву чэль ню імя Піл суд ска
га. Да лей быў за лі ча ны ў Вар шаў скі па лі тэх
ніч ны ін сты тут, але прый ш ла па ра пры зы ву 
ў вой ска. На ваб ран ца на кі ра ва лі ў поль скую 
афі цэр скую шко лу. З на ды хо дам Дру гой су
свет най вай ны ў ве рас ні 1939 го да Луц ке віч 
тра піў у ня мец кі па лон, ад куль паз ней быў 
выз ва ле ны. Яш чэ ра ней баць ку — Ан то на 
Луц ке ві ча — арыш та ваў НКВД. Пэў ны час 
паз ней Юр ка Луц ке віч пра ца ваў элек т ра
ман цё рам у Віль ні, жыў у до ме ну мар 2 па 
ву лі цы Піў ной. Ка лі Літ ву ў лі пе ні 1940 го да 
зра бі лі са вец кай рэс пуб лі кай, бра ты Луц ке
ві чы жы лі на паў ле галь ным ста но віш чы.

Ма ю чы за пля чы ма гім на зію і лі цэй, Юр
ка Луц ке віч мог пра ца ваць на стаў ні кам. 
З пры хо дам на тэ ры то рыю БССР нем цаў 
га лоў ны школь ны ін с пек тар ге не раль най 
ак ру гі Бе ла ру тэ нія, свя тар Він цэнт Гад леў
скі, па чаў ар га ні зоў ваць бе ла ру скія шко лы. 
Бра ты Луц ке ві чы ста лі на стаў ні ка мі Ра даш
ко віц кай ся мі га до вай шко лы. Юр ка быў 
яе ды рэк та рам і на стаў ні кам ма тэ ма ты кі, 
а Ля вон вык ла даў бе ла ру скую мо ву і лі та
ра ту ру. На гэ тай пра цы яны бы лі да снеж ня 
1942 го да, а пас ля пе ра е ха лі ў Ба ра на ві чы, 

дзе бы ла пра гім на зія. Бра ты ўвай ш лі ў Бе
ла ру скую не за леж ніц кую пар тыю, а ў 1944 
го дзе ў Бе ла ру скую кра ё вую аба ро ну, ста лі 
яе афі цэ ра мі. У тым жа го дзе эва ку я ва лі ся 
з Бе ла ру сі і пра цяг ну лі служ бу ў дэ сан т ным 
ба та льё не „Даль віц”. Юр ка Луц ке віч пра
ца ваў вык лад чы кам у раз вед валь нады
вер сій най шко ле. Увес ну 1945 го да ра зам 
з Усе ва ла дам Родзь кам бра ты ўцяк лі з Чэ
хіі ў Поль ш чу, дзе пла на ва лі ар га ні за ваць 
ан ты са вец кі рух у Поль ш чы і БССР. Жы лі 
ў Вар ша ве пад проз віш чам Кшы віц кія.

У кан цы 1945 го да Юр ку Луц ке ві ча арыш
та ва лі ў Вар ша ве і вы да лі ў Са вец кі Са юз. 
З фар му лёў кай „за суп ра цу з ня мец кафа
шыс ц кі мі за хоп ні ка мі” быў пры га во ра ны 
да 25 га доў са вец каста лін ска га кан ц ла ге
ра. Тэр мін зня во лен ня ад бы ваў на Ка лы
ме. Ма ю чы дып лом элек т ра тэх ні ка, на ват 
у зня во лен ні пра ца ваў па спе цы яль нас ці, 
быў так са ма фель ча рам — тут пры да ло ся 
ве дан не ла цін скай мо вы.

Выз ва лі лі Юр ку Луц ке ві ча толь кі 14 жніў
ня 1956 го да. Пас ля выз ва лен ня ён вяр нуў
ся ў БССР у 1957 го дзе і неў за ба ве пе ра е хаў 
у Віль ню. Пра ца ваў у сі стэ ме Мі ні стэр ства 
бу даў ні цтва Лі тоў скай ССР у элек т ра ман
таж ным трэс це. Быў элек т ра тэх ні кам 6га 
раз ра ду, але фак тыч на пра ца ваў ін жы не
рам. Ня гле дзя чы на тое, што з яго зня лі су
дзі масць, рэ а бі лі та ва ны не быў.

Яш чэ ў час ад бы ван ня зня во лен ня па зна
ёміў ся са сва ёй бу ду чай жон кай, маск віч
кай Ні най Злы гос це вай, ма ла дзей шай на 
15 га доў, якая ў 1967 го дзе пе ра е ха ла ў Віль
ню. Юр ка Луц ке віч усы на віў дзі ця Ні ны ад 
пер ша га шлю бу — хлоп чы ка Сяр гея. Пас ля 
гэ та га ў но вай сям’і на ра дзі лі ся яш чэ дач ка 
Але ся і сын Іван. Дач ка ста ла дэ фек то ла
гам, а сын — джа за вым му зы кан там.

Па мёр Юр ка Луц ке віч 12 жніў ня 1992 го
да ў Віль ні.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У лю дзей, асаб лі ва паза ме жа мі Бе ла ру
сі, якія не над та ці ка вяц ца па лі ты кай, ця пе
раш нія бе ла ру скія пра тэ сты вык лі ка юць па 
мен шай ме ры не па ра зу мен не. Маў ляў, што 
там та ко га бы ло не так, што бе ла ру сы вый
ш лі на ву лі цу не ча га пат ра ба ваць. Цяж ка ад
ра зу пат лу ма чыць, што гэ ты пра тэст на коп
лі ваў ся га да мі і ён быў бач ны та му, хто меў 
рас п люш ча ныя во чы. Гэ тыя лю дзі здаў на 
зра зу ме лі сут насць лу ка шэн каў ска га рэ жы
му, рас па вя да лі пра пры чы ны не за да валь
нен ня шмат і не ад ной чы. Праў да, слу хаць 
іх тыя, хто па лі ты кай не ці ка віў ся, не ха це лі. 
Але ёсць кні гі, якія вы да ва лі ся за доў га да 
сё лет ніх пра тэ стаў, пра чы таў шы якія мож
на мно гае зра зу мець.

Бе ла ру ская аса цы я цыя жур на лі стаў 
(БАЖ) яш чэ ле тась ства ры ла сайт у ін
тэр нэ це, які мае наз ву „Га ле рэя БАЖ”. Ён 
мес ціц ца па ад ра се http://gal le ry.baj.by і на 
да дзе ны мо мант змяш чае пе ра лік кніг жур
на лі ста і пуб лі цы ста Аляк сан д ра Там ко ві ча. 
„Свет па ба чы лі ўжо не каль кі дзя сят каў яго 
кніг, у якіх пе рад на мі паў стае су час ная Бе ла
русь у выг ля дзе лё саў лю дзей, якія бу да ва лі 
і пра цяг ва юць бу да ваць гэ тую са мую су час
насць род най кра і ны”, — рас па вя да ец ца на 
ста рон цы „Кні гі”, якая ідзе пер шай у пе ра лі
ку руб рык з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня. 
Пра аў та ра не вя лі кія бі яг ра фіч ныя да ныя 
па да юц ца на га лоў ная ста рон цы сай та.

Пе ра лік на зваў кніг, кож ная з якіх вя дзе 
на асоб ную ста рон ку, па да дзе ны ў ал фа віт
ным па рад ку. І пер шай ідзе „Арыт мія, аль бо 
Код суп ра ці ву”. Яна вый ш ла ў 2012 го дзе 
ў ра сій скім Сма лен ску. „«Арыт мію» пра па
на ваў на стаў нік у жур на лі сты цы Аляк сандр 
Улі цё нак, за што яму — асоб ны «Дзя куй!». 
Са праў ды, гэ тае сло ва ў на шай кра і не мож

на ўжы ваць і не ў ме дыч ным пла не. Так 
што ге роі на ры саў у ней кім сэн се не толь кі 
ства ра юць най ноў шую гі сто рыю Бе ла ру сі, 
але і да па ма га юць гра мад ству паз ба віц ца 
не бяс печ ных хва роб — інер т нас ці і абы я ка
вас ці. А «Код суп ра ці ву» ад май го дру го га 
рэ дак та ра — Аляк сея Ка ра ля. Кры ху па
ра дак саль на, але да даць яго я вы зна чыў 
перш за ўсё та му, што ге роі гэ тых на ры саў 
зма га юц ца за тое, каб вяр нуць усім нам нар
маль ны рытм”, — га во рыц ца ў ана та цыі Там
ко ві ча да кні гі, якая як і ін шыя не змеш ча на 
на сай це ў элек т рон ным выг ля дзе. За раз, 
пад час пра тэ стаў, мож на свед чыць, што бе
ла ру скае гра мад ства ак тыў на паз баў ля ец
ца інер т нас ці і абы я ка вас ці. Гэ та зна чыць, 
што аў тар, на пі саў шы гэ тую кні гу, да сяг нуў 
сва ёй мэ ты.

Вар тай ува гі па да ец ца і кні га „Жыц цё 
пас ля кра таў”, якая вый ш ла ў 2013 го дзе 
і рас па вя дае пра тых, хто быў зня во ле ны 
ў вы ні ку пас ля вы бар чых па дзей 2010 го да. 
„Прай ш ло два га ды пас ля па дзе яў, якія ўжо 
ўвай ш лі ў най ноў шую гі сто рыю Бе ла ру сі 
як «Плош ча2010». Ад нак для мно гіх дзень 
19га снеж ня 2010га го да яш чэ не скон чыў
ся, ён доў жыц ца і сён ня, бо да гэ та га ча су 
ў тур мах зна хо дзяц ца не ка то рыя з тых, хто 
сва і мі лё са мі ства раў тое ма гут нае суп раць
ста ян не, якое ўзру шы ла кра і ну і да гэ та га 
ча су ад бі ва ец ца пуль су ю чым бо лем у на
шым гра мад стве”, — пі саў та ды Аляк сандр 
Там ко віч.

А ў той па мят ны год аў тар вы пус ціў яш чэ 
ад ну кні гу, якая мо жа пат лу ма чыць мно гае, 
што ад бы ва ец ца за раз. „З ча го па чы на ец ца 
сва бо да” — рас по ве ды пра тое, што сва бо да 
як і дрэ ва паў стае з ма лень ка га зяр нят кі.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

дру гую ўзна га ро ду ў ка тэ го рыі ста рэй шых 
вуч няў па чат ко вых школ.

Аг неш ка Ці ха нюк з бел му зея ска за ла, 
што пры ацэн цы прац чле ны жу ры звяр та
лі ўва гу, між ін шым, на су гуч насць зме сту 
пра цы з ло зун гам кон кур су «Я на ра дзіў ся 
тут».

— На пра цы Аляк сан д ры Жу ка віц кай 
з Ор лі ёсць прак тыч на ўсё най важ ней шае. 
На ра бо це ві даць баць коў Аляк сан д ры 
з дзяць мі, руч нік з над пі сам пабе ла ру ску 
«Я на ра дзіў ся тут», вы шыў ку з бе ла ру скі мі 
ўзо ра мі на ім, цар к ву, кас цёл, сі на го гу, дом, 
дзе яна жы ве і пры ро ду Ар лян скай гмі ны, 
якую дзяў чын ка ба чыць у сва ім на ва кол лі, 
з дрэ ва мі, птуш ка мі і вет ра ка мі. Аляк сан д
ра спа сы ла ец ца на тра ды цыю і па каз вае 
су час насць мес ца, дзе жы ве, — ска за ла Аг
неш ка Ці ха нюк.

Аляк сан д ра Жу ка віц кая ра да ва ла ся, 
што за сваю пра цу ат ры ма ла пер шую 
ўзна га ро ду ў ка тэ го рыі ма лод шых вуч няў 
па чат ко вых школ. Яе ма ма Эва Жу ка віц
кая за я ві ла, што пра цу яе дач ка вы ка на ла 
цал кам са ма стой на, а яна толь кі пра па на
ва ла Аляк сан д ры дэ та лі, якія мож на бы ло 
да ба віць на кар ці не.

— Да ўдзе лу ў кон кур се маю дач ку і яе 
дзве сяб роў кі за ах во ці ла Тац ця на Ан д рац
кая — на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў Па чат
ко вай шко ле ў Шу дзя ла ве. Мне так са ма 

спа да баў ся гэ ты кон курс, які даз ва ляе дзе
цям вы я віць сваю крэ а тыў насць і зап рэ
зен та ваць між ін шым тыя мес цы, сім ва лы 
і асо бы, якія ім да ра гія і важ ныя, — за я ві ла 
жур на ліст ка Анэ та Пры ма каОнішк.

— Я на пра цы прад ста ві ла ла ся, яко га 
ба чы ла ка ля мес ца, дзе мы жы вем. На ры
са ва ла цар к ву і ін шыя бу дын кі, якія ёсць 
у на шым на ва кол лі, — пе ра лі чы ла Ана ста
сія Онішк з Хмя леў ш чы ны Са коль ска га па
ве та, якая ў кон кур се ат ры ма ла вы лу чэн не 
ў ка тэ го рыі ма лод шых вуч няў па чат ко вых 
школ.

— Я зап ра па на ва ла сы ну пры няць удзел 

у кон кур се. Вы ка наў ён пра цу мя ша най 
тэх ні кай і я ра да, што ат ры маў дру гую ўзна
га ро ду ў ка тэ го рыі ма лод шых вуч няў. Мы 
жы вем у Бе ла сто ку, але пра ца ты чыц ца 
вё скі Ас ло ва, рас па ло жа най не па да лёк 
ад Ся мя тыч, — ска за ла Мар та Ка рон ка. Яе 
сын Ян Ка рон ка ска заў, што вя ду чым ма ты
вам пра цы бы ла драў ля ная ха та ў мес цы 
жы хар ства пра ба бу лі, ад куль за ста лі ся не
за быў ныя ўспа мі ны.

У ка тэ го рыі да школь ні каў пер шую 
ўзна га ро ду ат ры ма ла Мі ле на Гра мац кая 
з Гай наў кі, дру гую ўзна га ро ду ка мі сія прыз
на чы ла Ан не Бар та шук з Гай наў кі і Ма тэ
ву шу Ка лі ноў ска му з Лі пін. Трэ цюю ўзнаг

ро ду ат ры ма ла Алі вія Ка зак з Гай наў кі. 
Ся род вуч няў ма лод шых кла саў трэ цюю 
ўзна га ро ду жу ры прыз на чы ла Ар ка дзію 
Ка лі ноў ска му з Лі пін. У ка тэ го рыі вуч няў 
ста рэй шых кла саў трэ цюю ўзна га ро ду 
ат ры ма лі Юс ці нія Астап ко віч і На тал ля 
Гла вац кая з Гай наў кі. Дру гое мес ца ся род 
вуч няў ся рэд ніх школ за няў бел лі цэ іст Пат
рык Ян чук з Гай наў кі. Ма лод шыя дзет кі 
пры бы лі на спат кан не са сва і мі баць ка мі 
і на стаў ні ка мі, якім па каз ва лі свае пра цы. 
Ра дасць бы ла вя лі кая ў тых дзе так, якіх ра
бо ты бы лі ўзна га ро джа ны або вы лу ча ны 
і тра пі лі на кон кур с ную вы ста ву.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг

n Ян Ка рон ка з Бе ла сто ка n Ана ста сія Онішк з Хмя леў ш чы ны
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25.10 — 31.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 24-26.10. раз вя жаш спра ву, 
з якой ніх то не даў бы ра ды. Да кан ца бу дзеш 
зма гац ца за чы ёсь ці сэр ца. Уме ла вы ка ры ста еш 
кож ную сі ту а цыю, каб да біц ца свай го. Шчас це 
і пры хіль насць лю дзей. Хоць свет мо жаш уба-
чыць у чор на-бе лым ко ле ры, край насць та бе 
не заш ко дзіць. Мо жаш ста рац ца за па вы шэн не.
(21.04. — 21.05.) 30-31.10. не зра бі па мыл кі, 
узяў шы мі ма лёт ную жарсць за сап раў д нае па-
чуц цё. Шмат пры ем нас ці і ра дас ці. Да сі ра ды 
ў фі нан сах і кі ра ван ні боль шы мі пра ек та мі. Мо-
жаш пад пі саць важ ную да мо ву. За тое кры ху 
ас лаб лен ня ар га ніз му, та му прыс лу хоў вай ся да 
на ват ма лых ня мог лас цей; каб хва ро ба хут ка не 
раз ві ну ла ся.
(22.05. — 22.06.) 24-26.10. вы я віц ца праў да, пра 
якую ты не ха цеў бы ве даць. Аж пас ля 28.10. да-
ве да еш ся, як ста яць спра вы ў па чуц цях. Пе раш ка-
джаць та бе бу дзе бю рак ра тыя, лепш мо не пад-
піс вай да моў, не па чы най суп ра цы, но вай ра бо-
ты. Слу хай па рад і ву чы ся на чу жых па мыл ках. Не 
ўпу скай дэ та ляў, бо мо гуць ака зац ца быць вель мі 
важ ны мі. Дбай аб свой іму ні тэт.
(23.06. — 23.07.) 24-26.10. зор кі па мо гуць та-
бе да га ва рыц ца з цяж кі мі клі ен та мі. На пра цы 
маг чы мыя пе ра стоі; збі рай да ку мен ты і ін фар ма-
цыі. Ас ця рож на вы да вай гро шы. Не бя ры ця пер 
па зык. Ка лі на чым сь ці та бе за ле жыць, уз б рой ся 
ў цяр п лі васць. Не па ву чай сяб роў. Апы неш ся 
ў важ ны час і на па трэб ным мес цы. Моц нае зда-
роўе, але піль нуй ся ад стрэ су.
(24.07. — 23.08.) Мо гуць па я віц ца праб ле мы 
ў ха це, якія мо гуць лег чы це нем на ста сун кі на 
пра цы. Але хо піць та бе ап ты міз му і доб рых за-
дум. Пас ля 28.10. уз на га ро да за тур бо ты ў па-
чуц цях. Леў, які ма рыць стаць кі раў ні ком сва ёй 
фір мы — ця пер твой час!. Вы ні кі на пра цы бу-
дуць най леп шыя, ка лі не бу дзеш са пер ні чаць. 
Фі нан са ва не пад гор ку, але не мрой аб вя лі кай 
фар ту не, і не ра скід вай ся гра шы ма, каб лі ста пад 
не су стрэць з даў га мі.
(24.08. — 23.09.) 24-26.10. бу дзеш умець зма-
гац ца за сваё, ні ко га не аб ра жа ю чы. Да 28.10. 
да сі ра ды з ней кай праб ле май. Вы пад ко ва здзей-
с ніц ца твая ма ра. Ат ры ма еш да па мо гу, якой не 
спа дзя еш ся. Мо жа аха піць ця бе но вая жарсць. 
У па чуц цях — про ста як у каз цы! Мо жаш спа дзя-
вац ца пе ра ло му ў су до вых спра вах. Знай дзі 
са бе куд ла та га сяб ра — ён ут ры мае ця бе ў доб-
рай фор ме і пра го ніць чор ныя дум кі.
(24.09. — 23.10.) Пе ра мо жаш кож ную пе раш-
ко ду. Мо жаш сяг нуць вяр шынь з ве рай у ся бе 
і з няў рым с лі вас цю. Пра ца не пой дзе дар ма, 
а вы ні кі бу дуць неў за ба ве. Цу доў на ў кам па ней-
скім пла не, но выя зна ём ствы, пас ля пра цяг кан-
так таў, але ас ця рож на — хут чэй ан лайн. Блі ску-
часць, ін тэ лі ген т насць га ран ту юць пос пех, аб 
якім ін шыя ма раць. Мо гуць да ку чаць та бе ныр кі, 
піль нуй ся, каб не па ла мац ца.
(24.10. — 22.11.) 25, 26.10. уда дуц ца спра вы 
з жыл лём ва ўста но вах, у су дзе. 24-26.10. ты 
як спрыт ны іг рок вы ка ры ста еш усе саб ра ныя 
ра ней ін фар ма цыі, на ват з плё так. Усё, што пач-
неш, кон чыц ца пос пе хам. Уме ла ідзеш упе рад. 
Па зі тыў ная энер гія. Най важ ней шыя жыц цё выя 
ру хі вы ка най адзін. Асо ба, якая ва кол ця бе ро-
біць за мя шан не, ака жац ца быць няш код най. 
Піль нуй зда бы та га! Не злуй ся, асаб лі ва на ву лі-
цы! Не пад ха пі вост рай ін фек цыі
(23.11. — 22.12.) 28.10. на тва ёй да ро зе ста не 
асо ба, да якой з пер ша га паг ля ду ад чу еш ця гу. 
Страль цы ў па ры, не будзь це са маў пэў не ны мі 
— му сі це па ста рац ца зноў ку ача ра ваць пар т-
нё ра. Пас ля 28.10. за па ну еш над усім у ха це 
і ся род сяб роў, ха ця прый дзец ца звяр нуц ца да 
чу жых асоб. Але ас ця рож на раз бі рай ся ся род 
но вых зна ё мых. Пас ля 28.10. ляг чэй бу дзе знай-
с ці пра цу. Бу дзеш спраў ны, лоў кі. Ка ля 28.10. 
не ўва ходзь у спрэч кі, доб ра пад рых туй ся да 
эк за ме наў.
(23.12. — 20.01.) Уда ла да га во рыш ся з усі мі 
і ат ры ма еш усё што за хо чаш. 24-26.10. ча кае 
ця бе вель мі ўда лая па ез д ка, але моц на піль нуй 
сваё зда роўе. Няб ла га ў ін та рэ сах. Зда бу дзеш 
сваё, а маг чы мым са пер ні кам па ка жаш іх мес ца 
ў ра дзе! Вы ка ры стай дроб ны, хоць не паў тор ны 
шанц. Ды не аб мі не ця бе дан тыст! Ка зя рог з ІІІ 
дэ ка ды — на га з га зу!
(21.01. — 19.02.) 29-31.10. па ка жаш сваю не-
за леж насць мыш лен ня і ары гі наль ныя за ду мы. 
Хут кія пос пе хі. Не ад маў ляй ся ад зап ра шэн няў! 
За хап ля ю чыя рэф лекс, ра шу часць, хут касць дзе-
ян няў, ад важ ныя ра шэн ні. Ка лі бу дзеш сва там, 
неў за ба ве за гу ля еш на вя сел лі! Не рас па вя дай 
сак рэ таў. Пад ля чы ка ле ні і су ста вы, зад бай аб 
свае нер вы, паз бя гай кан ф лік т ных сі ту а цый.
(20.02. — 21.03.) Пра ца бу дзе пры ем нас цю, 
а твае за ду мы бу дуць мець прыз нан не. 24-
26.10. выс вят лен не ад но сін, у ста рых па рах но-
вае зблі жэн не. 25, 26.10. паб’ еш кон т р кан ды да-
таў, ідэ аль ны час на раз мо вы, зда ван не эк за ме-
наў; паг лыб ляй но выя нап рам кі ве даў, на ват ка лі 
ў ву чо бу трэ ба за ін ве ста ваць — неў за ба ве ад 
гэ та га бу дзеш мець пры быт кі. Іг рай у ла та рэю. 
Па ка жац ца з ця бе не ма лы ма стак; спа лу чыш ра-
цы я наль нае з гэ тым, ча го ро зум не ахо піць!

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.
лёг кі ве ця рок з мо ра або на мо ра = 9 _ 10 _ 11 _ 29 _;
не вя лі кі ля сок у... Гай наў цы = 14 _ 31 _ 32 _;
ура чы стая ме ло дыя, сім вал дзяр жаў нас ці = 26 _ 27 _ 12 _ 30 _;
пса лом ш чык = 7 _ 13 _ 20 _ 21 _;
за мін ка ў ру ху ка ня ў... раз бой ні ка = 22 _ 23 _ 8 _ 5 _;
на пры клад, ікол = 6 _ 15 _ 16 _;
го рад між По лац кам і Ба ры са вам = 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 24 _ 19 _;
пар т нёр ка баць кі = 28 _ 25 _ 18 _ 17 _;
хвой нае дрэ ва ў... на ці ску = 34 _ 35 _ 33 _.

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

віль ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 39 ну ма ра
Бра га, ве ра, гаць, код, ку мір, лён, лі па, пе на, печ, са ха, сон ца.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ра шэн не: Доб ра га кар ч ма не пап суе, лі хо га кас цёл не нап-
ра віць.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Яну Міхалюку з Чыжоў.

Но вая свят лі ца
Му ра ва ную свят лі цу па бу да ва лі 

ў вёс цы Но вая Лу ка (па ву лі цы Яся нё-
вай) На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та. Буд ма тэ ры я лы пры вез лі з не-
да лё кай ад сюль ке ра міч най фаб ры кі 
ў Ста рым Ляў ко ве. Пры го жы бу ды нак 
ак ру жа юць веч на зя лё ныя хва ё выя 
вы со кія дрэ вы.

Свят лі ца ў Но вай Лу цэ мае сем 
акон, адзін ува ход і спе цы яль ны пад’-
езд з по руч ня мі для на вед валь ні каў 
на ка ля сках. У свят лі цу пры вез лі клуб-
нае аб ста ля ван не. Мае яна ку хон ны 
па кой чык, у якім, між ін шым, у элек т-
рыч ным чай ні ку мож на за ва рыць ва-
ду на ка ву або гар ба ту.

За раз у вок нах па ве сі лі пры го жыя 
фі ран кі ды ста яць ва зо ны з квет ка мі 
ве ра су. Зі мой клуб нае па мяш кан не 
бу дзе абаг ра ваць ка фель ная печ ка 
г.зв. сця ноў ка. Ужо на рых та ва лі кры-
ху дроў.

Тэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

Кра ма 
ў Ста рым Ляў ко ве
Гмін ная спул дзель ня (ГС) у На раў цы 

Гай наў ска га па ве та іс нуе шмат га доў. За-
раз яна мае ад ны толь кі пра дук то выя 
кра мы, між ін шым, у Аль хоў цы, На раў цы, 
Плян це і Ста рым Ляў ко ве. Яны вель мі 
па трэб ныя жы ха рам вё сак, да іх ім най б-
лі жэй і най вы гад ней. ГСаў скія кра мы доб-
ра пра цу юць. Вя до ма, кан ку рэн т ных жа 
крам шмат. Ёсць кра мы, між ін шым, ПСС 
„Спо лэм”, „Ар ге лян”, „Бяд рон ка”, „Ашон” 
і пры ват ныя.

Но ва ляў коў цы хва ляць доб рую пра цу 
кра мы ГС у Ста рым Ляў ко ве На раў чан-
скай гмі ны. Яны звяр ну лі ся да мя не, каб 
я пра яе на пі саў у „Ні ву”. Па куп кі мож на 
тут ра біць цэ лы дзень. Ма ла дыя пра даў-
ш чы цы кла по цяц ца, каб клі ент вый шаў 
з кра мы за да во ле ны, каб усё яму пат-
рэб нае мог ку піць. Па да ба ец ца кож на му 
па куп ні ку вет лі вае аб с лу гоў ван не. У ся рэ-
дзі не кра мы па ра дак, пры го жыя па лі цы 
і пры лаў кі, доб рае элек т ра ас вят лен не.

За раз у ста ра ляў коў скай кра ме ад п ра-
ві це пісь мо і ін шую па сыл ку, зап ла ці це ра-
ху нак за элек т ра э нер гію, ку пі це кар ту для 
па паў нен ня ма біль на га тэ ле фо на, гэ так 
зва ную рас пал ку ў па ке тах, а так са ма ба-
лон з га зам. (яц)

Мы з „Ні вай”
круг лы год
Каст рыч ніц кія ну ма ры 

„Ні вы” № № 40, 41 і 42 чы та-
лі шмат лі кія жы ха ры вё сак 
На раў чан скай гмі ны Гай наў-
ска га па ве та, між ін шым, 
Аль хоў кі, Гуш чэ ві ны, Но ва га 
Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, 
Ле шу коў, Міх наў кі, На раў кі, 
Но він, Плян ты і Се мя ноў-
кі, а так са ма мае зна ё мыя 
з Гай наў кі. Род ны ча со піс 
чы та лі, між ін шым, рад ныя 
з Гуш чэ ві ны, Ста ро га Ляў ко-
ва, Но ва га Ляў ко ва, Плян ты 
і Се мя ноў кі. 42 ну мар „Ні вы” 
ад 18 каст рыч ні ка г.г. я выс-
лаў бра ту Мі ха сю ў Шчыт на. 
Яго ці ка вяць вест кі з род най 
вё скі Но вае Ляў ко ва і ва ко лі-
цы. А ў гэ тым ну ма ры яны 
бы лі.

У ня дзе лю, 18 каст рыч-
ні ка г.г. зра біў я здым кі вер-
ных і шмат га до вых чы та чоў 
бе ла ру ска га ча со пі са Ве ры 
Клі мюк з Плян ты і Ві та ля 
Скеп кі з Но ва га Ляў ко ва 
На раў чан скай гмі ны. Пра іх 
я пі саў ра ней, а здым кі зра-
біў ім упер шы ню і не інакш 
— з „Ні вай”.

Тэкст і фо та 
Ян кі Це лу шэц ка га

Ве ра Клі мюк

Ві таль Скеп ка
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ХІ раз дзел біб лей скай кні гі Быц
цё: „Пас ля па то пу лю дзей на 
зям лі ўсё боль ша ла і боль ша
ла. Па во дзі лі яны ся бе так, 

як і тыя, што жы лі пе рад па то пам. Ка ры
ста лі ся яны ад ной мо вай, ад ною га вор
кай, пам на жа лі рас пу сту. Ад ной чы саб
ра лі ся ў гурт і па ча лі раз ва жаць і да ваць 
па ра ды адзін ад на му, ка жу чы: «Па куль 
яш чэ па зям лі не рас ся лі лі ся, да вай це 
па бу ду ем са бе го рад і ве жу, каб яна аж 
ня бё сы кра на ла і прас ла вім ся бе як на
ле жыць». А коль кі бы ло пы хі і гор дас ці 
ў гэ тым на ро дзе. Як ім па да ба ла ся гэ тая 
за ду ма. Нат х нё на і заў зя та яны па ча лі 
бу даў ні цтва. Бог па гля дзеў на іх га на ры
стыя тва ры і ска заў: «Вось, на род адзін 
і мо ва ва ўсіх ад на; і не ад мо вяц ца яны 
ад та го, што на ду ма лі зра біць. Сы дзем 
да іх і пе раб лы та ем там мо ву так, каб 
яны не ра зу ме лі адзін ад на го». Гас подзь 
пе раб лы таў мо ву, і бу даў ні кі не ра зу ме лі 
адзін ад на го. Ра бо ту спы ні лі. Ані ве жы, 
ані го ра да яны не па бу да ва лі. І лю дзі, не 
ра зу ме ю чы адзін ад на го, па ўсёй зям лі 
рас се я лі ся”.

Іс ну юць і ін шыя апі сан ні гэ та га сю жэ
та, та кое на пры клад: „Па вод ле ад ной 

з ле генд, лю дзі збун та ва лі ся су праць 
Бо га. На якой ас но ве Ён за няў вер х ні 
свет, кі да ю чы лю дзям свет ніж ні. Збу ду
ем ве жу да Ня бё саў і на вер се па ста вім 
іда ла з мя чом скі ра ва ным су праць Бо га. 
Ве жу бу да ва ла шэс ць сот ты сяч ча ла век 
ця гам са ра ка трох га доў. І да цяг ну лі збу
да ван не да та кой вы шы ні, што да стаў ка 
ад ной цэг лы з зям лі на верх зай ма ла 
цэ лы год. І ка лі та кая цэг ла нез на ро кам 
па да ла і раз бі ва ла ся аб зям лю, то лю дзі 
гор ка пла ка лі. А ка лі па даў і за бі ваў ся ча
ла век, то апош нія бы лі раў на душ ны мі да 
та кой па дзеі. Гас подзь спяр ша да зво ліў 
пра даў жаць та кую без ра зум ную ра бо ту, 
мяр ку ю чы, што яны са мі сха мя нуц ца 
сва ёю не да рэч нас цю, але на да рэм на. Та
ды змя шаў Ён іх мо вы і, не ра зу ме ю чы ся 
ўза ем на, лю дзі спы ні лі бу да ван не ве жы. 
Част ка іх бы ла за ме не на ў малп, злых ду
хаў, дэ ма наў і зда ней”.

Та кія сю жэ ты паў ста ва лі не толь кі 
ў Ме са па та міі, дзе зна хо дзіў ся Ва ві

лон, яны бы лі пры сут ныя і ў ін шых част
ках зям но га ша ра, у тым лі ку ў Чор най 
Аф ры цы і ў Чыр во най Аме ры цы. Тлу ма
чэн ні гэ тай ле ген ды зво дзяц ца агуль на 
да та го, што ча ла ве ку нель га за над та 
бу я ніць, што ён з’яў ля ец ца толь кі ма лень
кай кру пін кай у кас міч ным вы мя рэн ні. 
Што трэ ба пе рад ве ліч чу Кос ма су за ха
ваць адэк ват ную сціп ласць. Да рэ чы, ле
ген да пра бу даў ні цтва ся га ю чай Ня бё саў 
ве жы — не адзі ны біб лей скі сю жэт зак лі
ка ю чы да па мяр коў нас ці. Па доб ны сэнс 
ня се так са ма ра сказ пра ад ну з па дзей 
з удзе лам ста ра за па вет на га пра ро ка Іліі:

Мі на лі га ды і змя ня лі ся ца ры. Ад ной
чы ў Із ра і лі на пра стол узы шоў Ахаў 

— са мы бяз бож ны цар. Да яго ў Із ра і лі 
не бы ло па доб на га. У Аха ва бы ла жон
каязыч ні ца, на зы ва лі яе Іе за вель. Яна 
пе ра ка на ла му жа пак ла няц ца Ва а лу. 
Ва ал быў га лоў ным фі ні кій скім бо гам, 
ле ген дар ным ула да ром бу рай, гро мам, 
ма лан кай і даж джом, да ра валь ні кам 
даб ра бы ту. На стаў час за су хі ў Із ра і лі — 
доў жы ла ся яна тры з па ло вай го да. Ілія 
пай шоў та ды да Аха ва і ска заў яму што 
трэ ба пак ла няц ца толь кі ад на муадзі на
му сап раў д на му Бо гу. Каб пе ра ка нац ца, 
які Бог ме на ві та са праўд ны, за пра па на
ваў пры нес ці ах вя ры, не пад к лад ва ю чы 
аг ню, каб са праўд ны Бог па слаў на ах
вя ра ван не агонь з Ня бё саў. Ча ты ры ста 
пяць дзя сят Ва а ла вых жра цоў цэ лы 
дзень за клі ка лі свай го бо га, але агонь на 
іх ах вяр ні ку не па я віў ся. Ілія сваю ах вя ру 
па ліў ва дою, за тым па ма ліў ся, на яго ны 
ах вяр нік сы шоў агонь і спа пя ліў ах вя ру 
ра зам з ах вяр ні кам. А пас ля Ілія па ма ліў
ся аб даж джы і за су ха скон чы ла ся...

Яш чэ вяр ну ся да ле ген ды пра Ва ві
лон скую ве жу. Яе бу даў ні кі бы лі рас

се я ны па ўсім све це, ста лі га ва рыць на 
роз ных мо вах. Ад нак за раз бач ны ад ва
рот ны пра цэс — гла ба лі за цыя, у вы ні ку 
якой коль касць моў хут ка змян ша ец ца, 

быц цам усё вяр та ла ся да адзі най уні вер
саль най мо вы. І лю дзі быц цам ссей ва
юц ца з уся го све ту ў аа зі сы даб ра бы ту. 
Мо вы ссей ва юц ца, за тое хут ка рас це 
коль касць рэ лі гій ных плы няў. І маг чы ма, 
што тая ле ген да пра бу да ван не Ва ві лон
скай ве жы не ад но сіц ца да ко ліш ня га, 
але да на ша га ча су, ка лі лю дзі рвуц ца 
ў Ня бё сы не па цаг ля ных пры ступ ках, 
а шу ка ю чы ту ды сце жак па кан фе сій ных 
пры ступ ках. Для прык ла ду, уз ні ма ю чы 
пад ня бё сы ін шых лю дзей у якас ці свя
тых, у якас ці та кіх ду хоў ных чы ноў ні каў, 
якія ма юць уяў ны до ступ да Пра сто ла...

Рва нуў ся і я ў бок ня бё саў, але ж па ра 
і зям лі на шай крыш ку пры свя ціць 

ува гі. Вось ня даў на па бы ваў я ў бе ла веж
скай цар к ве. І там, як на да ло ні, па ба чыў 
тыя сю жэ ты, пра якія але га рыч на ра
сказ ва ец ца ў Біб ліі...

Бе ла веж ская цар к ва бы ла зму ра ва на 
ў 1890х га дах з во лі ца ра Аляк сан д

ра ІІІ. Ві кі пе дыя: «Храм быў уз ве дзе ны 
на мес цы драў ля най цар к вы з пер шай 
па ло вы ХІХ ста год дзя, якая пас ля зня
сен ня бы ла пе ра не се на ў вё ску Трас цян
ка на мо гіл кі. У сту дзе ні 1895 го да но вая 
цар к ва бы ла ас ве ча на, лі чы ла ся яна 
най п ры га жэй шай у Гро дзен скай гу бер ні. 
Бу доў ля бы ла ўзве дзе на з чыр во най цэг
лы, якую на мес цы вы раб ляў за про ша

ны з Вер х няй Сі ле зіі не мец Юлі ус Карл 
Мі лер. На фун да мен ты бы лі ска ры ста ны 
ча са ныя ка мя ні з Бе ла веж скай пуш чы. 
Кор пус хра ма вян ча лі два ку па лы. Адзін 
з іх быў пры зна ча ны на зва ні цу. Звон, 
ва гою ў 125 кі ла гра маў, быў так го лас ны, 
што ў спры яль ных ат мас фер ных умо вах 
чу ваць яго бы ло на ак ра і нах Бе ла веж
скай пуш чы. З СанктПе цяр бур га быў 
пры ве зе ны іка на стас з кі тай ска га фар
фо ру. Усе пра цы бы лі за вер ша ны ў 1897 
го дзе на пя рэ дад ні ві зі ту ў Бе ла ве жу ца
ра Мі ка лая ІІ».

І да лей: «1 ве рас ня 1939 го да ня мец кія 
са ма лё ты скід ва лі бом бы на Бе ла ве

жу і ад на тра пі ла не пас рэд на ў цар к ву, 
дру гая ляг ла ка ля яе паў ноч най сця ны, 
ад вы бу хаў па бу до ва бы ла моц на паш ко
джа на. Вы бу хо вая хва ля вы бі ла вок ны 
і дзве ры, аскол ка мі паш ко дзі ла іка на
стас. З ку па ла і прыт во ра ўпа лі кры жы. 
Свя тар Свя таМі ка ла еў скай цар к вы 
Клаў дзій Пуш кар скі, які па чаў слу жыць 
у гэ тым хра ме з 1 мая 1939 го да, пак ла
па ціў ся пра ад наў лен не па ру ша на га. Дэ
ле га ты, ап ра ну тыя ў на род ныя да мат ка
ныя строі, па яго най прось бе скі ра ва лі ся 
ў Бер лін, і гер ман скія ўла ды ака за лі да па
мо гу ў ад ра джэн ні цар к вы. Ад наў лен не 
па ча ло ся 1 чэр ве ня 1943 го да. Ап роч 
гро шай, вы дзе ле ных ня мец кай ула дай, 
збі ра лі ся ах вя ра ван ні з Бе ла веж ска га 

і ін шых пры хо даў. Пе ра ліч ва лі ся гро шы 
з усёй Гро дзен скай епар хіі. Ра мон т ныя 
ра бо ты доў жы лі ся ча ты ры з па ло вай 
ме ся цы. 17 каст рыч ні ка 1943 го да ад бы
ло ся ўра чы стае ас вя чэн не ад ноў ле на га 
хра ма. У пер шыя пас ля ва ен ныя га ды 
па ча лі ўпры гож ваць рос пі сам сце ны 
і скля пен ні. Цар к ва ні ко лі не за чы ня ла
ся». У пас ля ва ен ныя га ды пра во дзі лі ся 
не аб ход ныя ра мон т ныя ра бо ты. У 2017
2019 га дах быў пра ве дзе ны грун тоў ны 
ра монт цар к вы.

Бе ла веж ская цар к ва мае сваю двай
нят ку ў вёс цы Чы жэў ш чы на на 

Коб рын ш чы не, бу да ва ную большменш 
у той са мы час. Ар хі тэк та ра мі абедз вюх 
на зы ва юц ца роз ныя асо бы, але най
час цей Мі ка лай Ра ма наў і Аляк сандр 
Рэ мер. Мяр кую, што ня гле дзя чы на паш
ко джан ні, ад бу до вы і ра мон ты, воб лік 
бе ла веж ска га хра ма за ха ваў ся та кім, які 
за ду ма лі ар хі тэк та ры і які быў па ду шы 
іх сі я цель ствам — ца рам.

Ап ра ча фар фо ра ва га іка на ста са ў сце
нах і ка ло нах цар к вы зна хо дзяц ца 

іко ны ў фар фо ра вых ра мах; і толь кі ча ты
ры фрэ скі — ча ты рох еван ге лі стаў у вет
ра зях пад ба ра ба нам. Мяр кую, што так 
вы гля даў ін тэр’ ер хра ма ў час цар скіх 
ма леб наў. Ад нак на шы лю дзі не лы кам 
шы тыя, яны, як тыя ва ві лон цы, як тыя 
жра цы Ва а ла, так са ма хо чуць не як прыб
лі зіц ца к ня бё сам. Та му на па да кон ні ках 
і ўся ля кіх пад пор ках шмат лі кія раз на мас
ныя іко ны. Ну, лю дзі ня суць свае шчы
рыя ах вя ры ў цар к ву і тых ах вя рап ры
на шэн няў не вы па дае дзя ваць у ін шыя 
мес цы. Але ж ёсць у бе ла веж скай цар
к ве і ад на асаб лі вая іко на, ве лі зар ная, 
прыб ліз на тры з па ло вай на паў та ра мет
ра, іко на Пак ро ва Ба га ро дзі цы. І ку ды яе 
бы ло дзя ваць? Па ста ві лі пры пя рэд няй 
сця не ле ва га тран сеп та, зас ла ня ю чы 
част ку та маш ніх акон. Мо жа лепш бы
ло б той ме га аб раз пры ста віць да пра
вай сця ны пра ва га тран сеп та, дзе ні чо га 
не зас ла няў бы, але ж та ды ве лі зар ная 
іко на Пак ро ва бы ла б за хі ле на ад вер ні
каў... Бо ж най важ ней шая шчы рая ве ра, 
а не эстэ ты ка хра ма ва га ін тэр’ е ра...

То яш чэ кры ху пра Пак роў; Ві кі пе дыя: 
«У ас но ве свя та па дан не пра з’яў лен

не Бо жай Ма ці ва Вла хер н скім хра ме 
ў Кан стан ці но па лі ў 910 го дзе. У 910 го
дзе, пры ім пе ра та ры Льве Муд рым і пат
ры яр ху Ма ка рыі, ві зан тый ская ім пе рыя 
вя ла вай ну з са ра цы на міму суль ма на мі 
(у шэ ра гу кры ніц — з пля мё на мі ру саў), 
і Кан стан ці но па лю па гра жа ла не бяс
пе ка. У ня дзе лю 1 каст рыч ні ка ў час 
уся ноч на га чу ван ня, ка лі Вла хер н ская 
цар к ва бы ла пе ра поў не на людзь мі, якія 
ма лі лі ся, свя ты Ан д рэй, Хры ста дзе ля 
юро дзі вы (Ан д рэй, які на зі раў гэ тае 
з’яў лен не, быў сла вя ні нам, у ма ла дос ці 
тра піў у па лон і быў пра да дзе ны ў Кан
стан ці но па лі ў раб ства мяс цо ва му жы ха
ру Фе аг но сту) а чац вёр тай га дзі не но чы, 
пад няў шы во чы да не ба, уба чыў Прас вя
тую Ба га ро дзі цу, што іш ла па па вет ры 
і бы ла ас вет ле на ня бес ным свят лом, 
ак ру жа ная ан ге ла мі і свя ты мі (Ба га ро дзі
цу суп ра ва джа лі Іа ан Хрыс ці цель і Іа ан 
Ба гас лоў)...».

І пра Вла хер н скі храм: па бу да ва ны 
ў па ло ве V ста год дзя. У 1434 го дзе цар

к ва за га рэ ла ся і за ва лі ла ся; гро шай на 
ад бу до ву ў ві зан тый скіх ца роў не бы ло. 
Толь кі ў 1867 го дзе на яе мес цы бы ла 
збу да ва на не вя лі кая грэ ча ская ча соў ня. 
А сам Вла хер н скі храм астаў ся на па лот
нах на бож ных жы ва піс цаў, у тым лі ку 
і ў Бе ла ве жы...

У бе ла веж скай цар к ве ёсць і іко на 
апош няй цар скай сям’і. Ха ця яна 

ў драў ля ным аб рам лен ні, то тое аб рам
лен не та кое ж, як і фар фо ра вае аб рам
лен не ары гі наль ных ікон. І так тая рам ка 
ўста ноў ле на, што гар ма ніч на злі ва ец ца 
з за ду ма най ар хі тэк та ра мі ідэй най цэ
лас цю ін тэр’ е ра...

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

Ва ві лон ская (Бе ла)ве жа

n Ін тэр’ ер 
бе ла веж скай 

цар к вы

n Ва ро ты з цар к вы ў цар скі па лац


