
№ 46 (3365) Год LXV          Беласток, 15 лістапада 2020 г.     Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

4
6

На граніцыè3

Алея дрэўè4

Даныя хутка мяняюцца, але ка
лі ў пачатку лістапада пачы
наю пісаць гэты артыкул, па 
ўсёй Польшчы запаўняюцца 

ковідныя шпіталі і паасобныя аддзя
ленні ў іншых шпіталях, адведзеныя 
толькі для хворых заражаных кара
навірусам. Там лекары і медсёстры 
вельмі ахвярна змагаюцца за здароўе 
і жыццё пацыентаў. Лік заражаных 
каранавірусам у Падляшскім вая
водстве, у тым ліку на Гайнаўшчыне 
і Бельшчыне ўсё большае і большае.

Аб поўным спыненні дзейнасці ўсіх 
школ да 29 лістапада абвясціў 4 лістапа
да прэм’ерміністр Матэвуш Маравецкі 
і паінфармаваў аб іншых абмежаваннях 
у галіне культуры, гандлю, транспарту 
і іншых сферах грамадскага жыцця. 
Прэм’ер Матэвуш Маравецкі 5 лістапада 
на Нацыянальным стадыёне ў Варшаве, 
які пераўтвараецца ў вялікі дадатковы 
шпіталь для ковідных хворых, сказаў, 
што калі будзе неабходнасць, за 714 
дзён, будзе ўведзены ў Польшчы нацы
янальны каранцін. Такі каранцін уведзе
ны ўжо ў некаторых краінах Еўропы і там 
абмежаванні намнога большыя, чым 
цяперашнія ў нашай краіне. У некаторых 
дзяржавах з дому, паза выездам на пра
цу, можна выходзіць толькі пры вялікай 
неабходнасці — дзеля куплі харчавання, 
лякарстваў, на шпацыр непадалёк ад 
месца пражывання або ў іншых неадк
ладных справах. Прэм’ер дабавіў, што 
ёсць спадзяванне гэтага пазбегнуць. 
Аднак у Польшчы толькі 5 лістапада бы
ло пацверджаных ажно звыш 27 тысяч 
хворых з наяўнасцю каранавіруса, а ў іх 
ліку 55 чалавек складалі жыхары Бель
скаПадляшскага, а 50 — асобы з Гайнаў
скага павета.

У другой палове кастрычніка намес
нік дырэктара Самастойнага публічнага 
Прадпрыемства аховы здароўя ў Гайнаў
цы Тамаш Мусюк паведаміў, што ў шпіта
лі, калі хворымі на каранавірус запоўнілі
ся два аддзяленні — інфекцыйнае і лячэн
ня лёгкіх, хворыя прымаліся на лячэнне 
на трэцяе шпітальнае аддзяленне. Тады 
некалькі лекараў і медсёстры з розных 
аддзяленняў былі заражаны каранаві
русам, а асобы з гайнаўскага шпіталя, 
якія былі ў кантакце з імі, мусілі падацца 
ў ізаляцыю, каб можна было абмежаваць 
распаўсюджанне каранавіруса сярод 
шпітальнага персаналу. Многія маладыя 
асобы нават не ведаюць аб наяўнасці 
каранавіруса ў сябе, паколькі ў іх няма 
сімптомаў гэтай хваробы. Вялікая частка 
дарослых асоб змагаюцца з адмоўнымі 
паслядоўнасцямі заражэння каранавіру
сам дома і хаця паяўляюцца складанасці 
ў час хваробы, то, карыстаючыся тэле
фоннымі парадамі лекараў і прыпісаны
мі імі лякарствамі, выздараўліваюць. 
Іншыя хворыя патрабуюць неадкладнай 
медыцынскай дапамогі ў шпіталях і ле
чацца там тыднямі і месяцамі. Раней 
гаварылася, што ўміраюць у галоўным 
найстарэйшыя асобы з дадатковымі хва
робамі, якім асабліва складана змагацца 
з каранавірусам. Зараз штораз часцей 
паяўляюцца інфармацыі аб смерці мала
дых асоб, у якіх лекары не знайшлі іншых 
захворванняў апрача наяўнасці каранаві
руса і выкліканых ім складанасцей.

Самастойнае публічнае Прадпрыем
ства аховы здароўя ў БельскуПадляш

скім рашэннем падляшскага ваяводы 
Багдана Пашкоўскага было пераўтвора
на ў шпіталь толькі для лячэння хворых 
заражаных каранавірусам, у які сталі 
прымацца таксама хворыя з падазрэн
нем гэтага захворвання і пабываць там 
да часу атрымання выніку тэсту.

— Абставіны ў нашым шпіталі вельмі 
цяжкія. Хворых становіцца ўсё больш, 
а працаўнікоў не хапае, каб імі займац
ца. У нашым шпіталі працуе толькі трох 
лекараў інфекцыйнага аддзялення, 
спецыялістаў па лячэнні хворых заража
ных каранавірусам. Колькасць іншых 
лекараў і іншых працаўнікоў таксама не
дастатковая. У шпіталі выдзелены сем 
месцаў для інтэнсіўнай тэрапіі цяжка 
хворых. Зараз, нягледзячы на ліміт сямі 
месцаў, адзінаццаць асоб патрабуюць 
інтэнсіўнай тэрапіі і падключаны яны да 
рэспіратараў, — паінфармавала намес
нік дырэктара Самастойнага публічнага 
Прадпрыемства аховы здароўя ў Бель
скуПадляшскім Патрыцыя Сарнацкая.

1 лістапада паведамлялася аб 57 
новазаражаных каранавірусам у Бель
скім павеце, з ліку якіх восем чалавек 
трапіла на лячэнне ў шпіталь і пра 42 
новазаражаных у Гайнаўскім павеце, 
з якіх 5 асоб былі прыняты на лячэнне 
ў шпіталь. Амаль кожнага наступнага 
дня тэстамі пацвярджалася па некалькі 
дзясяткаў асоб заражаных каранавіру
сам у Бельскім і Гайнаўскім паветах. 
Паводле часткі экспертаў, каб атрымаць 
праўдзівы лік хворых заражаных кара
навірусам, трэба афіцыйны лік хворых 
памножыць нават на пяць. Мяркуецца, 
што ў каля 80% хворых заражаных кара
навірусам амаль няма або выступаюць 
слабыя сімптомы гэтай хваробы і таму 
яны наогул не ідуць правярацца наконт 
заражэння каранавірусам. Прадугледж
ваецца, што такіх асоб многа сярод вуч

няў і таму, пачаўшы з пачатку верасня, 
калі пачаўся новы школьны год, карана
вірус стаў хутка пашырацца ў Польшчы 
і іншых еўрапейскіх краінах.

— Зараз усе аддзяленні нашага шпіта
ля працуюць бесперапынна, у тым ліку 
і шпітальнае выратавальнае аддзялен
не. Цяпер у наш шпіталь прымаюцца па
цыенты з Гайнаўскага і Бельскага паве
таў, а таксама з Сямятыцкага павета, па
колькі там не працуе частка шпітальных 
аддзяленняў. Здараюцца новыя выпадкі 
заражэння каранавірусам нашых працаў
нікоў і гэта абмяжоўвае нашу дзейнасць, 
— заявіў у канцы кастрычніка намеснік 
дырэктара Самастойнага публічнага 
Прадпрыемства аховы здароўя ў Гайнаў
цы Тамаш Мусюк.

Калі ў пачатку лістапада глянуў я на 
карту распаўсюджання каранавіруса, Гай
наўскі павет быў памечаны найбольш 
інтэнсіўным колерам, што сведчыла аб 
самым хуткім пашырэнні тут каранаві
руса сярод усіх паветаў Падляшскага ва
яводства ў апошніх двух тыднях у пера
ліку на 10 тысяч жыхароў. Толькі крыху 
павальнейшае было распаўсюджанне ка
ранавіруса ў Бельскім павеце. Найбольш 
выпадкаў хворых у Гайнаўскім і Бель
скім паветах, у якіх пацверджана была 
наяўнасць каранавіруса, гэта жыхары 
Гайнаўкі і БельскаПадляшскага. Аднак 
штораз больш асоб заражаных карана
вірусам гэта жыхары вёсак у згаданых 
паветах. Частка з іх патрабуе лячэння 
ў шпіталях. У Бельскім і Гайнаўскім па
ветах ствараюцца зараз памяшканні 
для ізаляцыі і лячэння хворых з наяў
насцю каранавіруса. Аднак для лячэння 
хворых у такіх ізаляторыях патрэбны 
кваліфікаваныя лекары і медсёстры. 
Эксперты па лячэнні каранавіруса апа
саюцца, што могуць паявіцца праблемы 
з падборкай кваліфікаванай кадры для 

такога лячэння. Прадугледжваецца, што 
ў выпадку патрэбы да лячэння ковідных 
хворых пасля адпаведнага абучэння 
могуць быць накіраваны студэнты апош
ніх курсаў медыцынскіх вышэйшых 
навучальных устаноў і працаўнікі аховы 
здароўя, якія зараз працуюць у іншых 
сектарах эканомікі. Прадбачваецца 
накіраваць да змагання з пандэміяй ка
ранавіруса большую колькасць лекараў 
і дзеля гэтага штораз часцей паяўляюц
ца прапановы прыняць на такую працу 
замежных лекараў. Намеснік міністра 
здароўя Славамір Гадомскі сказаў, што 
колькасць ложак для хворых з наяўнас
цю каранавіруса мае большаць і да зма
гання з пандэміяй будуць выкарыстаны 
прыватныя амбулаторыі і медыцынскія 
цэнтры, са сваімі ложкамі, лекарамі 
і іншымі працаўнікамі. Паведаміў ён так
сама, што да змагання з пандэміяй кара
навіруса прадугледжваецца прымаць на 
працу лекараў з Беларусі і Украіны, якія 
могуць хутка навучыцца польскай мо
ве. На тэрыторыі ўсёй Польшчы пачала 
дзейнічаць праграма «Салідарны корпус 
дапамогі для сеніёраў», у рамках якой 
жаўнеры, працаўнікі гмінных асяродкаў 
сацыяльнай дапамогі і валанцёры сталі 
купляць лякарствы і харчаванне для пат
рабуючых такой дапамогі пенсіянераў, 
для якіх не могуць дапамагчы сямейнікі. 
Усё гэта стала рабіцца з адначасным 
заклікам да сеніёраў не выходзіць са 
сваіх кватэр у блоках і панадворкаў, у вы
падку жыхароў прыватных дамоў, каб не 
заразіцца каранавірусам. Дзеля гэтага 
самага патрабуецца ад усіх паза лесам 
і паркамі таксама на свежым паветры 
пабываць у масачках, як рабілі мы раней 
у закрытых памяшканнях і захоўваць 
іншыя рэкамендаваныя сродкі асцярож
насці.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

Шпіталі запаўняюцца, 
а хворых усё большае і большае
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Выключна
на сябе

Прэ зі дэнт 
з па сі не лы мі 
паль ца мі

Сваімі вачыма

Сум ная ка ра на ві рус ная 
ста ты сты ка 

Ка лі Ша ноў ныя Чы та чы чы та е це гэ тыя 
сло вы, сі ту а цыя ва кол нас ёсць ужо зу сім 
ін шая ад той, якую апіс ваю. Спе цы фі ка 
тыд нё ві ка дае нам боль шыя маг чы мас ці 
рэф лек сіі, ана лі зу ці пра чы тан ня са лід ных 
рэ пар цёр скіх за пі саў, але ў кан ф ран та цыі 
з неп рад ка заль на змен лі вай, што дзён най 
рэ ча іс нас цю апы на ем ся на прай г ра ных 
па зі цы ях. Та му да гэ туль, пі шу чы пра ка
ра на ві рус, ста раў ся я паз бя гаць уся ля кіх 
ста ты стыч ных да ных, бо ў мо мант зда чы 
га зе ты да дру ку і яе вы ха ду роз ні ца ў ліч
бах зах вор ван няў знач на ра зы хо дзі ла ся. 
Пі шу чы гэ тыя сло вы, ме лі мы чар го выя 
аб ме жа ван ні, якія ўвай ш лі ў сі лу з мі ну лай 
су бо ты і па ня дзел ка і ма юць аба вяз ваць 
да 29 лі ста па да. Не бу ду іх тут пры во дзіць, 
бо што дзён нае жыц цё пры му шае ўсіх нас 
прыт рым лі вац ца но ваў вя дзен няў. Ад нак 
хут кі рост хво рых пад трыц цаць ты сяч 
што дзень і рост ліч бы па мер лых, ма быць, 

прыме фор му чар го ва га рас па ра джэн ня 
ў выг ля дзе на цы я наль на га ка ран ці ну. 
Ні больш, ні менш, аба зна чае ён нам аба
вяз ко вую хат нюю іза ля цыю і ад мі ран не 
гас па дар кі. Ка лі па куль яш чэ ня ма гэ та га 
дра ко на ва га за ко ну, то не паз беж на возь
ме ён нас ця гам най блі жэй ша га ча су. 
Ужо за раз Літ ва, Грэ цыя аб вяс ці лі пра 
трох тыд нё вае за ма рож ван не гра мад ска
га жыц ця, а ін шыя кра і ны ўво дзяць па
доб ныя жор ст кія аб ме жа ван ні, толь кі не 
на зы ва ю чы іх са праўд ным іме нем. Пас
ля па пя рэд ня га фе лье то на, у якім апі саў 
я траў ма тыч ную для мя не смерць на шай 
сва яч кі, якая пай ш ла ў шпі таль на апе
ра цыю, а вяр ну ла ся не на вё ску, толь кі 
ў ка ра на ві рус най тру не ад ра зу на мо гіл кі, 
адаз ва лі ся на шы чы та чы і ра ска за лі мне 
пра па доб ныя вы пад кі з роз ных кут коў 
Пад ляш ша. Не ве даю ў чым спра ва, але 
вы гля дае гэ та яш чэ і так, што лю дзям вя

ско ва га скла ду жыц ця не як во кам г нен на 
ў шпі таль ным ася род дзі па ні жа ец ца іму
на ла гіч ная сі стэ ма ар га ніз ма. Ма быць, 
гэ та за над та да лё ка іду чыя аба гуль нен ні, 
але на о гул па тра піць за раз у сі стэ му ахо
вы зда роўя на прак ты цы аба зна чае маг
чы масць за стац ца і без зда роўя. Апіс ва ю
чы на зі ран ні за ка ра на ві рус най за ра зай, 
ціс ну ла ся мне заў сё ды ў га ла ву пы тан не: 
а коль кі ах вяр ся род лю дзей, якія хва рэ
юць ін шы мі хва ро ба мі — ан ка ла гіч ны мі, 
сар дэч ны мі ці ды я бе там, ка лі ня ма до сту
пу да не пас рэд най да па мо гі? Мы сён ня 
так са ма да клад на не ве да ем, бо не бы ло 
тэ ста ван ня ся род тых, якія па мер лі ад ін
фар к ту ці ін суль ту, што да ка наў іх ка ра на
ві рус. Не ве да ем так са ма коль кі лю дзей 
ужо зах ва рэ ла ін шы мі цы ві лі за цый ны мі 
хва ро ба мі, якія без до сту пу да ды яг но
сты кі ў рэ аль нас ці ма юць пе рад са бою 
толь кі не каль кі ме ся цаў жыц ця. Про ста 

спас ці га юць нас дра мы, па ха ван ні, не за
ле ча ныя га да мі траў мы для ся мей ні каў. 
І вось у апош ніх днях мі ну ла га тыд ня 
быц цам па ма ёй прось бе на ад ным з ін
тэр нэтрэ сур саў з’я ві ла ся ін фар ма цыя, 
што ў каст рыч ні ку бя гу ча га го да па мер ла 
най больш лю дзей у па раў нан ні з мі ну лы
мі га да мі. У апош нім яго тыд ні бы ло гэ та 
12 257 асоб, ты дзень ра ней — 12 244. 
Звыш 10 ты сяч па мер лых бы ло за фік са
ва ных па між 10 і 18 каст рыч ні ка. Звы чай
ная ся рэд няя ста ты стыч ная па мер лых 
за ты дзень у Поль ш чы бы ла да гэ туль на 
ўзроў ні 7,7 ты сяч. Так вя лі кай коль кас
ці па мер лых ця гам ся мі дзён не бы ло 
ў дзяр жа ве ад пя ці га доў. Пер шая, вес
на вая хва ля ка ра на ві ру са ў Поль ш чы не 
пры нес ла так дра ма тыч ных ста тыстык 
як на пры клад у Іта ліі ці Іс па ніі. У рэ аль
нас ці ў ана ла гіч ным пе ры я дзе коль касць 
па мер лых бы ла ні жэй шай чым сь ці год 
ці два. Для скеп ты каў та кія да ныя бы лі 
до ка зам на тое, што эпі дэ мія гэ та вы дум
ка, звы чай ная ма ні пу ля цыя ўлад. Усё па
ча ло рэз ка змя няц ца на зло ме ве рас ня 
і каст рыч ні ка. І яш чэ ад но па раў нан не, 
яко га нель га аб мі нуць. Па між 31 жніў нем 
а 1 лі ста па дам 2020 го да ў кра і не па мер лі 
84 054 асо бы. У ана ла гіч ным пе ры я дзе 
год ра ней (2019), адыш ло ў веч насць 68 
203 ча ла век. Зна чыць, роз ні ца скла дае 
амаль 16 ты сяч ах вяр больш. За су хі мі 
ліч ба мі ха ва ец ца ча ла ве чы боль і сму так. 
Што бу дзе з на мі? Па куль ад ка зу ня ма. 

vЯў ген ВА ПА

Ка лі Аляк сандр Лу ка шэн ка за яў ляе, што 
не бу дзе тры мац ца за прэ зі дэн ц кае крэс ла 
па сі не лы мі паль ца мі, гэ та аз на чае, што яго 
паль цы ўжо моц на па сі не лі. Ба лю ча! Але 
што трэ ба ра біць бед на му прэ зі дэн ту, ка лі 
паль цы не хо чуць ад ры вац ца ад крэс ла, 
бо іх сха пі ла кан т рак ту ра. Гэ та ві да воч на 
свед чыць пра знач ны дэ фі цыт ка лію ў яго 
ар га ніз ме. Буль бы, якой у Бе ла ру сі ха пае, 
яму да стат ко ва. Ба на наў так са ма, але яны 
звя за ны з мі ну лай эпо хай ба на на вых рэс
пуб лік і іх тра піч ных лі да раў. А дзе тро пі кі, 
а дзе Бе ла русь? Ёсць і буль ба, пе ра се ча ная 
з рэс пуб лі кай, па шы тай па ін тэ лек ту аль най 
ме ры Аляк сан д ра Лу ка шэн кі. У рэс пуб лі
цы, як джэн т ль мен у буль бя ной лу пі не, ён 
зда ец ца са бе эле ган т ным і шы коў ным. 
Але ж прэ зі дэнт не лю біць буль бы, ба на наў, 
ду маю, так са ма не. Дык, мо жа, трэ ба ка лі
е вая да баў ка? «Аляк сандр Лу ка шэн ка, еш
це да баў кі! Які мі б яны ні бы лі, зда ро вым 
ро зу мам, гі ста рыч най ло гі кай і, на рэш це, 
ча ла ве чай пры стой нас цю, пры май це іх 
ра ні цай і ўве ча ры, і хут ка кан т рак ту ра паль
цаў ад пус ціць. Яны ўжо да стат ко ва ссі не
лыя. Устань це і вый дзі це». Мо жа, удзяч ны 
на род уша нуе вас пас мя рот на, як са мо га 
Ле ні на, наб’е са ло май і за чы ніць у маў за леі 
ў шкля ной ма гі ле? На веч ную па мят ку. Гэ та 
зак лі каю, «дзі кая пад трым ка звон ку», як 
сам прэ зі дэнт да зво ліў ся бе апі саць тыя 
сі лы, якія я са ма воль на прад стаў ляю і якія 
так са ма мож на наз ваць больш эле ган т на, 
на пры клад, за меж най гра мад скай дум кай. 
Тры во га за пе ра ме ны пра но сіц ца па ўсім 
све це. Гэ та вы яў ля ец ца ў ма са вых і шмат
ме сяч ных пра тэ стах гра мад стваў, ап ра ну
тых у ба на на выя скур кі аль бо буль бя ную 
лу пі ну. Ме на ві та ў іх, як у на цы я наль ныя 
кас цю мы, ап ра на юц ца іх упар тыя лі да ры. 
У Азіі, Аф ры цы, Еў ро пе і, у пэў ным сэн се, на
ват у Злу ча ных Шта тах, лю дзі на рэш це сха
це лі вый с ці з са ма дзяр жаў на га прыг нё ту 
па лі ты каўнеў да лот. Больш за тое, ці ка ва, 
што яны бы лі пры ве дзе ны да ўла ды дэ ма
кра тыч ны мі пра цэ ду ра мі, якія ўжо глы бо ка 
ўка ра ні лі ся ў па лі тыч ных сі стэ мах боль
шас ці кра ін. Пры клад ЗША і, я ба лю ча заў
ва жаю, так са ма Поль ш чы пад ула дай ПіС, 
па каз вае, што ад ных дэ ма кра тыч ных пра
цэ дур, бе зу моў на, не да стат ко ва для аба ро
ны гра мад ства ад дэ ге не ра цыі ўла ды. І яна 
праг рэ сі руе хут чэй, чым больш гра мад скі 
кан т роль над ёй па мян ша ец ца. Праб ле ма 
так са ма ў са мой ула дзе, якая не ба чыць ні

чо га дрэн на га 
ў па ру шэн ні дэ
ма кра тыч ных 
пра цэ дур. Яна 
глу хая і сля
пая да на ступ стваў сва іх са ма дзяр жаў ных 
ра шэн няў, якія на са май спра ве слу жаць 
ума ца ван ню са мой ула ды, а не даб ра бы ту 
гра мад ства. Ка лі гра мад ства ўрэш це вы
я віць, што ўла да яго звя ла, яно вы хо дзіць 
на ву лі цы — як гэ та ад бы ло ся ў Бе ла ру сі 
аль бо ня даў на ў Поль ш чы. Гэ ты гра мад скі 
бунт не заў сё ды зда ец ца да рэч ным. Ён не
ла гіч ны з пун к ту гле джан ня ўла ды. Па мя та
е це каз ку Ан дэр се на «Но вае адзен не ім пе
ра та ра» пра тое, што апош нім ча ла ве кам, 
які зра зу меў, што ён го лы, быў сам ула дар? 
Толь кі аб с ме я ны і ас ві ста ны, ён пры знаў ся: 
«О, блін, я са праў ды го лы!» Гэ ты пра цэс ад к
рыц ця праў ды пра ся бе над звы чай вель мі 
цяж кі і скла да ны. І я ха цеў бы да даць, што 
гэ та так са ма неп ры ем на для са мой ула ды 
і для гра мад ства. Але ча ла ве чая ло гі ка не 
мае да гэ та га ні чо га агуль на га. Як ад ной чы 
пры знаў ся Аль берт Эй н ш тэйн, «ад к рыц цё 
не з’яў ля ец ца спра вай ла гіч на га мыс лен ня, 
хоць гэ та кан чат ко вы пра дукт звя за ны 
з ла гіч най фор май». Іс ці на не му сіць быць 
стро га ла гіч най. Лю бая ды ску сія з ула дай 
па він на быць мак сі маль на про стай. Пра
тэ сты на ву лі цах вы раз на вы каз ва юць 
гэ тую дум ку. Эй н ш тэйн: «Ды ску сія па він
на быць мак сі маль на про стай, як толь кі 
ўдас ца, але не прас цей шай». Та му што 
прас цей шае ў вы пад ку ды я ло гу па між 
гра мад ствам і ўла да мі вы яў ля ец ца толь кі 
гра ма дзян скай вай ной. Не жа даю та ко га 
ні вод на му гра мад ству. На жаль, са маў пэў
не ная ўла да звы чай на прыт рым лі ва ец ца 
сва ёй і хай са май аб сур д най ло гі кі. Зда
ец ца, та кую ўла ду ўва саб ляе Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Яш чэ не каль кі дзён та му ён 
па пя рэ дзіў удзель ні каў ак цый пра жор ст
кія аб ме жа ван ні: «Тыя, хто сён ня спра буе 
раз бу рыць і дэ ста бі лі за ваць дзяр жаў ную 
ін ф раст рук ту ру, па він ны ве даць — на ват 
у ква тэ рах, дзе яны сха ва юц ца з сён няш
ня га дня мы не бя рэм у па лон». Дык што, 
сал да ты пас п ра бу юць уз ла мац ца да су ай
чын ні каў, не за леж на ад та го, чые дзве ры 
яны вы ла ма юць? І тут да клад на па ве я ла 
Сі бі рам. (...) «Нам ня ма як ад сту паць, і мы 
не збі ра ем ся гэ та га ра біць». Да гэ та га 
я больш ні чо га не да дам.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Сён ня, праз 
двац цаць 
шэсць га доў 
пас ля пер шай 
інаў гу ра цыі 
пер ша га прэ зі

дэн та Бе ла ру сі, ву лі цы бе ла ру скіх га ра доў 
што дзён на за паў ня юц ца людзь мі, якія да
ма га юц ца но вых спра вяд лі вых вы ба раў. 
Лю дзей раз га ня юць, зат рым лі ва юць, збі
ва юць, арыш тоў ва юць, па ло ха юць, прас ле
ду юць, су дзяць, вы га ня юць з ра бо ты і ву чо
бы... Што толь кі не ро бяць. Але яны ўпар та 
вы хо дзяць зноў і зноў, і ра шу ча пат ра бу юць 
пра вя дзен ня но вых спра вяд лі вых і праз
ры стых вы ба раў. Лю дзі цвёр да за яў ля юць, 
што паў на мо цтвы ўла ды скон чы лі ся!

Вя лі кая коль касць гэ тых лю дзей на
ра дзі ла ся ўжо пры гэ тай ула дзе і гэ тым 
кі раў ні ку, і ін ша га на чаль ні ка сва ёй кра і ны 
ў сва ім жыц ці не ме лі. Ёсць так са ма ба га та 
і ста рэй шых, тых, якія доб ра па мя та юць, 
як пер шы прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пер шы раз пак лаў сваю зда ра вен ную да
лонь на Кан сты ту цыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і на бе ла ру скай мо ве пра мо віў пер шую 
пры ся гу на вер насць бе ла ру скай кра і не і бе
ла ру ска му на ро ду. Пад час той гі ста рыч най 
па дзеі ля ча ла ве ка, які пры ся гаў бе ла ру ска
му на ро ду, ста яў дзяр жаў ны бе лачыр во на
бе лы сцяг...

А пас ля быў іні цы я ва ны ім рэ фе рэн дум 
па за ме не та го сця га, ля яко га ён пры ся
гаў... Бы лі вы стаў ле ны пы тан ні за на дан не 
ін шай мо ве ста ту су роў на га бе ла ру скай... 
А да лей бо лей. Пад піс ва лі ся да мо вы пра 
ін тэг ра цыю і са юз ную дзяр жа ву, вы кід ва
лі ся з бу дын ка пар ла мен та дэ пу та ты, ства
ра ла ся ўлад ная прэ зі дэн ц кая вер ты каль, 
мя ня ла ся Кан сты ту цыя, з’яў ля лі ся па літ
вяз ні і пра па да лі па лі ты кі, за чы ня лі ся га зе
ты, арыш тоў ва лі ся па лі тыч ныя апа нен ты, 
збі ва лі ся кан ды да ты на па са ду прэ зі дэн та 
і пяць ра зоў за пар аб вяш ча ла ся эле ган т
ная пе ра мо га на вы ба рах ад на го і та го ж 
ча ла ве ка... Шо сты раз пе ра мо га так са ма 
бы ла аб’ яў ле на, але з эле ган т нас цю гэ тым 
ра зам не ат ры ма ла ся. Шо стая інаў гу ра цыя 
прай ш ла ці ха, на ват та ям ні ча, без пам пез
нас ці, але ў спеш цы, і да ве да ла ся гра мад
ства пра гэ та ўжо пас ля яе за кан чэн ня...

Гі сто рыя, якая ве дае ўсё і пра хо дзі ла ўсё 
па не каль кі ра зоў, та ко га яш чэ не ба чы ла. 
Нез дар ма тую інаў гу ра цыю не ста лі спя
шац ца прыз на ваць шэ раг вя ду чых кра ін 
све ту. На ад ва рот. Вы ба ры, якія прай ш лі 

ў Бе ла ру сі 9 жніў ня не пры зна лі ні ЗША, ні 
Еў ра са юз, ні АБ СЕ. Для іх, як і для ўсіх, хто 
не прыз нае гэ тых вы ба раў, паў на мо цтвы 
ця пе раш ня га кі раў ні ка Бе ла ру сі за кон чы лі
ся ў сім ва ліч ную і тра гіч нака міч ную да ту, 
якая су па ла з ноч чу Гая Фок са, 5 лі ста па да, 
ка лі пяць год та му ад бы ла ся пя тая па лі ку 
інаў гу ра цыя адзі на га па куль што бе ла ру ска
га прэ зі дэн та...

Ка лі быць шчы рым, то вы ба ры ў Бе ла
ру сі і ра ней не прыз на ва лі ся ні спра вяд лі
вы мі, ні праз ры сты мі, ні ад па вя да ю чы мі 
між на род ным дэ ма кра тыч ным стан дар
там усі мі ты мі ж са мы мі суб’ ек та мі, што 
і за раз. Ну і што з та го? Прыз на ваць не 
прыз на ва лі, а спра ву ме лі з рэ жы мам 
больш шчыль ную, чым з апа нен та мі 
гэ тай ула ды. Больш важ ным ёсць бе ла ру
сы. Што яны ска жуць?! І гэ та спра вяд лі
ва. Бо хто за нас му сіць вы ра шаць на шы 
спра вы?! А бе ла ру сы за раз што дзён на за
паў ня юць ву лі цы сва іх га ра доў. Гэ та ёсць 
важ ным — іх во ля і іх ра шэн не. Яны за раз 
спа дзя юц ца вы ключ на на ся бе.

У боль шас ці лю дзей, хі ба што, толь кі 
пер шыя вы ба ры ў да лё кім 1994 го дзе 
не вык лі ка юць сум не ваў у большменш 
спра вяд лі вым вы ні ку. Хоць як па мне, то 
і яны не маг лі прай с ці без бес са ром на га 
і на хаб на га ўмя шаль ні цтва з бо ку ўла ды. 
Бо кан т ра ля ва лі ся то яны пе ра фар ба ва
ны мі ка му ні ста мі, са ве та мі і са цы я лі ста
мі, што па сут нас ці ёсць ад ным і тым. 
А гэ тая пуб лі ка па на ту ры сва ёй не мо жа 
ні чо га зра біць чэс на. На ват ка лі гэ та бу
дзе ім ка рыс на, усё ад но не зро бяць, каб 
не пры вы каць. А то раз ска жаш праў ду, 
дру гі раз ска жаш, так і ўцяг нуц ца мож на 
ў гэ ты пра цэс. Та му яны і не ры зы ку юць. 
Я і з пер шы мі вы ба ра мі быў бы ас ця рож
ны ў ацэн цы чэс нас ці. Ну а пра астат нія 
і га ва рыць не вар та. А вось са мыя астат
нія, то гэ та са мыя астат нія. Ва ўсіх ад но сі
нах і зна чэн нях са мыя астат нія для гэ тай 
ула ды. Пра іх не тое, што га ва рыць трэ ба, 
пра іх нель га не га ва рыць. Як і пра на ступ
ныя, спра вяд лі выя вы ба ры, якіх па тра буе 
На род.

Ула ды ж пра па ноў ва юць лю дзям но
вую Кан сты ту цыю. Маў ляў, вось пры мем 
яе, а пас ля па но вых за ко нах пра вя дзём 
но выя вы ба ры. Толь кі бе ла ру сы на стой ва
юць на сва ім. Яны больш не ве раць, што 
ўла да мо жа ім пра па на ваць неш та доб рае.

Яны спа дзя юц ца вы ключ на на ся бе.
vВік тар СА ЗО НАЎ
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Т а дэ ву шу доб ра жы вец ца пры 
са май мя жы. Тут не трэ ба 
на ма гац ца, каб усё доб ра 
вы гля да ла ад ву лі цы, для лю

дзей — ніх то ту ды не ез дзіць. Ча сам 
на ве да ец ца су сед або сям’я з су сед
ніх Ха ру жаў цаў. Спа кой Та дэ ву ша Баг
да на пап са ва лі прэ зі дэн ц кія вы ба ры 
ў Бе ла ру сі. З та го ча су сця на ле су, 
наз ва на ім „тай гой”, якая ад дзя ляе 
ад ус хо ду, пе ра ста ла да ваць па чуц цё 
пры ем най іза ля цыі.

Сто мет раў на за хад

— У Бе ла ру сі рэ ва лю цыя, — паў та рае 
Та дэ вуш, се дзя чы пад збі тым з до шак 
сві рон кам. Усе бу дын кі зда юц ца быць 
зроб ле ны спеш на і на ка рот кі час. 
— Баць ка сам тое ўсё па бу да ваў, ка лі 
пе ра ся ліў ся. Ра ней жыў там, — Та дэ вуш 
пра цяг нуў ру ку ў бок мя жы. — Яш чэ не 
так даў но бы ло ві даць баць коў скія бу
дын кі, але ўсё зак ры ла гэ тая тай га.

З па над вор ка Та дэ ву ша доб ра ві даць 
два па меж ныя стаў пы, пе ра а ра ную па ла
су і сця ну дрэў. Там ста я ла ха та і студ ня. 
Та кую са мую баць ка Та дэ ву ша вы ка паў 
пас ля та го, як трэ ба бы ло яму пе раб рац
ца сто мет раў на за хад. Ва да бы ла зу сім 
ін шая.

— Яны па кі ну лі ха ту. Усе бу дын кі май
го баць кі бы лі за мя жой. Сем гек та раў 
зям лі — за мя жой. Два га ды жы лі па 
су се дзях. Баць ка ўсё бу да ваў на на ва. 
Усё, што за раз тут ма ем, то баць ка зра
біў, — ска заў Та дэ вуш, се дзя чы на лаў цы 
пад сві рон кам. Ха ця во сень, сон ца яш чэ 
грэ ла. Цэ лы па на дво рак Та дэ ву ша за мы
ка лі бу дын кі, раз меш ча ны ў адзін круг 
быц цам бы не іс на ваў ней кі пункт ад ня
сен ня. Ад нес ці ся да да ро гі? Не, та му што 
і так вуз кая ас фаль тоў ка цяг нец ца ў бок 
Ліп ш ча наў, а да Та дэ ву ша мож на толь кі 
за е хаць па жві роў цы і поль най да ро зе. 
На о гул Та дэ вуш з жон кай за дум ва юц ца 
ча му ме на ві та яны на ле жаць да Да лін
ча наў, а не Ліп ш ча наў. Ка лі жыў баць ка 
Та дэ ву ша, гэ та бы ла гмі на Га лын ка, 
а сён ня ўжо Ліпск.

Баць ка Та дэ ву ша са свай го па над
вор ка што дзень гля дзеў у бок мя жы. 
Згэ туль доб ра бы ло ві даць, як мар нее 
яго ха та. Заў ва жаў, як пас ля на валь ні цы 
ве цер скі нуў не каль кі ча ра піц з да ху, або 
як аб ва лі ла ся драў ля ная сця на шо пы. 
Не мог зра зу мець, ча му ніх то не прый
шоў на гэ тае мес ца. Маг чы ма, та ды не 
бы ло б так ба лю ча гля дзець. Ха ця хут ка 
з ва чэй баць кі Та дэ ву ша па ча ло пра па
даць на ват і гэ та. Усё па ча ло дзі чэць 
— дрэ вы паг лы ну лі апош нюю свед ку дзя
цін ства і зу сім ін шых ча соў.

А за ле сам рэ ва лю цыя

Ні ко лі не вя до ма што мо жа пры дас ца, 
та му Та дэ вуш лю біць збі раць вя дзер цы 
зпад фар бы, жа ле за, бан кі. Ка ва лак 
лан цу га, які апош нім ча сам знай шоў на 
да ро зе, як тра фей ві сіць на сві рон ку. 
Пласт ма са вы дуб так са ма ту ды пры ча
піў — спа да баў ся Та дэ ву шу. Анар хіс ц кі 
па на дво рак усёта кі ў не чым су цэль ны 
і ўтуль ны.

— А ў Бе ла ру сі рэ ва лю цыя. Што да лей 
бу дзе? — паў та рае Та дэ вуш. Па куль жыў 
баць ка, сям’я Баг да наў, якая за ста ла ся 
па дру гім ба ку мя жы, на вед ва ла Да лін
ча ны. Так са ма па меж ны пе ра ход у Ліп ш
ча нах спры яў ві зі там. Са смер цю баць кі 
пе ра ста лі слаць да ся бе пісь мы і ад на
знач на абар ва ла ся апош няя па ву цін ка 
з даў ней шым све там.

— Ка лісь ці ез дзі лі ў Га род ню — так як 
у Бе ла сток ці Дуб ро ву. Яны нас ад вед ва
лі, мы іх. Ка лі б быў кан такт, мож на бы
ло б не ча га больш да ве дац ца, што там 
ад бы ва ец ца. Ха ця... — Та дэ вуш няд бай
на мах нуў ру кой. — І так праў ды пэў на б 

На гра ні цы вя лі кіх маг чы мас цей (2) 

не ска за лі. Баць ка ка лісь ці да пыт ваў ся 
як ім там жы вец ца, а яны заў сё ды ад каз
ва лі: „Ха ра шо, ха ра шо”. Ха ра шо, зна чыць 
ха ра шо! І баць ка ўжо больш не рас пыт
ваў.

Та дэ вуш па гля дзеў са сва ёй ла вач кі 
ў бок све жаў за ра най па меж най па ла сы.

— Са мо мо жа тры га ды та му той пас 
па ча лі араць і даг ля даць. Сён ня з ра ні цы 

ез дзі лі так са ма плу гам. Там, за гэ тым 
ле сам хі ба нех та жы ве. Ча сам гу сей 
чу ваць, са бак. Апош нім ча сам на ват 
му зы ка да ля та ла, спя ва лі са бе, гра лі. Та
кія са мыя лю дзі. Доб рыя лю дзі. Ча сам 
зда ра ец ца, што ка ро ва пой дзе ў тую тай
гу, яны заў сё ды ад да юць — на наш бок 
за го няць.

За мя жой Баг да ны так са ма ма юць 
сва я коў на мо гіл ках, та му ад к ры лі па
меж ны пе ра ход Ліп ш ча ныСа фі е ва. Та дэ
вуш, як і ін шыя, гля дзеў у бок ра ман та ва
най да ро гі, якая ме ла вез ці на дру гі бок, 
на бок гі сто рыі яго баць кі. Ён не ча каў 
„цу даў”. Не ча каў, што Ліп ш ча ны ці яго вё
ска рап там ста не ма лень кім Бер лі нам ці 
Ры мам. Про ста ха цеў па е хаць на ма гі лы 
ў Га лын ку, па па пя ро сы.

— Ро бяць да ро гу, але ці неш та бу дзе? 
За раз рэ ва лю цыя на Бе ла ру сі. Мо жа ўво
гу ле ўсё зак ры юць. Што нам за ста ло ся 
па гэ тым ба ку, то на ша. Заў сё ды га ва ры
лі, што нам неш та вер нуць, але... Усёта кі 
мы ўжо ні чо га не хо чам, у Бе ла ру сі рэ ва
лю цыя, каб яш чэ і гэ та га не за бра лі.

(працяг будзе)

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Уда ло ся!!! Пас ля няў да лай спро
бы рэ кан ст рук цыі вы ра за най, 
гэ та зна чыць спы нен ня па гад
нен ня па гэ тым пы тан ні з гай

наў скім ста ро стам (http://www.tro pin ka.
org/re kon s t ruk c jaaleina rew kaol chow ka
5102019/) Згур та ван не дзе ля ды я ло гу 
«Тра пін ка» і На раў чан ская гмі на пад пі
са лі па гад нен не і за пра сі лі ўсіх су мес на 
па са дзіць алею аба пал гмін най да ро гі 
ў ча роў най вёс цы Се ме ня коў ш чы на 
ў рам ках цык ла «Ша нуй ма алеі». На фей
с бу ка вай ста рон цы «Тра пін кі» ства ры лі 
ме ра пры ем ства і бы лі ўдзяч ныя за до
ступ да ме ра пры ем ства, якое вык лі ка ла 
вя лі кае за ці каў лен не ся род жы ха роў 
Поль ш чы і не толь кі.

Са джан цы лі пы, клё ну і ра бі ны (з ак
руж нас цю ства ла ад 10 да 14 см) па хо
дзі лі з га да валь ні ка Bo ot & Hor to rus sp 
z oo, і іх на быц цё бы ло пра фі нан са ва на 
спон са ра мі, якія ха це лі мець улас нае 
дрэ ва на но вай пры са дзе і сім ва ліч на 
суп раць ста яць жу дас най тэн дэн цыі 
зніш чэн ня пры да рож най зе ле ні. Гру па 
за клі ка ла: «Да вай це па да ру ем са бе кры
ху пры га жос ці, да вай це зро бім штоне
будзь для свай го ата чэн ня! Гэ та са праў
ды мае сэнс! Да вай це па са дзім пры са ду, 
якую ніх то не пас мее вы ра заць :). Усіх, 
хто хо ча да па маг чы ў па сад цы, зап ра ша
ем у Се ме ня коў ш чы ну 17 каст рыч ні ка 
2020 г. у 9:00 га дзі ну — мы за бяс печ ва
ем аб ста ля ван не і на поі, раз ліч ва ем на 
Вас!!!» Мож на бы ло яш чэ да лу чыц ца (да 
15 каст рыч ні ка) да спон са раў (на но вы 
ра ху нак „Тра пін кі” — 98 1140 2004 0000 
3802 8047 5744), уп ла ціў шы 270 зл. і аб
няць пат ра на жам лі пу (Ti lia cor da ta) або 
ара бі ну (Sor bus au cu pa ria), а за 230 зл. 
стаць даб ра дзе ем клё ну (Acer pla ta no i-
des). Трэ ба бы ло да даць пры пі ску: „Da ro
wiz na na ale ję w Sie mie nia kow sz czyź nie”. 
Па ту тэй ша му — на пры са ду ў Мадзь ва
дзях. Проз віш чы ўсіх спон са раў бу дуць 
уве ка ве ча ны на спе цы яль най ме ма ры
яль най таб лі цы, та му важ на, каб бы ло 
на пі са на — хто даб ра чын ца дрэ ва — асо
ба, сям’я, жыль цы до ма, шко ла, фір ма...

До ка заў та му, што са дзі лі пры да рож
ныя алеі, мно ства, і мно гія з іх ак ту аль
ныя і сён ня: дрэ вы абаз на ча лі шлях і ме
жы да ро гі, аба ра ня лі па да рож ні каў ад 
спё кі, а зі мой ад блу кан няў і за дзі ман ня 
сне гам. Сён ня яны за бяс печ ва юць нам 
да дат ко вую аба ро ну ад шу му і ды му. 
Дрэ вы ўпры гож ва лі вя ско выя да ро гі 
і ся дзіб ныя алеі — ме на ві та та му яны ўяў
ля юць са бой не толь кі свет рас лін, але 
і з’яў ля юц ца важ ным склад ні кам ча ла
ве ча га све ту, вык лі ка ю чы ў нас моц ныя 
па чуц ці і эмо цыі. Пры да рож ныя пры са
ды — не за мен ная част ка тра ды цый на га 
цэн т раль наеў ра пей ска га лан д шаф ту. Іх 
кра сой за хап ля юц ца поль скія і за меж
ныя ту ры сты — асаб лі ва тыя, хто ез дзіць 
на ро ва ры, хо чуць па да рож ні чаць у це
ню дрэў. Кло пат пра ма лень кія ра дзі мы 
не толь кі ства рае ў жы ха роў ад чу ван не 
ўка ра не лас ці, але і пры во дзіць да па ве лі
чэн ня ту ры стыч най пры ваб нас ці гэ та га 
мес ца — і гэ та су мес ная за да ча як жы ха
роў, так і мяс цо вых улад. Кло пат аб алеі 
— ад на з умоў муд рай ахо вы лан д шаф ту, 
і по бач з кло па там пра пры род ныя скар
бы перш за ўсё, кло пат пра куль тур ную 
спад чы ну — умо ва раз віц ця ту рыз му. 
Пад пі са лі ся пад зап ра шэн нем Ка ця Ляш
чын ская, Мі хал Ва сі люк і Ка ся Ва па.

І па са дзі лі ўсе ра зам алею!

Але ўліч ва ю чы эпі дэ мі я ла гіч ную сі ту
а цыю ў кра і не, ад к ла лі свят ка ван не алеі 
— вяс ной 2021 го да хо чуць су стрэц ца 
тут і ад зна чыць яе ства рэн не! Ця пер, 17 
каст рыч ні ка, да па мо га ў па сад цы ві та ла
ся, кож ны мог па са дзіць сваё дрэ ва, але 
трэ ба па мя таць, што іс нуе са ні тар ны рэ
жым: ма ска, дэ зін фек цыя рук, за ха ван не 
ды стан цыі. Трэ ба кла па ціц ца пра ся бе 
і ін шых! Але і так я паз на ла за ма ска ва
ную дру гую Мі ру Лук шу — рад ную На раў
чан скай гмі ны, якая з ка ле га мі з ра ды 
па са дзі ла хут ка і спраў на не ад но дрэ ва.

Вод гук на ідэю «Тра пін кі» пе ра сяг нуў 
са мыя сме лыя ча кан ні! Перш за ўсё 

«Тра пін ка» хо ча па дзя ка ваць шмат па ка
лен най ка ман дзе жы ха роў Се ме ня коў
ш чы ны — па том кам Мядз ве дзяў, гмі не 
На раў ка і ўся му Гай наў ска му па ве ту за 
да па мо гу ў па сад цы, за эн ту зі язм і абя
цан ні са чыць за пры са дай! «Мы ха це лі б 
па дзя ка ваць лю бі це лям дрэў зпад Пуш
чы, з усёй Поль ш чы, Гер ма ніі і Швей ца рыі 
за фі нан са вую да па мо гу і пат ра наж над 
пры са дай. Дзя ку ем вель мі На раў чан скай 
гмі не, а асаб лі ва спа да ру Лу ка шу За сі му 
(ро дам з Мадзь ва дзёў), за яго су пра цоў ні
цтва і пры хіль насць, і пра фе сар Эве Лэн
тоў скай. Яна ў ліс це «Тра пін цы» на пі са ла: 
«Я спа дзя ю ся, што гэ тая доб рая гру па 
здо лее пе ра ка наць мяс цо выя ўла ды, што 
па сад ка дрэў — гэ та доб рая ак цыя, нат х
нё ная агуль ным ін та рэ сам». — Дзя ку ем 
вуч ням Па чат ко вай шко лы ў На раў цы за 
да па мо гу, Ан д рэю Кэ чын ска му за ін ст рук
цыі па па сад цы і пра фе сій ны наг ляд за 
ак цы яй ды яго сы нам і сва я кам, спа да ру 
Та ма шу Ушын ска му з Bo ot & Hor to rus за 
пры го жую ра са ду і цяр п лі васць у па ра
дах. Дзя ку ем доб ра ах вот най па жар най 
час ці з Се мя ноў кі за па ліў дрэў, апе ра та
ру гмін на га эк ска ва та ра за кем лі васць 
у яго вы ка ры стан ні і СМІ за пры го жыя 
рэ пар та жы, Мі ры Лук шы за пры сут насць 
і яе вер шы пра род ныя дрэ вы, кра я від 
і ду шу, ад ля та ю чым жо ра вам за клан гар, 
які суп ра ва джаў па сад ку пры са ды і чы
тан не вер шаў, ча ты рох но гім з вё скі Се
мя ня коў ш чы на за ла ска вае на зі ран не за 
на шы мі дзе ян ня мі. Адзін з жы ха роў пад
кі нуў наз ву «Алея ад ля та ю чых пта хаў». 
З не цяр пен нем ча ка ем су стрэ чы вяс ной 
у Се ме ня коў ш чы не! Мо жа, та ды не бу дзе 
аба вяз ваць рэ жым — ма сач кі, дэ зін фек
цыя рук, ад лег ласць... Трэ ба дбаць аб 
ся бе і ін шых!

Якая ба я ві тая ка ман да з Гмін най уп
ра вы (на раў чан скай), якой ка ман да ваў 
Лу каш За сім, — яна вы ка па ла ямы для 

дрэў цаў, адзін з пат ро наў алеі пад рых та
ваў стоў бі кі для ўма ца ван ня бай ка ва тых 
дрэў цаў, а скар б нік «Тра пін кі» два іў ся 
і тра іў ся, не толь кі лі чыў шы спон са раў, 
коль касць якіх усё рас ла. Пры та кой пад
т рым цы су бот няя па сад ка пры са ды (60 
дрэў цаў) му сі ла быць пас пя хо вай. «Тра
пін ка» дзя куе і вуч ням Па чат ко вай шко
лы ў На раў цы за пе ра ра зан не сту жак, 
які мі пры ма цоў ва лі дрэ вы да кал коў, 
а Паў лі не Ве ра мюк за ар га ні за цыю ак
цыі. Шко ла ўзя ла шэф ства над дрэў цам 
у но вай алеі — аба вяз ко ва суст рэ нем ся 
там вяс ной, шко лу ча кае сюр прыз!

Пры са да бу дзе віт ры най вё скі. Так 
лі чаць жы ха ры, якія ўзя лі ся за па сад ку 
но вых дрэў на алеі па між Мадзь ва
дзя мі і Ба ра вы мі, і кры ху ў бок пуш чы 
— у Баб’юГа ру. «Так, гэ тая пры са да вя
дзе ў пуш чу!» — ка жа ба бі го рац Мі ра слаў, 
які та ма ка зай ма ец ца аг ра ту рыз мам «на 
зуб ро вым шля ху».

Усе су мес на па са дзі лі амаль 60 ліп, 
клё наў і ра бін. Дай Бо жа, каб усе пры ня
лі ся на но вай зям лі.

— Алеі — скар б ні ца бі я раз на стай нас ці. 
Яны так са ма з’яў ля юц ца част кай на шай 
куль ту ры. Кож ная та кая пры са да, якая 
за ха ва на, аль бо на но ва па са джа на ў па
доб ным мес цы ўзба га чае нас, — ка жа 
Ка ця ры на Ляш чын ская з Па сек.

— Гэ та пер шая та кая алея ў на шай гмі
не, — це шыц ца Лу каш За сім, на мес нік 
вой та На раў чан скай гмі ны. — І ма ем тут 
свае па а соб ныя лі пы, клё ны, ара бі ны. 
Тут вель мі шы ро кая да ро га, ад Мадзь ва
дзёў да Ба ра вых, мае 16 мет раў, не бы ло 
про ста леп ша га мес ца. І ка ва ла чак за 
па ва ро там у Баб’ю Га ру. А ад туль ужо 
рас це на ту раль ная алея, про ста ў бок 
пуш чы.

Алея ў Мадзь ва дзях

— Што ці ка ва, тут у нас у ва ко лі цы ара
бін не бы ло, ап ра ча той ста ра даў няй ка
ля кры жа ў Ба ра вых, — ка жа бі ё лаг Ірэ на 
Се гень, Медз вя дзян ка. — Кож ны з нас, 
жы ха роў Мадзь ва дзёў і вы хад цаў з на
шай пад пуш чан скай вё скі це шыц ца, што 
бу дуць но выя дрэ вы, якія бу дуць рас ці 
з на мі і на шы мі дзець мі ды ўну ка мі.

— А мы спан са ра ва лі свае дрэ вы, 
і па са дзі лі іх ра зам, — ка жа Ан д рэй з Ляў
ко ва, які мае сваю фір му, што ад наў ляе 
і бу дуе да мы са ста рых драў ля ных бу
дын каў. — Фір май, і ўсёй сям’ ёй. І пры да
рож ная зям ля не бу дзе ніш чэць. Ня хай 
ра стуць на сла ву.

— А мы з Вар ша вы, мы — пры ез джыя, 
ку пі лі ха ту ў Се мя ноў цы, пры жы лі ся 
ту та ка. Да ве да лі ся, што бу дзе ў Мадзь ва
дзях та кая ак цыя, і да лу чы лі ся. Гэ та важ
ная ак цыя — мы ма ем ужо дом, сы ноў, 
і вось па са дзім тут свае дрэ вы.

Ба чым лю дзей не толь кі з гмі ны, па ве
та, Поль ш чы. Усе за ві ха юц ца з ла па та мі, 
мо ла там (да ўбі ван ня кал коў), з ма
лень кі мі ла пат ка мі — ма ле чы. Гэ та яны 
бу дуць ба чыць, як алея ста не вя лі кай, 
шум лі вай, ця ні стай... «Са дзі це іх так, як 
рас лі яны ў «школ цы», — ра іць праз ін тэр
нэт ляс нік Да рак Жу коў скі. Тут трэ ба ім 
у яму пад сы паць пад ка рэн не (зняў шы 
мяш кі, у якіх яны га да ва лі ся ў «школ
цы») пя ску, ума ца ваць, пас ля аб сы паць 
пя ском з урад лі вым чар на зё мам, і па кі
нуць кры ху аб ні жэн ня пры ства ле — каб 
ту ды на ліць ва ды, доб ра на па іць са джа
нец, каб ва да не ўцяк ла. Убіць ка лоч кі, 
пры вя заць да іх чор най моц най стуж кай 
пя нёк. А до сыць вы со кія дрэў цы па вя ва
юць на вет ры фі я ле та вы мі сту жач ка мі 
— гэ та іх «школь ны» ко лер.

Ну, усе про ста бра ты па ра бо це. Ад 
учо ра «бра ця кі» дрэў — Ко ля і Кац пэр 
Кэ чын скія і Грыш ка — ма юць яны аса
бі стую ся мей ную лі пу. А са дзі лі яе (не 
ад ну) яш чэ сё стры ма мы ЭвыНа тал лі 
— Аня Ма роз (спон сар ка ліп кі), Зо ся Ма
роз і Ан д рэй Кэ чын скі.

— Дзя ку ем та бе, Ка ця! І твай му Ман ф
рэ ду за тры ва ласць!

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ
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Дэ маг ра фія 
Ду біц кай гмі ны
21 каст рыч ні ка гэ та га го да Ду біц кая 

гмі на Гай наў ска га па ве та на ліч ва ла 1480 
жы ха роў. У ёй 28 вё сак і вё са чак. Шчыль-
насць на сель ні цтва 11 ча ла век на 1 квад-
рат ны кі ла метр. Тут на 100 муж чын пры-
па да юць 102 жан чы ны. За раз 15% жы ха-
роў гэ та ўдаў цы і ўдо вы. Удо ваў знач на 
больш чым сь ці ўдаў цоў.

Да най боль шых і ся рэд ніх вё сак на-
ле жаць Гра ба вец — 236 жы ха роў, Ду бі-
чы-Цар коў ныя — 234, Ягад ні кі — 141, Та-
фі лаў цы — 112, Ста ры Кор нін — 105, Ка-
ры ці скі — 90, Істок — 80, Ча хі-Ар лян скія 
— 76, Ві та ва — 64, Вэр сток — 58, Елян ка 
— 46 і Вой наў ка — 43.

Ад 10 да 40 жы ха роў ма юць вё сач кі 
Кра скоў ш чы на — 10, Пя скі і Ся мі ва ло кі 
— па 11, Бо бін ка — 12, Па сеч ні кі- Ма лыя 
і Ста ры на — па 16, Доў гі Брод — 20, Ві лю-
кі і Гур ны Груд — па 21 і Рут ка — 36.

Ма лень кіх па се лішч у Ду біц кай гмі не 
шэсць: За ба гон не — 10 жы ха роў, Круг-
лае — 5, Вы ган, Кля ка ва і Яку бо ва — па 
2 і Ні кі фа роў ш чы на — 1. На пра ця гу двух 
апош ніх га доў най больш па мен ша ла жы-
ха роў у Та фі лаў цах — на 16, Ві та ве — на 
14, Ста рым Кор ні не — на 11, Ягад ні ках 
— на 10, Ду бі чах Цар коў ных — на 9 і Гра-
баў цы — на 8. (яц)

Бель ская вя ско вая 
дэ маг ра фія
Вя ско вая гмі на Бельск-Пад ляш скі 

зай мае плош чу ў 430 квад рат ных кі ла-
мет раў — гэ та ад на трэ цяя Бель ска га 
па ве та. Яна па-су сед ску з вась мю ін шы-
мі гмі на мі. Тут пра жы вае 6830 ча ла век 
у 61 вёс цы і вё сач цы (са лэц кіх вё сак 52). 
На 100 жан чын пры па дае 100 муж чын. 
Шчыль насць на сель ні цтва ў вя ско вай 
гмі не скла дае 16 ча ла век на квад рат ны 
кі ла метр.

Най боль шыя вё скі Бель скай гмі ны 
гэ та Ві да ва — яна на ліч вае 552 жы ха ры, 
Аў гу сто ва — 529, Пі лі кі — 282, Кна ры ды 
— 263, Плё скі — 237, Лу бін-Кас цель ны 
— 229, Ду бя жын — 213, Пра не ві чы — 204, 
Кна ра зы — 196, Пар ца ва — 177, Гаць кі 
— 174, Гра ба вец — 173, Кры вая — 149, 
Райск — 147 і Га ла ды — 146.

Да най мен шых вё са чак на ле жаць Ар-
лян ка — тут жы ве ўся го 10 ча ла век, Бе-
лая — 16, Яцэ ві чы — 20, Пад бел ле і Ступ-
ні кі — у ад ной і дру гой па 22, Пет шы ко ва-
Выш кі — 24, Жэп не ва — 33 і Рай кі — 37. 
Ужо пе ра ста лі іс на ваць два на се ле ныя 
пун к ты, а ме на ві та Са бот чы на і Ужы кі. 
(яц)

Дзі кія птуш кі 
Сё ле та бы ло ма ла ляс ных арэ хаў і жа-

лу доў. Сі ні цы і сой кі не ме лі іх удо сталь. 
Яны на кі ну лі ся на арэ шы ны з грэц кі мі 
арэ ха мі, якія па са дзі лі лю дзі пры сва іх 
да мах. Яш чэ і за раз сой кі так і ці ку юць, 
ка лі ні ко га ня ма на па на двор ку. Гэ тых на-
зой лі вых кры ла тых про ста ні як не адаг-
наць. Не ка то рыя жы ха ры стра ля юць 
з гэ так зва ных са ма па лаў ды з куп ле-
ных на кір ма шах ца цач ных пі ста ле таў на 
г.зв. кор кі або пі сто ны, але ад ча го там 
па ло хац ца кры ла тым. Вы шэй з га да ныя 
дзі кія птуш кі ад ля та юць і праз ней кі час 
зноў пры ля та юць і ся да юць на арэ шы-
ны. А мо жа гэ та бы ла ўжо ін шая ды яш-
чэ боль шая іх ча ра да?

У пры ляс ной вёс цы Плян та На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ды ў на ва-
коль ным гу стым ле се ра стуць арэ шы ны 
двух ві даў. Арэ хі збі ра юць і но сяць у свае 
схо віш чы-дуп лы ў ста рых дрэ вах пры го-
жань кія хва ста тыя звяр кі — ва вё рач кі. 
Яны тут у ле се во дзяц ца здаў на. Я па мя-
таю іх не дзе з 1958 го да, ка лі з Плян ты 
ез дзіў по ез дам у Агуль на а ду ка цый ны 
лі цэй у Гай наў ку. Ва вёр кі пе рад на мі іду-
чы мі ча ста пе ра бя га лі це раз да ро гу то 
з ад на го, то з дру го га бо ку. Та ды мно га 
іх бы ло. Мы лю ба ва лі ся імі. (яц)

Я не мог аца ліць
ні ад на го жыц ця
не ўмеў спы ніць
ані вод най ку лі

та му блу каю па мо гіл ках
якіх ня ма
шу каю сло вы
якіх ня ма
бя гу

на да па мо гу якой не про сяць
на споз не нае вы ра та ван не
ха чу пас пець
на ват ка лі за поз на.
  Ежы Фі цоў скі

Сё ле та ў Поль ш чы Дзень Усіх Свя тых 
зноў быў ін шым. Бы ло інакш, чым 
заў сё ды. Лю дзі за ста ва лі ся до ма. 

Ура да выя аб ме жа ван ні, звя за ныя з эпі дэ
мі яй ка ра на ві ру са, за га да лі за чы ніць бра
мы мо гі лак 31 каст рыч ні ка, 1 лі ста па да і 2 
лі ста па да. Аб гэ тым прэм’ ермі ністр па ве да
міў у пят ні цу пас ля поў д ня 30 каст рыч ні ка. 
Ён пад к рэс ліў, што на вед ван не мо гі лак 
ця пер цяг не за са бой за над та вя лі кую ры
зы ку. Ад нак ён за пэў ніў, што «ка лі пан дэ мія 
не ўзмоц ніц ца, у дру гой па ло ве лі ста па да, 
пе ра ка наў шы ся ў ад сут нас ці вя лі кіх груп 
лю дзей, мож на бу дзе на ве даць ма гі лы». 
Я здзі віў ся, ча му ска заў гэ та пас ля поў д ня? 
На пэў на, шмат хто ўжо на кі роў ваў ся да мес
цаў, дзе па ха ва ны іх сва я кі. Коль кі лю дзей 
еха ла да нас на Пад ляш ша? Асаб лі ва гэ та 
ты чы ла ся ка та лі коў і лю дзей, якія на вед
ва лі ма гі лы на ка та ліц кіх і ін шых мо гіл ках. 
Ура чы стасць Усіх Свя тых у Цар к ве пры па
дае не на 1 лі ста па да, а ў пер шую ня дзе лю 
пас ля Пя ці дзя сят ні цы. Гэ та ру хо мае свя та, 
у за леж нас ці ад да ты Вя лі кад ня. У пра ва
слаў най тра ды цыі бы вае пры нам сі не каль
кі дзён у го дзе, ка лі вер ні кі Цар к вы на вед
ва юць ма гі лы сва я коў і мо ляц ца асаб лі ва 
за па мер лых. Най важ ней шы час для 
ўспа мі ну па мер лых — пе ры яд Пас хі, пас ля 
Вя лі кад ня. У ве лі код ную па ру гэ та перш за 
ўсё т.зв. Ра даў ні ца — у дру гі аў то рак пас ля 
Уваск рэ сен ня Гас под ня га. Сё ле та гэ та бы
ло 14 чэр ве ня. Тра ды цыя на вед ван ня мо
гі лак у лі ста па дзе ўва хо дзіць у лі тур гіч ны 
ка лян дар Цар к вы, г.зв. баць коў ская су бо
та, гэ та зна чыць су бо та пе рад 8 лі ста па да 
— на св. Дзміт рыя (та му яе яш чэ на зы ва
юць Дзі міт ры е вай, Дзміт раў скай су бо тай). 
Як пад к рэс лі ва юць ду хоў ныя, цар коў нас ла
вян скі тэр мін «баць коў ская су бо та» ка жа 
не так пра ма літ ву за баць коў, але за ўсіх, 
хто пай шоў з жыц ця да сва іх прод каў. У гэ
ты дзень свя та ры так са ма блас лаў ля юць 
ма гі лы на мо гіл ках. Яны пад к рэс лі ва юць, 
што квет кі і свеч кі на ма гіл ках не за ме няць 
ма літ вы за па мер лых. „Ма быць, ча сам 
ляг чэй ку піць свеч ку, чым па ма ліц ца, але 
та кім чы нам мы толь кі за да во лім сваю 

пат рэ бу па мя таць пра па мер ла га, ды не 
да па мо жам яму ні я кім чы нам», — адз на чаў 
ка лісь у Ра дыё Ар та док сія а. Мац вей Кіч ко 
з па ра фіі Уваск рэ сен ня Гас под ня га ў Бе ла
сто ку.

Свя та ўсіх па мер лых па кут ні каў у Ры ме 
бы ло афі цый на ўста ноў ле на ў 609 або 610 
го дзе па пам Ба ні фа цы ем IV (608615). Свя
та, уста ноў ле нае Ба ні фа цы ем IV пры па ла 
не на 1 лі ста па да, а на 13 мая. Дзень па мер
лых па кут ні каў 13 мая ад зна чаў ся больш 
за ста год дзе. У 731 го дзе Ры гор III пе ра вёў 
яго на 1 лі ста па да. Пры чы на бы ла вель мі 
пра за іч ная. Шмат па лом ні каў пры яз джа
ла ў Рым на свя та, і там бы ла праб ле ма 
з іх хар ча ван нем у пе ры яд пе рад жні вом. 
У 835 го дзе Гры го рый IV па прось бе (аль бо 
за га дзе) ім пе ра та ра Лю до ві ка На бож на га 
па шы рыў свя та му ча ні каў у Ры ме на ўсіх 
свя тых і ўвесь хрыс ці ян скі свет. Дзень усіх 
душ, «за душ ны», які ад зна ча ец ца 2 лі ста па
да, мае больш ма ла ды ге не зіс.

Эпі дэ мія ро біць мі жа со бас ныя кан так
ты цяж кі мі, а ча сам на ват не маг чы мы мі. 
Ця пер гэ та на ват уск лад ні ла на вед ван не 
мес цаў. Столь кі ма гіл (роз ных кан фе сій) 
сё ле та ніх то не на ве дае. Шмат з іх тра піць 
у боль шае за быц цё і ру і ну. Я сё ле та не па
е ду ў сваё род нае мя стэч ка Га ра док. Та му 
не на ве даю ма гі лы сва я коў на ка та ліц кіх 
і пра ва слаў ных мо гіл ках. Не за па лю свеч кі 
на габ рэй скіх мо гіл ках, што ў ле се по бач 
з ка та ліц кі мі мо гіл ка мі. Ці вя до мыя імё ны 
лю дзей па ха ва ных там? Я зраб лю гэ та ін
шым ра зам. Та ды за па лю свеч ку так са ма 
на «ня мец кіх мо гіл ках», дзе ўжо не ві даць 
на ват рэш т каў ма гіл. Там бы лі па ха ва ны 
жаў не ры ча соў Пер шай су свет най вай ны. 
Ці іх імё ны дзесь ці за пі са ны? Ча ты ры нек
ра по ліі ў Га рад ку свед чаць пра гі сто рыю гэ
тай зям лі. А коль кі яш чэ мес цаў, «якіх ужо 
ня ма» на ват у на шай па мя ці? Адзін ка выя 
ма гі лы ці ін шыя мес цы па ха ван ня лю дзей, 
імё н якіх ніх то не ве дае. Пад ляш ская зям
ля па мя тае!

У гэ тым го дзе я пай шоў у су сед ні ля сок 
каб на ве даць рэш т кі пра вас лаў нака та ліц
кіх мо гі лак у Вя лі ша ве (ме на ві та мы на
вед ва ем гэ тае мес ца ўжо не каль кі га доў). 
Гі сто рыя гэ та га мес ца вель мі ці ка вая, бо 
20 кра са ві ка 1902 го да пра ва слаў ны пры
ход скі свя тар з крэ пас ці Зэг жэ і ксёндз 
з пры хо да Вя лі шэ ва афі цый на ас вя ці лі 
ква тэ ры. Мо гіл кі па він ны бы лі аб с лу гоў
ваць сал дат абедз вюх рэ лі гій, служ бо вых 
асоб і гра ма дзян скіх ра бот ні каў, за ня тых 
у абод вух гар ні зо нах, і чле наў іх сем’ яў. 
Вя лі кая вай на вы ме ла зас на валь ні каў 
і ад мі ніст ра та раў вя лі шаў ска га нек ро па ля, 
але гар ні зо ны ўтры ма лі ся і нек ро паль усё 
яш чэ быў па трэб ны. У 19151918 га дах ён 
аб с лу гоў ваў нем цаў, якія зна хо дзі лі ся ў Ла

герЯб лон на (ві да воч на, так са ма пад час 
аку па цыі), за тым сал дат Дру гой Поль скай 
Рэ чы Пас па лі тай, а так са ма мяс цо вых жы
ха роў — да ства рэн ня па ра фі яль ных мо гі
лак у Ле гі я но ве ў 1934 го дзе. Дык вось тут 
па ко яц ца астан кі лю дзей роз ных ве ра выз
нан няў і роз ных ба коў кан ф лік таў.

У каст рыч ні ку 2014 го да, да Дня ўсіх 
свя тых, я іні цы я ваў ак цыю: «Да вай це пры
бя рэм мо гіл кі на во зе ры Квят нёў ка. (Па да
рож жа)». Ра зам з сяб ра мі мы вы ра шы лі 
зрэ заць ку сты, якія за ра ста юць над ма гіл лі, 
прыб раць смец це. Мо гіл кі бы лі за бы тыя 
і вель мі спу сто ша ныя. Ак цыя ад бы ва ла ся 
ў па пя рэд нія га ды. Сё ле та, ад нак, гэ та га не 
маг ло быць (па роз ных пры чы нах). Я на ку
піў хры зан тэм у «мяс цо вых выт вор цаў». Ця
пер па кра і не хо дзяць раз на стай ныя ак цыі 
па іх пад т рым цы. Зза зак рыц ця мо гі лак 
гэ та ста ла для іх са праў ды вя лі кай праб ле
май. Да вай це, да па мо жам ім ра зам. У гэ
тым го дзе гэ тае «за бы тае» мес ца на ве да ла 
шмат лю дзей. Па ста ві лі свеч кі, хры зан тэ
мы, ха ця б ад гар ну лі ліс це з рэш т каў ма гіл.

У гэ тыя дні ў Га рад ку я «вір ту аль на» 
сар га ні за ваў ме ра пры ем ства «Га да ві на лік
ві да цыі га ра доц ка га ге та». «Да Дру гой су
свет най вай ны больш за па ло ва жы ха роў 
Га рад ка бы ла яў рэ я мі. У мя стэч ку бы ло 
не каль кі драў ля ных сі на гог. У жніў ні 1941 
го да нем цы ства ры лі там ге та для яў рэй
ска га на сель ні цтва. Яно зай ма ла ра ён ву
ліц За рэ чан скай, Цмен тар най і Фаб рыч най. 
У ге та бы лі на кі ра ва ны ка ля 2500 яў рэ яў, 
якія пра ца ва лі, у пры ват нас ці, на бу даў ні
цтве да рог і раз г руз цы і паг руз цы ва го наў 
на су сед няй чы гу нач най стан цыі ў Ва лі лах. 
Ге та бы ло лік ві да ва на 2 лі ста па да 1942 го
да, а яго жы ха роў дэ пар та ва лі ў тран зіт ны 
ла гер у Бе ла сто ку. У час лік ві да цыі ге та 
бы ло за бі та 40 ча ла век. Яў рэ яў Га рад ка 
пе ра вез лі з Бе ла сто ка і за бі лі ў ла ге ры 
ў Трэб лін цы». Па мяць важ ная. Па мяць пра 
на шых прод каў ра туе і нас, су час ні каў. Да
вай це па мя таць, на ват ка лі ўжо поз на. Тут, 
на мес цы!

Учо ра ўве ча ры я па слаў сяб ру пес ню 
Джо ан Ба ез «We Shal Over co me — «Мы пе ра
а до ле ем». Мы пе ра мо жам, мы пе ра мо жам, 
мы ад ной чы пе ра мо жам... Сён ня, пе рад 
за вяр шэн нем гэ та га тэк сту, ён ад ка заў 
мне: «Я люб лю яе... Пас лу хай, як яна спя
вае «Дзе квет кі з тых га доў?» Я ве даю гэ ты 
твор у яе вы ка нан ні. І ў вы ка нан ні Мар лен 
Дзіт рых. І Сла вы Пшы быль скай «Gdzie 
są kwia ty z tam tych lat». Дзе ма гі лы з тых 
ча соў? Дзе тыя квет кі? Дзе ма гі лы з тых 
ча соў? Час сцёр іх след. Дзе ма гі лы з тых ча-
соў? Там, дзе квет кі па се яў ве цер. Хто ве дае, 
ці бы ло так? Хто ве дае, ці бы ло так... 

vДа ры юш ЖУ КОЎ СКІ

Дзе ма гі лы...
https://wielkilas.pl
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 46-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 29 лістапада 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Што гэ та за свін ка, 
на спі не драў ля ная пад пін ка, 
на жы ва це шча цін ка?
(Пад каз ка: пры ла да).
ш.....

Ад каз на за гад ку № 41: жук. 
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ку ба Авяр-
чук, Пётр Ві люк, Ле на Мал мыш ка, Ма тэ вуш 

Крась ко, Алекс Па ёр, Ма цек Пле ва, Ма тэ вуш 
Сма люк з Арэш ка ва. Він шу ем!

    

Мі ра ЛУК ША

Лі сты
Ка ля ро выя лі сты
па да юць до лу.
Не су муй з імі і ты
ў час не вя сё лы.
За лі ста мі грак ля ціць,
птах чар нак ры лы.
Мо ў Іта ліі па быць,
так бы ло б мі ла?
Не да лё ка па ля ціць
лі сто чак клё ну,
толь кі ці ха ша па ціць
у тра ве зя лё най.
Бо ня даў на шчэ даж джы
ко рань па і лі,
траў цы хо чац ца рас ці,
яш чэ хоць хві лю.
Схо піць шэ рань траў ку ўраз,
пас рэб рыць гле бу,
фе ер вер кам на па каз
ус пых нуць трэ ба —
ве ер ка ля ро вых сноў
уз ля ціць да не ба,
і пры ту ляц ц ца із ноў
да род най гле бы.
Ка ля ро вы свой бу кет
ня сі да ха ты.
У вас бу дзе ліст-сак рэт
з асен няй да тай.

Ад доб рых на він хо чац ца ды-
хаць і ма рыць. Да та кіх на він 
на ле жыць прэ зен та цыя на шых 
сяб роў. Мо ва пра но вы ро лік 
Гай наў ска га бел лі цэя. Ка ро цень-
кі фільм рас па вя дае, а больш 
да клад на — па каз вае пар т рэ ты 
лі цэ і стаў. Гэ та лаў рэ а ты і фі-
на лі сты на ву ко вых алім пі яд. 
На ша мо ладзь — пры го жая 
і ра зум ная. Гля дзіш на іх і ду ма-
еш — усё доб ра. Не да ка наў нас 
хво ры час, ды стан цый нае на ву-
чан не і раз лу ка з сяб ра мі. Тут 
так са ма ві даць на кі рун кі, у якія 
гля дзіць пад ляш ская мо ладзь. 
Як не ці ка ва, ся род вя лі ка га лі-
ку фі на лі стаў і лаў рэ а таў вы лу-
ча юц ца лаў рэ а ты па эка ло гіі і бе-
ла ру скай мо ве. Праў да, ка лі пра 
бе ла ру скую мо ву — ня ма тут 
сен са цыі, па коль кі ў бел лі цэ ях 
та кая тра ды цыя. Сен са цыя ў ін-
шым. Мы звык лі ся, што пос пе хі 
па бе ла ру скай мо ве за ва ёў ва лі 
на шы дзяў чат кі. Яны — пер-
шыя дэк ла ма тар кі, пя вун ні, ак-
тор кі, ін тэ лек ту ал кі, спар т с мен-
кі. А тут у гай наў скім э-аль бо ме 
амаль ад ны хлоп цы! Гля дзіш 

Яш чэ год та му ніх то з нас не па ве-
рыў бы ў та кую пе ра ме ну. У час хат няй 
іза ля ва нас ці мно гія дзяў чат кі і хлоп цы 
ад к ры лі ў са бе ра дасць ад пад рых тоў кі 
хат няй яды. Праў да, та кое бы ло і ра ней, 
ха ця дзяў ча ты за ся родж ва лі ўва гу на са-
лод кіх пі ра гах, тор тах і дэ сер тах. За раз 
ку лі нар ная гуль ня, — бо так трэ ба наз-
ваць ку хон ныя ша лен ствы, якія вы дат на 
па ды ма юць на строй цэ лай сям’і, — пай-
ш лі ў бок зда ро ва га хар ча ван ня. Ка жу-
чы больш да клад на, вя лі кай па ша най 
ка ры ста юц ца ве ге та ры ян скія і ве ган скія 
стра вы. Дзя ку ю чы ім больш глы бо ка ад-
чу ва ем на ту раль ны смак про стай стра-
вы ды ра зу ме ем, як яда спра цоў вае на 
энер ге ты ку це ла і ду шы. А коль кі здзіў-
лен ня і ра дас ці ад аў тар ска га рэ цэп та? 
Свае дзі ця чыя вы на ход ствы бе ра жэм 

Хрум ст ка-ру мя ныя дра ні кі Юлі! 

300 грам ка бач ку (cu ki nii)
3 зуб кі час на ку
2 яй кі
2 чу ба тыя лыж кі жыт няй му кі
соль і чор ны пе рац да сма ку
алей або хат ні шмаль чык для сма жэн ня
1 шклян ка кіс лай, гу стой смя та ны.
Буль бу і ка ба чок сцер ці на тар цы 

з дроб ны мі дзір ка мі, да даць яй кі, соль 
і му ку. Змя шаць і сас ма жыць на алеі або 
шмаль цы на ся рэд нім аг ні. Тым ча сам 
прып ра віць смя та ну сол лю і вы ціс ну-
тым час на ком.

— Най леп шыя дра ні кі про ста з па-
тэль ні, — рэ ка мен дуе Юля, — та ды яны 
ма юць хрум ст кія, ру мя ныя ска рын кі. 
І аба вяз ко ва з хат няй смя та най, а не ма га-
зін ны мі соў са мі з пласт ма са вых па ке таў!

Смач на ес ці!
Зор ка

і прак ты ку ем ця гам жыц ця і пас ля пе ра-
да ем іх на ступ ным па ка лен ням.

У гэ тай спра ве важ на прыд баць прып-
ра вы і да дат кі, якія не ве ра год на па ды-
ма юць сма ка выя якас ці стра вы. Мо ва 
пра на сен не, зёл кі, гры бы, га ро шы ны, 
ка рэнь чы кі, лу пі ны, квет кі. На жаль, мы 
адыш лі ад ай чын ных прып раў, за бы лі 
пра іх сма ка выя і ле ка выя якас ці. А вось 
іта льян ская кух ня, — вя до мая ва ўсім 
све це, — як раз і вы лу ча ец ца сва і мі 
спе цы я мі, якія да да юць да страў з ма ка-
ро най.

Сён ня пра па ну ем вам дра ні кі з прыс-
ма кам ка бач ка і час на ку, якім па дзя лі ла-
ся на ша чы тач ка, ву ча ні ца ве тэ ры нар на-
га тэх ні ку ма, Юля.

Склад ні кі:
1 кі ла грам буль бы

Ідзе но вае!

і не ве рыш, ду ма еш пра ней кі 
рэ сэт, па зі тыў ны пе ра лом.

І хо чац ца ве рыць, што ве ды, 
зда бы тыя ў та кі цяж кі ў псі ха-
ла гіч ным пла не час, хут ка не 
вы вет раюц ца з га ла вы. А гэ та 
прыс лу жац ца ахо ве на шай пры-
ро ды і род на га сло ва.  (гак)

 

Яб лы ня — сім вал нес мя-
рот нас ці і сі лы. На шы прод кі 
гля дзе лі на яб лы ню як на Сус-
вет нае дрэ ва, на вы шы ні яко га 
ся дзе ла птуш ка, а ў яе ка ра нях 
мес ціў ся змей. Гэ тыя ма ты вы 
ча ста спа ты ка ем на вы шы ван-
ках.

Бе ла ру сы ве ры лі, што на та-
кіх дрэ вах ра стуць ма ла дзіль-
ныя яб лы кі. Іх на зы ва лі так са-
ма рай скі мі і за ла ты мі. Яб лы ня 
гэ та так са ма сім вал су вя зей 
між ста рым і ма ла дым па ка лен-
ня мі. З яб лы няй ата я сам ля лі 
ця жар ную жан чы ну, па ра дзі ху 
і баб ку-па ві ту ху, якая пры ма ла 
ро ды. Та му гэ тае дрэ ва ча ста на-
зы ва лі ма ця рын скім. У каз ках 
яб лы кі бы лі рэк ві зі там, з да па-
мо гай якіх за ча роў ва лі ге ро яў. 

Ка лі хто з’еў та кі яб лы к, за сы-
наў моц ным сном, ці про ста 
па мі раў. У ін шых зноў каз ках 
і бы лях ад та кіх пла доў жан-
чы ны на ра джа лі дзя цей, якія 
сыг ра юць важ ную ро лю ў гра-
мад стве. Ма тыў яб лы ні ча ста 
вы сту пае ў ста рых пад ляш скіх 
пес нях. Най больш вя до мая «Яб-
лынь ка» за пі са ная ў Ягуш то ве, 
а вы кон вае яе эт на-гурт «Жэ-
мэр ва». Пад ляш ская яб лы ня 
пат ра пі ла і ў вы со кую лі та ра-
ту ру. Вось у па э тыч ным то ме 
«Спеў дрэў» суст рэ нем ста рое 
дрэ ва, на якім спе юць ма ла дзіль-
ныя яб лы кі.

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

гак

фота Galeria Narewka

Магда Бяляўская
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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 № 41-20: 
Дрон, Ас, Ка стусь, ты, ма сток, пар тал, тар пан, 

сот, толк,
ям ка, ска кал ка, Ік ра. Да та, тост, пал ка, мар-

кач, карп, стан, атол, які, сук, смак, ток, льго та.
Уз на га ро ду, бе ла ру скія лі тар кі на ка ля ро-

выя алоў кі, вый г раў Та маш Зя лён ка. Він шу-
ем!

Да рос лыя дзядзь кі так са-
ма чы та юць „Зор ку”. Ну 
і цёт кі, вя до ма ж, чы та-

юць, але па коль кі я дзядзь ка, 
то бу ду за ся бе ка заць. Дзі ця-
чыя ста рон кі, яны як ус па мін 
пра дзя цін ства — цёп лыя, пры-
го жыя, утуль ныя... Асаб лі ва, 
ка лі там ус па мін са школь ных 
ча соў пі ша нех та з доб рых зна-
ё мых. Вось як у па пя рэд нім 
ну ма ры „Ні вы” да вя ло ся з за да-
валь нен нем па чы таць ус па мін 
Яў ге на Ва пы „Гі сто рыя ад на-
го прыс вя чэн ня” пра яго ную 
школь ную суст рэ чу з вя до мым 
бе ла ру скім па э там Бе ла сточ чы-
ны Вік та рам Шве дам. І пра тое, 
як гэ тая су стрэ ча паў п лы ва ла 
на да лей шае жыц цё і які ме ла 
пра цяг.

На жаль, у мя не ня ма та кой 
кніж кі са школь ных ча соў, дзе 
якісь ці бе ла ру скі твор ца па-
ста віў бы там свой аў тог раф 
і я мог бы не ка лі пас ля пах ва ліц-
ца гэ тым пе рад сва і мі дзяць мі, 
а за раз ужо і ўнуч кай. Ну, і з го-
на рам на пі саць пра тое свой 
ус па мін у га зе ту. І хоць ву чыў ся 
я ў бе ла ру скай шко ле ў ста ра-
даў нім гі ста рыч ным мя стэч ку 
Галь ша ны, дзе ды ха ец ца даў ні-
ной і бе ла ру скас цю, і кож ны 
сан ты метр зям лі пра сяк ну ты 
бе ла ру скай гі сто ры яй мі ну лых 
га доў, але ў ча сы Са вец ка га Са ю-
за не пры ня та бы ло зап ра шаць 
у шко лы пісь мен ні каў і па э таў, 
тым больш тых, хто пра па ган-
дуе род нае сло ва. Ідэ а ла гіч ныя 
ад дзе лы са вец кай аду ка цыі не 
ві та лі та кіх ві зі таў. Ба я лі ся яны 
бе ла ру саў.

На пэў на та му ба я лі ся, што 
бе ла ру скае сло ва ёсць ём кае 
і моц нае, бе ла ру ская мо ва ста-
ра даў няя і муд рая, і з ча ла ве ка, 
які ка ры ста ец ца ёю, які ва ло дае 
бе ла ру скай мо вай, цяж ка зра-
біць ра ба, а тым больш дур ня. 
Над та ж са ма па са бе бе ла ру ская 
мо ва муд рая і сва бод ная, што 
і яе нось біт ста но віц ца та кі ж.

Ды і за раз, як я ўжо вы рас і па-
ста леў, і сам стаў пісь мен ні кам, 
ад мі ніст ра цыі школ у ма ёй кра-
і не вель мі ас ця рож на рэ а гу юць 
на з’яў лен не бе ла ру ска моў на га 
твор цы, бо яш чэ не да кан ца пе-
ра маг ла ў Бе ла ру сі бе ла ру скасць. 
Але ўжо хут ка пе ра мо жа.

Ан ты бе ла ру скія чы ноў ні кі на-
да лей ба яц ца бе ла ру ска га сло ва. 
Бо бе ла ру скае сло ва та кое моц-
нае, і та кое сва бод нае, што па-
чуў шы яго ўсе хо чуць стаць та кі-
мі моц ны мі і сва бод ны мі. Та му 
і ду шы лі гэ тую мо ву ва ўсе ча сы 
аку пан ты. А яна —нез ніш чаль-
ная — ча ка ла свай го зор на га ча-
су, які ўжо бач ны ў гі ста рыч най 
пер с пек ты ве.

За тое з ра дас цю за раз уда ец-
ца на зі раць, што чым больш 
шы рыц ца ва ўжыт ку ся род 
сён няш няй бе ла ру скай мо ла дзі 
род ная бе ла ру ская мо ва, тым 
больш ста но віц ца воль ных, 
сва бод ных, сме лых, ра зум ных 
і год ных бе ла ру саў.

А пра цэс гэ ты шы рыц ца, і ба-
га тая, на сы ча ная, муд рая, да лі-
кат ная, глы бо кая, фі ла соф ская 
і пры го жая бе ла ру ская мо ва 
на бы вае ўсё боль шую па пу ляр-
насць. І за раз на Бе ла ру сі яна 

ста но віц ца мо вай элі ты. А па ра-
лель на з гэ тым пра цэ сам увесь 
свет з за хап лен нем на зі рае за бе-
ла ру скай ба раць бой за Сва бо ду. 
За Сва бо ду і Бе ла ру скасць, якая 
ў наш час ста ла сі но ні мам праў-
ды, ад ва гі, цвёр дас ці, муж нас ці 
і пры на леж нас ці да ста ра даў-

няй ма гут най і ве ліч най бе ла ру-
скай на цыі.

Неў за ба ве і ў бе ла ру скія шко-
лы хут ка па е дуць бе ла ру скія 
твор цы, і кож ны ву чань не ка лі 
змо жа пах ва ліц ца тым, што 
мае аў тог раф та го ці ін ша га 

пісь мен ні ка ці па э та. Гэ та бу дзе 
вя лі кая бе ла ру ская эпо ха, якая 
па чы на ец ца за раз, і мы ўсе з’яў-
ля ем ся свед ка мі па чат ку бе ла ру-
скай эры.

За раз у ма ёй хат няй біб лі я тэ-
цы ба га та кніг з аў тог ра фа мі 

роз ных бе ла ру скіх твор цаў. 
Я іх ат ры маў ужо ў да рос-
лыя га ды. Ча са мі пе ра гор т-
ва еш ста рон кі кні гі, чы та-
еш з цеп лы нёй па кі ну тае 
прыс вя чэн не, за дум ва ю чы-
ся пра сэнс жыц ця і ча ла ве-
чыя лё сы. І ду ма ец ца, што 
як доб ра, ка лі та кія аў тог ра-
фы ча ла ве ку пат рап ля юць 
ва ўлас ную біб лі я тэ ку яш чэ 
са школь ных ча соў.

Бе зу моў на, яны ўплы ва-
юць на ўсё астат няе жыц-
цё.

І ўплы ва юць толь кі ста-
ноў ча.

Хай у кож на га ча ла ве-
ка бу дзе хоць адзін та кі 
школь ны ўспа мін.

Сяб ра Са ю за 
бе ла ру скіх 

пісь мен ні каў з Га род ні

Вік тар СА ЗО НАЎ

Школь  ны ўспа  м ін
Віктар Сазонаў (у серадзіне) заслуханы 
ў вершы Андрэя Хадановіча (Бязмежжа 2019)
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Жыць пры немцах

(ч. 17)

Ка за лі, адзін ня мец кі сал дат уба чыў вя
лі кую пры го жую ха ту, яш чэ не зга рэў шую, 
з ці ка вас цю ха цеў увай с ці ў яе ся рэ дзі ну, 
шар па нуў за дзве ры, а яны не пад да юц
ца. Ах так! Ады шоў убок, уха піў за паль
ную гра на ту і швыр нуў яе на бу ды нак 
і пры го жы дом ма іх дзядзь коў зга рэў. 
Астаў ся адзін ка мен ны фун да мент, на 
якім ста іць мой пер шы драў ля ны дом. Хо
чац ца яш чэ пры пом ніць, ка лі пе рад рас п
ра вай з на шай вё скай, ка лі амаль усё зга
рэ ла, бы лі і ах вя ры ся род на шых лю дзей, 
а ме на ві та за гі ну лі ад куль і аскол каў 
Пі ліп Га лён ка і Пі ліп Кар ні люк. Але гэ та 
не апош нія ва ен ныя ах вя ры, а бу дзе іх 
больш, але не так і мно га бы ло ў нас у па
раў нан ні з ха ця б паз ней шым Рай скам 
ка ля Бель ска. І ка лі на шы ўце ка чы з вё
скі апы ну лі ся ў Кляш чэ лях, дык нем цы іх 
раз дзя лі лі: муж чын асоб на, дзя цей і жан
чын так са ма. І кож на га му жы ка па чар зе 
пра вя ра лі і зды ма лі ў яго з га ла вы шап ку, 
ці ча сам не аст ры жа ны, а ка лі такт, дык 
ты ру скі і з та кі мі ўжо не ба ві лі ся. Але ў ду
біц кай таў пе та кіх па куль не бы ло. Але 
мой баць ка? І ён бліз ка тры маў ся ў чар зе 
свай го ай чы ма Дзміт рыя Шу ля; мо ён 
па ра туе ў бя дзе, да ска на ла ве да ю чы ня
мец кую мо ву.

На два рэ ста яў стол з па пе ра мі, на 
крэс ле ся дзеў ня мец кі афі цэр, да лей 
сал да ты... Але быў па трэб ны і пе рак лад
чык. На шы лю дзі кі ну лі ся з прось бай да 
Шу ля, каб ён ім быў, але дзед быў вель мі 
ас ця рож ны; маў ляў, па лі чаць за шпі ё
на, і та му ро лю пе рак лад чы ка на свае 
пле чы ўзя ла Шча пан ская, на стаў ні ца 
ду біц кай шко лы пры са на цыі і са вец кай 
ула дзе. У Ду бі чах у між ва ен ны час ву
чы лі на шых дзе так Заб лоц кі, бы лі яш чэ 
ін шыя жан чы ны, але іх проз віш чаў не 
ўда ло ся мне ўста на віць...

Шча пан ская па ча ла пе ра во дзіць про
стыя ад ка зы на шых лю дзей афі цэ ру. І спа
чат ку ўсё іш ло доб ра, але ско ра зап ну ла ся 
і не маг ла зра зу мець не ка то рых пы тан няў 
афі цэ ра; што ж, яна ня мец кую мо ву толь кі 
вы ву чы ла па пад руч ні ку, а тут трэ ба тро хі 
больш. Афі цэр па чаў зла вац ца, але тут 
дзед Шуль вы сту піў на пе рад і да вай тлу ма
чыць. Ста лі яны га ва рыць між са бою як 
два нем цы — ён і афі цэр. І тут баць ка ўжо 
амаль ка ля ста ла і ня мец кі сал дат ужо ха
цеў зняць шап ку з яго га ла вы, але тут рап
тоў на над ля цеў на ма та цык ле сал дат, пад
бег да ста ла і неш та шап нуў афі цэ ру, а той 
паня мец ку неш та крык нуў на тоў пу, а дзед 
выт лу ма чыў: «Ра зы ходзь це ся, і то хут ка». 
І не мец сеў у ка ля ску ма та цык ла і з пы
лам ад’ е ха лі ў сі нюю даль. Якую та кую 
піль ную вест ку пры нёс ма ты цык ліст: мо 
пра той на пад на абоз ні каў на д са жал кай 
у нас? Ніх то не ве дае. І «бе жан цы» да вай 
як най хут чэй ва ро чац ца ў свой спа ле ны 
кут. А ка лі б не гэ та вы пад ко васць лё су, 
ці ка ва, ці дзед Шуль змог бы ўра та ваць 
свай го пры ём на га сы на — май го баць ку?

І мне зда ец ца, што гэ та за ле жа ла ва 
ўсім ад па ста вы, наст рою і ча ла веч нас
ці та го афі цэ ра. А яны ж бы лі роз ныя 
і ся род нем цаў мно га бы ло па ра дач ных 
і з сэр цам лю дзей, на ват з вы шэй шай 
афі цэр скай элі ты. А дру гая груп ка ду біч
лян апы ну ла ся ка ля не вя лі кай вё сач кі 
Рут ка. Ча му яны па бег лі аку рат ту ды? 
Там на Рут цы раз гар ну лі ся неп рад ба ча
ныя па дзеі. Бо над рэч кай Ар лян кай і то 
з бо ку Ру ду таў рас па ла жыў ся боль шы 
вай ско вы ат рад са сва ім шта бам і тут 
яны ад па чы ва лі. Іх спа кой па ру шыў мяс
цо вы хлап чук Ва сіль Леў чук, які пры бег 
сю ды са сва ім вус ным да но сам. Спа чат
ку вар таў нік яго праг наў як са ба ку, але 

ён не ўга ма ніў ся, бо вы ву чыў і за па мя таў 
ад но ня мец кае сло ва, а яно лёг кае: Stab, 
гэ та зна чыць штаб, ні чуць не роз ніц ца 
ад на ша га. І гэ ты «ге рой» зноў явіў ся пад 
па лат ку ва ен ных і вар таў нік ужо ха цеў 
яго праг наць, але той па чаў гаў каць раз 
за ра зам: Stab, Stab! І сал дат па ду маў: 
штось тут не так, і пра пус ціў ма ла до га да
нос чы ка, а той да вай га ва рыць: што тут 
не да лё ка на по лі, на ху та ры пра жы вае 
мая ся стра Сонь ка з му жам Со хай і тут 
не да лё ка ёсць і дру гі ху тар (на вы на сы), 
дзе пра жы вае Фё дар Ляў чук з сям’ ёю, 
а ў яго ха ва юц ца не каль кі са вец кіх бай
цоў і яны пад ве чар пад бі ра юць яй кі ў ма
ёй ся стры Сонь кі і штось трэ ба ра біць.

Афі цэр выс лу хаў яго і ка жа: вя дзі ма іх 
сал дат ту ды, пра ве рым, ці гэ та праў да. 
Па слаў двух сал дат і яны пай ш лі ра зам 
з да нос чы кам на мес ца зда рэн ня — да 
Фё да ра. І пы та юц ца ў яго: ці ў ця бе не ха
ва юц ца сал да ты рус? Ён ад ка заў, што не 
і ён на во чы іх не ба чыў. Але нем цы для 
пра вер кі пад па лі лі яго хляў чук і ад туль 
з вы шак да вай вы скок ваць бай цы з ка
ра бі на мі і ад на го з іх нем цы за бі лі. Але 
і бай цы ад на го выст ра лам здо ле лі ра
шыць, а трэ ба бы ло най перш рас п ра віц
ца з тым пра ва ка та рам Ва сі лём; ві даць, 
паш ка да ва лі дзяр мо. Аца ле лы не мец 
і да нос чык да лі хо ду і паў ця ка лі. Той дру
гі ўдо ма за шыў ся, як мыш пад мят лою, 
на нёс шы столь кі го ра і няш час ця і люд
ской па гар ды сва ёй вёс цы, яе жы ха рам 
і чу жым лю дзям, якія тут ха це лі знай с ці 
ней кі пры ту лак. І на сваю бя ду — знай ш
лі. Нем цы пад ня лі тры во гу і па ча ло ся; 
най перш арыш та ва лі Фё да ра Леў чу ка на 
яго ху та ры і па вя лі. Ні якія ма лен ні жон кі 
Фё да ра, Са шы, прось бы на ват на ка ле
нях, тры маў шы на ру ках ма лень ка га сын
ка Пе цю не да лі ні я кіх вы ні каў; яна яш чэ 
бег ла за гіт ле раў ца мі, спа дзе ю чы ся ней
ка га цу ду з не ба. І раз’ я ра ныя фа шы сты 
ха па лі ўсіх, хто тра піў ся ім пад ру кі.

І тра пі лі ся ім на шы жы ха ры з Ду біч 
— Іван Гры га рук і Ула дзі мір Ста ра сель

нік (сын ды я ка на і на стаў ні ка Ра ма на 
Ста ра сель ні ка). Пры ім быў зной дзе ны 
тра фей ны бі нокль, а гэ та не бяс печ ная 
рэч у час вай ны, а быў ужо па вой ску 
гэ ты ма ла ды хла пец. Бы лі схоп ле ны 
жы ха ры Рут кі Сяр гей Бах мат і Ля вонь Ру
та. Яш чэ ад на го арыш та ва лі, але жон ка 
кі ну ла ся яму на шыю, зас ла ні ла і да вай 
кры чаць бла галь на: «Гэ та мой муж і ён ні 
ў чым не ві на ва ты, і лепш мя не за бі це». І, 
на дзі ва, нем цы мах ну лі ру кой і ад пус ці лі 
яго. А тых пе ра лі ча ных па вя лі на рас ст
рэл і яш чэ па да ро зе сха пі лі не каль кі вы
пад ко вых му жы коў з ад да ле ных мяс цін 
і за вё скай рас ст ра ля лі іх усіх. І як я чуў, 
не ка то рых з вяз няў лю та ка та ва лі яш чэ 
пе рад іх смер цю. А гэ та ж бы ло фран та
вое нар маль нае вой ска, не эсэ саў цы, не 
ге ста паў цы. Ва ўсіх гэ тых фар ма цы ях бы
ло больш ві даць зла чым даб ра.

Лю дзей аха піў жах і ха ця са ве ты не 
бы лі ім ра ем і ней кай ду хо вай апо рай, 
але тыя са сва сты кай на ру ка вах — гэ та 
ўжо не лю дзі, гэ та чу ма з «праг рэ сіў на
га» так зва на га за ха ду на нас хлы ну ла. 
Так мно гія ду ма лі, на ват тыя, хто не так 
даў но за хап ляў ся Ня меч чы най.

А до ма, у род ным ся ле, ха ця ўсё спа ле
на ў нас, не бу дзеш ся дзець са скла дзе
ны мі ру ка мі, бо трэ ба аб раб ляць род ную 
зя мель ку. Але чым і як? Але бе ла ру сы 
з Пад ляш ша ме лі сваю пры ро джа ную 
смы кал ку і та лент, бо па ча лі ад наў ляць 
сваю зніш ча ную сель ска гас па дар чую 
«ін дуст рыю»; ста ві лі па куль на слу пах 
пры мі тыў ныя хлеў чы кі і ша ла шы пак ры
тыя нас пех са ло май, каб сха вац ца ад 
даж джу і пра жыць з зя мель кі сваё ад 
вя коў іс на ван не. І ме лі сва іх май ст роў 
на ўсе ві ды і быў ім (я яго ўжо ўспа мі наў) 
Сы мон Корх, які пры сту піў у пры мы да 
ад ной з на шых дзяў чат Нас ці, а сам быў 
ура джэ нец з Кар хоў. І ся ля нам ця пер 
спат рэ біў ся кож ны ка ва лак жа ле за (пры 
Поль ш чы яго над та не ха па ла), а яго не 
бра ка ва ла ад раз бі тай ва ен най са вец кай 
тэх ні кі. Ва ўро чыш чы «Баб ка» на ўсход 

ад Та фі лаў цаў ста я лі пяць ці шэсць раз бі
тых са вец кіх тан каў, экі па жы якіх ус пе лі 
ўця чы. У ад ным тан ку та фі ля не ўба чы лі: 
ля жаў за бі ты тан кіст і ў ру ках яго сціс
ну ты не за кон ча ны ліст да сва ёй мі лай 
дзяў чы ны са сло ва мі: «Ми лая моя, мой 
танк не од на враж ья пу ля не в си лах про
бить...». І дзіў на, што не ва ро жы сна рад 
пра біў на вы лет сце ны тан ка і яго ва дзі
це ля, а свой са вец кі з су сед ня га тан ка, 
які ста яў бліз ка яго. І гэ та за гад ка, ча му 
свой стра ляў да свай го і каб за раз уця
чы не дзе ў лес? Мо і па мы ліў ся ў гэ тай 
ва ен най га рач цы, бо ў кож най вай не мно
гія па мы ля юц ца, ха ця ён і най ра зум ней
шы. Нем цы сва і мі ця га ча мі гэ тыя тан кі 
па за бі ра лі. Яс на, гэ та га тан кі ста лю дзі 
вы цяг ну лі і не дзе па ха ва лі. А на во кал 
груд роз най зброі і най больш аму ні цыі 
ва ля ла ся на зям лі — сна ра ды, поў ныя 
яш чы кі патронаў, мі ны. Тут, ап ра ча тан
каў, бы лі ін шыя ві ды ўзбра ен ня і гэ та га 
«даб ра» мно ства ва ля ла ся на на шых па
лях, лу гах, ля сах і рэч ках, што для мно гіх 
ста ла тра ге ды яй і няш час цем для дзе
так, якія раз бі ра лі іх на част кі або кі да лі 
ў агонь, а тут га то вы смерць і ка ле цтва.

На шы лю дзі з раз бі тых ма шын вы бі
ра лі тыя част кі, што лёг ка мож на бы ло 
іх пе ра ра біць на част кі плу гоў, ва зоў, 
ба рон, пру жы но вак. З доб рай ста лі наш 
ка валь мог вы ка ваць вель мі моц ную 
і зруч ную рэч, ча сам леп шую ад фаб рыч
най пра дук цыі. А зноў нем цы, та кія гас
па дар ныя, ма ла ці ка ві лі ся лё сам на шых 
лю дзей і іх ма га зі ны і скле пы так са ма 
вы лу ча лі ся пу ста тою і бра кам да стаў кі.

Аку пан ты на аку па ва най тэ ры то рыі 
хут ка тва ры лі сваю за бор чую ўла ду 
і ў Бель скуПад л яш скім ства ры лі Ар бай
т самт, дзе трэ ба бы ло пра пі сац ца на 
сва ім на па ла ві ну здым кам і ат ры маць 
да ку мент то ес нас ці. І мая ма ці і ін шыя 
пай ш лі ў Бельск афор міць ра бо ту і ка лі 
вяр та лі ся да моў, на ўскра і не (а так на па
чат ку ехаў шы з Ор лі) го ра да да лу чыў ся 
да іх ва сточ нік. Дзесь ці ён так доў га 
ха ваў ся, яс на што ўжо ў цы віль най воп
рат цы, але бы ло ві даць, што ён не наш, 
бо меў ін шыя ры сы тва ру і вель мі ка сыя 
во чы. На шу гру пу мі на лі разпо раз ва ен
ныя пад раз дзя лен ні нем цаў і на на шых 
лю дзей не звяр та лі ні я кай ува гі. Але тут 
з апош няй хат кі па пра вым ба ку вы бег ла 
дзяў чын ка га доў 89, да бег ла да нем цаў, 
якія аку рат зраў ня лі ся з гру пай, і паль
цам па каз вае на «ва сточ ні ка» і го лас на 
кры чыць: «рус, рус». І там яш чэ штось ці 
бал бо ча паполь ску. І яс на, нем цы гэ та га 
няш час ні ка ўзя лі пад свой кан вой і ад вя
лі яго не так да лё ка, не дзе за блі жэй шы 
бу дан і ад туль па чуў ся су хі неп ры ем ны 
выст рал. І ма лень кая, амаль «ня він ная» 
душ ка і на ват без ні я кай «уз на га ро ды» 
пра да ла ня він ную кроў. А мо яна і сён ня, 
як ста рэ ча, жы ве, руп лі вая і за кон ная 
аб рад ні ца Ма це ры Бо жай, і пак ло ны 
ёй б’е? Мо яна зай ма ла вы со кія па са
ды пры на шых роз ных ура дах, або мо 
яна пра фе сар ка? Хто ве дае, маг чы ма, 
гэ та яе баць кі та ды пас ла лі, каб згу біць 
ча ла ве ка. А та кіх «ге ро яў» бы ла проць
ма ся род усіх на цый. Але мне зда ец ца, 
што мы, бе ла ру сы, у гэ тым хі ба ста ім 
на апош нім мес цы. А ка лі так, дык наш 
род не пра па дзе. Бо пра даць ча ла ве ка 
— гэ та апош няя гань ба і со рам не толь кі 
пе рад людзь мі, але і пе рад Бо гам. Але 
ёсць здрад ні кі і ся род нас. І на ша таў па 
лю дзей, якія бы лі свед ка мі гэ тай тра гіч
най сцэ ны, ад ду шы прак лі на лі дзі цят ка, 
на зы ва ю чы яго Ка і на вым бай ст ру ком. 
Што ж, гнеў, ка лі слуш ны, нель га кі даць 
у ад ну яму і за кі даць гно ем.

(пра цяг бу дзе)

vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК
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На во сем дзе сят быў мой верш „Нуль во сем”:

„як про ста па вяр нуць 
час
хо піць толь кі зап люш чыць 
во чы
і за гу ляць у кар на валь ным тан цы 
па ва ро таў ...”

На дзе вя но ста ня ма вер ша. Ка лі мы спат ка лі ся не
каль кі га доў та му на зад Пра фе сар ска заў, што Ён не пі
ша ўжо вер шаў, бо іх ніх то не чы тае. Не па ве рыў я ў гэ та 
та ды і не ве ру да гэ туль. Ча каю, бо як жа мо жа не пі саць 
вер шаў ча ла век, яко га сут насць вып лы вае з па э зіі:

„Ты ва мне,
як цар к ва ў ду шы Руб лё ва:
ві зія,
мроя,
ма дон на. 
Гру дзі, за ве ша ны рыф ма мі, 
зво няць,
це шаць,
му чаць,
клі чуць у да ро гу.
Чыё сэр ца па э зі яй выц ві це, 
той ста не тры во гай, 
той рэш ту жыц ця 
мець бу дзе з аб ры ва, 
праз ім г лу і аб ло кі ...”
 Алесь Бар скі, Ты ва мне ..., 
 збор нік „Жні вень слоў”, 1967 г.

Ня хай та ды бу дзе про за ўспа мі наў. А ўспа мі ны гэ та 
сло вы, якіх не хо чац ца па кі нуць.

Сло ва пер шае. 

За бы ва юц ца пад ра бяз нас ці. На пэў на аў тар ская 
су стрэ ча ў лі цэі: Ён — сла ву ты па эт і на ву ко вец, я — ву
чань. І на ка нец по ціск ру кі. А ру ка вы пеш ча ная і не
рэ аль ная. З гэ тай па ры я ха цеў мець та кія ру кі і ха цеў 
пі саць вер шы — глад кія, фі ла соф скія і пра ка хан не.

Ру кі мо жа ака за лі ся да во лі глад кі мі, вер шы не заў сё
ды та кі мі і не заў сё ды пра ка хан не.

Сло ва дру гое. 

Бе ла ру ская фі ла ло гія ў Вар ша ве і сла ву тае „Праў да 
Сце па нюк, што дзяў ча ты сён ня пры го жа выг ля да юць?”. 
А по тым кос мас лі та ра тур ных ве даў. Не ве ры ла ся, што 
хтось ці мо жа толь кі пра чы таць і з та кім за хап лен нем га
ва рыць пра лі та ра ту ру. Пас ля за нят каў бу тэль ка ма ла ка 
ў ру цэ ў ма га зі не „Słu żew nad Do lin ką” і звы чай ны ба тон, 
які та ды яш чэ Док тар спа жы ваў, сто я чы ў чар зе ў ка су. 
Бан да роў скі хло пец на ста ліч ных па ро гах. Бы лі так са ма 
цяж кія раз мо вы, ка лі по гля ды на гра мад скую дзей
насць ра зы хо дзі лі ся вель мі вы раз на. Але гэ та бы ло ... 
Ён — кі раў нік ка фед ры, я — сту дэнт, які так ча ста бы ваў 
на за нят ках, што не ка то рыя вык лад чы кі не заў ва жа лі 
май го „быц ця”. Але Ён не да зво ліў знік нуць.

 Сло ва трэ цяе. 

Здзіў лен не мес ца. Ка бі нет ды рэк та ра Бель ска га 
бел лі цэя. Ён — ства раль нік і стар шы ня ка мі сіі алім пі
я ды па бе ла ру скай мо ве для лі цэ і стаў, я — ды рэк тар 
лі цэя. Толь кі ча ла век, які збор нік „Бе ла веж скія ма ты
вы” прыс вя ціў „Бе ла ру скай мо ла дзі ў Поль ш чы” мог 
да біц ца ар га ні за цыі адзі най у кра і не алім пі я ды па 

мо ве на цы я наль най мен шас ці. Ча роў ная раз мо ва на 
пры ві тан не: „Як там жон ка, гжэч на? Бо мая Ні на не 
заў сё ды мя не слу хае”. І мая Ва ля так са ма не заў сё ды, 
Спа дар Пра фе сар. А сло ва „гжэч на” пра шу ка рэк та ра 
не мя няць на больш бе ла ру скае, та му што яно на да лей 
зві ніць у ву шах сва ёй рэ аль нас цю. І яш чэ маг чы масць 
свед чан ня раз мо вы двух На стаў ні каў: Аляк сан д ра Бар
ш чэў ска га і Ва сі ля Са коў ска га, які быў чле нам ка мі сіі 
алім пі я ды. Два бе ла веж скія зуб ры, два бе ла ру скія во
ла ты, без якіх і з нас не бы ло б ні чо га.

Сло ва чац вёр тае. 

На во сем дзе сят у Ва я вод скі ася ро дак ані ма цыі 
куль ту ры ў Бе ла сто ку з’е ха ла ся нас шмат. Па клон ні кі 
і сяб ры, вы пуск ні кі і ці ка выя. Даў но не бы ва ла так вя лі
кай бе ла ру скай гра ма ды. Пры е ха лі да На стаў ні ка, Пра
фе са ра, Па э та, Бе ла ру са. І да яго най жон кі і му зы Ні ны 
Бар ш чэў скай, якая пас ля Яго па нес ла на сва іх заў сё ды 
ма ла дзень кіх пля чах цяж касць кі ра ван ня ка фед рай 
і апе ку над Яго спад чы най. Ён — ба дзё ры, мы — сен ты
мен таль ныя. Кры ху жаль, што ўсё так хут ка прай ш ло.

Сло ва пя тае. 

Дзя кую Спа дар Пра фе сар.

Сло ва шо стае.

Ця пер ча каю Ва шых со тых угод каў. Бо хто як не Вы!
Вік тар Швед, на жаль, не дай шоў.
Ве ру, што Ва ша да ро га бу дзе тры ваць яш чэ доў га ...

„Я ві таю што дзень 
Сон ца све жае,
Яно з ле су ідзе
Па бяз ме жы нах.
Сып ле пром ні нам 
Се раб ры стыя, 
І лу гам і ля сам — 
Пром ні чы стыя. 
І ві тае ка лос се 
Га мон нае, 
Ка лі ў не бе ка лё сіць 
Ня стом нае. 
Я люб лю, як ідзе 
Па-над сё ла мі 
І кры чу „Доб ры дзень!” 
Сон цу кво ла му”.
 Алесь Бар скі, Пес ня, з аль ма на ха 
 „Мой род ны кут”, 1963 г.

vАн д рэй СЦЕ ПА НЮК

Ула дзі мір Ка рат ке віч... Вы маў ляю 
гэ тае імя — і ў дум ках пе ра но шу ся 
ў сваё сту дэн цтва. Яно бы ло ці ка вым 
і змя стоў ным. А яш чэ заў сё ды ра да
ва лі су стрэ чы са зна ка мі тас ця мі, якія 
ла дзіў для нас Ула дзі мір Ан д рэ е віч 
Ка лес нік — лю бі мы вык лад чык і роз
на ба ко ва адо ра ны ча ла век.

Да гэ туль да дро бя зей па мя та юц
ца яго лек цыі, гу тар кі і баць коў скае 
стаў лен не да сту дэн таў. А яш чэ ён, 
па шы ра ю чы наш кру гаг ляд, час ад 
ча су зап ра шаў на су стрэ чы з на мі 
пісь мен ні каў і па э таў. Ад ным з іх быў 
Ула дзі мір Ка рат ке віч — вы со кі, пры го
жы, та ле на ві ты...

— Ну, га лу бі цы іяр дан скія, за гад
ваю вам пра чы таць тво ры Ула дзі
мі ра Ся мё на ві ча, каб су стрэ ча з ім 
бы ла ка рыс най і мак сі маль на змя
стоў най.

Не за доў га пе рад тым Ка лес нік ку
піў „Маск віч” (за ру жо вы ко лер Ка рат
ке віч ах рыс ціў яго ве лі код ным яеч
кам). „Аб’ ез дзіць” ма шы ну за пра сіў 
Ян ку Бры ля. Той у сваю чар гу пра па
на ваў узяць у кам па нію Ка рат ке ві ча, 
у якім ба чыў „бу я ны та лент”.

Да вя ра ю чы Бры лё ва му „ню ху” на 
здоль ных лю дзей, Ула дзі мір Ан д рэ е віч 
Ка лес нік без ва ган няў зга дзіў ся. Па да
рож ні ча ю чы па Сло нім ш чы не і На ваг рад
чы не, яны да мо ві лі ся аб су стрэ чы са сту
дэн та мі ў Бе рас цей скім пе дін сты ту це.

„Я ад крыў ве чар, — ус па мі наў У. А. 
Ка лес нік, — зак лі кам да сту дэн таў наб
рац ца сме лас ці і вы сту паць шчы ра”. 

Чы тац кая дум ка мо жа быць ка рыс най 
пісь мен ні ку та ды, ка лі яна шчы рая, а ка
лі пад ла джа на пад стан дар т ны густ, 
хрэ ста ма тый ныя нар ма ты вы, — ні чо га 
не вар тая. Та кія ве ды за ліч ва юц ца толь
кі на эк за ме нах ды і то пе дан тыч ны мі 
вык лад чы ка мі, а на ша му гос цю, ма ста ку 
сло ва, пат рэб на жы вое ўспры ман не. Ка
рат ке віч вы сту паў сва бод на, ра ска ва на, 

га ва рыў пра свае твор чыя пла ны, 
чы таў фраг мен ты з ра ма на „Ка ла
сы пад сяр пом тва ім”, над якім 
пра ца ваў, на па мяць дэк ла ма ваў 
пра Ма шэ ку, паў стан цаваў ка ла ка, 
верш „У ве ка веч най баць каў ш чы
не клё ны”, і ўсё гэ та ра бі ла ся так 
не пас рэд на, на ту раль на, што аў ды
то рыя па рад ні ла ся з гос цем, сту
дэн ты ах вот на вы сту па лі.

Пад куп ляў пры сут ных і та лент 
Ка рат ке ві чачы таль ні ка. „Са праўд
ны ар тыст”, — за хап ля лі ся мы, 
ча ка ю чы свае чар гі на аў тог раф. 
Та кія су стрэ чы заў сё ды ме лі пра
цяг на лек цы ях:

— Ну і як вам, па нен кі, Ка рат ке
віч? Ха лас цяк, між ін шым. Прыз на
вай це ся, хто мае ах во ту стаць яго
най жон кай? Мо жа, ты, Та мар ка? 
— звяр нуў ся да мя не пасвой му 
Ула дзі мір Ан д рэ е віч.

— Па куль не пла ную за муж жа.
— А мо проз віш ча не па да ба ец

ца? — пра цяг ваў ён жар та ваць. 
— Та ды зро біш праз злу чок: Міт
ке вічКа рат ке віч! Гу чыць! А што? 
Зга джай ся!

Шмат ра зоў згад ва лі мы пас ля за 
агуль ным ста лом гэ ты жарт, і заў сё ды 
Ула дзі мір Ан д рэ е віч уш чу ваў:

— Вось пас лу ха ла ся б мя не, вый ш ла б 
за Ва ло дзю, на ра джа ла б яму дзя цей, 
і род Ка рат ке ві чаў не звёў ся б.

Ста ла ся так, што ме на ві та Ка лес нік 
быў іні цы я та рам жа ніць бы Ка рат ке ві ча 
на вык лад чы цы гі сто рыі КПСС Бе рас цей

ска га пе дін сты ту та Ва лян ці не Бра ніс ла
ваў не Вад ко віч.

Аў тог раф Ка рат ке ві ча на кніж цы „Во
ка тай фу на” свед чыць: „Мі ла му май му 
Ва ло дзю Ка лес ні ку, які мне „ўдру жыў” 
раз і на заў сё ды, сва ту і бра ту — ад аў та
ра. Ул. Ка рат ке віч. 26.ХІ.74 г.”

vТа ма ра ЛАЎ РАН ЧУК (Міт ке віч). 
г. Вы со кае

P.S. Паз на ё міў шы ся 2 лі ста па да 1967 
го да на па доб най су стрэ чы ў сту дэн ц кай 
аў ды то рыі ў Бе рас ці з Ва лян ці най Бра
ніс ла ваў най, Ка рат ке віч на па чат ку 1971 
го да пра па на ваў ёй ру ку і сэр ца. Спяр ша 
жы лі ў двух па ка ёў цы ра зам з ма ці Ула
дзі мі ра Ся мё на ві ча (пры вёз яе ў Мінск 
з Ор шы ў 1963 г.). У 1973 го дзе аб мя ня лі 
бе рас цей скую ква тэ ру жон кі і мін скую 
Ка рат ке ві ча на трох па ка ё вую, дзе ў яго 
быў асоб ны ўлас ны ка бі нет.

Ва лян ці на Бра ніс ла ваў на пра ца ва ла 
ў Ін сты ту це ма ста цтваз наў ства, эт на гра
фіі і фаль к ло ру АН БССР. Ка ры ста ла ся 
аў та ры тэ там у ка лег за пра ца ві тасць, за 
вя лі кі за пас ве даў і цяр пен ня.

Два нац цаць год жыц ця з Ула дзі мі рам 
Ся мё на ві чам ад вёў лёс гэ тай муд рай 
жан чы не. Не вы леч ная хва ро ба спы ні ла 
яе зям ны шлях. Гэ та зда ры ла ся 28 лю та
га 1983 го да.

Ка рат ке віч вель мі цяж ка пе ра но сіў 
стра ту бліз ка га ча ла ве ка: „За стаў ся 
я адзін і не ве даю, як мне быць да лей. 
До ма пу стыя сце ны, і быць мне ў іх па
куль што ду жа цяж ка”.

Па ехаў у Ор шу. Жыў у сям’і пля мен ні
цы, у ха це баць коў (ма ці па мер ла нап ры
кан цы 1977 го да).

„Ся дзеў на ра дзі ме, у Ор шы. І — ні рад
ка. Толь кі ўсё ду маў і спаў, спаў і ду маў”.

А чац вёр тай га дзі не ра ні цы 25 лі пе ня 
1984 го да Ка рат ке ві ча не ста ла.

Т. Л.

Гар та ю чы па мяць...

Сі ла жыц ця 
Пра фе са ру Аляк сан д ру Бар ш чэў ска му 
на 90-тыя ўгод кі 
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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 дра ма тург Ан д рэй Ма ка ё нак 
на ра дзіў ся 12 лі ста па да 1920 го да ў вёс
цы Бор хаў Ра га чоў ска га ра ё на. Па хо дзіў 
з ся лян скай сям’і. У 1938 го дзе скон чыў 
Жу ра віц кую ся рэд нюю шко лу, пра ца ваў 
ар га ні за та рамма са ві ком у ра ён ным До
ме куль ту ры. У 1939 го дзе быў прыз ва ны 
ў Чыр во ную Ар мію. У час вай ны ўдзель
ні чаў у ба ях на Крым скім фрон це. Пас ля 
цяж ка га ра нен ня ў 1942 го дзе Ма ка ё нак 
быў дэ ма бі лі за ва ны.

У час і пас ля вай ны Ан д рэй Ма ка ё нак 
пра ца ваў у Ака ур ц кай ся рэд няй шко ле 
Гру зіі (19421943), за тым сак ра та ром Жу
ра віц ка га рай ка ма кам са мо ла (1944), 
ця пер у скла дзе Ра га чоў ска га ра ё на, Гро
дзен ска га гар ка ма кам са мо ла (1945), за
гад чы кам пар тый на га ка бі не та Ма гі лёў
ска га чы гу нач на га вуз ла (19451946), па
моч ні кам сак ра та ра Жу ра віц ка га рай ка ма 
пар тыі (19461947). У 1949 го дзе скон чыў 
Рэс пуб лі кан скую пар тый ную шко лу пры 
ЦК КПБ. У 19491953 га дах — за гад чык 
ад дзе ла про зы ча со пі са „Во жык”, у 1966
1978 га дах — га лоў ны рэ дак тар ча со пі са 
„Нё ман”. Быў на роз ных дзяр жаў ных па са
дах, як сяб ра дэ ле га цыі БССР у 1965 го дзе 
ўдзель ні чаў у ра бо це XX се сіі Ге не раль най 
Асам б леі ААН.

Шы ро ка му ко лу Ма ка ё нак больш вя
до мы як лі та ра тарда ма тург. Дру ка ваў ся 
з 1946 го да. Пі саў так са ма гу ма рэ скі, фе
лье то ны, на ры сы. Пер шая п’е са — ад на
ак то вая дра ма „Доб ра, ка лі доб ра кан ча
ец ца” (1946). Ад на ак тоў кі „Пе рад суст рэ
чай”, „Жыц цё па тра буе” (1950), „Ак се ні на 
ця луш ка” і „Кры мі наль ная спра ва” (1951), 
„Пер шае пы тан не” (1952) вы зна ча лі ся 
ак ту аль нас цю праб ле ма ты кі. Шма так то
выя дра мы „Во ра гі”, „Узы хо ды шчас ця” 
(абедз ве — 1947), „Вый г рыш” (1948) пры 
жыц ці аў та ра не дру ка ва лі ся і не ста ві лі
ся. У 1952 го дзе на сцэ не Бе ла ру ска га тэ
ат ра імя Ян кі Ку па лы па стаў ле на яго па лі

тыч ная дра ма „На дос віт ку” пра пас ля ва
ен ную Фран цыю. Са цы яль напа лі тыч най 
скі ра ва нас цю выз на ча юц ца на ва тар скія 
п’е сы „За цю ка ны апо стал” і „Тры бу нал”, 
якія за свед чы лі знач ную эва лю цыю 
ў вы яў лен чай ма не ры аў та ра. У по шу ках 
но вых жан ра вых і струк тур накам па зі
цый ных форм Ма ка ё нак прый шоў ад 
ка ме дыірэ пар та жу „Таб лет ку пад язык” 
да скла да най у жан ра вых ад но сі нах ка
ме дыі „Каш мар” (па ста ноў ка пад наз вай 
„Свя тая пра ста та” ў 1976 го дзе), якая ха
рак та ры зу ец ца гу ма ні стыч ным па фа сам. 
У кан цы 1970х — па чат ку 1980х га доў на 
сцэ не з’я ві лі ся тра гі ка ме дыя „Па га рэль
цы” (на пі са на ў 1966, па стаў ле на ў 1981 
го дзе) і ка ме дыя „Ве рач ка” (аў тар скае 
выз на чэн не: сен ты мен таль ны фе лье тон, 
па стаў ле на ў 1979 г.), якія ад к ры лі но выя 
гра ні дра ма тур гіч на га та лен ту Ма ка ён ка. 
Апош ні за кон ча ны твор дра ма тур га — 
тра гі ка ме дыя „Ды хай це эка ном на” (апуб
лі ка ва на 1983 г.) — п’е сапрыт ча, у якой 
аб’ ек там аў тар ска га асэн са ван ня ста ла 
най важ ней шая агуль на ча ла ве чая праб
ле ма за ха ван ня Зям лі ад тэр ма я дзер най 
ка таст ро фы.

Ан д рэй Ма ка ё нак аў тар кі на а по вес ці 
„Твой хлеб” (1956), сцэ на ры яў філь маў 
„Шчас це трэ ба бе раг чы” (1958), „Кан д рат 
Кра пі ва” (1961), „Ра га ты ба сты ён” (1975), 
тэ ле філь ма „Пас ля кір ма шу” (1973). Пе
ра клаў п’е сы „Даб ра кі” Ле а ні да Зо ры на, 
„Я, ба бу ся, Ілі ко і Іла ры ён” На да ра Дум ба
дзэ, „Чац вёр ты” Кан стан ці на Сі ма на ва і ін
шых.

Па мёр Ан д рэй Ма ка ё нак 16 лі ста па да 
1982 го да. Яго імя мае ву лі ца ў Мін ску, Гро
дзен ская цэн т раль ная га рад ская біб лі я тэ
ка і Жу ра віц кая СШ Ра га чоў ска га ра ё на, 
у якой ство ра ны му зей дра ма тур га. У Мін
ску на до ме №10 па Вай ско вым за вул ку 
ўста ноў ле на ме ма ры яль ная дош ка.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пра вар тасць ар хі ваў і му зе яў для за
ха ван ня гі ста рыч ных зве стак, а зна чыць 
і для цэ лай гі сто рыі, „Ні ва” пі са ла не ад
ной чы. Так са ма не ад ной чы на ста рон
ках вы дан ня змяш ча лі ся рас по ве ды пра 
сайт та го ці ін ша га ар хі ва, дзе збе ра га юц
ца да ку мен ты, да тыч ныя тых ці ін шых 
га лін на ву кі, куль ту ры і на ват вы твор час
ці. За раз на ды шоў час рас па вес ці пра ін
тэр нэтста рон ку Бе ла ру ска га дзяр жаў на
га ар хі ваму зея лі та ра ту ры і ма ста цтва 
(БДАМЛМ), якая мес ціц ца па ад ра се 
http://www.bdamlm.by.

Як паз на ча на на га лоў най ста рон цы сай
та, да дзе ны ар хіўму зей з’яў ля ец ца скар б ні
цай на цы я наль най лі та ра ту ры і ма ста цтва. 
„На сай це змеш ча ны апош нія на ві ны, звя
за ныя з дзей нас цю ар хі ваму зея. Вы мо жа
це да ве дац ца пра но выя да ку мен ты і ма тэ
ры я лы, якія прай ш лі на ву ко вае апі сан не, 
пра вы ста вы, пад рых та ва ныя ра бот ні ка мі 
БДАМЛМ, пра на ву ко выя кан фе рэн цыі і ін
шыя па дзеі ў жыц ці ар хі ваму зея”, — рас па
вя да ец ца там жа, у тэк с це пад за га лоў кам 
„Сар дэч на зап ра ша ем”.

Да рэ чы, да дзе ны тэкст змяш чае ка рот
кі рас по вед пра ўсе руб ры кі сай та — „Пра 
ар хіў”, „Вы ста вы”, „Па ступ лен ні”, „На ву ко
вая дзей насць”, „Фон ды”, „Пас лу гі / Ад мі
ніст ра цый ныя пра цэ ду ры” і „Кан так ты”.

Што ж ты чыц ца га лоў най ста рон кі, то 
яна вы гля дае да во лі пры ваб на. Афор м ле
ная ў ад цен нях ка рыч не ва га ко ле ру, ста
рон ка ні бы та пад к рэс лі вае ней кую даў
насць та го, пра што хо дзіць на пар та ле.

Усе вый с ці на руб ры кі зна хо дзяц ца 
ўвер се цэ ла га вы яў лен ня пад наз вай сай
та. З ле ва га бо ку змеш ча ны вый с ці да на
він. Пры чым на ві ны гэ тыя аб наў ля юц ца 
да во лі апе ра тыў на, ка лі зва жаць уво гу ле 
на тое, як хут ка мо жа аб наў ляц ца ар хіў
ны сайт. Так, но выя па ве дам лен ні там 
раз мяш ча юц ца пры клад на раз на ме сяц. 

Лі ста па даў ская на ві на ўжо з’я ві ла ся на 
сай це, і рас па вя дае пра вы ста ву, прыс
ве ча ную 120год дзю з дня на ра джэн ня 
спе ва ка Мі ха ся За бэй дыСу міц ка га. У па
ве дам лен ні змеш ча ны рас по вед пра аса
бі стыя да ку мен ты, якія скла да юць ас но
ву вы ста вы. А яны ў свой час, згод на з за
вяш чан нем ар ты ста, які дру гую па ло ву 
жыц ця пра жыў у Пра зе, бы лі пе ра да дзе
ны на за ха ван не ў Бе ла русь.

Уво гу ле за раз ва ўста но ве пра цу юць 
тры вы ста вы. Ак ра мя вы шэй з га да най, 
яш чэ — „Не стар бе ла ру ска га ад ра джэн ня” 
да 160год дзя Бра ніс ла ва Эпі ма хаШы пі
лы і „У су аў тар стве з на ро дам”, пры све ча
ная кні гам „Я з вог нен най вё скі...” і „Бла
кад ная кні га”. Пра гэ та хо дзіць у руб ры цы 
„Вы ста вы”. З гэ тай руб ры кі так са ма мож
на вый с ці на вя лі кую коль касць вір ту аль
ных вы стаў, наз вы якіх з’яў ля юц ца гі пер с
па сыл ка мі. Ці ка ва, што ёсць і вір ту аль ная 
вы ста ва, пры све ча ная ўлас на ар хі вуму
зею, яко му сё ле та споў ні ла ся 60 га доў.

„З вы са ка род най мэ тай за ха ваць уні
каль ныя скар бы на шай лі та ра ту ры, мо вы, 
куль ту ры і быў ство ра ны 9 чэр ве ня 1960 г. 
Бе ла ру скі дзяр жаў ны ар хіўму зей лі та ра ту
ры і ма ста цтва (БДАМЛМ). За ду ма бы ла 
сво е ча со вая і вель мі праг рэ сіў ная. Сён ня, 
ка лі за пля чы ма ўжо 60 га доў руп лі вай пра
цы, з го на рам мож на ска заць: Бе ла русь мае 
най каш тоў ней шую скар б ні цу ру ка піс ных 
пом ні каў і да ку мен таль ных кры ніц па гі сто
рыі на цы я наль най лі та ра ту ры і ма ста цтва”, 
— рас па вя да ец ца ў тэк с цеса мап рэ зен та
цыі да ін тэр нэтвы ста вы, якая на зы ва ец ца 
„Збі раў ся скарб...”. Па вод ле змеш ча най там 
ін фар ма цыі, за раз уста но ва на ліч вае звыш 
520 фон даў і ка лек цый, ство ра ных на ас но
ве аса бі стых ар хі ваў дзе я чаў лі та ра ту ры 
і ма ста цтва, а так са ма да ку мен таў твор чых 
са ю заў, вы да ве цтваў, роз ных уста ноў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

З „Ні вай” праз га ды

У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та ёсць мно га вер ных чы та чоў 
бе ла ру ска га што тыд нё ві ка „Ні ва”. Яны 
па ста ян на чы та юць род ны ча со піс. „Ні
ву” № 43 ад 25 каст рыч ні ка гэ та га го да 
я за вёз чы та чам у Ах ры мы, Пад ляў ко

ва, Заб лот чы ну, На раў ку, Мік ла шэ ва, 
Ле шу кі, Но ві ны, Плян ту ды на ка лё ніі 
Но ва га Ляў ко ва і Ста ро га Ляў ко ва.

Зра біў здым кі шмат га до вым чы тач
кам „Ні вы” Ма рыі Ка зёл і Ма рыі Янель. 
Яны абедз ве мно га га доў жы вуць у вёс
цы Плян та. Прый шлі сю ды на па ста ян
нае жы хар ства, ка лі вый ш лі за муж. Ма

рыя Янель ура джэн ка прыг ра ніч на га 
Ма се ва На раў чан скай гмі ны. Чы таць 
пабе ла ру ску на ву чы ла ся ў па чат ко вай 
шко ле ў род най вёс цы. Да пен сіі пра ца
ва ла пра даў ш чы цай у кра мах ГС у На
раў цы і Плян це.

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

 Ма рыя Ка зёл Ма рыя Янель

Бу дзе тра ту ар 
з На раў кі ў Сві на роі

Фір ма Стра баг з Бель скаПад ляш ска
га па бу дуе тра ту ар з На раў кі ў Сві на роі 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве
та. За раз яна рых туе або чы ны да во лі 
рух лі вай ва я вод скай да ро гі № 687 пад 
іх прак лад ку (на здым ку, які я зра біў 8 
лі ста па да гэ та га го да). Тут тра ту а ра ні
ко лі не бы ло. Пры хо дзі ла ся ха дзіць па 
ма ста вой.

Тра ту ар бу дзе — вось так на во ка — са
ма менш 1000мет ро вай даў жы ні. Бу дзе 
гэ та вя лі кая вы го да для ўсіх пе ша хо даў, 
не га во ра чы ўжо пра бяс пе ку.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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15.11 — 21.11

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Ка лі возь меш свае спра вы 
ў ру кі да 17.11., мо жаш шмат што вый г раць, 
але не пад дай ся згуб ным жар с цям. Да 18.11. 
вы ле зуць спра вы, якія та бе не спа да ба юц ца. Не 
пла нуй ця пер ра ман тыч ных су стрэч. 17-21.11. 
праб ле мы з якой сь ці ста рэй шай асо бай. Будзь 
ад кры ты на не ты по выя ідэі 16-18.11. Да вя дзеш 
ней кую важ ную спра ву да кан ца. Пе ра ка на еш-
ся, што не маг чы ма ўвесь час жыць і дзей ні чаць 
на ўсю ка туш ку
(21.04. — 21.05.) На тва ёй да ро зе ста нуць но-
выя сяб ры, але і но выя пра ціў ні кі. 14-16.11. 
інакш гля неш на свай го пар т нё ра. 14-18.11. 
не па водзь ся бе ліш не раз вя за на. 17-21.11. мо-
жа пап са вац ца та бе на строй, бу дзеш зму ша ны 
ад ча гось ад мо віц ца. Бу дуць та бе па га ла ве ха-
дзіць за ду мы пра пра цу і біз нес — 16-18.11.бу-
дуць для гэ та га на го ды, дзя ку ю чы асо бе, якая 
ў ця бе па ве рыць, па мо жа, па ра іць і на ват па зы-
чыць гро шы на старт. Рэ ге не руй сі лы.
(22.05. — 22.06.) Мно га пра цы, але і шмат на год 
— не змар нуй іх. Ка хан не прый дзе. 16-18.11. не 
ра бі ні чо га не аб ду ма на. Не будзь пра ца го лі кам, 
асаб лі ва ка лі ты з ІІІ дэ ка ды. Усё мо жа зда рыц ца. 
За ся родзь ся на най важ ней шым — на ра бо це. 
Не ка то рыя ра ней шыя ра шэн ні яш чэ мож на па-
мя няць. Мо жаш па чуць крыў д ныя сло вы ад ад на-
го фар ба ва на га лі са.
(23.06. — 23.07.) 14-18.11. мо жаш пра нік нуць 
і зра біць да рэм ны мі за ду мы кан ку рэн цыі. 17-
21.11. па ні жэн не наст рою; пі га ра чы ша ка лад, 
ма сі руй ся ара ма тыч ны мі але я мі. Сур’ ёз на слу-
хай па рад доб рых зна ё мых — дзя ку ю чы ім зной-
дзеш вы хад з не ад ной ня лёг кай сі ту а цыі.
(24.07. — 23.08.) Мно га не ад к лад ных аба вяз-
каў. 14-16.11. цяж ка бу дзе та бе сці шыц ца, 
мо гуць ця бе тур ба ваць бла гія прад чу ван ні 
і каш мар ныя сны. Ха ця з ін ша га бо ку мо жаш 
мець на го ды для ве ся лос ці (да 20.11.). Нап ру гі 
і роз ні цы ў дум ках, якія цяж ка па ла го дзіць. Усё ж 
14-16.11. бу дзеш ужо ве даць, што да лей ра біць 
з гэ тым. Дбай аб свой іму ні тэт.
(24.08. — 23.09.) Ра бі сваё. 14-16.11. пе рад тва-
ім зро кам не сха ва ец ца ні я кі сак рэт. На бя руць 
тэм пу хат нія спра вы. Мо жа, трэ ба бу дзе па шу-
каць но ва га жыл ля? 14-18.11. не ляп ні ча го, бо 
мо жа гэ та стаць пад ста вай кан ф лік ту. Не пад вя-
дуць ста рыя сяб ры. Да гро шай менш шчас ця, 
ды бе да ваць не бу дзеш.
(24.09. — 23.10.) 14-16.11. ка рыс на ўкла дзеш 
гро шы ці па чуц ці. 17-21.11. афар м ляй спра вы 
ва ўста но вах і раз ліч вай ся з даў ніх аба вя за цель-
стваў. 15-17.11. ста рай ся не дзей ні чаць пад уп-
лы вам эмо цый, бо тра піш у ка ба лу. 17-21.11. 
твая су вязь мо жа пад дац ца спро бе — не цяг ні це 
кож ны ў свой бок. Пра фе сій ныя спра вы пой-
дуць упе рад. 14-18.11. бу дзеш мець ах во ту на 
да ра гія па куп кі, але па ду май, ці вар та і ці му сіш 
гэ та куп ляць. Еж све жыя і су ша ныя фрук ты.
(24.10. — 22.11.) Мно ства энер гіі для но вых па-
чы наў. Мо жаш выр вац ца з так січ най рэ ля цыі, 
ка лі на ват з да ва ла ся та бе, што гэ та не маг чы ма. 
У доб рых па рах так са ма мож на не паз бег нуць 
кры зі су 15-21.11. (лепш у кан цы ме ся ца) 15-
17.11. звяр ні ўва гу кі раў ні цтва на твае да сяг нен-
ні. 16-18.11. ві сіць у па вет ры спрэч ка з дзець мі 
або баць ка мі. Рас цяг вай і вы гі най це ла.
(23.11. — 22.12.) 15-17.11. бу дзеш це шыц ца 
дроб ны мі пры ем нас ця мі. 15-21.11. не ра бі ра-
ды каль ных па чы нан няў у сар дэч ных спра вах 
Больш энер гіі. Але 14-18.11. хтось ці з бліз кіх 
за хо ча ад ця бе заш мат. Еж ка шы і ква ша ні ну. 
У па ры пра водзь ра зам як най больш ча су. 
А ка лі ў ця бе па ры ня ма, будзь доб рай дум кі. 
Ці ка ва ба чац ца зна ём ствы на ла джа ныя шля хам 
ін тэр нэ ту.
(23.12. — 20.01.) 15-17.11. бу дзеш па нам сі ту-
а цыі! Ха ця 15-17.11. шы ку ец ца вя лі кая афё ра 
ў фір ме. Па ка жуц ца но выя пра фе сій ныя маг чы-
мас ці. Да 20.11. пе ра ка на еш ся, што не за леж на 
ад га доў мож на сваю кар’ е ру пе ра вес ці на но-
выя пу ці. Ідэ аль ны мо мант для ка рэк ту ры пла наў. 
17-21.11. не шка дуй са бе пры ем нас цей і не лі-
чы ка ло рый, вы сы пай ся, рэ ляк суй ся, слу хай му-
зы ку. Са зда роў ем ня кеп ска, толь кі не нер вуй ся, 
ка лі, ска жам, пап су ец ца та бе кам п’ ю тар.
(21.01. — 19.02.) 17.11. вы дат ны на строй. Ад-
дзе ліш важ ныя спра вы ад дра бя зы. 15-21.11. 
не ўка пай ся ў ра ман з не ад па вед най асо бай. 
Вя дзі ся бе згод на са сва і мі пе ра ка нан ня мі. 14-
16.11. па шу кай са бе но ва га жыл ля. 16-18.11. 
на пра цы мо жаш вый с ці на пе рад, над ра біў шы 
«хва сты». 15-17.11 мо жаш ат ры маць ці ка вую 
пра па но ву на пра цу ці шан цы на свой біз нес. 
Ве не ра 15-18.11. мо жа пад кі нуць та бе гро шы, 
раз, але змо жаш за ша лець і па пра віць са бе на-
строй. 17-21.11. мо гуць на сі ліц ца праб ле мы 
з ва ла са мі, ску рай ці паз ног ця мі; два ра зы чы тай 
бра шу ры аб ле ках.
(20.02. — 21.03.) Па куль ты не ўлю бё нец Ве-
не ры. Ка лі з кім сь ці паз на ё міш ся, не пла нуй 
яш чэ бу ду чы ні. Пла ну еш шлюб — мо па ду май? 
Чу лас ці з па ла він кай не бу дзе кан ца. 16-18.11. 
на стаў ляй ву шы — мо жа прый с ці вест ка на конт 
пра цы 15-17.11., не ча ка на. Не ба га цей на чу-
жым го ры, бо зап ла ціш вя лі кую ца ну. Тры май-
ся цёп ла.

1. дзі ця без баць коў, 2. во сень скі ме сяц, 3. у ім Ры бы і Ша лі, 4. паў д нё вы су сед 
ку бін ца 5. пра мая пал ка, 6. пуб ліч нае вы ка нан не му зыч ных тво раў, 7. кон ская пры
чо ска.

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

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

ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 44 ну ма ра
Пуд, ста ра ста, ба ец, пра ца, Шо, мас ляк, Ені сей, толь, Кіпр, ца на, ай ва, Ілі я да, па ла, 

ка му ніст, Бе ла русь, шчыт.
Ра шэн не: Ду ша стам ля ец ца не толь кі пра цай, але і ад па чын кам.

Ра ніш ні зва нок да чуш кі нас ця ро жыў: 
звы чай на мы на су вя зі ўве ча ры.

— Пры ві тан не, ма ма. Він шую ця бе са 
свя там — Днём Ма ці. Жа даю та бе заў
сё ды быць у гу мо ры, не хва рэць, больш 
ад па чы ваць і па ме ры сіл зай мац ца 
тым, да ча го най больш ля жыць ду ша. 
Да сы лаю та бе му зыч ны па да ру нак ад 
Дзі мы Вай цюш ке ві ча на сло вы Ге на дзя 
Бу раў кі на.

І па лі ла ся пес ня. Асаб лі ва кра наль
ным быў пры пеў, на які мая ду ша ад ра зу 
ад гук ну ла ся па то кам слёз:

Ты мне род ная са мая
Па ду шы, па кры ві.

Ты жы ві, мая Ма ма,
Доў га-доў га жы ві.
Паў то ра ны за пар двой чы пас ля кож

на га но ва га куп ле та, быц цам на ле жаў 
ужо не па э ту, а ма ёй да чуш цы, якая так
са ма кла по ціц ца пра мя не і жа дае мне 
даў га лец ця.

Па ма ёй прось бе На тал ля пе рас ла ла 
ві дэ ак ліп адзі но кай жан чы не (дзе ці жы
вуць да лё ка, а му жа ня ма ўжо сем год). 
Тая ў сваю чар гу „скі ну ла” пес ню сы ну, 
што жы ве ў Мін ску.

Ат ры маў шы „па слан не”, сын ус п ры
няў „ін фар ма цыю” пасвой му і, ад п ра сіў
шы ся з ра бо ты, пры ля цеў да ма ці, каб 
упэў ніц ца, што з ёю ўсё ў па рад ку.

Ра сказ ва ю чы сва ім да чуш кам аб 
ма ёй рэ ак цыі на пес ню, На тал ля рас па
вя ла: „Ха це ла ба бу лю па ра да ваць му зыч
ным па да рун кам, а да вя ла да слёз”.

Але ж ёсць слё зы і ад ра дас ці, ка лі 
ду ша пе ра паў ня ец ца па чуц ця мі, якія не 
мес цяц ца ў ад ным сэр цы, — імі трэ ба 
дзя ліц ца з бліз кі мі па ду ху людзь мі.

Па чуц ці гэ тыя на сам рэч ва ло да юць 
га ю чаю сі лай, і іх па він на быць як ма га 
больш.

Ніз кі пак лон аў та ру кра наль ных слоў 
і та бе, То дар, за цу доў ную му зы ку і вы ка
нан не.

Та ма ра ЛАЎ РАН ЧУК
г. Вы со кае.

Пры ця галь ная сі ла сло ва і му зы кі

Трэ ба, каб пры 
да ро зе бы лі 
аў та ста ян кі

Ва я вод ская да ро га № 687 вя дзе з Юш-
ка ва га Гру да ў На ва са ды ка ля Гай наў кі 
це раз На раў чан скую гмі ну Гай наў ска га 
па ве та. Ма ста вая на пя ці яе ад рэз ках 
ня роў ная і ўха бі стая. Іх ад нак не ра ман-
ту юць. На гэ тай да ро зе да во лі вя лі кі рух 
лег ка вых аў та ма шын і гру за ві коў.

Што дзіў на на вы шэй з га да най ша шы 
ня ма ні ад ной ха ця б не вя лі кай аў та ста-
ян кі. На ўсёй больш трыц ца ці кі ла мет-
ро вай яе даў жы ні ня ма ап роч вуз кай 
да рож най або чы ны дзе зат ры мац ца. 
А што ка лі ў са ма хо дзе пе ра ста не пра-
ца ваць ру ха вік або зда рыц ца ін шая 
ава рыя. Сто я чы на вуз кай ма ста вой гру-
за вік ды яш чэ з пры чэ пай ста но віц ца 
пе раш ко дай для ін шых ка ры сталь ні каў. 
Трэ ба тар ма зіць і раз г ля дац ца, як аб мі-
нуць «за ва лі да ро гу» і ці ніх то не едзе 
з суп раць лег ла га на кі рун ку.

Вар та да даць, што ра ней у Но вым 
Ляў ко ве бы ла аў та зап ра вач ная стан-
цыя і пры ёй ве ча рам з’яз джа лі з да ро гі 
перш-на перш вя лі кія аў та фу ры, ша фё ры 
якіх ад па чы ва лі ў ка бі не або пра во дзі лі 
дроб ны ра монт. Бен за стан цыю і пля цоў-
ку пры ёй пра да лі, а но вы яе ўлас нік сар-
ваў ас фаль та вае па лат но, па се яў тра ву 
і за га ра дзіў пля цоў ку.

Пад ляш скае праў лен не ва я вод скіх 
да рог у Бе ла сто ку пра аў та ста ян кі пры 
вы шэй з га да най сва ёй да ро зе па він на 
пак ла па ціц ца. Але дзе там. На ват пра 
ма ста вую сла ба дбае. Ця пер — не дзе ад 
ле та — не лік ві дуе на ват уха бін у раст-
руш ча най ма ста вой. Ві даць ППВД не 
мае бі ту міч най ма сы. А тут і зі ма не за 
га ра мі. Як та ды ра ман та ваць? (яц)

Яны бе ра гуць спад чы ну
Ру ка дзель ні цы, перш-

на перш вы шы валь ні цы, 
між ін шым, Аляк сан д ра 
За сім, Воль га Клі мо віч, 
Ма рыя Ка зёл, Ве ра Скеп-
ка, Яд ві га Са мо цік, Іво на 
Ца рэ віч, Га ле на Зда ну-
чык, Лю ба Ба рэч ка, Лі дзія 
Хар ке віч, Эва Дзе ніс, 
Аль ж бе та Кун цэ віч, Га лі-
на Бі рыц кая, Ма рыя Це лу-
шэц кая і Га ле на Хар ке віч 
з На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та за хоў-
ва юць ба бу лі ны і мат чы-
ны вы шы ва ныя руч ні кі, 
ма кат кі і сур вэ ты.

Не ка то рыя з вы шэй з га-
да ных жан чын пе ра хоў ва-
юць як ся мей ныя па мят кі 
ка лаў рот кі, ма та ві лы, 
сной ні цы і ткац кія крос-
ны. Ма юць га за выя лям пы, фа на ры, жа лез ныя бяз ме ны, пра сы „з ду шой” (уцю гі на 
ву галь кі), мя дзя ныя са ма ва ры з та кі мі пад но са мі і мя дзя ныя або ма сян жо выя ступ-
кі з таў ка чы ка мі. Бе раж лі ва за хоў ва юць яны так са ма драў ля ныя ку хон ныя крэ дэн-
сы, дзеж кі, ка пань кі, мас ла бой кі і лыж кі ды глі ня ныя зба ны і вер це хі.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Пра ра вы ў Плян це
Плян та — ад на з вё сак На раў чан скай 

гмі ны Гай наў ска га па ве та, якая скла да-
ец ца з трох ча стак: дзве з іх раз дзя ляе 
чы гун ка з Гай наў кі ў Се мя ноў ку, трэ цяя 
за ле сам і па а ба пал па вя то вай ас фаль-
та вай ша шы ў на прам ку Се мя ноў кі. У ся-
ле пра жы вае 155 ча ла век.

У ся рэд няй част цы вё скі (яна по бач 
чы гун кі Ча ром ха — Се мя ноў ка) цяг нуц-
ца пры за бы тыя доў гія ра вы. Яны за рас-
лі вы со кі мі ку ста мі. У ра вах поў на апаў-

ша га ліс ця і гол ля. У ка го пад да ма мі 
ёсць скле пы на ага род ні ну і фрук ты, там 
пра соч ва ец ца ва да.

Та му жы ха ры да моў, ка ля якіх ёсць 
за пуш ча ны роў, пат ра бу юць, каб яго 
да вя лі да па рад ку. У ім не аб ход на перш-
на перш сся чы гу стыя ку сты ды яго 
ачыс ціць ад му лу. Гэ тую спра ву на кі роў-
ва ем перш-на перш да мяс цо ва га рад на-
га і за ад но сол ты са. Яму і вой ту трэ ба 
бы ло б за няц ца доб раў па рад ка ван нем 
плян таў скіх ра воў. 

(яц)
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Ня даў на на ста рон ках «Зор кі» 
бы ла мо ва пра шып шы ну, пра 
вель мі ста ноў чыя ка рыс ці ад 
яе. Па коль кі ў мя не аса бі стыя 
да чы нен ні з гэ тай рас лі най, 
та ды маю ах во ту так са ма да
кі нуць свае тры гро шы на яе 
тэ му.

Шып шы ну на зы ва юць так са ма са ба
чай ру жай. Гэ та не ад та го, што яна ў са
бак у ней кім асаб лі вым па ва жан ні. Пап
ро сту ка лісь лі чы ла ся яна пас пя хо вым 
ля кар ствам ад уку саў ша лё ных са бак, 
з та го і пай ш ла та кая яе наз ва.

Ад нак шып шы на са ма ку са ец ца; ку са
ец ца яна сва і мі вель мі вост ры мі шы па мі. 
Пас ля збо ру шып шы на вых ягад у яга дзі
цах паль цаў ча ста аста юц ца вяр ш кі яе 
ка лю чак, ба лю ча да куч лі выя. Ад нак гэ та 
яш чэ не вя лі кая праб ле ма; іх мож на па вы
цяг ваць.

Шып шы на ку са ец ца да во лі за чэ пі ста. 
Ме на ві та, ка лі ней кі яе шып за чэ піць 
воп рат ку, та ды ў бой усту па юць яго ныя 
та ва ры шы. Спра ва ў тым, што гол ле шып
шы ны спле це нае з са бою і спро ба выз
ва ліц ца ад ад на го шы па цяг не за са бою 
ўсё спа лу ча нае ты мі ж шы па мі гол ле на 
ўсю по стаць збі раль ні ка шып шы на вых 
ягад. Ха пае яна ча ла ве ка як ра січ ка му ху. 
За тым для збо ру тых ягад трэ ба да во лі 
са лід на ап ра нуц ца.

Яга ды шып шы ны да во лі са лід на пры
чэп ле ны сва і мі хвос ці ка мі да яе ве так. 
І трэ ба пры мя ніць крыш ку сі лы дзе ля іх 
адар ван ня. І та ды зва руш ва ец ца цэ лы 
куст, які гэ ты мі вет ка мі і на кід ва ец ца 
на збі раль ні ка. Бо ж збі раль нік той не 
ад пі хае ягад, толь кі цяг не іх да ся бе, а за 
імі і ўсё шып шы на вае ўзбра ен не. Та ды 
шы пы ўчэп лі ва юц ца ў ру ка вы, у пле чы 
воп рат кі, у шап ку, ча ста здзі ра ю чы яе 
з га ла вы. А ка лі ж выз ва ліц ца з ей най 
учэ пі стас ці, то тыя вет кі зас п ру жы няц ца 
на зад, на ма га ю чы ся зноў ука лоць збі
раль ні ка. І трэ ба ад іх вель мі абач лі ва 
выз ва ляц ца, каб та кі кон т ру дар не тра піў 
у твар; асаб лі ва ж трэ ба бе раг чы во чы. 
Да та го ўся го шып шы на рас це ў свай го 
ро ду сім бі ё зе з ін шы мі зблы та ны мі з са
бою рас лі на мі, між ін шым ажы на мі, якія 
ха па юць збі раль ні ка за но гі і з гэ тых моц
ных кап ка наў так са ма трэ ба выз ва ляц ца 
да во лі пра ца ві та і абач лі ва, каб не ныр
нуць но сам у чар го выя ка люч кі.

Та кім чы нам на збор шып шы на вых 
ягад трэ ба ад п раў ляц ца як на свай го ро
ду вай ну, у ад па вед ным рыш тун ку. І так са
ма трэ ба тра піць на па ро дзі сты ўра джай. 
Бо пас ля збо ру трэ ба тыя яга ды пе раб
раць, зна чыць ачыс ціць іх ад зяр нят. 
І най лепш, ка лі тыя яга ды па ро дзі стыя, 
вя лі кія, та ды з іх ляг чэй вы бі раць зяр ня
ты. Ачыст ка з зяр нят гэ та да во лі ма зо лі
стая пра ца, бо яга ду трэ ба раз рэ заць, а та
ды ей ная сы расць пры стае да рук, і то 
вель мі ўчэ пі ста. З ча сам ру кі ста но вяц ца 
што раз больш ліп кі мі і да іх чап ля ец ца 
ўсё. Каб вяр нуць ру кам іх се лек тыў ныя 
якас ці, пры хо дзіц ца ча ста іх мыць, а тое 
шып шы на вае ле піш ча не менш учэп лі вае 
чым ра ней ка люч кі.

Ачыс ціў шы яга ды трэ ба іх пра мыць, 
да та го ж у не каль кіх во дах, па куль ва да 
ад та го пра мы ван ня не ста не ста на віц ца 
чы стай. І ўжо шып шы на вая сы ра ві на 
быц цам га то вая для да лей шай ап ра цоў
кі. І тут зноў шып шы на ста віць чар го выя 
праб ле мы...

Ме на ві та шып шы на лі чыц ца ві та мін
най бом бай, асаб лі ва ба га тай ві та мі нам 
С; у ёй ві та мі ну С на шмат больш чым 
у лі мо не. Толь кі той ві та мін у час вар кі 
рас па да ец ца. Ну, та кая вар ка паз баў ляе 
ат ры ма нае ва рэн не са мых каш тоў ных 
якас цей, якія ме ла сы ра ві на. Зна чыць, 
шып шы ну нель га доў га ва рыць; за ва
рыць толь кі і за кан сер ва ваць.

Сё ле та я ўпер шы ню зма га ю ся са збо
рам шып шы ны. І на свой лад мяр кую 

як за ха ваць ей ныя са мыя ка рыс ныя ба
гац ці. Ну, за вар ка і пас ля па стэ ры за цыя 
ба нак у ду хоў цы ця гам пят нац ца ці хві лін 
у тэм пе ра ту ры 120 гра ду саў. Коль кі пас
ля гэ тай ап ра цоў кі аста ец ца ў ва рэн ні 
ві та мі ну С, не ве даю; мяр кую, што неш та 
ўда ец ца за ха ваць...

Не каль кі ба нак за поў ніў я сы рою змо
ла тай мя кац цю, зме ша най з та кой жа 
коль кас цю цук ру; гэ так, як кан сер ву юц ца 
сы рыя су ні цы. Для ўся го па ліў я змес ці ва 
ба нак г.зв. фран цуз скім ка нья ком; два 
мі лі мет ры таў ш чы ні. Што з гэ та га ат ры ма
ец ца пас ля ней ка га ча су — па ба чу, але ж 
па спра ба ваць трэ ба бы ло.

І чар го вая спра ва — суш ка. Тут так са ма 
трэ ба ўме ла спраў ляц ца з сы ра ві най. Ка ры
стаў ся я кніж ны мі пад каз ка мі як су шыць 
шып шы ну, каб і тут тэм пе ра ту рай не зніш
то жыць каш тоў нага ві та міну С. Двац цаць 
мі нут у ду хоў цы ў тэм пе ра ту ры 90 гра ду саў 
выт ры маць, пас ля столь кі ж у ся мі дзе ся ці 
гра ду сах, а пас ля ў фрук та вагрыб ную элек
т ра су шыл ку аж да поў най су хас ці.

З кні гі «Да ры на шых ля соў» мін ска га 
вы да ве цтва «По лы мя» з 1984 го да: «Шып
шы на — са праўд ны ві та мін ны кам бі нат. 
Па на сы ча нас ці ка ра ці ну (пра ві та мі ну А) 
шып шы на на ад ным з пер шых мес цаў 
ся род рас лін. У яе пла дах ры баф ла він 
(ві та мін В2), фі ла хі нон (ві та мін К), бі яф
ла ва но і даў у дзе сяць ра зоў больш чым 
у цыт ру са вых — апель сі нах і лі мо нах. 
У се мач ках шып шы ны збі ра ец ца да 
10% мас ла, у якім мно га ві та мі ну Е. У на
шай пры ро дзе ня ма больш даб рот на га 
ві та мін на га пра дук ту чым шып шы на. 
Ві та мі нам С на сы ча ны не толь кі пла ды, 
але і ліс це ды пя лёст кі. У пла дах змяш ча
юц ца ў вя лі кай коль кас ці цук ры, ду біль
ныя і пек ты на выя рэ чы вы, важ ныя для 
жыц ця эле мен ты: жа ле за, ка лій, медзь, 
каль цый, маг ній, мар га нец, фос фар, ар га
ніч ныя кіс ло ты. Дзя ку ю чы гэ тым раз на
род нас ці і ба гац цю бі я ла гіч на ак тыў ных 
рэ чы ваў і эле мен таў шып шы на ва ло дае 

га ю чы мі ўлас ці вас ця мі 
роз на ба ко ва га ўздзе ян ня 
на наш ар га нізм. «Ба га цей
шая скар бон ка ві та мі наў», 
«ла ба ра то рыя зда роўя», 
«пры род ны кан цэн т рат ві
та мі наў» — та кі мі эпі тэ та мі 
на зы ва юць шып шы ну за 
яе вя лі кае зна чэн не для 
ча ла ве ча га зда роўя».

З Ві кі пе дыі: «Owo ce są niez wyk le bo ga
tym źród łem wi ta mi ny C — za wie ra ją jej dzie
się ciok rot nie wię cej niż po rzecz ka czar na. 
Już 13 jej owo ce w zu peł noś ci wys tar czą do 
pok ry cia dzien ne go za pot rze bo wa nia czło
wie ka na tę wi ta mi nę. Na tu ral na wi ta mi na 
za war ta w owo cach jest przy tym trzyk rot nie 
bar dziej sku tecz na od wi ta mi ny syn te tycz nej 
w tab let kach». Да та го ж: «Пла ды шып шы
ны зні жа юць ут ры ман не ха ле стэ ры ну 
ў кры ві, за па воль ва юць ад к лад атэ раск
ле ра тыч ных бля шак у кры вя нос ных 
са су дах. Ві та мі ны і ка ра цін ак ты ві зу юць 
эн зім ную сі стэ му, уз мац ня юць рэ ге не ра
цыю тка нак, сін тэз гар мо наў і аказ ва юць 
даб рат вор ны ўплыў на вуг ля вод ны аб
мен і пра ні каль насць са су даў. Змест ві та
мі ну Р спры яе па мян шэн ню да лі кат нас ці 
ка пі ля раў, да па ма гае вы ка ры стан ню 
аскар бі на вай кіс ла ты ар га ніз мам. Ві та мін 
К удзель ні чае ў ства рэн ні прат рам бі ну 
і ўплы вае на нар маль ную згу саль насць 
кры ві. Ін шыя ві та мі ны ма юць важ ныя 
фі зі я ла гіч ныя фун к цыі. Пла ды шып шы ны 
дзей ні ча юць спры яль на пры аві та мі но зе 
і як ума ца валь ны сро дак у рэ кан ва лес
цэн т ны пе ры яд. У ле ка вых фор мах іх 
пры ма юць з мэ тай пра фі лак ты кі цын гі 
і гі па ві та мі но зу С і Р, пры ге ма ра гіч ных 
ды я тэ зах, роз ных кры ва цё ках, у тым лі ку 
вык лі ка ныя пра мя нё вай хва ро бай, пры 
хва ро бах пе ча ні (хра ніч ны ге па тыт, ха ле
цы стыт, ха лан гіт), пры неф ра па тыі ця жар
ных (хва ро бы ны рак і ма ча во га пу зы ра), 
ра нах, пе ра ло мах кас цей, якія вя ла за гой
ва ец ца (дыст ра фі ях, пры ўзмац нен ні фі
зіч ных наг ру зак, ра зу мо вым нап ру жан ні), 
у пе ры яд ця жар нас ці і лак та цыі, ста ноў

Шып шы на

чы ўплыў ві та мі ну С пры атэ раск ле ро зе. 
Як агуль наў ма ца валь ны сро дак (пры 
вост рых і хра ніч ных ін фек цы ях, дыст ра
фіі, фі зіч ных наг руз ках і г.д.). Пла ды шып
шы ны са ба чай ужы ва юць у на род най ме
ды цы не. Чай з пла доў вы ка ры стоў ва юць 
пры пра студ ных зах вор ван нях. На сен не 
— для ля чэн ня ка мя нёў у мо ча вы дзя ляль
ных шля хах, пры рэў ма тыз ме і па даг ры».

Збі раць шып шы ну скла да на, не
бяс печ на, а ап ра цоў ваць яш чэ больш 
скла да на. Але ж еду чы по ез дам па між 
Бе ла сто кам і Страб ляй гля дзіш на ўчыр
ва не лыя ку сты на гра бя нях аб ні ма ю чых 
лі нію зям ных на сы паў і рвеш ся на тую 
чыр вань, як іс пан скі бык. І ха ця до ма, 
зне ах во ціў шы ся ма руд най яе ап ра цоў
кай, раз во дзіш ру кі з «ра шу чым» ра шэн
нем «больш ні ко лі», усё ж та кі цяг не гэ ты 
вык лік, быц цам ваў ка ў лес. Не бяс пе ка 
так са ма з’яў ля ец ца ад веч ным ру ха ві
ком зма ган ня. Ча ста ж лю дзі зма га юц
ца толь кі дзе ля зма ган ня, на пры клад, 
у спор це. І та кім сво е а саб лі вым спор там 
з’яў ля ец ца зма ган не з шып шы на вы мі 
кіп цю ра мі.

Тут згад ка пра кіп цю ры і спорт не вы
пад ко вая. Бо не толь кі лю дзі зма га юц ца 
ў роз ных рын гах у ку лач ных ці ін шых ба
ях. Зма га юц ца і ін шыя пры род ныя ства
рэн ні. Ру жы і ра січ кі з лі ку рас лін. А пра 
звя ры ну то і, зда ец ца, ліш не згад ваць. 
Але неш та вар та, пра пеў няў...

Вось ня даў на пай ш ла па све це вест ка, 
што на Фі лі пі нах пе вень за біў па лі цы ян та. 
Фі лі пі ны ка лісь бы лі іс пан скай ка ло ні яй 
і не ка то рыя хо бі ла ты но саў там пры сут
ныя, між ін шым, баі пеў няў. За раз яны 
там юры дыч на за ба ро не ны, ад нак пра
во дзяц ца ў пад поль ным рэ жы ме. І вось 
та маш няя па лі цыя прас ле дуе та кія ме ра
пры ем ствы. Так зда ры ла ся і сё ле та. Па лі
цы ян ты ўвар ва лі ся на та кое не ле галь нае 
спа бор ні цтва пеў няў і адзін пе вень на кі
нуў ся на ад на го з ахоў ні каў за кон нас ці. 
І па ра ніў яго сва і мі кіп цю ра мі, да дат ко ва 
ўзбро е ны мі вост рым ля зом. Тра піў тым 
ля зом у кры вя нос ную ар тэ рыю, та ва ры
шы па ра не на га не змаг лі стры маць кры ві 
і неш час лі вец раз ві таў ся з гэ тым све там.

Яш чэ не чут на бы ло пра та кое ра нен
не ча ла ве ка ад шып шы ны, ад дзі кай 
ру жы, але ж яна дзі кая, у яе так са ма 
асаб лі выя кіп цю ры і ўся го мож на спа
дзя вац ца. З шып шы най трэ ба абы хо дзіц
ца вель мі абач лі ва...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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