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Узнагароды «Quercus» è3

На старонках «Самасея»è8-9

Ч
асопіс «Перспектывы» і яго 
адукацыйны фонд 10 студзеня 
апублікавалі рэйтынг лепшых 
у Польшчы ліцэяў і тэхнікумаў, 

якія ацэньваліся па выніках вучняў на 
матуральных экзаменах і за поспехі на 
алімпіядах. Нашы Гайнаўскі і Бельскі бел
ліцэі занялі ў рэйтынгу першыя месцы 
ў сваіх паветах і ў іх атрымаліся вельмі 
добрыя вынікі ў маштабе Падляшскага 
ваяводства і ўсёй краіны. Вынікі рэйтын
гу з’яўляюцца важным стымулам для 
гімназістаў і вучняў пачатковых школ 
пры паступленні ў нашы белліцэі, якія, 
побач навучання роднай мове, культуры 
і нашым традыцыям, славяцца высокім 
узроўнем навучання. Гэта дае ліцэістам 
большыя магчымасці паспяхова справіц
ца з матуральнымі экзаменамі і паступіць 
у прэстыжныя вышэйшыя навучальныя 
ўстановы. Бельскі і Гайнаўскі белліцэі 
ўжо здаўна захоўваюць высокі ўзровень 
навучання, іх вучні мнагакратна станавілі
ся лаўрэатамі і фіналістамі прадметных 
алімпіяд і добра спраўляюцца з матураль
нымі экзаменамі, доказам чаму з’яўляюц
ца вынікі апошняга рэйтынгу часопіса 
«Перспектывы».

На новым сайце Комплексу школ з да
датковы навучаннем беларускай мове 
ў Гайнаўцы адзначана, што Гайнаўскі 
белліцэй у Агульнапольскім рэйтынгу 
агульнаадукацыйных ліцэяў заняў 273 
месца ў Польшчы, 9 месца ў Падляшскім 
ваяводстве і ўпершыню ўдалося яму 
здабыць званне «Сярэбранай школы 
— 2018». У сёлетнім Агульнапольскім 
алімпійскім рэйтынгу Гайнаўскі белліцэй 
заняў прэстыжнае 20 месца ў Польшчы.

— У прэстыжным саставе, найбольш 
прэстыжнага рэйтынгу звышгімназічных 
школ у Польшчы, знаходзяцца самыя 
лепшыя ліцэі, выпускнікі якіх здабываюць 
самыя лепшыя вынікі на матуральных 
экзаменах, прымаюць удзел у алімпіядах 
і конкурсах. Капітул з прадстаўнікоў вы
шэйшых навучальных устаноў, дырэкта
раў акруговых экзаменацыйных камісій 
і старшынь галоўных камітэтаў алімпіяд 
падчас складання рэйтынгу браў пад ува
гу вынікі матуральных экзаменаў і поспехі 
школ у прадметных алімпіядах. Галоўнымі 
адрасатамі рэйтынгу з’яўляюцца вучні 
найстарэйшых класаў гімназій, якія хутка 
будуць рашаць аб выбары звышгімназіч
най школы, — напісана на новым сайце 
белліцэя і белгімназіі ў Гайнаўцы.

— Наша школа заняла высокае месца 
ў Агульнапольскім рэйтынгу агульнааду
кацыйных ліцэяў перш за ўсё дзякуючы 
вялікай працы і саліднай падрыхтоўцы 
нашых ліцэістаў да матуральных экзаме
наў і алімпіяд, а таксама вялікай рабоце 
настаўнікаў, якія рыхтуюць моладзь да 
экзаменаў і алімпіяд. Цешыць мяне, што 
абодва нашы белліцэі занялі высокія 
месцы ў рэйтынгу як у маштабе наша
га ваяводства, так і ўсёй краіны. Гэта 
прэстыж для нашых ліцэяў і стымул для 
вучняў гімназій паступаць на вучобу ў на

шы белліцэі, — сказаў дырэктар Гайнаў
скага белліцэя Ігар Лукашук. — Будзем 
намагацца, каб адукацыя і разгортванне 
талентаў нашых вучняў адбывалася па
стаянна на высокім узроўні.

Анна Бяляўская з Гайнаўскага беллі
цэя стала лаўрэаткай Алімпіяды па бела
рускай мове ў 2017 годзе. Да алімпіяды 
рыхтавала яе настаўніца беларускай 
мовы Анна Каліноўская. Вучаніца сказа
ла, што беларуская мова важная для яе, 
ахвотна вучыцца роднай мове на ўроках, 
спявае пабеларуску пад гітару, у калек
тыве Студыі песні ГДК і выступае ў тэат
ральным калектыве Іаанны Стэльмашук
Троц. Фіналістамі Алімпіяды па белару
скай мове сталі іншыя вучні Гайнаўскага 
белліцэя — Барташ Васілюк, Паўліна 
Анішчук, Эмілія Масальская, Радаслаў 
Саковіч, Агата Бярэзняк, Дамініка Пуц, 
Юлія Бяганская, Лукаш Ляўчук, Гражына 
Фірс і Беата Красько. Настаўнікі бела
рускай мовы з Гайнаўскага і Бельскага 
белліцэяў ужо з верасня пачынаюць рых
таваць вучняў да Алімпіяды па белару
скай мове, якой цэнтральныя элімінацыі 
адбываюцца ў сакавіку наступнага года. 
Інтэнсіўная падрыхтоўка адбываецца 
таксама да іншых прадметных алімпіяд. 
Наталля Васько з Гайнаўскага белліцэя 
ў 2017 годзе стала лаўрэаткай Алімпіяды 
праваслаўных рэлігійных ведаў, а год 
раней была яна лаўрэаткай Алімпіяды 
па беларускай мове, калі рыхтаваў яе да 
алімпіяды настаўнік Ян Карчэўскі.

— У першым класе белліцэя я стала 
фіналісткай праваслаўнай алімпіяды, 

а ў другім класе ўдалося здабыць званне 
лаўрэата гэтай алімпіяды, да якой трэба 
было салідна рыхтавацца па тэме ікана
пісу, — заявіла Наталля Васько, якую да 
алімпіяды рыхтаваў настаўнік праваслаў
най рэлігіі протаіерэй Андрэй Буслоўскі. 
Яго іншая вучаніца Юлія Пракапюк стала 
фіналісткай згаданай алімпіяды. Іга Кел
башэўская з Гайнаўкі ў мінулым школь
ным годзе атрымала званне фіналісткі 
Алімпіяды экалагічных ведаў. У Падляш
скай алімпіядзе біялагічных ведаў у 2017 
годзе лаўрэатам стала Марыянна Цівун, 
а званне фіналістаў атрымалі Аляксандр 
Астроверх, Рафал Леанюк, Габрыеля 
Кот і Іга Келбашэўская. Іх настаўніца 
біялогіі Аліна Пліс звярнула ўвагу на вя
лікую колькасць ведаў, якія павінны зда
быць вучні, каб дабіцца поспехаў у Алім
піядзе экалагічных ведаў і Падляшскай 
алімпіядзе біялагічных ведаў.

На сайце Агульнаадукацыйнага ліцэя 
з беларускай мовай навучання імя Бра
ніслава Тарашкевіча ў БельскуПадляш
скім можна прачытаць, што школа атры
мала «бронзавы шчыт», інакш кажучы 
званне «бронзавай школы», — знак са
май вышэйшай якасці школы ў прэстыж
ным Агульнапольскім рэйтынгу звышгім
назічных школ.

— Рэйтынг паказвае школы, якія да
юць вучням не толькі веды і ўмеласці, 
але выхоўваюць іх і фарміруюць жыццё
вую дарогу маладога чалавека. У рэйтын
гу польскіх агульнаадукацыйных школ 
прэзентуецца 500 з ліку 2186 устаноў, 
— напісана на сайце Бельскага беллі

цэя. У рэйтынгу заняў ён 1 месца ў Бель
скім павеце, 15 месца ў Падляшскім ва
яводстве і 368 месца сярод 500 лепшых 
агульнаадукацыйных ліцэяў у Польшчы. 
У Агульнапольскім алімпійскім рэйтынгу 
Бельскі беліцэй апынуўся на 49 месцы.

— Я не задаволены вынікамі нашага 
белліцэя ў сёлетнім рэйтынгу часопіса 
«Перспектывы». Раней мы займалі леп
шыя месцы і атрымлівалі званне «сярэб
ранай школы». Паводле поспехаў у прад
метных алімпіядах наш ліцэй быў у рэй
тынгу нават на 12 месцы ў Польшчы, 
— сказаў дырэктар Бельскага белліцэя 
Андрэй Сцепанюк. — Найбольш балаў 
пры складанні рэйтынгу часопіса «Пер
спектывы» можна было здабыць за доб
рыя вынікі на матуральных экзаменах па 
дадатковых прадметах, бо ажно 45% ад 
усіх магчымых да здабыцця балаў. 25% 
балаў можна было здабыць за добрыя 
вынікі на матуральных экзаменах па аба
вязковых прадметах, а 30% балаў — за 
добрыя вынікі ў алімпіядах.

— Мы ў маштабе нашай школы па
вінны палепшыць перш за ўсё вынікі 
сёлетніх матуральных экзаменаў па да
датковых прадметах, бо яны патрэбныя 
таксама вучням, якія будуць паступаць 
на выбраныя імі спецыяльнасці ў вышэй
шых навучальных установах. У мінулым 
школьным годзе ў нас былі поспехі па 
алімпіядах на цэнтральным узроўні. 
У Алімпіядзе па беларускай мове з на
шага белліцэя да цэнтральнага этапу 

Гайнаўскі і Бельскі белліцэі 
сярод лепшых ліцэяў у Польшчы

n Пераможцы Алімпіяды па беларускай мове ў 2017 годзе. Злева — лаўрэатка Анна Бяляўская з Гайнаўскага белліцэя, 
справа — лаўрэатка Вераніка Кардзюкевіч з Бельскага белліцэя, а пасярэдзіне — фіналісты

v Аляксей МАРОЗ

Фота Аляксея Мароза

працягF10
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Сваімі вачыма

Асцярожна
з пад кор м кай 
пту шак зі мой!

Простыя словы 
— вечныя словы

Інфашум

Апош нія два фе лье то ны прыс вя ціў я ці
ха му зы хо ду ма ёй вя ско вай кра і ны шчас
лі вас ці ў аб дым кі веч нас ці. Да ро гі на зад 
ня ма. Шлях і век тар іс на ван ня выз на ча ны 
ўжо толь кі ў ад на бо кім па рад ку. Та му 
ме на ві та з та кой ін тэн сіў нас цю і на ват 
дэп рэ сіў нас цю за ся родж ваю свае дум кі 
і ўспа мі ны пра воб ра зы і сло вы лю дзей 
з ма ёй род най пра сто ры. А яны вы лі ва юц
ца і ўзгад ва юц ца не спа дзя ва на про ста 
ў лю бую па ру дня і но чы. А сло вы так са
ма яш чэ і пах нуць... Пах нуць спе лас цю 
ду мак, гар мо ні яй цар коў на га ка дзі ла і па
ле ных све чак, по зір ка мі ад на вя скоў цаў 
і іх ні мі муд ра ге лі сты мі або фаль шы вы мі 
па во дзі на мі. Пах нуць ка хан ня мі і тра ге
ды я мі ча ла ве чапры род на га кос ма су. 
Пах нуць урэш це сон цам, вет рам, зям лёю, 
не бам, ме ся цам і зо ра мі. Усе яны па
трэб ныя, важ ныя і бяз меж ныя. Усе яны, 
вы ка за ныя на вя ско вай ла вач цы ці ў час 

свя точ на га за стол ля, на да лей па мя та юц
ца. Про стыя сло вы, вы ка за ныя ра зум ны мі 
людзь мі, ста но вяц ца веч ны мі. З’яў ля юц ца 
яны веч ным пом ні кам на шай пры сут нас ці, 
але і пра мі нан ня. Про стыя сло вы май го 
пуш чан ска га кут ка — гэ та доб рыя сло вы 
ча ла ве цтва, гу ман нас ці і нес па дзя ва на га 
кру га ва ро ту лё су. Про стыя сло вы гэ та 
адзін з фун да мен таў кож най доб рай лі та
ра ту ры ці жур на лі сты кі. Тут пер шын ство 
вы бу доў вае са бе па э зія, якая мо жа ў не
каль кіх рад ках і фра зах рас крыць та ям ні
цы кас міч на га маш та бу, не га во ра чы пра 
да лі кат насць, але і наб ры ня ласць эмо цый 
з двух по люс на га даб ра і зла. Гэ та па э зія 
про стых слоў у спа лу чэн ні з му зы кай ці 
ма стац кі мі воб ра за мі раз бу доў вае ў нас 
пат рэ бу да эстэ тыч ных по шу каў, але 
перш за ўсё ад чу ван ня пат рэ бы даб ра 
ў нас са міх і дру гіх лю дзей. Гэ та сло вы ма
літ вы, прось бы, пес ні аба ра ня юць на шы 
па чуц ці і ду шы. Ат рым лі ва ем іх, бо хо чам 
мець сло вы на дзеі. Та кі мі ж не каль кі мі 
рад ка мі на шу ўдзяч насць пе ра но сім на 
ах вя ра валь ныя драў ля ныя ці ка мен ныя 

кры жы, што збе ра га лі лю дзей і на ро ды 
ад го ла ду, па мо ру, аг ню, ва ды, вой наў на 
пра ця гу ўсіх ста год дзяў.

Рас пі саў ся я ў ме лан ха ліч напра мі наль
ным наст роі не вы пад ко ва. Вест ка з Мін
ска пра смерць Мі ха ла Анем па ды ста ва, 
ад на го з най вя лік шых та лен таў ва ўсёй 
бе ла ру скай куль тур най пра сто ры, уска
лых ну ла так са ма мно гія сэр цы і ду шы 
бе ла ру саў Пад ляш ша. Іс на ван не фе сты
ва лю «Бар даў ская во сень» у яго эстэ
тыч навы яў лен чым ха рак та ры звя за нае 
ме на ві та з імем і проз віш чам, на жаль, 
ужо свя той па мя ці но вап рад стаў ле на га 
Мі ха ла. Яго ныя пла ка ты што га до ва га 
фе сты ва лю для мя не аса бі ста бы лі вы
шы нёй ма стац кагра фіч най вы тан ча нас ці 
свя та сло ва і му зы кі. Тут ме на ві та воб раз 
пла ка таў Мі ха ла Анем па ды ста ва ўзвы
шаў яш чэ тыя важ ныя про стыя сло вы. 
З го ду ў год вы сту паў ён з но вы мі дум ка мі 
і пра па но ва мі, што зай ма лі ды хан не ад 
па ба ча на га. Ад не ка то рых вы пу скаў фе
сты ва лю ў ма ёй па мя ці за ста лі ся ме на ві та 
толь кі яго ныя ма стац кія пла ка ты, а не 

вы ка наў цы, якія не пры цяг ну лі да ся бе 
ні чым но вым у сва іх му зыч напа э тыч ных 
пра ек тах. А яму, яш чэ як стар шы ні жу ры, 
трэ ба бы ло з улас ці вай са бе да лі кат нас
цю і ін тэ лі ген т нас цю пры маць ра шэн ні 
на конт пе ра мож цаў і прай г ра ных. Гэ та 
вя лі кая ад каз насць браць на свае пле чы 
лёс за бу ду чае ма стац кіх вы ба раў ма ла
дых лю дзей. Тут, зда ец ца, спра цоў ва ла 
са мае га лоў нае — уме ласць ус лу хоў вац
ца ў аў тэн тыч насць вы сту пу і ра зу мен ня 
прэ зен та ва ных слоў і му зы кі. Та му мо жам 
і га ва рыць, што дзя ку ю чы пра цам уся го 
жу ры пад кі раў ні цтвам Мі ха ла Анем па
ды ста ва не каль кі асоб ат ры ма ла шанц 
увай с ці ў свет бе ла ру скай му зы кі, якім 
па ка ры ста ла ся.

Рэч для нас, бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны 
са мая важ на — Мі хал на доб рае і бла гое 
па сяб ра ваў з на мі. Еў ра пей скамін скі 
ін тэ лек ту ал ад чу ваў тут ся бе доб ра і, не 
па ву ча ю чы, ста раў ся зра зу мець на шу сі ту
а цыю. А мы бы лі, ёсць і заў сё ды бу дзем за
ча ра ва ны яго ным «На род ным аль бо мам», 
про сты мі сло ва мі пра ка ва лак бе ла ру ска
га лё су, які вы паў на до лю па ка лен ня ма іх 
баць коў і дзя доў. Гэ та быў наш свет, пра 
які мы ве да лі з ся мей ных ра ска заў, але не 
ме лі яго ра ска за на га з ге ні яль най пра ста
той у па э тыч наму зыч най фор ме. А тут ат
ры ма лі мы та кі шчыт і меч — про стыя, веч
ныя сло вы для нас і на ступ ных бе ла ру скіх 
па ка лен няў. Дзя ку ем за ўсё гэ тае. Веч ная 
Та бе па мяць, да ра гі Мі хал!

vЯў ген ВА ПА

Бы ва юць па дзеі, знач насць якіх заў важ
ная не ад ра зу. Але яны мя ня юць з ча сам 
свет і на ша ўяў лен не пра яго — або спа
чат ку на ша ўяў лен не, а пас ля свет. Не ў гэ
тым сут насць. Ад пе ра ме ны скла да е мых 
су ма не мя ня ец ца. І ўжо толь кі пас ля, як 
выс вят ля ец ца ве ліч і пат рэб насць зроб
ле на га, роз ныя фун да цыі па чы на юць шу
каць та го, хто гэ та па чаў, каб ад даць яму 
на леж нае. Але зноў жа гэ та не га лоў нае, 
бо звы чай на зна хо дзяць не тых. Важ на, 
што сап раў д нае пе ра маг ло фаль шы вае, 
ці — як у на шым вы пад ку — праў да пе ра
маг ла хлус ню.

Гэ та я пра вель мі ці ка вую зна ход ку 
жур на лі стаў RTVі, вар тую ўва гі ўсіх ін шых 
СМІ, якія дба юць пра да ска на ласць і праў
дзі васць сва ёй пра дук цыі. На іх тэ ле ка на
ле і сай це, як та кое вы ра та валь нае ко ла 
з ін фар ма цый на га ві ру, дзе ра заб рац ца, 
што праў да, а што хлус ня бы вае не пад 
сі лу на ват спе цы я лі стам, цэ лая руб ры ка 
з’я ві ла ся. Так і на зы ва ец ца — ін фа шум. 
У ёй ана лі зу юц ца на шу меў шыя ў СМІ 
па дзеі і за явы, знач насць якіх моц на пе ра
боль ш ва ец ца і раз бі ра юц ца тыя „на ві ны”, 
якія на ві на мі і не з’яў ля юц ца на сам рэч, 
а толь кі пры кід ва юц ца та кі мі. І каб на даць 
важ насць гэ тай руб ры цы, ад мыс ло ва пад к
рэс лі ва ец ца, што па коль кі та кі ана ліз сур’
ёз ная спра ва і ад люст роў вае по гляд усёй 
рэ дак цыі, то яе вя дзе га лоў ны рэ дак тар 
RTVі Аляк сей Пі ва ва раў.

Ча му хо чац ца звяр нуць ува гу на гэ тую 
руб ры ку не толь кі тых фун да та раў, якія 
шу ка юць ка го і за што ўзна га ро дзіць, але 
і ўсіх, хто па дае ін фар ма цыю. Ча са мі па да
ец ца та кая ін фар ма цыя, якую хі ба што не 
чы таў сам яе ства раль нік на ват та ды, ка лі 
пі саў. А ўжо што ён не за дум ваў ся як яна 
паў п лы вае на чы та ча, дык гэ та да клад на. 
І гэ та ў леп шым вы пад ку. Бы вае горш, ка лі 
аў тар за дум ва ец ца.

А гэ та ж СМІ! Я яш чэ дзі ця нём уба чыў 
іх та таль ны ўплыў на свя до масць гра мад
ства, ка лі спра ча лі ся дзве су сед кі ў ма ёй 
вёс цы. Ад на неш та ста ра ла ся да ка заць, 
а дру гая гэ та выс мей ва ла як не бы лі цу 
і пад ман. І ані я кія ар гу мен ты не маг лі яе пе
ра ка наць, па куль пер шая не за я ві ла, што 

гэ та па „ра дзі ве” ка за лі (так яна на зы ва ла 
ра дыё). І не важ на, што яна не ве да ла як 
пра віль на вы маў ля ец ца наз ва ін фар ма
цый на га пе ра дат чы ка, бо дру гая су сед ка 
ад ра зу пе ра ста ла спра чац ца. Маў ляў, раз 
ка за лі па „ра дзі ве”, то так яно і ёсць.

На шчас це з га да мі я да ве даў ся, што 
тое, што га ва ры ла нам та ды са вец кае 
ра дыё, бы ло су цэль най хлус нёй. І, дзя куй 
Бо гу, яго больш няма, та го „ра дзі ва”. Пра
па ла яно, а вось хлус ня за ста ла ся. І на ра
дыё, і на тэ ле ба чан ні, і ў ін шых ва ры ян тах 
СМІ хлус ня пры сут ні чае і квіт нее, асаб лі ва 
ў дзяр жаў ных і асаб лі ва ў нас. Там, дзе 
ў ас ноў ным ідзе не ін фар ма цыя, а пра па
ган да і ў да да так яш чэ не свая, а ін шай 
дзяр жа вы. Зрэш ты, і не толь кі ў дзяр жаў
ных! І як з гэ тым зма гац ца, ка заць што 
гэ та няп раў да? Мож на па спра ба ваць. 
Гэ та на ват мо жа ча сам і спра ца ваць. Але 
ін шым ра зам для мно гіх спа жыў цоў ін фар
ма цыі гэ та бу дзе вы гля даць як спрэч ка 
тых дзвюх вя ско вых су се дак. Ідзі, раз бя ры
ся, хто з іх ма ніць.

А ма няць ча са мі не толь кі, каб за ту ма
ніць на ро ду маз гі, але бы вае про ста для 
та го, каб ін фар ма цый ная пра дук цыя бы
ла за пат ра ба ва най спа жыў цом. Ні бы та 
і праў дзі вы факт апіс ва юць, але за га ло вак 
пры ду ма юць та кі „пры ваб ны”, што мя няе 
сут насць па дзеі на ад ва рот. Ідзе па го ня 
за на вед валь нас цю, зма ган не па між СМІ 
за коль кас цю ба наль ных фак таў за хо ду 
на іх ін тэр нетста рон ку. І гэ тая коль касць 
ста ла га лоў ным ін ды ка та рам пас пя хо вас ці 
СМІ. Не дак лад насць ін фар ма цыі, хай са
бе для ням но гіх чы та чоў, але для тых, хто 
са праў ды ці ка віц ца да дзе най тэ ма ты кай, 
не важ насць ней кай ін фар ма цыі, на по шук 
якой трэ ба згу біць га ды, а коль касць на
вед валь ні каў. Хай са бе і тых, хто про ста 
зай шоў паў зі рац ца на аго ле ны аза дак ней
кай кі на зор кі.

Вось і за мань ва юць гэ тых на вед валь ні
каў як у паст ку хто чым мо жа. Хто пе рак ру
ча ны мі за га лоў ка мі, хто го лы мі азад ка мі, 
а ін шыя і ўво гу ле ад мыс ло ва пры ду ма ным 
для гэ та га пад ма нам. Та му сён ня вель мі 
трэ ба з ін фар ма цый на га по ля ад сей ваць 
ін фа шум. А з руб ры кі „ін фа шум” тэр мі но
ва трэ ба ра біць асоб ны жанр.

У ад ва рот ным вы пад ку мо жа стац ца 
так, што ў хут кім ча се прый дзец ца ўжо 
ў та таль ным ін фа шу ме шу каць хоць ней
кае па да бен ства праў дзі вай ін фар ма цыі.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Няп ра віль нае кар м лен не пту шак у зі
мо вы час ро біць ім больш шко ды, чым ка
рыс ці, — пе ра кон ва лі ву чо ныя і сту дэн ты 
пад час агуль на поль скай кан фе рэн цыі 
«ТУ СУЙ СЯ з пры ро дай у Бе ла сто ку». 
Ад ной з тэм кан фе рэн цыі ў Ін сты ту це 
бі я ло гіі Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку бы ла 
лек цыя «Сла неч нік, са ла нін ка і Ак цыя 
кар муш ка, інакш Пад кор м ка і дас ле да
ван не зі му ю чых пту шак». Ка ар ды на тар 
пра ек та Ра ман Са ла вя нюк пат лу ма чыў 
пад час лек цыі, што сту дэн ты бі я ло гіі з Бе
ла сто ка пры мя ня лі дзе ян ні «лоў лі пту
шак» ля зі мо вых кар му шак. З 2015 го да 
яны на дзе лі коль цы больш за 2 ты ся чам 
пту шак. Мэ та зак лю ча ла ся ў тым, каб 
саб раць да ныя аб коль кас ці зі му ю чых 
пту шак, вы ву чыць уп лыў умоў над вор’я 
і «пры вя за насць пту шак да кар муш кі». 
Са ла вя нюк сцвер дзіў, што дас ле да ван ні 
па ка зва лі на няп ра віль нае раз мяш чэн не 
сіл ка валь ні каў, якія не па він ны быць раз
меш ча ны по бач з ак ном. «У ак не ад люст
роў ва ец ца пра сто ра, у якой зна хо дзяц ца 
птуш кі і ім зда ец ца, што гэ та кан ку рэн ты, 
па гро за. Ча ста птуш ка не заў ва жае 
шкла і раз бі ва ец ца аб яго. Ад зна чыў, 
што корм для пту шак у зі мо вы пе ры яд 
па ві нен быць на ту раль ны і све жы, на
пры клад, зер не сла неч ні ку, га то выя 
на сен ныя су ме сі, ва ра ная га род ні на або 
збож жа. Пад к рэс ліў, што са ла, якое мае 
шмат со лі або све жы хлеб вык лі ка юць 
у пту шак бо лі ў страў ні ку, у вы ні ку птуш кі 
слаб нуць і хва рэ юць. Адзін з ар га ні за та
раў кан фе рэн цыі Пётр Ла па з на ву ко ва
га за а ла гіч на га та ва ры ства «Ані ма лі ян» 
ас це ра гаў, што няп ра віль ная пад кор м ка 
пту шак зі мой, вяс ной пры ня се больш 
шко ды, чым ка рыс ці, та му што птуш кі 
пры вык лыя да вя лі кай коль кас ці ежы не 
бу дуць шу каць яе са ма стой на.

— Зі мой мы фаль шу ем ім воб раз ба
гац ця на ва коль на га ася род дзя. Птуш кі 
за па мят ва юць да дзе ную тэ ры то рыю як 
ба га тую ў ежу і зак лад ва юць тут заш мат 
гнёз даў. Эк с перт рэ ка мен дуе звяр нуць 
ува гу на ўмо вы над вор’я і, ка лі ня ма 
снеж на га пок ры ва або інею, аб ме жа
ваць па дачу ежы, але не рап там.

Пад кор м лі ваць ці не — гэ та пы тан не. 
Пад кор м ка пту шак ук лю чае ў ся бе шмат 
ад каз нас ці. Ка лі яна дрэн на ар га ні за ва

на, мо жа на нес ці птуш кам больш шко
ды, чым го лад і хо лад. Ан тон Мар чэў скі 
з Поль ска га та ва ры ства ахо вы пту шак 
мяр куе: «Ка лі да па мо га скла да ец ца ў за
бес пя чэн ні пту шак у ежу, як ма га блі жэй 
да іх на ту раль най ды е ты, з улі кам пат ра
ба ван няў асоб ных ві даў і адап та цыі да іх, 
та кая апе ра цыя не па він на наш ко дзіць, 
а ў вы пад ку не ка то рых ві даў мо жа стаць 
рэ аль най пад трым кай. Доб рым пры кла
дам з’яў ля ец ца ве ра бей — мы ве да ем, 
што вы жы ван не гэ та га ві ду зі мой цес на 
звя за на з на яў нас цю ежы, з якой не заў
сё ды лёг ка, асаб лі ва пас ля ўво ду ў эк с
п лу а та цыю шчыль на зак ры тых мяш коў 
для смец ця (ра ней бы та выя ад хо ды бы лі 
важ най част кай зі мо ва га ра цы ё ну ве раб’
ёў). Якія дзе ян ні мо гуць быць шкод ны мі? 
Ка лі раз г ля даць пад кор м ку як спо саб 
паз ба віц ца ад рэш т каў ежы і пап са ва
ных хар чоў, та кое кар м лен не не толь кі 
не па жа да нае, але на ват шкод нае. Ак ра
мя та го, кі дан не на га зо ны або тра ту а ры 
гру даў пап са ва на га хле ба ці буль бы час
цей пры во дзіць да кан ф лік таў па між пры
хіль ні ка мі і пра ціў ні ка мі кар м лен ня, з якіх 
апош нія ча ста ма юць цал кам ра цыю. 
Пад кор м ка ў боль шас ці вы пад каў не бу
дзе мець знач на га ўплы ву на па ме ры па
пу ля цый асоб ных ві даў. Птуш кі не смец
ця е ды і не мо жам раз г ля даць іх як спо
саб уты лі за цыі бы та вых ад хо даў. Цвіль 
з’яў ля ец ца так січ най для іх, як і для нас. 
Усё час цей ва дап лаў ныя птуш кі, у тым лі
ку ле бе дзі, якія зі му юць на мес цы за мест 
у цёп лых кра і нах, вы бі ра ю чы га рад скія 
ва да ё мы. Птуш кі губ ля юць ін стынкт міг ра
ваць у ас ноў ным дзя ку ю чы пад кор м цы іх 
людзь мі. Кар м лен не ле бе дзяў во сен ню, 
ка лі па він на мець мес ца іх міг ра цыя, з’яў
ля ец ца вя лі кай па мыл кай — яны пры вы
ка юць да аказ ва най людзь мі да па мо гі 
і ка лі яна скан ча ец ца (у ма ра зы і лю дзі 
менш га то выя пай с ці на шпа цыр у парк) 
птуш кі не ма юць сі лы ру хац ца і са мі зда
бы ваць на ту раль ную ды е ту. Та кім чы нам, 
кар м лен не ва дап лаў ных пту шак па він на 
быць аб ме жа ва нае пе ры я дам моц ных 
ма ра зоў. 

vМі ра ЛУК ША
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Ста ту эт кі «Qu er cus 2018» і квет кі 
ўру ча лі 26 сту дзе ня ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак 
і стар шы ня Ра ды го ра да Гай наў кі Якуб 
Астап чук. Ся род пуб лі кі пры сут ны бы лі 
за про ша ныя пра ва слаў ныя і ка та ліц кія 
свя та ры, на ча ле з дра гі чын скім епі ска
пам ксян дзом пра фе са рам Та дэ ву шам 
Пі ку сам і бла га чын ным гай наў скай ак ру гі 
міт ра фор ным про та і е рэ ем Мі ха і лам Не
гя рэ ві чам, які ста тую «Qu er cus» ат ры маў 
у мі ну лым го дзе. Пры бы лі на ўра чы
стасць га рад скія, па вя то выя і ва я вод скія 
рад ныя Гай наў ш чы ны, са маў ра даў цы 
з пуш чан ска га рэ гі ё на са ста ра стам 
Гай наў ска га па ве та Мі рас ла вам Ра ма
ню ком, ды рэк та ры школ і стар шы ні 
са маў ра да вых су по лак, ка мен дан ты 
мяс цо вых дзяр жаў ных мун дзір ных служ
баў, прад п ры маль ні кі Гай наў ш чы ны. 
Су стрэ ча па ча ла ся з вы сту пу ка лек ты ву 
Сту дыі эст рад най пес ні Гай наў ска га 
до ма куль ту ры, дзяў ча ты якой пас ля зай
маль на спя ва лі пес ні для па а соб ных уз
на га ро джа ных асоб. Бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак за чыт ваў проз віш чы ўзна га
ро джа ных асоб і ін фар ма ваў, за якія 
за слу гі прыс во іў лаў рэ а там уз на га ро ду 
«Qu er cus 2018». Суст рэ чу вёў Дар’ юш 
Ша даБа жыш коў скі, а ста ту эт кі ўру ча лі
ся пад гу кі ду ха во га ар кест ра Дзяр жаў
най па жар най ахо вы ў Гай наў цы, пе рад 
чым ад бы ва ла ся ка рот кая філь ма вая 
прэ зен та цыя дзей нас ці ўзна га ро джа ных 
асоб. Ста ту эт кі «Qu er cus» зап ра ек та ваў 
гай наў скі ма стак Ярас лаў Пэр ш ка, які 
не змог пры быць на гай наў скае ме ра
пры ем ства, та му што за мя жой ад к ры ваў 
вы ста ву сва іх прац. Qu er cus — ла цін
ская наз ва ду ба, вы я ва яко га змеш ча на 
на ста ту эт цы ўзна га ро ды. По бач зуб ра 
дуб стаў сім ва лам Бе ла веж скай пуш чы 
і пуш чан ска га го ра да Гай наў кі. Ма гут ныя 
ста рыя ду бы ра стуць у Гай наў цы па між 
Свя таТро іц кім са бо рам і ГДК, ка ля До ма 
на стаў ні ка, гай наў ска га фі лі я ла По лі тэх
ніч на га ін сты ту та ў Бе ла сто ку і ў ін шых 
мес цах го ра да.

Хві лі най ці шы ні саб ра ныя ўша на ва лі 
па мяць па кой на га про та і е рэя Ле а ні да 
Шэш кі, а ста ту эт ка «Qu er cus 2018» бы ла 
ўру ча на ма туш цы Ма рыі Шэш ка.

— Ай цец Ле а нід Шэш ка зас лу жыў ся 
для Гай наў кі як вы дат ны свя тар, які ан га
жа ваў ся так са ма ў спра вы Бе ла веж скай 

пуш чы і ўраў на ва жа на га раз віц ця пуш
чан ска га рэ гі ё на, — за я віў бур га містр 
Ежы Сі рак. Ад зна чыў ён, што ай цец 
Ле а нід зай маў ся ахо вай звя ры ны ў Бе ла
веж скай пуш чы, пад кор м лі ваў яе за свае 
срод кі. У філь ма вай прэ зен та цыі ай цец 
Ле а нід прад стаў ле ны быў як свя тар, які 
слу жыў Бо гу і лю дзям, збу да ваў цар к ву 
ў сва ім пры хо дзе, ар га ні за ваў па лом ні
цтвы ў свя тыя мес цы ў кра і нах Еў ро пы.

— Я ра да, што муж, ай цец Ле а нід, ат
ры маў пас мя рот на ўзна га ро ду «Qu er cus 
2018». Гэ та свед чыць, што яго ра бо та да
цэ не на ў Гай наў цы, але так са ма і паза 
на шым го ра дам. У мі ну лым го дзе ай цец 
Ле а нід быў уз на га ро джа ны «Кар дэ ля сам 
поль ска га лес ні ка», а гэ тую ўзна га ро
ду ўру чаў мне ге не раль ны ды рэк тар 
Дзяр жаў ных ля соў Кон рад Та ма шэў скі. 
У 2016 го дзе мі ністр ася род дзя пра фе
сар Ян Шыш ка ўру чыў мне прыз на ча ную 
так са ма пас мя рот на ай цу Ле а ні ду «Га на
ро вую адз на ку за за слу гі для ахо вы ася
род дзя і вод най гас па дар кі», — ска за ла 
ма туш ка Ма рыя Шэш ка.

Бур га містр Ежы Сі рак па ін фар ма ваў, 
што ксёндз ка но нік Юзаф Паск роб ка, 
про башч ка та ліц кай па ра фіі Уз вы шэн ня 
Свя то га Кры жа ў Гай наў цы ат ры маў уз
на га ро ду «Qu er cus 2018» за душ па стыр
скую і гра мад скую дзей насць у ка рысць 
жы ха роў Гай наў кі, за шмат лі кія іні цы
я ты вы, перш за ўсё за ар га ні за ван не 
«Ся мей на га пік ні ка» ў га рад скім ам фі тэ
ат ры. Ра шэн не гай наў ска га бур га міст ра 
пах ва ліў дра гі чын скі епі скап Та дэ вуш 
Пі кус, які вель мі цёп ла вы каз ваў ся пра 
ксян дза Паск роб ку, які ро дам з Нар вы.

— Усё, што ра біў, бу ду ра біць на да
лей, а гэ тая ўзна га ро да бу дзе яш чэ боль
шым сты му лам для пра цы ў ка рысць 
жы ха роў го ра да, — ска заў ксёндз Юзаф 
Паск роб ка.

За ме не джар скія якас ці ў сва ёй дзей
нас ці ўзна га ро ду ат ры маў Ры гор Та ма
шук, ды рэк тар Са ма стой на га пуб ліч на га 
ком п лек су ахо вы зда роўя ў Гай наў цы. 
Не змог ён пры быць на ўра чы стае спат
кан не зза ся мей на га ме ра пры ем ства 
паза Гай наў кай. Уз на га ро ду «Qu er cus» 
узя ла для свай го ды рэк та ра яго на мес
ні ца Яў ге нія Аль шэў ская. Бур га містр ад
зна чыў, што ўзна га ро да прыз на ча ец ца 
ды рэк та ру Ры го ру Та ма шу ку, які ро дам 
са Ста ро га Кор ні на, за вель мі ўда лае кі

ра ван не дзей нас цю гай наў ска га шпі та ля 
і цэ ла га Са ма стой на га пуб ліч на га ком п
лек су ахо вы зда роўя ў Гай наў цы. Ды рэк
тар Та ма шук пат ра піў пры цяг нуць мно га 
вон ка вых, перш за ўсё еў ра са юз ных 
срод каў і з уме лым вы ка ры стан нем улас
ных срод каў ма дэр ні за ваць амаль усе ад
дзя лен ні гай наў скай баль ні цы. Шпі таль
ныя ін ве сты цыі ўспа ма га юц ца так са ма 
бю джэт ны мі срод ка мі го ра да, гмін і ста
ра ства, якое з’яў ля ец ца ўлас ні кам Са ма
стой на га пуб ліч на га ком п лек су ахо вы 
зда роўя. Шпі таль імя Ула дзі мі ра Ман цю
ка, які ўва хо дзіць у са стаў СПКАЗ, за няў 
дру гое мес ца ў Пад ляш скім ва я вод стве 
ў агуль на поль скім рэй тын гу «Бяс печ ны 
шпі таль» і вы со кае мес ца ў Поль ш чы. 
Шпі таль у Гай наў цы за хоў вае так са ма 
ак рэ ды та цый ны сер ты фі кат якас ці Мі ні
стэр ства зда роўя для шпі таль на га ля чэн
ня. Ле кар кар ды ё лаг Мал га жа та Ба ра ніч, 
ка ар ды на тар па дад дзя лен ня кар ды я ла
гіч най рэ а бі лі та цыі ў гай наў скім шпі та лі 
за ня ла пер шае мес ца ў ка тэ го рыі «кар
ды ё лаг» у кон кур се «Гі пак ра тас2017» 
і гэ тым са мым во ляй га ла су ю чых бы ла 
выб ра на най леп шым кар ды ё ла гам Пад
ляш ска га ва я вод ства. У кан цы лі ста па да 
мі ну ла га го да гай наў ская баль ні ца ат ры
ма ла сер ты фі кат «Шпі таль без бо лю».

— Сер ты фі кат «Шпі таль без бо лю» 
гэ та важ ны сіг нал для па цы ен та, што 
мен шан не пас ля а пе ра цый на га бо лю 
ар га ні зу ец ца ў нас на са мым вы со кім уз
роў ні, што пе рак ла да ец ца на па вы шэн не 
за да валь нен ня пад час ля чэн ня, — ін фар
муе ды рэк тар Ры гор Та ма шук  на сай це 
гай наў скай баль ні цы.

Уз на га ро ду «Qu er cus» ат ры маў так
са ма док тар Та маш Са мой лік, на ву ко вы 
су пра цоў нік Ін сты ту та дас ле да ван ня 
мле ка кор мя чых Поль скай ака дэ міі на вук 
у Бе ла ве жы, аў тар док тар скай пра цы 
«Ан т ра па ген ныя пе ра ме ны ася род дзя 
Бе ла веж скай пуш чы да кан ца ХVІ ІІ ста
год дзя». Вя до мы ён як ры са валь ш чык, 
твор ца ко мік саў, аў тар кні жак для дзе
так пра зуб ра Пом пі ка і ін шых ляс ных 
жы вёл. Та маш Са мой лік — перш за ўсё 
аў тар прац па гі сто рыі Бе ла веж скай пуш
чы, якую дас ле дуе на пад ста ве ар хе а ла
гіч ных зна хо дак.

— Я на ра дзіў ся і вы ха ваў ся ў Гай наў
цы. Дзя ку ю чы прось бе баць коў ра шыў
ся вяр нуц ца на па ста ян нае жы хар ства 

ў Гай наў ку і за раз ра ды, што пры няў 
та кое ра шэн не. Мне вель мі па да ба ец ца 
Бе ла веж ская пуш ча, якой я прыс вя чаю 
мно га ча су. Я дас ле дую яе гі сто рыю, 
якая па каз вае, што на цэ лай яе тэ ры то
рыі ў мі ну лым жы лі лю дзі, аб чым свед
чаць кур га ны, мес цы па ха ван ня лю дзей, 
вы ні кі ар хе а ла гіч ных ра ско пак на тэ ры
то рыі пуш чы. Та кіх пац вяр джэн няў так са
ма мно га ў стро гім за па вед ні ку. Паз ней 
поль скія ка ра лі і ра сій скія ца ры за ба ра
ні лі вы ся каць пуш чу і на ін шы спо саб яе 
вы ка ры стоў ваць. Бе ла веж ская пуш ча 
ста ла на ту раль ным ле сам, які раз ра стаў
ся ў на ту раль ны спо саб, — га ва рыў док
тар Та маш Са мой лік.

Док тар Са мой лік спа ты ка ец ца з гай
наў скі мі дзет ка мі і рас па вя дае пра зуб ра 
Пом пі ка і ін шых сва іх ані ма цый ных ге ро
яў. Ра сказ вае так са ма пра мі ну лае Бе ла
веж скай пуш чы. На пры клад, на спат кан
ні са слу ха ча мі Уні вер сі тэ та трэ ця га ве ку 
ра сказ ваў пра кур га ны і ма тэ ры яль ныя 
зна ход кі ў Бе ла веж скай пуш чы, якія свед
чаць пра пра жы ван не на яе тэ ры то рыі 
лю дзей у ся рэд ня веч чы і ра ней шых пе
ры я дах. Мая дач ка па бы ва ла на су стрэ
чы з Та ма шам Са мой лі кам у Га рад ской 
пуб ліч най біб лі я тэ цы ў Гай наў цы, на якой 
ра сказ ваў пра зуб ра Пом пі ка, ко мік сы, 
кніж кі для дзе так і бы ла ра да гэ та му 
спат кан ню, па коль кі яш чэ ра зам з сы
нам і дач кой Та ма ша Са мой лі ка спя вае 
ў дзі ця чым хо ры Свя таТро іц ка га са бо ра 
ў Гай наў цы.

— Я ўспры маю ста ту эт ку «Qu er cus» 
як прыз нан не ма ёй пра цы ў ка рысць мяс
цо ва га на сель ні цтва, — ска заў Та маш 
Са мой лік.

Бур га містр Ежы Сі рак ад зна чыў, што 
твор часць спа да ра Са мой лі ка ўда ла пра
муе Гай наў ку, а зубр Пом пік стаў ужо 
рас паз на валь ным пер са на жам у на шай 
кра і не. Дас ле да ван ні док та ра Са мой лі ка 
па гі сто рыі Бе ла веж скай пуш чы ро бяць 
яе больш ці ка вай для мяс цо вых лю дзей 
і ту ры стаў.

Су стрэ ча з лаў рэ а та мі га на ро вай уз
на га ро ды бур га міст ра го ра да Гай наў кі 
«Qu er cus 2018» за кон чы ла ся вы сту пам 
дзяў чат са Сту дыі пес ні ГДК, якіх дзей
нас цю кі руе Мар та Грэ дальІва нюк, і па
ча стун кам, пад час яко га саб ра ныя він ша
ва лі ўзна га ро джа ных.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Чац вёр ты 
раз уру чы лі 
ўзна га ро ду 
«Qu er cus»

Про та і е рэй Ле а нід Шэш ка (пас мя рот на), на ста я цель пра
ва слаў на га пры хо да На ра джэн ня свя то га Іа а на Хрыс ці це ля 
ў Гай наў цы, ксёндз ка но нік Юзаф Паск роб ка, про башч 
ка та ліц кай па ра фіі Уз вы шэн ня Свя то га Кры жа ў Гай наў цы, 
Ры гор Та ма шук, ды рэк тар Са ма стой на га пуб ліч на га ком п
лек су ахо вы зда роўя ў Гай наў цы і док тар Та маш Са мой лік, 
на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та дас ле да ван ня мле ка кор мя
чых Поль скай ака дэ міі на вук у Бе ла ве жы, ры са валь ш чык, 
твор ца ко мік саў, аў тар кні жак для дзе так пра зуб ра Пом пі ка 
і ін шую ляс ную жы вё лу ста лі лаў рэ а та мі га на ро вай уз на га
ро ды бур га міст ра го ра да Гай наў кі «Qu er cus 2018».

n Ста тую «Qu er cus 2018» ат ры маў док тар Та маш Са мой лік n Ста туя «Qu er cus 2018» бы ла ўру ча на ма туш цы Ма рыі Шэш ка
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Аг ляд і не даг ляд
19 сту дзе ня гэ та га го да ў На раў цы Гай-

наў ска га па ве та ад быў ся аг ляд ка ля доў-
ш чы каў. Удзель ні ча лі ў ім са лі сты, ду э ты, 
трыо, квін тэ ты, ка лек ты вы і ха ры з тэ ры-
то рыі На раў чан скай гмі ны (На раў ка , Се мя-
ноў ка і Ста рое Ляў ко ва), з Гай наў кі і з Мі ха-
лоў скай гмі ны (Гар ба ры). Ах вот ных спя-
ваць ка ляд ныя пес ні бы ло мно га. Спя ва лі 
ка ляд кі но выя і ко ліш нія на бе ла ру скай, 
ук ра ін скай і поль скай мо вах. Ка ляд ні кі ме-
лі ка ля ро выя гвяз ды. Ве ча рам гас цін на 
ме ла вы сту піць гру па ка ля доў ш чы каў з ка-
лек ты ву «Рос ні ца» з Бе ла ру сі. Пра гэ та 
я пра чы таў на афі шы на дзвя рах ГАК.

Най ма лод шыя дзет кі і школь ні кі па ча лі 
свае вы сту пы а га дзі не 10.30 і за кон чы лі 
а га дзі не 11.45. У за ле бы ло ўся го не каль кі 
ча ла век, у тым лі ку жу ры з трох асоб. Дзе-
ці вель мі пры го жа спя ва лі. Бы ло ча тыр-
нац цаць груп. На стаў ні цы вель мі доб ра 
пад рых та ва лі іх да вы ступ лен няў на сцэ-
не. Пры е хаў я на аг ляд з Но ва га Ляў ко ва 
на аў то бу се. Што мне бы ло ра біць у На раў-
цы да га дзі ны 16, на якую ар га ні за та ры 
зап ла на ва лі аг ляд ста рэй шых ка ля доў ш-
чы каў? Меў спя ваць ка ляд кі са ліст Ян ка 
Шы ма нюк з Се мя ноў кі, фаль к лор ныя ка-
лек ты вы «На раў чан кі» з На раў кі і «Цаг лін-
кі» са Ста ро га Ляў ко ва ды ка лек тыў «Пра-
мень» з Гар ба роў.

Я вяр нуў ся пер шым пас ля а бе дзен ным 
аў то бу сам а га дзі не 12.30 у Но вае Ляў-
ко ва. Пра шу ар га ні за та раў: не пла нуй це 
так у на ступ ным го дзе. Вазь мі це пад ува-
гу пры ез джых з г.зв. тэ рэ ну. Не ўсе яны 
ма юць улас ныя аў та ма шы ны. Хто жы ве 
ў На раў цы, той мо жа прый с ці ў Гмін ны ася-
ро дак куль ту ры дру гі раз та го са ма га дня. 
Але ж гэ тае ме ра пры ем ства не толь кі для 
мяс цо вых жы ха роў. Да гэ туль бы ло лепш 
ар га ні за ва на. Аг ляд не быў «раз бі ты», ён 
быў у цэ лас ці.

Да дам яш чэ ін шыя заў ва гі. Пад час сё-
лет ня га аг ля ду «Ка ля дуй ма ра зам» і пад-
час на ва год ня га кан цэр та ан сам б ля «Баць-
ка ата ман» з Бе ла ру сі на сцэ не ГАК бы ло 
па ну ра, цьмя на-цём на, а гля дзель ны зал 
па та наў у яр кім свят ле элек т ра лям па чак. 
Хто та ды прый шоў ка го аг ля даць — гле-
да чы вы сту поў цаў ці на ад ва рот? Ап ра ча 
та го пад час кан цэр та за меж на га ка лек ты-
ву ў за ле бы ла стра шэн на гуч ная му зы ка 
і спеў. Гэ тую заў ва гу пад ка за лі мне слу ха-
чы, якія пры е ха лі на кан цэрт з ка лё ніі Но-
ва га Ляў ко ва. Так яно бы ло. Я гэ та ве даю, 
бо быў та ды на гэ тым ме ра пры ем стве.

Сол тыс дзя куе
У сту дзе ні гэ та га го да прый ш ла сап-

раў д ная зі ма. Вы паў снег і тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўпа ла да мі нус 11 гра ду саў. Па 
па ру днях на ста ла ад лі га. Ка лі вы паў снег, 
у Но вым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны Гай-
наў ска га па ве та, тоў стай коў д рай нак рыў 
ён да хі да моў, ага ро ды, па над вор кі, ву лі цу 
і тра ту ар. З кож ным днём сне гу пак ры се 
пры бы ва ла. Ён ля жаў тры дні на тра ту а ры 
і жы ха ры вё скі ха дзі лі ў кра му або ў цар к-
ву па ма ста вой, а гэ та ж не бяс печ на.

Ніх то не спя шаў рас чыс ціць тра ту ар. 
Ды і не вель мі хто мог гэ тым за няц ца, лю-
дзей ця пер як на ля кар ства. Зі мой ста рэй-
шых — адзі но кіх баць коў — дзе ці за бра лі 
да ся бе ў го рад. Хто пры яз джае на вё ску 
вяс ной ды ле там. Яш чэ хто знай шоў са-
бе пра цу ў ін шай дзяр жа ве і ту ды з’е хаў. 
Адзін жы хар па мёр і до ма ня ма ні ко га. 
Пры да ро зе за раз пу стуе дзе сяць да моў.

Ды вось ад на го дня па тра ту а ры (яго 
даў жы ня больш за кі ла метр) па ехаў ма-
лы трак тар сне га а чыш чаль ні кам і згар-
нуў снег на або чы ну ву лі цы або ў роў. За 
ру лём быў Сла ва мір Смоль скі з Но ва га 
Ляў ко ва. Ён і ў па пя рэд нія га ды згар таў 
снег з вя ско ва га тра ту а ра.

Праз пас рэд ні цтва «Ні вы» сол тыс Но-
ва га Ляў ко ва (ні жэй пад пі са ны) шчы ра 
і сар дэч на дзя куе ад на вя скоў цу спа да ру 
Сла ва мі ру за яго доб ры ўчы нак. Ён ніў скі 
чы тач, пра ца ві ты, вет лі вы ча ла век. До-
ма і на гас па дар цы зай ма ец ца жы вё ла-
вод ствам (га дуе ма лоч ных ка роў) і да яз-
джае на пра цу ў Гай наў ку — там пра цуе 
вы ра та валь ні кам хут кай да па мо гі.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

— Якім чы нам дзён нік тра піў ме на ві та 
да Вас, у Га ле рэю Слен дзін скіх?

Іа лан та Шчы гел-Ра гоў ская: — Два ме
ся цы та му з’я ві ла ся ў нас жан чы на, якая 
пры нес ла нам нез вы чай ную рэч: дзён нік. 
Яна яго знай ш ла ў ма ку ла ту ры. Ну, ча ста 
так зда ра ец ца, што неш та вы кі да ем і на
ват не за дум ва ем ся, што гэ та. Яна са ма 
па лі чы ла зна ход ку вар тас най і па ду ма ла, 
што доб ра бы ло б, каб яна тра пі ла ў ней
кую ўста но ву. Я — гі сто рык, даў жэй шы 
час зай ма ла ся так са ма му зей най спра
вай. Ка лі па ба чы ла дзён нік, ве да ла, што 
гэ та каш тоў нае. За раз вя дуц ца пра цы па 
яго вы ву чэн ні. Ста ра ем ся пад рых та ваць 
яго да вы дан ня. Дас ле ду ем гі сто рыю 
дзён ні ка, між ін шым тое, якім чы нам уда
ло ся яго за ха ваць да на шых дзён.

— На пэў на шмат ча го мож на да ве дац-
ца з дзён ні ка аб са мім аў та ры і яго 
сям’і.

— Да від Шпі ра па хо дзіў з ад ной з ба га
цей шых бе ла стоц кіх сем’ яў. Фаб ры кі Шпі
ры бы лі на ву лі цах Юра вец кай і Лон ка
вай. Ка лі пры хо дзяць тут са ве ты ў 1939 
го дзе, яго баць ка і дзядзь кі ўця ка юць 
у Віль ню. Там пра бу юць зас на ваць фаб
ры ку, але паз ней уця ка юць яш чэ да лей 
— у Шан хай. Не ве да ем, як склаў ся лёс 
баць кі на ша га ге роя. У пэў ны мо мант 

Да від пі ша, што баць ка ўжо ў Шан хаі, ма
рыць, каб з ім су стрэц ца, каб да яго з’е
хаць. Сам Да від па чы нае пі саць дзён нік, 
ка лі яму бы ло 18 га доў. Ёсць 1939 год. Гэ
та так са ма спро ба зра зу мен ня як ён, ма
ла ды ча ла век, мя ня ец ца, як ся бе зна хо
дзіць у страш най сі ту а цыі, у якой апы нуў
ся. Неў за ба ве па мі рае яго ная ма ці, якая 
не мо жа знай с ці ся бе ў ва ен ных аб ста ві
нах. Яго ная цёт ка бя рэ яго ў Суп расль. 
Паз ней яў рэ яў суп рас ль ска га ге та ве ра
год на ад п раў ля юць у Трэб лін ку. Яго ную 
цёт ку так са ма. Ён за ста ец ца адзін. Ма
ла ды ча ла век жэ ніц ца са сва ёй пер шай 
лю боўю. Пер шы фар маль ны шлюб узяў 
яш чэ ў са вец кі час, ры ту аль ны бя рэ ў сі
на го зе ў ге та. Гэ та вель мі дра ма тыч нае 
апі сан не дас пя ван ня ма ла до га ча ла ве ка. 
Так пап раў дзе мы не ве да ем, як склаў ся 
яго да лей шыя лёс. Дзён нік кан ча ец ца 
ў лі пе ні 1944 го да, зна чыць за раз пе рад 
па чат кам паў стан ня ў бе ла стоц кім ге та. 
На той час пра цу ем над выс вят лен нем 
лё су сям’і Шпі раў.

— Дзён нік Да ві да Шпі ра гэ та перш за 
ўсё што дзён нае жыц цё ў ге та?

— Дзён нік апіс вае пе ры яд са вец кай і ня
мец кай аку па цыі. У дзён ні ку апі са на як 
жы вец ца ма ла до му хлоп цу з бур жу а зіі. 
Ён сам на зы ва ец ца неш час ліў цам. Пад 
са вец кай аку па цы яй пе ра пы няе ву чо бу, 

Нез вы чай ны дзён нік 
з бе ла стоц ка га ге та

там яго аб зы ва юць бур жу ем. Па чы нае 
пра цу, ат рым лі вае най гор шую з маг чы
мых чор на ра бо чых прац, напры клад 
у ка на лі за цыі. Паз ней, ка лі пры хо дзіць 
1942 год, ён уця кае з Суп рас лі ў бе ла
стоц кае ге та та му, што тут ад чу вае ся бе 
бяс печ на. Тут бы лі яго ныя лю дзі. Вя до
ма, ге та так са ма жы ве сва ім унут ра ным 
жыц цём. Ён сам ста но віц ца па лі цы ян там 
яў рэй скай служ бы... Гэ та дра ма тыч
нае апі сан не бу дзён на га жыц ця ў ге та, 
шмат лі кіх над ло маў, ка ла ба ра цы я ніз му, 
але так са ма вы жы ван ня ў так цяж кіх аб
ста ві нах.

— Дзён нік Да ві да Шпі ра неў за ба ве тра-
піць да шы рэй ша га ко ла чы та чоў?

Так, за раз мы пра цу ем над гэ тым пом
ні кам. Ста ра ем ся пад рых та ваць яго да 
вы дан ня. Кні га вый дзе ў жніў ні гэ та га 
го да да 75й га да ві ны паў стан ня ў Бе ла
стоц кім ге та.

— Як ацэнь ва е це вар тасць та кой зна-
ход кі?

— Вар тасць дзён ні ка — бяс цэн ная. На 
пра ця гу га доў ма ёй пра цы ўпер шы ню ба чу 
так вар тас ную рэч. Ра ней я су стра ка ла ся 
з на тат ка мі, якія паў ста ва лі ўжо пас ля вай
ны. Гэ ты дзён нік пі са ны ў час вай ны.

vУля ШУБ З ДА

Дзён нік ча соў Дру гой су свет най вай ны тра піў у Га ле рэю Слен дзін скіх у Бе ла сто ку. Гэ та за на тоў кі бе ла-
стоц ка га габ рэя Да ві да Шпі ры. На тат кі вя лі ся з 1939 го да па 1943 год.
Дзён нік гэ та ка ля ся мі дзе ся-
ці ста ро нак ус па мі наў яў рэя 
Да ві да Шпі ра, які па хо дзіў 
з сям’і бе ла стоц кіх фаб ры-
кан таў. Свае ўспа мі ны аў тар 
пі саў рэ гу ляр на. Пер шыя 
з’я ві лі ся ў снеж ні 1939 
го да, апош нія па хо дзяць 
з лі пе ня 1943 го да, пе рад 
са мым па чат кам паў стан ня 
ў бе ла стоц кім ге та. 
Фраг мен ты дзён ні ка бу дуць 
так са ма за чы та ны 5 лю та га 
ў час га рад скіх свят ка ван-
няў га да ві ны ня мец кай лю-
таў скай ак цыі ў бе ла стоц кім 
ге та. Та ды фа шы сты рас-
ст ра ля лі ты ся чы лю дзей, 
а ў ла гер смер ці ў Трэб лін-
цы бы ло вы ве зе ных чар го-
вых 12 ты сяч.

Чы жоў ская 
дэ маг ра фія
Чы жоў ская гмі на Гай наў ска га па ве-

та зай мае плош чу ў 134 квад рат ных 
кі ла мет ры. Мя жуе яна з Ар лян скай, Гай-
наў скай, Ду біц кай і Нар ваў скай гмі на-
мі. У гэ тай гмі не сель ска гас па дар чыя 
ўгод дзі зай ма юць 86% ад усёй плош чы 
і ля сы — уся го 7%. Шчыль насць на сель-
ні цтва скла дае 15 ча ла век на квад рат-
ны кі ла метр.

У 1995 го дзе ў Чы жоў скай гмі не пра-
жы ва ла 3500 ча ла век, у 2005 го дзе 
— 2528, у 2016 го дзе — 2195 і ў 2017 
го дзе — 2087. У гэ тай гмі не 21 мяс цо-
васць. Коль касць жы ха роў з кож ным 
го дам па мян ша ец ца. У ёй ёсць шэсць 
да во лі вя лі кіх вё сак: Кле ні кі (396 жы-

ха роў), Чы жы (335), Ку ра ша ва (267), 
Збуч (159), Мо ра (147) і Кой лы — (139). 
Больш 50 жы ха роў на ліч ва юць Пад рэ-
ча ны — 83, Асоў ка — 82, Ля не ва — 73, 
Ша ста ко ва — 69, Ра ка ві чы — 61 і Гу ка-
ві чы — 57. Не вя лі кія вё скі гэ та Ка мень 
— у ёй 47 жы ха роў, Ля ды — 38, Луш чы 
— 33, Ляш чы ны — 31, Са па ва — 29 і Мак-
сі моў ш чы на — 16. Най мен шыя тут тры 
вё сач кі Ве жан ка, Пад ве жан ка і Вуль ка 
— у іх па во сем жы ха роў.

У 2017 го дзе па мят ныя ме да лі «За 
шмат га до вае шлюб нае су жыц цё» ат-
ры ма лі на ступ ныя па ры: Ма рыя і Ва-
сіль Се васт’ я ню кі ды Воль га і Ры гор 
Іва ню кі з Кле нік, Зі на і Ле а нід Ко на хі 
з Луш чоў, Ні на і Сяр гей На ско ві чы ды 
Ма рыя і Ры гор Які мю кі з Чы жоў, Ва-
лян ці на і Ана толь Сач ко, Ні на і Ула дзі-
мір Ба ра ві кі ды Ан на і Ва сіль Фі лі ма ню-

кі з Мо ра, Воль га і Ула дзі мір Ан д ра ю кі 
з Са па ва ды Ва лян ці на і Ры гор Плі сы 
з Ша ста ко ва. Сё ле та ме да лі ат ры мае 
два нац цаць шлюб ных пар з Гу ка віч, 
Ка ме ня, Кле нік, Кой лаў, Ку ра ша ва, 
Луш чоў, Ля не ва, Пад рэ чан, Ра ка віч 
і Чы жоў.

У мі ну лым го дзе ў Чы жоў скай гмі не 
на ра дзі лі ся 9 дзя цей і па мер лі 60 асоб, 
у тым лі ку 13 ча ла век у сва ім до ме. 
З сум най хро ні кі: у 2016 і 2017 га дах 
най больш па хо він бы ло ў вё сках Ку ра-
ша ва — 19, Чы жы — 16, Збуч і Мо ра — 
па 10, Кой лы — 7, Асоў ка, Кле ні кі, Ля ды, 
Ра ка ві чы і Ша ста ко ва — па 6, Гу ка ві чы 
— 5, Ляш чы ны — 4 і Луш чы — 3.

За раз у вё сках гэ тай гмі ны жы вуць 
па жы лыя лю дзі. Мо ла дзі тут як на ля-
кар ства.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Ін к ві зі цыя ў роў най сту пе ні ад-
п раў ля ла на ды бу і кас цёр ня-
вер ні ка ў Бо га, за сум ня ва ла га 
ў іс нас ці біб лей скіх па ла жэн-
няў і пап скіх вер дык таў, ла ян ш-
чы каў. Хто б не да нёс ін к ві зі та-
рам на вы ма ві ла га ла ян ка вае 
сло ва (на Д., Ч., П., Б., Х., Е., Ё, 
як пра ві ла яны не вы маў ля юц-
ца) — з пер ша га сіг на ла ад п-
раў ля лі ла ян ш чы ка ў ка тоў ню, 
на до пы ты, эша фот. На роў ні 
з са мі мі ня вер ні ка мі.

Боль і страх бо лю ву чаць. Най рэд кіх уз б
лі скаў ла ян кі ў Еў ро пе не ста ла.

Зы хо дзіць ла ян ка ад та го, чые імя ніх то 
не на зы вае на ву лі цы, тым бо лей у ха це, бо 
стра шыц ца аб г ню сіць ня вар т ны мі гу ка мі па
вет ра, ад ну з вя лі кіх іс нас цяў су све ту, стра
шыц ца гра ху, ідзе яна ад ня чыс ці ка, лі хо га.

Ні ко лі не ма цю ка лі ся сла вян цы. У бе ла
ру саў і па ля каў, ук ра ін цаў да ра сій скай 
аку па цыі 1795 го да са май вя лі кай ла ян кай 
бы лі кур ва і ха ле ра, тобок пра даж ная дзеў
ка і хва ро ба.

Па ля кі і ця пер прак тыч на не ма цю ка юц
ца, сла ва кі, чэ хі, сла вен цы, сер бы на о гул 
не ма цю ка юц ца.

Эт ру скі, скан ды на вы, кель ты сла вян цы, 
па ру сы, бал ты, ра ман цы, гер ман цы зда вён
на не ве да лі ма таў. Ан г лі ча нам Вя лі каб ры та
ніі і ЗША ма таў скія сло вы пры нес лі эміг ран
ты з Вен г рыі, Ра сіі (В. Бут лер «Про ис хож де
ние жар го на в США», НьюЙорк, 1981).

У ста ра жыт нас ці сла вян цыязыч ні кі не 
ма цю ка лі ся. У Кі еў скай Ру сі і ВКЛ ніх то не 
ла яў ся. Не ўме лі, для іх дзі кун ствам бы ло 
аб лі ваць не ка га слоў ны мі па мы я мі, асаб лі
ва баць коў. Су цэль чу ла ся ма цяр ш чы на 
ў Ма ско віі, якая аку рат і не бы ла Рус сю (Ар
цём Дзя ні кін «Сек рет ные ис с ле до ва ния», 
№ 16, 2007), на о гул не лі чы ла ся сла вян
скай дзяр жа вай у та га час сі і шмат пас ля.

У Ма ско віі да ку мен таў (цар скіх ука заў, 
дум скіх рас па ра джэн няў) пра за ба ро ну 
ма цю коў і пра ма цю кі вя лі зар нае мно ства, 
у ВКЛ і Рэ чы Пас па лі тай — ні вод на га.

У 1480 го дзе князь Ва сіль ІІІ за ка на даў ча 
па тра ба ваў ад ма ска ві таў пе ра стаць ла яц
ца. Іван Гроз ны змуш ваў люд ма ска віц кі 
«не пот реб ной ла ею не бра ниц ца...». Цар 
Аляк сей Мі хай ла віч ва ўка зе 1648 го да гра
зіў ла ян ш чы кам жор ст каю ка раю.

Мно ства рэк, уз гор каў, га ёў, па лет каў, 
па се ліш чаў у ма скоў цаў на зы ва лі ся на П, 
Б, Х, Е, Ё, Ч, Д. Толь кі ў кан цы XVIII ста год
дзя ўка зам Ка ця ры ны Вя лі кай боль шасць, 
ка лі не ўсе, неп ры стой ныя ла ян ка выя наз
вы на рэш це бы лі за ме не ныя. У тым лі ку 
ты ся чы та по ні маў, гід ро ні маў.

Та кое са ра моц це, пры ні жа ны стан эты кі 
і куль ту ры на ро да да каст рыч ніц кія ру скія, 
а пас ля са вец кія гі сто ры кі вык рут лі ва на зы
ва лі ад ка зам про ста га на ро да на ман го ла
та тар скае па на ван не. Няп ра віль ная ацэн
ка. Та та рын зах ват ваў дзяў чы ну/жан чы ну, 
ка заў, што ён яе «эб ле», то бок жэ ніц ца на 
ёй; яго сло вы мес ці чы пе рак ру ці лі ў ла ян
ш чы ну. Жан чын у вяр ха кон ных і юр та вых 
на ро даў заў ж ды ма ла, не выт рым лі ва лі 
таў кат ні і пе ра ез даў, муж чы нам за го нар 
мець жон каю ін шап ля мён ку, асаб лі ва 
бла кіт на во кую бя лян ку. Даў ней шыя і ця пе
раш нія ра сей цы звы чай нае бы та вое сло ва, 
«эб ле», жэ ніц ца, за бя рэ ў жон кі, з’і на чы лі, 
аб пош лі лі: ага, за ва ёў нік бу дзе гвал ціць ба
бу, усту піць ў сек сад но сі ны сам ці ад дасць 
яе для гэ та га та кім жа.

Та та ры Ка за ні (бул га ры) бы лі пад Ар
дою, як і Ма ско вія. Ні я кіх ма таў са мі не 
спа ра дзі лі, чу жых не пе ра ня лі, ні чо га ла ян
ка ва га не зас во і лі ад су ме сі фі наўгор скіх 
і цюр к скіх пля мё наў. Ар да ман го лата тар
ская да лу ча ла да ся бе, па пра ву ед нас ці 
аб’ яд ноў ва ла кроў ныя на ро ды — мар д ву, 
эр зя, мок шу, му ра му, чудзь, ме ру, мок с ву, 
пер маў, мяш чэ ру. Злу ча ла ў цэль ную дзяр
жа ву фі наў Ра за ні, Ма ско віі, Суз да ля, да сяг
ну ла фі наўгор скіх на ро даў, рас се ле ных ад 
Ва а ла ма і Вол гі да Угор ш чы ны (Вен г рыі).

Не чу ва на бес сар дэч ная Ар да (сцвяр джа
лі по тым на ву коў цы Ра сіі і СССР) штод ня 
тап та ла звы чаі і за хоп ле ны ма ска віц кі на
род, раз бэш ч ва ла. Не ўзгад ва лі, што Ма

ско вія толь кі пла ці ла па да так і вы стаў ля ла 
вой ска для ар міі Ар ды. Ма ско вія фак тыч на 
ка ла ні за ва най не бы ла. Па ёй раз’ яз джа лі 
рэд кія збор ш чы кі — дык не та та ры, а са мі 
ма скоў цы, кштал ту дру жын ні каў Аляк сан д
ра Неў ска га.

Тэ о рыя да каст рыч ніц кіх ру скіх і са вец кіх 
гі сто ры каў — ма ска ві ты пе ра ня лі мат у ман
го лата та раў — вы дум ка. Ка лі не па ні зіць, 
дык хоць як ап раў даць раз ма цю ка ван не ця
пе раш ніх ру скіх. У мо ве цюр каў і ман го лаў 
да сён ня ма цю коў не іс нуе, ні я кіх.

Эк с пе ды цыі сла ву та га са вец ка га ака
дэ мі ка Ва лян ці на Яні на двой чы вы коп ва лі 
бе рас ця ныя гра ма ты з шмат лі кі мі ма та мі 
пад Ноў га ра дам Вя лі кім, ад та тар ш чыз ны 
і фі наў го ра дам да лё кім і чу жым, на паў за
леж ным ад ВКЛ, поў нас цю не за леж ным ад 
Скан ды на віі, тым бо лей ад ма лаз нач най Ма
ско віі. Ка лі сяб ра ваў Ноў га рад з не кім, дык 
з бліз кі мі Пско вам, Ры гай, По лац кам.

Ноў га рад скія гра ма ты на шмат ста ра жыт
ней шыя за пры хо ды ар дын цаў у Суз даль
скае і Ма скоў скае кня ства. Пі са лі тэк сты 
на бя ро стах та маш нія фі ныса а мы (чудзь, 
мок с ва, весь, му ра ма, пер мы), зас на валь ні
кі Ма ско віі, гас па да ры зем ляў ма скоў скіх, 
ла ян ка і мо ва ў іх не па зы ча ныя, свой скія. 
На вы ка па ных зпад па се ліш чаў бя ро стах 
ла ян кі проць ма. Што, та та ры на іх ма цю кі пі
са лі? На ста год дзі ра ней пры е ха лі, на пі са лі 
ма ты на бя рос це і лоў ка за ка па лі ў даў нія 
зем ля ныя пла сты?

Ты мі са мы мі ру скі мі ма та мі ла ец ца яш чэ 
адзін на род на све це — вен г ры. Яны з Вол гі 
пай ш лі ў Цэн т раль ную Еў ро пу за доў га (на 
ста год дзі) да Чын гіс ха на і Ба тыя. Іх ле та пі сы, 
як ма ска віц кія і наў га род скія, пе ра поў не ны 
ма цю ка мі. Ана ла гіч ны мі сэн сам, фор маю.

Ка лі вен г ры, эстон цы, фі ны прыз на юць, 
што яны адзін і той фін скі эт нас, то ця пе
раш нія ру скія (сла вя ні за ва ныя кі еў скі мі епі
ска па мі і па па мі фін скія пля мё ны) наў ся ляк 
ад маў ля юц ца. Вя лі ка ро сы ўсе на туж на пры
бі ва юц ца да Кі еў скай Ру сі, ВКЛ, на ват Рэ чы 
Пас па лі тай, з які мі шмат і доў га ва ра жа ва лі, 
ва я ва лі. Ра сей цы паў та ра ста год дзя пліш
чац ца ў да каз ван нях ста рэй шас ці над ма
лод шы мі бра та мі — бе ла ру са мі, ук ра ін ца мі. 
Ха ця бе ла ру сы, ук ра ін цы ста рэй шыя за так 
зва ных ця пе раш ніх суз даль цаў, як Кі еў за 
Маск ву, мі ні мум на паў ты ся ча год дзе.

Дас ле да ван ні ру скай пра фе су ры (2000
2006) не аб вер ж на па ка за лі: ге не тыч на на 
80 пра цэн таў ця пе раш нія ру скія сход ныя 
фін ска му эт на су — вен г ры, мар д ва, ко мі, 
мок с ва, эстон цы, хан ты, ман сій цы. Та по ні
мы Перм — ад на ро да перм, Му рам — ад 
на ро да му ра ма, Ра зань — ад на ро да эр зя, 
Маск ва — ад на ро да мок шы/мок с ва, га лоў
на га сель біш ча ў мар доў скім эт на се.

Пле мя мок сель да ло наз ву ра цэ і па се
ліш чу Мок с ва. У Кі еў скай Ру сі сла вян цы 
пе ра наз ва лі га лоў нае па се ліш ча мар доў ш
чы ны бо лей даб ра гуч на — Маск ва. Тое ж 
тыч ну ла ся дзяр жаў/кня стваў Эр зя (Ра зань), 
Пер мія (Перм). У іх ніх мо вах і га вор ках ма
цю коў здаў ным даў но плой мы.

Як да 1795 го да дзяр жаў на га пры гон на
га пра ва ў ВКЛ, на Ук ра і не фак тыч на не бы
ло, так не іс на ва ла прак тыч на ма таў ства.

Ка лі ў асоб ных ста ра жыт ных на ро даў 
пла не ты ма цю кі — сво е а саб лі выя вод б лі скі 
плод нас ці, у рэд кія мо ман ты — эма цый ная 
раз рад ка, то фі наўгры ма таў ні лі заў ж ды, 
для іх та кое звыч насць. У фі наўграў, як ва 
ўсіх бед ня коў, гэ та ад веч ная пра га вы ка
заць вы шэй ша му ста нам, ду хам, ба гац цем, 
па ну і рат ні ку, на ват кня зю сваю не за да во
ле насць, жа дан не зраў няц ца з ва ла дар ным 
і за мож ным хоць у чым. Ма цю кі ў іх на ра дзі
лі ся ад ня на віс ці прыг не ча на га да па ноў на
га. Да рэ чы, так выс пя ваў ту рэм ны слэнг.

Сім п то мы эва лю цый най не да раз ві тас ці 
ў ін ды ві да і пле ме ні най перш пра яў ля юц
ца ў кан ф лік тах, спрэч цы. Аб ме жа ва на му 
і не да рэч на му тут во ля, у сло вах, ла ян цы. 
Ма цю кан цу аба вяз ко ва пат рэб на, каб хто
ніх то чуў яго, сме ла га, гроз на га, ка то ры 
ні ко га не ба іц ца.

Так мал пы для вы ка зу сі лы і ве лі чы ні 
дзьмуц ца, кры вяц ца, па каз ва юць член. Пу
жа юць су пер ні ка, аб ра жа юць і пры ні жа юць 
гу кам (бздзен нем), слі ною, ма чою. Хо чуць 
уз вы сіц ца най перш не спра ваю, ку ла ком, 
бой каю — аб лі ван нем дру го га фі зі я ла гіч ны
мі ад хо да мі.

Ін да еў ра пей цам (эт ру скам, скан ды на вам, 
ру сі нам, па ру сам, кель там, гер ман цам) для 
вы каз ван ня не пат ра ба ва лі ся ла ян ка вае 
сло ва, мал па выя па вад кі. Яны вы хоў ва лі ся 
ў ін шым куль тур ным і этыч ным ася род дзі. Гу
каў ім ха па ла. У вя лі ка лі тоў цаў (бе ла ру саў) 
най гор шым вы ка зам не за да во лі бы лі (паў то
рым ся) сло вы ха ле ра, трас ца, кур ва.

Па сту по ва на ро ды ўша ло пі лі: мат раз-
бу рае ас но ву гра мад ства — ма раль, ду-
хоў насць. Як га рэл ка. Мат, за ро джа ны на 
ней кім эта пе ча ла ве ча га раз віц ця ў бед ня-
ка і сла ба га як аб ра за леп ша га, ба гат ша га, 
пра ціў ні ка, па на, для пры ні жэн ня яго ма ці 
і рад ні, мат бі я ла гіч на ад моў ніц ца ін да еў ра-
пей цу. Ла ян ка фі зі я ла гіч на раз бэш ч вае дзя-
цей, спа ра джае эк с гі бі цы я нізм, пар наг ра-
фію, гей ства. Ніш чыць тра ды цыю пле ме ні, 
на цыі. На вош та ву чыц ца ў шко ле, гім на зіі, 
каб пры раў няц ца да леп шых ма тэ ры яль на 
і ду хоў на, а то і ўзвы сіц ца. Мож на па слаць 
вы шэй ша га на ху тар, ар гу мен та цыя і до ка
зы дру го га мне нуль, я па ка жу яму сваю 
кру тасць і сі лу прас цей.

У ВКЛ не так даў но яш чэ за аб ра зу сло
вам вык лі ка лі на ду эль, бі лі поў ху. Роў ні. На 
ла ян ку па раб ка і слу гі, як сцёб хва стом быд
ла (той жа ка ро вы, ка ня), не звяр та лі ўва гі. 
Як на вы пуск па вет ра не маў лём.

На пла не це Зям ля на ву чан не хоць ча му 
па тра буе ста ран ня і ве даў, вы мо гі і по ту. 
Ла ян ш чык абы хо дзіц ца без уся го — ве даў, 
куль ту ры, май стэр ства. А па ва гі хо ча, ува гі 
па тра буе. Як па пу ас звяр тае ўва гу на ся бе 
пер’ я мі і та ту і роў ка мі, так ця пе раш ні пу ста
дом ны фін скі і мар доў скі, сла вян скі і гер
ман скі, кель ц кі і ра ман скі ма ла дзён, ду хоў
на не да раз ві ты ту пакак се ле ра цік жа дае 
вы дзе ліц ца за вуш ні ца мі, ме та лам у но се 
і на но се, рва наю воп рат каю, няз выч наю 
афар боў каю ва ла соў.

Вы ра джа ны ма на тон нем пра цы, ду-
хоў най пу ста ты, тэ ле ві зій ным су час ным 
па вяр хоў ні цтвам, бед ным ася род дзем 
ця пе раш ні асоб ны ра ба ця га ша гае па той 
жа сця жы не, па чы нае абы хо дзіц ца мі ні му-
мам сло ваў, пры га жосць мо вы фін скай 
і ру скай, бе ла ру скай, поль скай, ук ра ін скай 
ніз во дзіць да ад на стай нас ці... ад на го-трох 
слоў. Ла ян ка вых. Не заў ва жае ма ла ды 
і ста лы ўбо ства сва ёй лек сі кі, не ке міць 
— ла ян ка вы ра джае ду шу, гно іць це ла, не 
да пу скае плод нас ці, не дае ро сту ні ў чым. 
Як во ра га мі све ту і лю бой усто е най рэ лі гіі 
з’яў ля юц ца дэст рук тыў ныя і псеў дарэ лі гій-
ныя куль ты, сек ты, так ла ян ка ніш чыць дух, 
і пу сто шыць хут ка. Па сі ле дэст рук тыў на га 
ўздзе ян ня на свя до масць ча ла ве ка та та
лі тар ныя куль ты знач на пе раў зы хо дзяць 
ал ка га лізм, нар кама нію. У ча ла ве ка ма цю кі 
ад бі ра юць лек сі ку, ён абы хо дзіц ца сот няй
дру гой слоў, пе рат ва ра ец ца ў пра цоў на га 
ва ла, пры ла ду но ваз’ яў ных ша ма наў, ва 
ўця ле се на га зом бі.

Асаб лі ва не бяс печ на, ка лі ду хоў ны не
да пе ча нец, не за леж на ад на цы я наль нас ці, 
уз ро сту, пра фе сій ных умен няў, у ста лас ці 
ўзаб’ ец ца на па сад нае се да ла, гра шоў
насць. Та кі не паз беж на сам га неб на і хут ка 
фі ні шуе ў мі ну сы, та кі цяг не ў няш час ці 
ін шых.

Ма цю кан не раз бу рае бі я ла гіч нае по ле 
ча ла ве ка, ду шу, зна чыць ця лес насць лю
бой дву но гай істо ты, зніш чае яе. Не про ста 
зніш чае, ад ні мае здоль насць суп ра ціў ляц
ца ін ша род ным ін фек цы ям — ал ка голь, 
ты тунь, кас ма па лі тызм, ідэі так зва на га ад к
ры та га гра мад ства, то бок зак ры тыя да на
цы я наль на га, Бо га. Ка лі ча ла век па сы лае 
дру го га да та койта ма ці ці на ху тар, пра 
ні я кую ду хоў насць і раз віц цё ў яго нель га 
га ва рыць, з ім не вар та пе ра ся кац ца, тым 
бо лей сяб ра ваць.

У не да рэ цтве асоб ных ця пе раш ніх эст
рад ных пе сень, кас ма па лі тыз ме і па вяр хоў
нас ці, на паў б лат ня цтве слэн гу, за ўсе ха зы 
і мы зы, асоб ныя до кі за ча стую ві на ва цяць 
жы доў скія тра ды цыі. Маў ляў, пла не тар ныя 
ін тэр на цы я на лы і кас ма па лі ты спе цы яль на 
заб рудж ва юць, раз бу ра юць пры го жую на
цы я наль ную пес ню лю бо га на ро да. Гэ та не 
так. У дзяр жа вы, якой абы я ка вы паў сюд ны 
сён няш ні му зы каль ны ўсплёск эст рад на га 
гу ду і ша лу, у на цыі, у якой тра ды цый насць 
і прык ме ты сы хо дзяць на дзя ся ты план, ла
ян ства бу дзе шы рыц ца, квіт нець, вы ра джэн
не і сы ход та кіх на цый у Ле ту не паз беж ныя.

Эст ра да пат рэб на эстэ тыч на на паў г ра
мат на му, да ступ ная не вы ма гае істот ных 
нап руж ван няў ду шы, па гуль вае на ма лых 
па чуц цё вых стру нах. Яна не раз ві вае глы бо
кай этыч нас ці, не ня се сап раў д най на род
най куль ту ры.

Вы вер ты і спа сыл кі на кас ма па лі таў і габ
рэ яў, фі наў і ру скіх, бед ня коў і ба га це яў — 
звы чай нае вык ру цель ства на цы я наль ных 
бяз дум цаў. Ста ра юц ца ап раў даць улас ную 
сла басць і бяз дзей ства, няў мен не.

Аду ма ец ца на род, ста не ка раць этыч
ных пу ста дом каў і на чаль ніц кіх пу стак ве
таў — ажы ве; зай мее мо ву, ад ну, як ма ці, 
на род ную ідэю — ажы ве. Іна чай знік не, 
ра ство рыц ца, як не ка лі ма гут ныя эт ру скі, 
ац тэ кі, майя. Прык ме ты пер шыя пра та кое 
свед чаць, па пя рэдж ва юць, ву чаць. Асаб лі
ва суп раць ла ян ка выя прык ме ты.

Не аб ход на за па мя таць кож на му:
Хто ла ец ца, вы маў ляе сло вы на П, Б, Х, 
Е, Ё, Д, Ч — зас меч вае кос мас гу ка вы мі 
не чы сто та мі. Блюз не рыць, па ні жа ец ца.
Вы ма віў ла ян ка вае сло ва — плю нуў на 
са мо га ся бе. Пра біў улас нае бі я по ле. 
На пе рак ры жоў ным жыц цё вым су ты ку 
ап лё ва ны ця жар па цяг не ча ла ве ка ўніз, 
на стра ты, у цем ру. Так на бух лая ва дою 
воп рат ка на ват доб ра га плыў ца пе ра во-
дзіць у шэ ра гі та пель цаў.
Па чуў ла ян ка вае сло ва — су ні мі ла ян ш-
чы ка. Не мо жаш — ады дзі. Ле пей зра бі 
пры стой ны ўчы нак, зас лу жы доб рую 
ва гу са бе — упы ні ма ла до га/ста ла га 
не ву ка. За стаў ся бліз яго — ат ры маў 
гу ка выя пляў кі, не на го лае це ла, але 
ат ры маў. За чар ніў яго ны мі гу ка мі сваю 
аў ру, вы ма заў бі я по ле, пра біў бі я по ле.
Твая ла ян ка збоч вае ця бе з да ро гі, 
цяг не да за ві ла га, страт на га — ся бе, род-
ных, гра мад ства.
Не да пу скай це брыд кас лоўя на вас, 
пры вас. 
Асоб ныя люд цы па цем на це ці свя до-
мых іл жэ да сяг нен нях і вы ва дах пэў-
няц ца: мы дру гой ве ры, на цыі; ся род 
лю дзей дру гой на цыі/ве ры няг рэх 
ла яц ца, кляс ці ся, ву чыць няп ра віль-
на му, шкод на му. Ро бяць тое, ад ча го 
зас це ра га юць улас ных дзя цей, што не 
ро бяць ва ўлас ных ква тэ рах, хра мах. 
Хіт ра-мон д рыя за бы лі, што Бог — адзін, 
усю ды. Нез дар ма ў лю бой рэ лі гіі і на цыі 
Ён — Най доб ры, Усе бач ны, Най моц ны. 
Ма гут ная Яго бя скон цасць лю бы грэх 
ацэнь вае на леж на. Ні зіць. Як уся ля кае 
па скуд ства, на ву ку на зло. Пры лю бых 
ка лі зі ях ла ян ш чык ма жа, іл жы віць не 
ін ша му — са бе.
Пат рэб на ча сам ра да вац ца, ка лі вас 
пра бі ра юць, на вас кры чаць (не брыд-
кі мі слоў мі). На ву ка не заў ж ды спа кой-
ная. Ніш то так моц на не за га няе ча ла ве-
ка ў ся бе, як крыў да.
Ачыш чай це ад гу ка вых не чы сто таў най-
бо лей ус п ры ма нае і тон кае ў кас міч ным 
ві ру, ачыш чай це флю і ды па вет ра ў па-
мяш кан нях, па рыль нях, на ву лі цы. Зас лу-
гоў вай це па вы ша ную ад дзя ку Яго са бе 
і крэў ным, лік ві доў вай це жы вёль ную 
гра ха вод насць не вы ха ван цаў, ту па коў, 
не ву каў, су пы няй це ла ян ш чы каў.
У лю бой дзяр жа ве, уста я лай, здзей с не-
най, не аб ход на за ба рон ства на не цэн-
зур ную лек сі ку ў кні гах, кі но, спек так-
лях. Аба вяз ко ва. Ап раў дан ні аб’ ек ты ві-
стаў-аў та раў — на род ла ец ца, мой ге рой 
брыд кас ло віць у жыц ці, а ў кні зе/спек-
так лі па він на быць жыц цё васць, ча му б 
ма ты не пра пус ціць — ідзе ад та го ж: а) 
жа дан ня вы лу чыц ца хоць у чым (за вуш-
ні цы ў ву шы хлоп ца, сі няя фар ба ва ла-
соў у дзеў кі); б) не ра зу мен ня глы бін най 
на род най куль ту ры на ро да, ся род яко га 
жы веш; в) хоць як да пя чы тра ды цый на-
му аў та ру, яго на цыі, дзяр жа ве.

У кож на га сас лоўя лю бой дзяр жа вы 
ўлас ная мо ва, лек сі ка. Чым мац ней куль
тур нае і ўлас нае сас лоўі, тым таў с цей іх 
слоў ны пласт, тым ме ней у іх мо ве ма цяр ш
чын ня, ня ма ла ян кі. Для ін тэ лі ген та па чуць 
ла ян ку — ат ры маць пыр скі бруд най ва ды 
на гар ні тур, пля вок у ду шу. Чыс ці це сваё бі
я по ле, су пы няй це ла ян ш чы ка, са ра ма ці це.

vВа лер САНЬ КО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ні ко лі не ма цю ка лі ся сла вян цы
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Чац вер, пер шы ты дзень 
зі мо вых ка ні ку лаў. У Бель-
ску, хоць у гэ ты дзень ры-
нак, не ві даць на тоў паў. 

Мно гія ад сы па юць нап ру жа ны 
час ву чо бы. Су час ныя дзе ці і лі цэ-
і сты пат рап ляць спаць да абе ду...

Але не мо ладзь з ка лек ты ву 
«Ан т ракт»! Як кож ны дзень з’я-
ві лі ся на рэ пе ты цыі. Ба дзё рыя, 
вя сё лыя, раз га во ра ныя. Лі цэ іст-
ка Го ся Мац ке віч па дае «Доб ры 
дзень!» з шы ро кай ус меш кай.

— Мы рых ту ем но вы спек-
такль «Рэк ру ты», — за яў ляе, 
— пра тое, як ма ла до га хлоп ца 
за бра лі ў цар скае вой ска на 25 га-
доў. Спя ва ем рэк руц кія пес ні...

— Гэ та, муж чын скі аб рад, — га-
ва ру. — Якія ро лі іг ра юць дзяў ча-
ты?

— Я іг раю сяст ру рэк ру та, 
і спя ваю, — ка жа Го ся. — «Ся-
стра» вель мі пе ра жы вае, што 
брат па е дзе і не бу дзе яго доў гія 
га ды ў ха це. Яна пла ча ра зам з ма-
ці і дзяў чы най, якая ка хае та го 
хлоп ца...

Дзя ку ю чы спек так лю ма ла дыя 
ак цё ры паз на юць гі ста рыч ную 
па дзею праз эмо цыі. Яны, як у лю-
бы гі ста рыч ны час, наб ры ня лыя 
і роз ныя.

— У на шым спек так лі не ўсе 
пла чуць, — ад зна чае мая су бя-
сед ні ца. — Боль шасць вя ско вых 
дзяў чат смя ец ца з за ка ха най 
дзяў чы ны. Яна для іх ду рач ка, 
якая па ка ха ла рэк ру та. Яе лі чаць 
стра ча най для гра мад ства. Хто 
нар маль ны столь кі га доў бу дзе 
ча каць хлоп ца?

— А я ду маю, — пад во дзіць 
усё Го ся, — што ка лі між людзь мі 
ёсць сап раў д нае ка хан не, то яно 
пе рат ры вае пе раш ко ды і ні я кі 
час не зніш чыць іх па чуц цяў.

— Мае дзя ды бы лі бе ла ру са мі, 
та му праз гэ ты спек такль я паз-
наю, як яны жы лі, — ка жа Та ця-
на Цяс ноў ская.

Праў да, у сям’і не ра сказ ва лі 
пра рэк ру таў, хоць ба бу ля апа вя-
да ла пра бе жан ства. Рэк руц кія 
пес ні на па мі на юць наст ро ем гэ-
тую па дзею. Та ця на не ха це ла б 
апы нуц ца на мес цы дзяў чы ны, 
у якой за бі ра юць хлоп ца на доў-
гія га ды ў сал да ты. Най больш 
страш ная іх бе за ба рон насць....

Та ця на — ву ча ні ца шо ста га 
кла са бель скай «трой кі». На рэ-
пе ты цыі «Ан т рак та» пры хо дзіць 
ужо тры га ды:

— Люб лю ак цёр ства і пры маю 
ўдзел у роз ных дэк ла ма тар скіх 
кон кур сах, — да дае.

Оля Зін ке віч звя за ла ся з «Ан т-
р ак там» у пер шым кла се па чат ко-
вай шко лы. Па мя тае свой пер шы 
спек такль пра ляс ных звяр коў, 
дзе яна іг ра ла ро лю Во жы ка. 
Хоць ад той па ры мі ну ла дзе сяць 
га доў, Оля не згу бі ла эн ту зі яз му 
для тэ ат ра. На ад ва рот, яна зжы-
ла ся са сцэ най. Ляг чэй ёй вы сту-
паць, дэк ла ма ваць вер шы. Апош-
нім ча сам за ха пі ла ся ма стац кі мі 
за нят ка мі. Най больш па да ба ец ца 
ёй ма ля ваць прад вес не.

— А ў спек так лі іг раю ро лю 
вя ско вай дзяў чы ны, якая пе раш-

ка джае ма ла дым. Яна не ве рыць, 
што іх ка хан не пе рат ры вае доў-
гія га ды....

Оля Зін ке віч — зна ка мі тая 
ка рэс пан дэн т ка «Зор кі», над звы-
чай так тоў ная і ўраж лі вая асо ба. 
Та му яе ро лю зай з д рос най дзеў кі 
ка мен ту ем ус меш кай. Та кія ўва-
саб лен ні мно га му ву чаць і даз ва-
ля юць ад роз ні ваць доб рых і дрэн-
ных лю дзей...

Як раз на сцэ не Бель ска га до-
ма куль ту ры ідуць рэ пе ты цыі. 
Ін ст рук тар і за ад но ды рэк тар 
уста но вы Аль ж бе та Фі ё нік вып-
раў ляе хі бы. Кож ны жэст, кож ны 
крок над звы чай важ ны. Тэ ма 
рэк ру таў не но вая для ак цё раў 
«Ан т рак та». Яе зак ра ну лі ра ней 
праз пес ні, якія пра гу ча лі ў іх нім 
спек так лі «Бе жан ства». «Рэк ру-
ты» па доб ныя ў наст роі, хоць 
бель скі спек такль ба дзё ры, як 
сам Мак сім Фі ё нік, які іг рае ро лю 

Паз на юць гі сто рыю праз эмо цыі

рэк ру та. У яго бок ля цяць сло вы 
пад трым кі:

... «Бу дэш як па нок хо ді ті, бу-
ла вою во шы бі ті»...

... «Як пры ста нэш, улан 
бу дэш, нэ за хо чэш, сві эт за бу-
дэш»...

... «Да дут ко ня, мун дір но вы, 
а на пле чы кій ду бо вы»...

Пес ні над звы чай важ ныя, яны 
нак лі ка юць на строй і па паў ня-
юць ска за нае:

— Дзя ку ю чы та кім спек так-
лям, я ма гу ад чу ваць як жы лі мае 
прод кі, — ка жа Інэ са Га па нюк.

З «Ан т рак там» сяб руе ўжо 
шэсць га доў. Спя вае так са ма 
ў «Жэ мэр ве».

— У рэк руц кіх пес нях ча ста 
вы сту пае ма тыў зя зю лі, — ад зна-
чае Інэ са, — якая сва ім ка ван нем 
прад каз вае для ма ла дых лёс. Яго 
гі сто рыя не ве ра год ная. Сён ня ніх-
то не па мя тае, як цяр пе лі ма ла-

дыя лю дзі, ка лі за бі ра лі ў вой ска 
на 25 га доў, бо ў сям’і не бы ло гро-
шай, каб іх вы ку піць. Та кія лю дзі 
не маг лі аба ра ніц ца...

— А якая твая ўлю бё ная пес-
ня? — пы таю ў Інэ сы, якая на 
дру гім тыд ні зі мо вых ка ні кул па е-
дзе на му зыч ныя май стар-класы 
«Жэ мэр вы» ў Нар ву.

— «Зя лё ная ляш чы на», — ка-
жа, — яна та кая сэр цаш чы па-
цель ная...

Тэ ат раль ны гур ток «Ан т ракт» 
бе зу пын на ста віць пе рад са бой 
вык лі кі. Вось, на дру гім тыд ні 
зі мо вых ка ні кул па е дуць са сва-
ім «Вя сел лем» на тэ ат раль ны 
аг ляд у Лом жу. А на «Рэк ру ты» 
прый дзец ца яш чэ па ча каць. Тут 
трэ ба шмат рэ пе ты цый і пра цы, 
каб не пад вес ці гле да чоў. На сваю 
рэ пу та цыю «Ан т ракт» пра ца ваў 
больш за двац цаць га доў, та му ім 
не аб ход на тры маць вы со кі ўзро-
вень і жы вую ат мас фе ру ва кол 
спек так ляў.

Час на шай су стрэ чы, 25 сту дзе-
ня, мож на лі чыць над та жы вым 
мо ман там у за с па ным зі мо вым 
Бель ску.

(гак)
Фо та Ган ны Кан д ра цюк
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Klasa

List
Tam

Luty

Na

Luk
Kolonia

Mech

Mu

Got

No

Cha!

Stymuł

Tort

Łasuch

Toast

Pas

Tablica 
pamiątkowa

Płot

Ar

Mróz

Dar

Ty
Klucz

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 № 01-18: 
Моц, са ні, анёл, гно мік, тры, Об, ген, яна, ча-

раў нік. Ма ра, печ, на, бант, нор ка, сё мы, ша лі, 
Ян, ко ні, лік, бак.

Уз на га ро ды, «Смя шын кі» Вік та ра Шве да, 
вый г ра лі Кар не лія По рац з Нар вы, Ма ры на 
Ся роц кая, Ігар Ча хо віч з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Мат вей Зы скоў скі 
з ПШ № 1 у Гай наў цы, Ур шу ля Са хар чук, Мі-
ка лай Троц з Бель ска-Пад ляш ска га, Пётр Ві-
люк з Арэш ка ва, Алі вія Хар ке віч з На раў кі. 
Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 50-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 11 лютага 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Што за гас па дар ляс ны
Спіць пад сне гам да вяс ны,
Ну а ле там да ка лод
Хо дзіць крас ці чу жы мёд?
М........
  

(У. Мац ве ен ка)
Адказ на за гад ку № 1-2018: ма роз і ле да лом.

Уз на га ро ды, кніж кі Свэ на Нур д к ві ста «Як 
Фін дус згу біў ся, ка лі быў ма лень кі», вый г ра лі 

Оля Ко бусь з Бель ска-Пад ляш ска га, То мак Ваў-
ра нюк з Нар вы, Эміль ка Ка лод ка з НШ свсв. 

Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка. Він шу ем!

Певень і цар
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Пры нес лі пеў ня ў па лац, каб ён ку ка рэ каў па на чах. Уба чыў яго цар і ка жа:
— Дам та бе ўсё, што трэ ба, толь кі гля дзі, не кор пай ся ў гра зі і збе ра гай па ра дак.
— Але! — ад ка заў зу ха ва та пе вень.
На дру гі дзень цар па ба чыў пеў ня, як той хо дзіць па два ры і гра бец ца ў смец ці. Ва кол 

пыл і дзяр мо. Ну, гэ та га ўжо не маг чы ма бы ло сцяп рець:
— Ду рань ты! — уз бу рыў ся цар. — Я ж та бе га ва рыў, каб не ха дзіў па два ры і не гроб ся 

ў смет ні ку. А ты, быц цам на злосць, па лез ды за па ску дзіў мае ды ва ны...
— Я гэ та раб лю не па сва ёй во лі, — ад ка заў ска ро ны пе вень, — а толь кі па сва ёй пры ро-

дзе. Без ба лот ца і смец ця мне не жыць і не ку ка рэ каць па на чах!
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

У лі ку ча ты рох сты пен ды я таў мар-
шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства з ад на го 
толь кі Гай наў ска га бел лі цэя апы ну ла ся 
На тал ля Вась ко.

На тал ля па ча ла пі саць у «Зор ку», ка лі 
яш чэ бы ла ву ча ні цай Па чат ко вай шко-
лы ў На раў цы. Пас ля, ця гам доў гіх га доў, 
пры ма ла ўдзел у Су стрэ чах «Зор кі», 
дзе пра я ві ла здоль насць як пуб лі цыст, 
па эт ка, ды зай нер, урэш це рэ дак тар і клас-
ная сяб роў ка. І за раз, ка лі паг ля дзім ме-
ра пры ем ствы ў яе лі цэі, дык, зда ец ца, 
што ні я кая па дзея не мо жа ад быц ца без 
яе ўдзе лу. На тал ля не толь кі вы сту пае 
на сцэ не. Яна пра ўсё пі ша ў школь ную 
га зет ку і ў «Ні ву». Гэ та рэд кі вы па дак, 
ка лі нех та пра яў ляе та кую па шы ра ную 
кан цэн т ра цыю. Але нас гэ та не здзіў ляе. 
Для на шай цу доў най сяб роў кі ўсё ат рым-
лі ва ец ца про ста!

У су вя зі з прэ стыж най уз на га ро дай мы спы та лі ў На-
тал лі пра кры ні цы яе пос пе хаў і пра пла ны на бу ду чы ню, 
якое зна чэн не ма юць для яе эмо цыі і бе ла ру ская мо ва.

— Вель мі да па ма гае мне лю боў да бе ла ру скай мо вы, 
— ка жа на ша сяб роў ка, — та му што гэ та пры го жая мо ва 
і яна дае мно га ра дас ці ў жыц ці. Мне хо чац ца жыць і ра-
біць шмат рэ чаў, а гэ та да па ма гае раз ві вац ца...

— На што прыз на чыш сты пен дыю?
— Яш чэ не ве даю на што прыз на чу сты пен дыю, але ве-

даю, што ха чу да лей раз ві вац ца ва ўсіх ма стац кіх га лі нах 
і ду маю, што сты пен дыя мне ў гэ тым да па мо жа.

— У якую вы шэй шую на ву чаль ную ўста но ву ду ма еш 
па сту піць?

— Гэ та вель мі цяж кае пы тан не, та му што я маг ла б 
ра біць шмат рэ чаў у жыц ці. На пэў на ха це ла б да лей раз-
ві ваць ма стац кія здоль нас ці: спя ваць, ры са ваць, пі саць, 
вы сту паць на сцэ не. Ха це ла ся б так са ма вы ву чаць ней-
кую спе цы яль насць, звя за ную з ма тэ ма ты кай, та му што 
я вель мі па лю бі ла гэ ты прад мет у лі цэі.

Жа да ем На тал лі здзяй с нен ня яе мар, каб усё ат ры ма ла-
ся як трэ ба.

Пры на го дзе він шу ем на стаў ні ка Ян ку Кар чэў ска га, які 
за я віў да ўзна га ро ды на шу сяб роў ку і сяб роў з Гай наў ска-
га бе лі цэя: Яц ка Друж бу, Юлію Ру шук, Шы ма на Ру чын ска-
га і Аню Бя ляў скую. Яны так са ма ста лі сты пен ды я та мі 
мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства.

Ма лай цы!
Зор ка

Мне хо чац ца 
жыць і ра біць 
шмат рэ чаў!

    

Це раз за рас нік 
інею ў ра ніш нім 
ле се...
Це раз за рас нік інею 

ў ра ніш нім ле се
Пра бі ра ец ца сон ца 

— ці ху сень ка так,
За та іў шы ды хан не: 

ха ця б не ат рэс ці
Гэ ты цуд, што ства рыў 

най вя лік шы ма стак.
І ўсё ж ней кую ні тач ку 

дзесь за ча пі ла:
Ска лых ну ла ся гол ка 

— пыл срэб ны ку рыць...
Ну і ну! На ват до ты ку 

пром ня ха пі ла,
Каб, па ру шыў шы ча ры, 

кра су раз бу рыць!

Ма роз
Іду я, сня жы сты, ўся сіль ны,
Па сцеж ках-пу ці нах пу стых,
I ноч кай і днём бе зу пын на
Піль ную аб ша раў сва іх.

Бяз меж на, ўла дар на па ную
Пад схо ваю пуш ча вых вех,
Ка ро наю бор мне зя лё ны,
А тро нам-па са дам бел-снег.

Па лац мой 
— лес буй ны, вяц ві сты —

Ір дзіц ца бры льян та мі скрозь,
Мне воўк і мядз ведзь у пас лу гах,
Мне слу жаць ва вёр ка і лось.

Як пухам, сняжком пасыпаю
I хвою, і ел ку, і клён;
Хто ў гос ці ка мне за бя рэц ца,
Ту лю тых, га луб лю іх сон.

I каз кі шап чу ім аб шчас ці,
I цем ру зга няю з ва чэй...
Ха дзі це, ха дзі це к Ма ро зу!
Ха дзі це у гос ці хут чэй!

Ніл ГІ ЛЕ ВІЧ

Ян ка КУ ПА ЛА

Mag

Szmata

Łąka

Motyw

Pot

Ar
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Мяр кую, не па мы лю ся: апо весць Сак ра
та Яно ві ча „Са ма сей” — са мы скла да ны 
твор у про зе „Бе ла ве жы”, да яко га ня ча
ста звяр та ец ца кры ты ка. Ка лі „ма лая” 
про за пісь мен ні ка да во лі шы ро ка пра
а на лі за ва на, то апо вес ці па шан ца ва ла 
знач на ме ней. Мо та му, што кла січ най, 
пра віль най апо вес цю яго наз ваць нель
га, бо і цвёр да вы му ра ва на га сю жэт на га 
кар ка са ня ма... І пе ра ско кі ў дзе ян ні ён 
сме ла ро біць, не ба ю чы ся па ру шыць 
ця гу чую тра ды цый ную пла сты ку (У. Ру
ба наў). І сам рух дзе ян ня тут не знеш ні, 
а ўнут ра ны: рух ду мак, па чуц цяў, пе ра
жы ван няў. І рух па мя ці, якая ўвесь час на 
вяр тае ў мі ну лае.

Най больш глы бо кае дас ле да ван не зроб
ле на ў пра цы Яна Чык ві на „Шлях па кру
зе (Штры хі да твор чай бі яг ра фіі Сак ра та 
Яно ві ча)”, дзе лі та ра ту раз наў ца на зы вае 
апо весць най леп шым тво рам пісь мен ні
ка, до каз на сцвяр джае: Як раз „Са ма сей” 
кан цэн т руе най больш вар тас ныя ры сы 
про зы Сак ра та Яно ві ча. Рэт рас пек тыў ны 
твор гэ ты зыр ка ас вят ляе ўсё ра ней ім 
на пі са нае і ста ец ца для боль шых ды мен-
шых па жан ру яго лі та ра тур ных тво раў 
над та па трэб ным кан тэк стам. Ян Чык він 
раз г ля дае твор і ў звяз ку з эпо хай, якая 
тут ад люст ра ва на, і з аса бі стым жыц цём 
аў та ра, скла да ны мі, а ча сам тра гіч ны мі 
мо ман та мі ў яго най бі яг ра фіі.

У апо вес ці ба га та па пя рэд ні каў з кла січ
най бе ла ру скай лі та ра ту ры. Най перш 
зга да ем „Сам со на Са ма суя” Ан д рэя 
Мрыя. Тыя ж аб ста ві ны, у якія трап ляе 
га лоў ны ге рой, сын вё скі, ім к ну чы ся 
знай с ці сваё мес ца ў жыц ці, сцвер дзіць 
ся бе. Толь кі ад на лі та ра зме не на ў сло
ве: Са ма суй — Са ма сей. І зме не на 
вель мі мно га. У па чат ку апо вес ці па да
ец ца, што ге роі — два ты пыан ты по ды. 
Пра су нуц ца ку ды толь кі мож на, улез ці, 
выс лу жыц ца, у пер шым вы пад ку, і за се
яць гле бу ва кол ся бе, ут ры мац ца, каб вы
жыць, бо так і не знай шоў свай го мес ца, 
— у дру гім. Ге рой Мрыя — кар’ е рыст, 
не вук, эга іст, які на хаб на ле зе па служ
бо вай лес ві цы, ужы ва ец ца ў тую сі стэ му, 
у якой кі ру юць под ласць, здра да, да нос. 
У та кой сі стэ ме іс нуе і ге рой Яно ві ча, 
які ра зу мее, што са ма су яў не па ме не ла 
ў гра мад стве, што яны, як і ра ней, пра бі
ва юц ца да кі ру ю чых па сад. Вось як ус п
ры мае сва іх ка лег на на ра дзе ў ка бі не це 
ды рэк та ра: Рас се лі ся, бы сы тыя гу сі 
ля ка ры та з це стам. Сам сон Са ма суй 
— част ка, шруб ка сі стэ мы, гра мад ства, 
стан яко га яго за да валь няе, ён на дзе ле-
ны неў тай моў ным жа дан нем тва рыць, 
якое з’яў ля ец ца вуль гар ным (А. Бе лая), 
ні ко лі не мае са праў ды ста ноў чых вы
ні каў. Ан д рэй Ан тош ка так са ма част ка 
та ко га гра мад ства, але та кі стан рэ чаў 
не мо жа за да во ліць ге роя. Ён увесь час 
у по шу ку, у блу кан нях. Раз д вой ва ец ца 
між мі ну лым і су час ным, між вё скай 
і го ра дам, між рэ аль нас цю і мро яй, між 
сном і явай. А гэ та ўжо ін шы, уве дзе ны 
ў ай чын ную про зу яш чэ Мак сі мам Га рэц
кім рэф лек сіў ны тып ге роя. Ін тэ лі гент, 
сын вё скі і яе па сы нак, чу жы ў го ра дзе, 
але жыц цё пра мі нае тут. Ге рой Сак ра та 
Яно ві ча — наш ча дак не Сам со на Са
ма суя, а хут чэй Ля во на За ду мы, Іг на та 
Аб дзі ра ло ві ча. Але вось у хві лі ны, ка лі 
раз д ва ен не ду шы па тра буе вый с ця, ка лі 
па чы нае гу чаць го лас сум лен ня, у Ан
д рэю Ан тош ку пра чы на ец ца са ма суй. 
На па чат ку ім к нец ца цы ві лі за ва на да ка
заць, ча му даз ва ляе ама раль ныя ўчын кі, 

пад во дзіць фі ла со фію, каб ап раў даць 
ся бе: Ама раль насць у ча ла ве ку з’яў ля ец-
ца рэ зуль та там ад сут нас ці су гуч ча па між 
яго жа дан ня мі і маг чы мас ця мі здзей с ніць 
іх. Ды ску сіі з ду хам на чэп ліў ца (так ён 
на зы вае та го дру го га, што жы ве ў ім) 
свед чаць пра нес па кой у ду шы ге роя: За-
бі ва еш ся бе дзе ля зда бы ван ня гро шай... 
Па вер, гэ та гід ка прыс вя чаць свае дні 
зда бы ван ню бан к но таў... Дры жыш пе рад 
на чаль ствам. Та кія пап ро кі вык лі ка юць 
крыў ду, дух су пра ціў лен ня: Няп раў да, 
што я бе гаю на ра бо ту ў ды рэк цыі дзе ля 
ад ных гро шай... Пра цую я дзе ля та го, 
каб быць леп шым за ін шых! Та кіх спрэ
чак, унут ра ных ма на ло гаў, што пе ра ра
ста юць у ды я ло гі, у тво ры вель мі мно га. 
Аў тар вы ва роч вае ўсё, што на ка пі ла ся 
ў ду шы ге роя, раск ры вае яго ха рак тар 
не столь кі праз учын кі, дзе ян не, коль кі 
праз дум кі, раз ва гі, спрэч кі.

Па ча так апо вес ці, бы ў дэ тэк ты вах, — 
нес па дзя ва ны арышт ге роя, зня во лен не, 
па даз рэн не ў зла чын стве. Па дзея, якая 
ў мно гім змя ні ла жыц цё Ан д рэя Ан тош кі, 
пад ка заў шы, што ў гэ тым све це ня ма 
ні чо га ста ла га, на дзей на га, раз і на заў
сё ды ўлад ка ва на га. Пісь мен нік вель мі 
да клад на апіс вае лі та раль на кож ны мо
мант та го цём на га зі мо ва га ран ку: усё, 
што ба чыць ге рой, што чуе, што ду мае. 
Вось пры пы ня ец ца ма шы на, з яе вы хо
дзяць яш чэ не вя до мыя яму асо бы і це ні 
іх зні ка юць у цем ры. Яны, тыя, хто па той 
бок за ко ну, той за кон быц цам за хоў ва
юць, ахоў ва юць гра мад ства ад зла чын
цаў, се ю чы зла чын ствы. На сам рэч яны 
лю дзі цем ры, яе ахоў ні кі і ства раль ні кі. 
Па спеў на ват за быц ца пра іх, бо знік лі 
з ва чэй, бо га ла ва ба ліць і ад пра сту ды, 
і ад прык рай што дзён нас ці, ад зам к ну
та га ко ла іс на ван ня. З пер шай ста рон кі 
аў тар уво дзіць нас у сны ге роя, стра хат
лі выя, блы та ныя, ня пэў ныя, якія паў та
ра юц ца, у якіх ге рой трап ляе ў ней кую 

ха ту, дзе ад па чы вае ду шою і якое ня ма 
ў рэ аль ным жыц ці. Усё пе раб лы та ла ся. 
Але гэ та яго ны свет, ён не як дае са бе 
ра ды тут. Ды вось сю ды ўва хо дзяць, 
уры ва юц ца, уваль ва юц ца чу жыя, це ні 
з цем ры. Не толь кі ў ква тэ ру, жыц цё вую 
пра сто ру ча ла ве ка, але ў яго нае жыц цё, 
каб змя ніць яго, каб зра зу меў, што іс на
ван не не мае на дзей на га грун ту, што 
ўсё мо жа аб ва ліц ца ў кож ны мо мант, 
што, сён ня воль ны, заў т ра ча ла век мо жа 
апы нуц ца за кра та мі. Па во дзяць ся бе 
як гас па да ры жыц ця, на хаб на, цы ніч на: 
Зва нок быў чу жы, доў гі, па-служ бо ва му 
бес пар дон ны, за хо дзяць, не про ся чы да-
зво лу, сту па юць кро кам, які не ве дае ва-
ган няў. Пры хо дзяць з цем ры („З іх аб сы
па ла ся ноч”) і вы во дзяць ге роя ў цем ру. 
Гэ та на столь кі не да рэч на, што Ан д рэю 
ста но віц ца смеш на, хоць спа чат ку, і гэ та 
на ту раль на, ён спа ло хаў ся. Праў дзі вы 
тэ атр аб сур ду, кар на вал, ней кая нез ра
зу ме лая гуль ня:

Не а ба вяз ко ва трэ ба неш та ўкрас ці, каб 
прый шлі па ця бе і арыш та ва лі. Зу сім не
а ба вяз ко ва, — ду маў ён. — Да во лі та го, 
што ты па трэб ны для ней кай іх ла гіч най 
вер сіі або, сам, не ўсве дам ля ю чы та го, 
сту піў на тое ня бач нае по ле шах мат най 
дош кі, на якой яны за раз з не кім гу ля
юць. Трэ ба бу дзе па гу ляць: ка нец жа 
кар на ва лу!

Гэ та яму толь кі па да ец ца, што ка нец. 
Не ад ной чы яш чэ да вя дзец ца су стрэц ца 
з гэ тай сі стэ май, з яе суп ра цоў ні ка мі.

Плынь роз ду му ге роя ўвесь час на пе ра
ры ва ец ца ўспа мі на мі. Па мяць вяр тае яго 
да род ных мяс цін, бліз кіх лю дзей. Ад ра
зу па выз ва лен ні, бяз дум на блу ка ю чы па 
ву лі цах го ра да, Ан д рэй згад вае баць ку, 
яго ную рап тоў ную смерць. Раз ва жае 
пра смерць на о гул, яе ад роз нен не ў го
ра дзе і ў вёс цы:

Лю дзі ў го ра дзе па мі ра юць са рам лі ва, 
за зас лон каю, каб ін шым не пе раш ка
джаць бе гаць, раз м на жаць спра вы... Не 
тое, што ў вёс цы: па мі ран не — як свя та 
смер ці, як аб рад, на па мі нан не ўсім, што 
яна ёсць, спра вяд лі вая і няў моль ная, ура
чы стая...

Па чуц цё ві ны пе рад баць кам, з якім так 
і не па спеў шчы ра па гу та рыць, жы ве ў ду
шы ге роя, вя рэ дзіць яе, вык лі кае рап тоў
ныя слё зы. Дзе ці, што ста лі вы пад ко вы мі 
свед ка мі та ко га ста ну да рос ла га ча ла ве
ка, на па чат ку пры ма юць яго за п’я ні цу. 
А ён пла ча па стра ча ным нез ва рот на, 
па тым, што спаз ніў ся, не зра біў вель мі 
важ на га:

„Па між імі ні ко лі не дай ш ло да раз мо вы 
аб уза ем ных па чуц цях. Ан д рэй ча каў, 
па куль яе пач не баць ка. А баць ка... Не 
па кі да ла дум ка, што баць ка мае да яго 
шмат жа лю. І з гэ тым ён ады шоў. І ня ма 
ў све це та кой сі лы, якую мог бы Ан д рэй 
пра сіць, каб па да ра ва ла яму тую хві лю, 
якая па кі ну ла б у баць кі шчас лі васць 
і го нар за род на га сы на! Хві лі ну так жа да
най раз мо вы. Толь кі хві лі ну. Толь кі, каб 
ска заць: Люб лю ця бе, баць ка мой! Так 
ма ла і, ад на ча со ва, так мно га!

Та кіх, да бо лю, да слёз кра наль ных мо
ман таў у тво ры ня ма ла. Яны на во дзяць 
на дум ку пра мі зэр насць, мар насць 
спраў, якім штод ня на да ец ца столь кі ўва
гі. Уз ні кае ад чу ван не, што жыц цё тра ціц
ца на нік чэм нае, ня важ нае, а га лоў нае 
заў ва жа ец ца, ра зу ме ец ца ча ла ве кам 
вель мі поз на. Апо весць моц ная сва ім 
фі ла соф скім пад тэк стам, роз ду мам над 
веч ны мі пы тан ня мі.

Як і ге роі Га рэц ка га, Ан д рэй Ан тош ка 
вы нош вае за ду му ехаць да до му, да ма ці, 
каб ра та вац ца ад пу стэ чы, шэ рас ці, без
вы ход нас ці. Ма ці для яго не про ста род
ны, бліз кі ча ла век, а су раз моў ца, з якім 
мож на па дзя ліц ца са мым па та ем ным. 
Ён і дзе ліц ца. Унут ра ныя ма на ло гілі сты, 
якія пі ша ге рой, ураж ва юць глы бі нёй ра
зу мен ня жыц ця, ча ла ве чых ста сун каў, 
тым, як умее ён ра цы я наль на, бы дас лед
чыкна ву ко вец, псі хо лаг, рас ста віць усё 
на свае мес цы, раск лас ці па па лі цах, кла
сі фі ка ваць. І ўсё гэ та з та кім іра ніч ным 
пад тэк стам, быц цам ста віц ца ды яг наз 
без на дзей на хво ра му гра мад ству, ка лі 
вы пра віць ні чо га не маг чы ма, мож на толь
кі ра та вац ца сме хам:

Клі ніч ным ста нам хва раб лі вых ад но сін 
па між людзь мі, ма ці, з’яў ля юц ца служ бо
выя раз мо вы. У іх, пап раў дзе, усё роў на, 
хто і што ска жа: пы та ю ча му на о гул усё 
яс на, ад каз ва ю ча му — ня ма вы ба ру (гэ
та дур ны ду мае, што га во рыць згод на са 
сва ёй во ляй)... Та кія раз мо вы, служ бо
выя, мож на пры раў няць да гні ло га зу ба: 
як ні хіт ры — ды выр ваць яго трэ ба!

Бя да ў тым, што толь кі ў дум ках ге рой 
здоль ны так раз маў ляць з ма ці. Вось ён 
ужо до ма, у Крын ках. Сак рат Яно віч, ві
да воч на, не вы пад ко ва, вы ка ры стоў вае 
наз ву род на га мя стэч ка, тым са мым пад
к рэс лі ва ю чы бліз касць да свай го ге роя, 
праз яко га пе ра дае аса бі стыя по гля ды. 
Вось по бач ма ці, да якой ір ваў ся, якой 
столь кі ўся го вы ка заў. У дум ках. У рэ
аль нас ці ж бя се да бя жыць ім к лі ва, без 
роз ду му, бо пра звы чай нае, бу дзён нае, 

ПА СТА РОН КАХ АПО ВЕС ЦІ 
САК РА ТА ЯНО ВІ ЧА „СА МА СЕЙ”

У гэ тым го дзе спаў ня ец ца 60 га доў „Бе ла ве жы” — лі та ра тур на му аб’ яд нан ню бе ла ру-
скіх пісь мен ні каў Поль ш чы. Га ра дзен ская пісь мен ні ца, лі та ра ту раз наў ца Аль ж бе та 

Ке да (Ала Пет руш ке віч) за кон чы ла пра цу над кні гай „Бе ла ве жа: Учо ра і сён ня”. Пра па-
ну ем чы та чам уры вак, раз ва гі аў тар кі пра апо весць „Са ма сей” Сак ра та Яно ві ча — ад на-
го з са мых вя до мых „бе ла веж цаў”. 
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пу стое. А ка лі яе ход па вяр та ец ца да 
важ на га, дзе трэ ба быць шчы рым, ка лі 
раз мо ва па він на быць сар дэч най, яна 
ад ра зу аб ры ва ец ца, бук суе, сэр ца быц
цам зак ры ва ец ца на зас лан ку. Ан д рэй 
звык ла сха ваў ся ў сваю шкар лу пі ну, бы 
слі мак, што ха вае ўсё сваё, ка лі на ват 
не бяс пе кі ня ма. Рвец ца ён сю ды, дзе 
па вет ра ма ла дое, лёг кае, дзе цяг не на 
ўзме жак, каб пры пы ніц ца ў гур бах ве ся-
лос ці — сі няй, жоў тай, бар во вай; сес ці 
ды схі ліць га ла ву да зям лі, каб прыг ле-
дзец ца да ко ле раў ра дасці. Але быц цам 
нех та ня бач ны пе рак рыў маг чы масць 
тым па вет рам ды хаць, ве ся ліц ца, ра да
вац ца. Та му і не су па ко і ла ся до ма ду ша, 
ге рой вяр та ец ца ў го рад з той жа тры во
гай, не за да во ле нас цю.

Ге рой апо вес ці адзі но кі. Гэ та як на ка
на ва насць, якая пры ня та ім, якая ста ла 
звык лай. Хоць ён здоль ны на глы бо кае 
па чуц цё, на праў дзі вае ўзвы шэн не жан
чы ны, у якой умее ба чыць Бо скую кра су. 
Та кім бы ло ка хан не Ан д рэя да Кі ры: 
Па ка хаў яе, як пад ня бес ную не да ся галь-
насць. Воб лік ка ха най зна хо дзіў у аб ліч-
чы Бо жай Ма ці, на іко не, што сціп ла ві се-
ла ў Пак роў скай цар к ве. Бо скасць — гэ-
та за хап лен не ча ла ве кам! Так, уз нёс ла, 
па э тыч на, здоль ны ге рой ус п ры маць 
зу сім нез на ё мую дзяў чы ну, ма ля ваць 
у дум ках чы сты мі, свет лы мі фар ба мі яе 
пар т рэт. У пра за іч ным тэк с це чы та ем 
праў дзі вы верш:

Зрок Ан д рэя, па кі ну ты, сха ваў ся пад яе 
бро вы бе лыя, вы бе ле ныя сон цам, што 
над стрэ ха мі жыт нё вы мі. Ду ша Ан д рэя 
вяр ну ла ся з пыль на га бяск раю, пры пы ні
ла ся над ва ча мі дзяў чы ны, над ва лош ка
мі ў ні ве, гэ ты мі аскол ка мі бла кі ту, ка лі 
жні во ўсе ла ся ўжо па пер шых па гор ках. 
Ва ла сы яе се раб ры лі ся хва ля мі спе лых 
го няў. А гу бы, наб ры ня лыя даб ром, бы
лі са спа кою. Сло вы — з ці шы ні ран каў 
рос ных, са доў квіт не ю чых, кры ніц чы
стыхчыс цют кіх, нек ра ну тых...

На о гул, як слуш на ад зна чае лі та ра ту раз
наў ца Але на Бе лая, для лі та ра ту ры ХХ 
ста год дзя ха рак тэр ны агуль ны пра цэс 
лі ры за цыі апо ве ду. Ма стац кае, пе ра важ-
на па э тыч нае, све таў с п ры ман не аў та ра 
не пас рэд на пра е цы ру ец ца на апа вя даль ні-
ка, а ча ста і на ге роя, ро бя чы яго твор чай 
асо бай з та кім жа, яск ра ва вы яў ле ным, па-
э тыч ным ус п ры ман нем рэ ча іс нас ці. Як ба
чым, і па раў нан ні, які мі ату ляе пры га жу ню, 
ад туль, з род на га, вя ско ва га, пры род на га 
све ту. Так ка хае, так ус п ры мае жан чы ну 
той у Ан д рэю Ан тош ку, хто нас ле дуе спад
чы ну ге ро яў Мак сі ма Га рэц ка га. Але праз 
коль кі ча су ў ім ажы вае са ма суй, кплі вы, 
жор ст кі, цы ніч ны ў раз ва гах пра ка бе ту, 
у стаў лен ні да яе: Да жан чын мы прыг ля-
да ем ся та ды, ка лі мож на пра цяг нуць па іх 
ру кі, або нам зда ец ца, што та кія шан цы 
іс ну юць. А ўжо ат ры маў шы па са ду, ён це
шыць сваё са ма люб ства ўла дай над жан
чы най: Пры ем на, што вось ста іць пе рад 
ім, Ан д рэ ем Ан тош кам, яна, ужо за леж ная 
ад яго, ча ла век і ад на час на кра су ня. Яго
ны не ма лы дос вед ад но сін з жан чы на мі 
да па ма гае ма ля ваць да лё ка не цнат лі выя 
сцэ ны, рас п ра нан не жа но ча га це ла ва чы
ма ста но віц ца звык лай спра вай. Па жад лі
выя, на хаб ныя по зір кі зніш ча юць свят ло 
ва ўспры няц ці жа но чае пры га жос ці.

Але вяр та ем ся да та го Ан д рэя Ан тош кі, 
які не стра ціў у са бе па э та. Сак рат Яно
віч уво дзіць у тэкст лі рыч ны аб ра зок, які 
мож на наз ваць „Ва лош ка”. На га да ем, 
што між зна ка мі тых Яно ві ча вых мі ні я цюр 
ёсць аб ра зок з та кою наз ваю. Тут ён 
шмат га во рыць пра не сап са ва ную яш чэ 
ду шу ге роя, яго нае сы ноў няе, пяш чот
нае стаў лен не да род ных го няў, умен не 
вы ха піць між чу жых па лет каў тое, што 
ўзва рух не ду шу згад кай пра сваё. Ды я
лог з кра скай — гэ та раз мо ва з бліз кай, 
род най асо бай, што поў ніц ца на сталь гі
яй, няз вод ным су мам:

Ва ло шач ка, ты аж тут?! Ча му ж гэ та ты 
ўцяк ла з Пі раж коў скіх па лет каў? Дрэн на 
ад чу ва еш ся бе на чу жы не: і не ба тут не 
та кое, і даж джы не па ху чыя, і са мо та твая 
ні кім не прык ме ча на. Ад на ты, зу сім ад

на... А ва лош ка Ан д рэю: Ска жы, го лу бе, 
якія кроп лі ра сы ў Пі раж коў скім за пол лі? 
Ці ўсё яш чэ та кія са мыя? Сняц ца яны 
мне. А ці вят ры гэ так жа гой са юць па го
нях? Я, ве да еш, ка ха ла ве цер ад Зя лё на
га лу га. Моц на ка ха ла яго! Ка лі бу дзеш, 
го лу бе, там, дык не за будзь пры ві таць яго 
ад мя не. Пры ві та еш? Ска жы яму, ка лі б 
пы таў, што я па мя таць му яго... Або не, ні
чо га не ка жы яму! Наш то сум пры во зіць? 
Не трэ ба. Бы вай, го лу бе. Бы вай...

Так лі рыч на пе ра да дзе ны аў та рам сум 
па стра ча най Ра дзі ме і ка хан ні, па кі ну
тым у да лё кім мі ну лым.

На о гул, пра чы та нае ка лісь ці ге ро ем па
кі дае ў па мя ці след, каб ча сам вып лыс ці 
на па вер х ню, вы вес ці з шэ рае што дзён
нас ці ў ін шы свет, хай пры від ны, але 
та кі пры ваб ны. Гу чаць яму ўлю бё най 
му зы кай па э тыч ныя рад кі, вяр та ю чы да 
вы то каў:

Абяр ну ся я
га лу бі цай,
у ак но тваё
бу ду біц ца.
Пра бя гу ка ля ног да ро гай —
у ця бе іх на пе ра дзе
мно га.
Бе лым дос віт кам,
сі нім ве ча рам
Упа ду
ка ля вер баў
рэ чань кай.
Ці хай зо рань кай
бу ду ма ліц ца.
Не іко на я —
ма ла дзі ца.

Тое, што за па лі ў ду шу ме на ві та гэ тыя 
рад кі, свед чыць пра ўмен не вы лу чыць 
між пра чы та на га са праў ды вар тае, пад к
рэс лі вае раз ві ты эстэ тыч ны густ ге роя.

Твор Сак ра та Яно ві ча не аб ме жа ва ны ад
но рэ а лі я мі Бе ла сточ чы ны. Ён мае агуль
на бе ла ру скі фон. Так, Ан д рэй Ан тош ка 
чы тае ча со піс „Ма ла досць”, лі та ра тур
ная пра сто ра на о гул не зва жае на дзяр
жаў ныя ме жы. На іх не зва жа юць сны, 
у якіх пра во дзяц ца па ра ле лі з мяс ці на мі, 
ар хі тэк тур ны мі пом ні ка мі з та го бо ку мя
жы, ка лі, да прык ла ду, ге рою мро іц ца па
да бен ства ней ка га хра ма з Ка ло жай.

Пра за ік не мог абыс ці та кую жах лі вую 
з’я ву, як да нос, што асаб лі ва куль ты ву ец
ца ў нес ва бод ным гра мад стве. Ча му гэ та 
да но сы пі шуць пе ра важ на бы лыя сяб-
ры? — ста віць аў тар пы тан не, якое не мо
жа мець ад ка зу. Бо і во ра гі так са ма да но
сяць. Гэ тыя раз ва гі зна хо дзім у дзён ні ку 
ін жы не ра, які чы тае Ан д рэй. Пісь мен нік 
уво дзіць дзён ні ка выя за пі сы, каб па ка
заць, як ча ла век тра ціць на дзею, тра ціць 
пра цу, ста но віц ца ні ко му не пат рэб ным. 
Здоль ны пе рак рэс ліць усе свае прын цы
пы, чы та ю чы Да ста еў ска га, пры хо дзіць 
да выс но вы, што па ка ран не іс нуе дзе ля 
па кор лі вас ці. Трэ ба пра я віць па кор лі-
васць!? Не мо жа з гэ тым па га дзіц ца.

А вось ужо ён, Ан д рэй Ан тош ка, фаб ры
куе да нос на свай го кі раў ні ка, хай ча со
ва, але зай мае яго ную па са ду, ра ду ец ца: 
Вось та бе, Ан д рэй, і ўла да: лё гань кая, 
го жая, даў га но гая ка за. Гон яе ад быў ся 
прас цют ка да мя не, ад но не зя вай сха-
піць яе ды на дзей на за ціс нуць. На дзей на 
за ці скае ён сва іх пад на ча ле ных, ім к ну чы
ся сцвер дзіць іх за леж насць ад яго: Не аб-
ход на, ме на ві та яму, па ста віць не ка га ў не-
пас рэд ную за леж насць ад ся бе і на ві да во-
ку ўсіх. Ула да раз бэш ч вае. Ге рой вы гля
дае ка ры ка ту рай на кі раў ні ка. Але яго ныя 
па во дзі ны не сме шаць: ча ла век на столь кі 
дэг ра дуе, што не ра зу мее, як тра ціць раз
важ лі васць, вы гля дае не да рэч ным, страш
ным. Ён ужо га то вы да фі зіч нае рас п ра вы 
з пад на ча ле ны мі: Біў бы: удар у ды ха ві ну, 
по тым — у ка рак! У ды ха ві ну, у ка рак... 
Ан тош ка вы ра стае да праў дзі ва га са ма
ду ра з за маш ка мі дык та та ра. Вось як ён 
па чы нае на ра ду: Пра па ную на ступ ны 
па ра дак: маё вы ступ лен не — і ні я кіх пы-
тан няў і ад ка заў, ні я кай ды ску сіі! Вып ра
цоў вае цэ лую схе му па во дзін дзе ля та го, 
каб ут ры мац ца ва ўла дзе. Зра зу ме ла, 

што ма раль наэтыч ныя нор мы ад кі ну ты 
ім цал кам. Адзін з прын цы паў на ступ ны: 
Пер шай праў дай уся ля ка га кі ру ю ча га 
ра бот ні ка з’яў ля ец ца дбай насць пра ін та-
рэ сы вы шэй ста я чых. Да хо дзіць на ват да 
та го, што ім к нец ца ку піць пры хіль насць 
ды рэк та ра па да рун кам. Не грэ буе ні я кі мі 
ме та да мі, срод ка мі.

Але ня гле дзя чы на ўсё гэ та, зна хо джан
не на кі ру ю чай па са дзе бы ло ня доў гім 
і за кон чы ла ся га неб на. Не толь кі пе ра
во дам на ніз ка ап лат ную пра цу, не толь кі 
кан чат ко вай стра тай на дзеі на пос пех 
у кар’ е ры, але і су дом. Па да ва ла ся б, не 
пад няц ца яму, які стра ціў так мно га, упаў 
так ніз ка, на пе ра дзе ў яго му сіць быць 
поў ная дэг ра да цыя. Ад нак, не. Стра ціў шы 
ўсё, Ан д рэй Ан тош ка паз баў ля ец ца і стра
ху. Ён ужо сме ла вы каз вае ды рэк та ру, 
што ду мае, пе ра стае рэ а га ваць на кпі ны, 
аб ра зы. Не жа дае пры ні жац ца, пра сіць. 
Вы ра шае за стац ца на тым мес цы, якое 
пра па на ва лі, каб не быць за леж ным ад 
ла скі кі раў ні цтва: Гэ та вя лі кая спра ва 
— не за ста вац ца ні ко му ўдзяч ным. Як пер-
шая ўмо ва год нас на га жыц ця! У ча ла ве ку 
прач ну ла ся па чуц цё год нас ці. Ён яш чэ не 
знай шоў ся бе, яш чэ не ве дае, што бу дзе 
да лей, але ўжо пе ра стаў ба яц ца. Па чы
нае ана лі за ваць сваё ста но віш ча і пры хо
дзіць да выс но вы: Жы ву з ня яс ным ад чу-
ван нем не да хо пу не ча га са ма га важ на га. 
Уз ні кае не а доль нае жа дан не вяр нуц ца 
да ха ты. Не про ста на ад па чы нак, а на заў
сё ды. Каб знай с ці там тое неш та важ нае. 
Із ноў бя скон цыя раз мо вы з ма ці, спрэч кі. 
Уяў ныя, якія вя дзе ге рой, бо доб ра ве дае, 
што ска жа ма ці. Ве дае, што яго нае жа
дан не яна не пры ме: Не вяр тай ся ў вё ску, 
ча го ў ёй шу каць? Пры е дзеш сю ды, дык 
ад ра зу ска жуць: ва ла чыў ся па све це, ва-
ла чыў ся — ні з чым пры ва лок ся на тое, 
што баць ка га роў най пра цай зда быў. Паў
стае мно ства пы тан няў, яны вя рэ дзяць 
ду шу ге роя: Ка лі вё ска — гэ та на ша гле-
ба, дык ча му так рэд ка сып лец ца ў яе тое 
зер не, якое яна ж вы рас ці ла? Лі та раль на 
на ўсе пы тан ні паў ста юць ад ка зы. Гэ та 
вы на ша нае і са мім аў та рам. Кі да юць вё
ску не толь кі та му, што тут шмат цяж кай 
фі зіч най пра цы, не толь кі та му, што ўмо
вы жыц ця ў го ра дзе знач на леп шыя, а та
му, што не ма юць не ча га больш знач на га, 
ча го не да лі ім баць кі: Па чуц ця го на ру за 
ся бе, за свой род. Яны — без гі сто рыі!

Пісь мен нік вель мі мно га ска заў гэ тым 
тво рам. І як ён ра зу мее шчас це, у тым 
лі ку. Толь кі пе ра нёс шы го ра, мож на глы-
бей ад чуць шчас це. Дум кі пра шчас це 
не па кі да юць Ан д рэя. Паз ней уяў ляе ён 
ды я лог з сы нам, яко га па куль ня ма, які 
ад каз вае баць ку цы та тай: Шчас це зак-
лю ча ец ца ў ня ве дан ні... Той, хто глы бо ка 
ве дае, пе ра стае быць шчас лі вым. Але 
і гэ та не зу сім тое, што хо ча зра зу мець, 
ад чуць ге рой. У фі на ле тво ра гэ тая 
шчас лі васць урэш це пры хо дзіць. До ма, 
у род най вёс цы, у баць ка вай ха це, доб
ра нап ра ца ваў шы ся, пад сіл ка ваў шы ся, 
нас пя ваў шы ся род ных пе сень, гле дзя чы 
ў зап ла ка ны (так са ма ад шчас ця) твар 
ма ці, Ан д рэй дак ра нуў ся да сап раў д на га 
сэн су іс на ван ня ча ла ве ка — да па чуц цяў 
шчас лі вас ці! Та го па чуц ця, якое да гэ туль 
моц на не вы ры соў ва ла ся... Гэ та шчас лі-
васць не ме ла дак лад най наз вы, але яна 
ўжо бы ла.

Пей заж у тво ры ад па вя дае псі ха ла гіч на
му ста ну ге роя. Звы чай на гэ та змрок, 
не па гадзь, якая здоль на пе раў т ва рыц ца 
ў жы вую істо ту: Па го да ва ла цу жы ла ся 
па зад вор ках, шмы га ла па між дрэ ва мі, 
ка лю жы ла ся.

Ці ка вы воб раз, ство ра ны Сак ра там 
Яно ві чам, — аў то бу сы ма ла дос ці. Гэ ты 
воб раз так са ма пра хо дзіць пэў ную эва
лю цыю. У юна цтве, ка лі ге рой поў ніў ся 
на дзе яй знай с ці свой шлях, да сяг нуць 
вы шынь у жыц ці, ка лі меў чы стую, не 
заб ру джа ную дву руш ні цтвам, да но са мі, 
пак лё па мі і ін т ры га мі ду шу, да во лі бы ло 
ўвай с ці ў той тра лей бус, каб апы нуц ца 
ні бы ў свя ты ні. Яр кае ас вят лен не, мі тус ня 
паня дзель на му ап ра ну тых дзяў чат і хлоп
цаў, іх па каз ная вет лі васць, не зям ны 
ара мат ад ма то ра (так, ара мат!), шэп ты, 

спа дзя ван не не ча га нез вы чай на га — усё 
гэ та пры во дзі ла на ўспа мін ка ляд ную ноч 
у пе ра поў не най цар к ве, ку ды ха дзі лі, каб 
пе ра жыць неш то дзён нае, аб т рэс ці з ся бе 
по пел не ці ка вас ці да све ту.

Але свя та не бы вае доў гім. За хоп ле
насць так са ма. Апа да юць пя лёст кі квет
кі, на ма ля ва най ма ла дым уяў лен нем пра 
бу ду чае. На сту пае прац ве ра жэн не. Праз 
коль кі ча су тыя ж лю дзі, у тых жа аў то
бу сах, але ўжо зу сім ін шыя, і паін ша му 
па во дзяць ся бе:

По тым пра тую ўра чы стоз насць аў то бу
саў да та го ж за бы лі, што пра ці ска лі ся 
да ўва хо да з го ма нам ад бес пар дон ня, 
аб ве ша ныя ба ка ты мі па кун ка мі баць коў
скіх хар чоў. Пра даў га ва ты сі ні ку заў па
хі стваў ся, бы вы ра та валь ны ка цер, што 
вы во зіць — рэш ту ўца ле лых у не чу ва най 
ка таст ро фе — на хлеб ны кан ты нент, 
у бе ла ка мен ную вы го ду ды сы тасць.

Ка таст ро фа — гэ та смерць вё скі, тра ды
цый най куль ту ры. А яш чэ і смерць бе ла
руш чы ны на гэ тых зем лях. Нез ва рот ны 
пра цэс. І не су ця шаль ная, жор ст кая выс
но ва: Аў то бу сы Ан д рэ е вай ма ла дос ці 
бы лі аў то бу са мі ўцё каў.

Кам па зі цый най неў лад ка ва нас ці тво ра 
спры яе пэў ная ха а тыч насць, ка лі асоб
ныя эпі зо ды, зда рэн ні, су стрэ чы, па да
ва ла ся б, ні як не звя за ныя з ін шы мі. Але 
гэ та толь кі на пер шы по гляд. Сю жэт ная 
лі нія ні як не здоль на наб раць раз го ну, 
увесь час на збоч вае, тар мо зіць, ро біць 
раз ва ро ты, каб ру хац ца ў ін шым на кі
рун ку. Бо ме на ві та так ру ха ец ца ге рой. 
Та кая ар га ні за цыя тво ра ад па вя дае жыц
цё ва му ха о су, усе эпі зо ды так ці інакш 
ува хо дзяць у свя до масць ге роя, пад к
рэс лі ва юць пу стэ чу ў яго най ду шы, свед
чаць пра жыц цё вую неў лад ка ва насць, 
стра ту ідэ а лаў ма ла дос ці, ка хан ня. Кан
ф лікт у апо вес ці пад во е ны: між асо бай 
і гра мад ствам і ўнут ра ны: між сум лен нас
цю і кры ва душ нас цю. Гэ ты твор — пры
суд гра мад ству, якое жы ве па за ко нах 
хлус ні, па без за кон ню, дзе куль ты ву ец ца 
дву руш ні цтва. Не да рэм на аў тар ча ста 
пра во дзіць па ра ле лі са све там жы вёл: 
Пас ля на ра ды ўсе па кі да лі ка бі нет тлум-
на, як тыя авеч кі, што, на па ло ха ныя са ба-
кам, вы бя га юць з за га рад кі. А гэ та ж пас
ля на ра ды, якую пра во дзіць ён, Ан д рэй 
Ан тош ка, што ча со ва за няў мес ца кі раў
ні ка. Гэ та ён вы сту пае ў не зай з д рос най 
ро лі са ба кі. Ня люд скі, звя ры ны свет на
паў няе пад с вя до масць ге роя, што вы яў
ля ец ца ў снах: Ан д рэй, аб к ру жа ны ваў ка-
мі, уз ла зіў на дрэ ва, чап ляў ся за га лі ны, 
зля таў уніз і, па куль упаў, па куд ла ча ны 
ваў чы ска за ціс нуў зу бя лі на яго гор ле, 
а бліш ча чы мі вач мі праст ра міў ду шу. Вы
со кае дрэ ва — гэ та і ёсць ула да, за якую 
ён тры ма ец ца, да якой ім к нец ца з усіх 
сіл. Сон ака заў ся пра ро чым: неў за ба ве 
ён бу дзе ак ру жа ны праў дзі вай воў чай 
згра яй і ад кі ну ты на ўзбо чы ну.

І ўрэш це, у са мым фі на ле апо вес ці, ка лі 
ге рой пе ра жыў вель мі шмат, ён із ноў згад
вае тыя аў то бу сы ма ла дос ці. На вош та? 
Із ноў гу чыць ма тыў вяр тан ня да вы то каў, 
да ся бе. Ан д рэй Ан тош ка збі ра ец ца па
чаць сяў бу на ні ве свай го жыц ця. Ужо 
пано ва му: ства рыць сям’ю, на ра дзіць 
сы на, дач ку. Не да рэм на апош няя фра за 
тво ра, ук ла дзе ная ў яго ныя вус ны: Мы ж 
са ма сеі. Гэ тыя сло вы аб на дзей ва юць, на
да юць ап ты міз му. Ня гле дзя чы на стра ты, 
пры ні жэн ні, ён жы ве, ду мае пра бу ду чае. 
Ге рой вык лі кае да ся бе не ад наз нач нае 
стаў лен не, у ім вель мі шмат та го, што 
не мо жа па кі нуць абы я ка вым, што ча ста 
за хап ляе. Нап ры кан цы пра цы ту ем дас
ле да ван не Яна Чык ві на, той уры вак, дзе 
скан цэн т ра ва на мо са мае га лоў нае, што 
ўяў ляе са бою ге рой апо вес ці:

Мне дас па до бы бе ла ру скія сі ня кі на ду
шы гэ та га лі та ра тур на га ге роя — ду шы 
як бы ня поў най і дро бяз най, нес па кой
най, блі зу па дзен ня, і дас па до бы жы вое 
шу ган не ў ім неў тай ма ва на га жыц ця, 
прас вет ле ныя, лі рыч ныя дум кі аб лю дзях 
і іх све це.

vАль ж бе та КЕ ДА
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дай шлі толь кі дзве ву ча ні цы. Ад на з іх 
ста ла лаў рэ ат кай, а дру гая фі на ліст кай. 
У Гай наў скім бел лі цэі быў адзін лаў рэ ат 
і аж но 10 фі на лі стаў бе ла ру скай алім
пі я ды і гэ та ме ла ўздзе ян не на гор шыя 
вы ні кі на ша га лі цэя ў ня даў на апуб лі ка
ва ным рэй тын гу. У гэ тым го дзе больш 
на шых вуч няў пры сту пі ла да Алім пі я ды 
па бе ла ру скай мо ве, але па ба чым, які ат
ры ма ец ца рэ зуль тат, — за я віў ды рэк тар 
Сце па нюк.

Дру гое мес ца ў Алім пі я дзе па бе ла ру
скай мо ве ў 2017 го дзе за ня ла Ве ра ні ка 
Кар дзю ке віч, а фі на ліст кай ста ла Іа ан на 
Ко бус — абедз ве ву ча ні цы Бель ска га 
бел лі цэя.

— Я люб лю ву чыц ца бе ла ру скай мо
ве. Пе ра ма га ла я ў прад мет ных кон кур
сах па бе ла ру скай мо ве пад час ву чо бы 
ў гім на зіі і ў па чат ко вай шко ле і ра да, 
што ста ла лаў рэ ат кай Алім пі я ды па бе
ла ру скай мо ве, — ска за ла Ве ра ні ка Кар
дзю ке віч. Ёй важ ныя род ная мо ва і бе ла
ру скі фаль к лор, з якім вы сту пае ў Сту дыі 
фаль к ло ру «Жэ мэр ва».

Да ўдзе лу ў алім пі я дзе Ве ра ні ку Кар
дзю ке віч і Іа ан ну Ко бус пад рых та ва ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ан на Бжа

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

29 сту дзе ня — дзень нараджэння

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны дзе яч, гі
сто рык, пуб лі цыст, стар шы ня ўра да БНР Ан
тон Луц ке віч на ра дзіў ся 29 сту дзе ня 1884 г. 
у Шаў лях (Шаў ляй, Літ ва). Па хо дзіў са шля
хец ка га ро ду гер бу „На ві на”. Брат Іва на Луц
ке ві ча. Бі яг ра фія Ан то на Луц ке ві ча доб ра 
дас ле да ва на, хоць аб ста ві ны яго най смер ці 
доў га бы лі не вя до мыя.

У 1902 г. Ан тон скон чыў Мін скую гім
на зію. Ву чыў ся на фі зі кама тэ ма тыч ным 
фа куль тэ це Пе цяр бур ска га ўні вер сі тэ та, 
юры дыч ным Дэр п ц ка га ўні вер сі тэ та. Адзін 
з зас на валь ні каў БРГ у 1903 г. Арыш та ва ны 
ў Мін ску ў 1904 г. за рас паў сюд пар тый най 
лі та ра ту ры, паз баў ле ны пра ва па кі даць го
рад. У лю тым 1906 г. пе рай шоў на не ле галь
нае ста но віш ча, пе ра е хаў у Віль ню. Ува хо
дзіў у склад рэ дак цый га зет „На ша до ля” 
і „На ша ні ва”. Пер шы ар ты кул апуб лі ка ваў 
у 1906 г. Су пра цоў ні чаў з Бе ла ру скім вы да
вец кім та ва ры ствам.

Пас ля аку па цыі Віль ні ў 1915 г. нем ца мі 
ўзна ча ліў Бе ла ру скае та ва ры ства да па мо гі 
па цяр пе лым ад вай ны. Адзін з вы даў цоў га
зе ты „Го ман”. У 1915 г. з бра там, па э тэ сай 
Цёт кай і ін шы мі за сна ваў Бе ла ру скую са
цы ялдэ мак ра тыч ную ра бот ніц кую гру пу, 
уз на ча ліў Бе ла ру скі на род ны ка мі тэт (БНК). 
Адзін з іні цы я та раў Кан фе дэ ра цыі Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га. У 1916 г. БНК ух ва ліў 
яго кан цэп цыю Злу ча ных Шта таў ад Бал тый
ска га да Чор на га мо ра.

Пас ля Лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 г. вы
каз ваў ся за ўва ход у склад бу ду чай бе ла
ру скалі тоў скай дзяр жа вы ўсіх бе ла ру скіх 
зя мель, за на дан не дзяр жаў на га ста ту су 
ўсім мяс цо вым мо вам. На Бе ла ру скай кан
фе рэн цыі ў 1918 г. аб ра ны стар шы нёй Ві
лен скай бе ла ру скай ра ды. Ка ап та ва ны ад 
ВБР у склад Ра ды Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі, быў іні цы я та рам аб вяш чэн ня не
за леж нас ці БНР. Пас ля ра ско лу БСГ адзін 
са ства раль ні каў Бе ла ру скай са цы ялдэ ма
кра тыч най пар тыі. У ве рас ні 1918 г. пры зна
ча ны Ра дай БНР стар шы нёй На род на га сак
ра та ры я та і на род ным сак ра та ром за меж
ных спраў (з каст рыч ні ка 1918 г. стар шы ня 

Ра ды на род ных мі ніст раў і мі ністр за меж ных 
спраў БНР). 

3 снеж ня 1918 г. Ра да і ўрад БНР на ча ле 
з Луц ке ві чам пе ра е ха лі ў Віль ню, 27 снеж ня 
— у Га род ню. Луц ке віч на кі роў ваў но ты пра
тэ сту поль ска му ўра ду су праць да лу чэн ня 
да Поль ш чы Бе ла стоц ка га, Бель ска га і Аў гу
стоў ска га па ве таў. У кан цы са ка ві ка 1919 г. 
пе рад паг ро зай поль ска га паг лы нан ня Га ра
дзен ш чы ны і Ві лен ш чы ны вы е хаў у Бер лін. 
Да ма гаў ся, каб прад стаў ні кі БНР узя лі ўдзел 
у Па рыж скай мір най кан фе рэн цыі. Па зап
ра шэн ні мі ніст рапрэ зі дэн та Поль ш чы І. Па
да рэў ска га вы е хаў з Па ры жа ў Вар ша ву, 
дзе ў па чат ку ве рас ня 1919 г. ін тэр на ва ны. 
1.12.1919 г. вяр нуў ся ў Мінск. Пас ля ра ско
лу Ра ды БНР 13.12.1919 г. — стар шы ня Ра
ды мі ніст раў Най вы шэй шай ра ды БНР.

Не знай шоў шы па ра зу мен ня з Поль ш
чай, па даў у ад стаў ку і вы е хаў у Віль ню. Там 
ад на віў вы дан не „На шай ні вы”. У лі пе ніжніў
ні 1920 г. зня во ле ны баль ша ві ка мі. З 1921 г. 
стар шы ня Бе ла ру ска га на цы я наль на га 
ка мі тэ та ў Віль ні. Вык ла даў у Ві лен скай бе
ла ру скай гім на зіі. У лі пе ні 1921 г. за сна ваў 
Бе ла ру скую школь ную ра ду. Ства рыў Бе ла
ру скі му зей імя І. Луц ке ві ча. У 1922 г. уз на ча
ліў у Віль ні Бе ла ру скі цэн т раль ны вы бар чы 
ка мі тэт. Пас ля ўтва рэн ня ў 1925 г. Бе ла ру
скай ся лян скара бот ніц кай гра ма ды пра ца
ваў у яе рэ дак цый ным ка мі тэ це. Арыш та ва
ны поль скі мі ўла да мі ў каст рыч ні ку 1927 г., 
аб ві на ва ча ны ў суп ра цоў ні цтве з ня мец кай 
і са вец кай раз вед камі, ап раў да ны су дом. 
У 1928 г. арыш та ва ны яш чэ раз, зноў ап раў
да ны. У 1931 г. зволь не ны з пра цы ў Ві лен
скай бе ла ру скай гім на зіі. Пас ля пры хо ду 
ў За ход нюю Бе ла русь Чыр во най Ар міі яго 
за пра сі лі на сход бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі. 
У ве рас ні 1939 г. арыш та ва ны баль ша ві ка мі 
ў Віль ні і пе ра ве зе ны ў Мінск. Асо бай на ра
дай НКВД СССР пры га во ра ны да 8 га доў 
кан ц ла ге раў. Па мёр 23.03.1942 г. у са ра таў
скай вяз ні цы НКВД. Па ха ва ны ў спец сек та
ры ка му наль ных мо гі лак у го ра дзе Ат карск 
са ра таў скай воб лас ці.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Антона Луцкевіча

зоў ская. Бель ска му бел лі цэю ў пла не 
Агуль на поль ска га алім пій ска га рэй тын гу 
моц на зас лу жы лі ся так са ма лаў рэ ат ка 
Алім пі я ды пра ва слаў ных рэ лі гій ных ве
даў Ка ра лі на Шэш ка і фі на лі сты Ма цей 
Бо цюк, Ні ка Паў лю чук, Ве ра ні ка Ні чы па
рук і Ур шу ля Паў лю чук, якіх да алім пі я ды 
пад рых та ва ла на стаў ні ца пра ва слаў най 
рэ лі гіі Эва Астап ко віч. За асаб лі выя 
пос пе хі ў ву чо бе сты пен дыю мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства на 2018 год ат
ры ма ла Ка ра лі на Шэш ка.

Да нель Цес люк стаў фі на лі стам пер
ша га вы пу ску Алім пі я ды ве даў аб бяс печ
нас ці і аба ра наз доль нас ці. Яго апя кун 
на стаў нік гі сто рыі ў Бель скім бел лі цэі Ула
дзі мір Ва вуль скі вы я віў за да валь нен не ад 
пос пе ху свай го вуч ня. Ні ка Юр чук, якую 
рых та ва ла на стаў ні ца ра сій скай і бе ла
ру скай моў Алі цыя Ні дэ, ста ла ў мі ну лым 
школь ным го дзе фі на ліст кай Алім пі я ды 
ра сій скай мо вы. У 2017 го дзе ат рым лі ва
ла яна ма стац кую сты пен дыю мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства, між ін шым за 
ўдзел у Сту дыі фаль к ло ру «Жэ мэр ва» 
ў Сту дзі во дах, дзе спя вае, тан цуе і іг рае 
на скрып цы. Гаў ры іл Ні ка ла юк зда быў 
зван не фі на лі ста Пад ляш скай бі я ла гіч най 
алім пі я ды, а Юлі ян на Па до лец ста ла фі
на ліст кай Алім пі я ды эка ла гіч ных ве даў. 

Абод вух вуч няў да алім пі
яд рых та ва ла на стаў ні ца 
бі я ло гіі Ірэ на Тра ян чук. 
Сты пен дыі мар шал ка Пад
ляш ска га ва я вод ства для 
ма стац ка здоль ных вуч няў 
на 2018 год ат ры ма лі ву ча
ні цы Бель ска га бел лі цэя 
Маг да ле на Ма ліш і Ве ра
ні ка Ні чы па рук, так са ма 
фі на ліст ка Алім пі я ды 
пра ва слаў ных рэ лі гій ных 
ве даў.

— Я ат ры ма ла сты пен
дыю мар шал ка за мае 
пос пе хі ў га лі не му зы кі 
і дэк ла ма цыі. Вы сту па ю
чы з Мі ха лам Зі ноў чы кам 
у ка лек ты ве «Пэр цэп цыя» 
ў 2016 го дзе я ат ры ма ла 
ўзна га ро ду Бель скай ка а
лі цыі і ўзна га ро ду ад пуб
лі кі «Бар даў скай во се ні», 
а ў час апош ня га вы пу ску 
гэ та га фе сты ва лю вы сту пі
ла я ў га лакан цэр це. Спя
ваю я ў школь ным ка лек ты
ве «Спад чы на», ці каў лю ся 
тэ ат рам, зай ма ла пры за
выя мес цы на бе ла ру скіх 
дэк ла ма тар скіх кон кур сах 
«Сцэ ніч нае сло ва» і «Род
нае сло ва», а так са ма пад
час ін шых дэк ла ма тар скіх 

кон кур саў, — ска за ла Маг да ле на Ма ліш.
v Аляк сей МА РО З

Бе ла ру сы заў сё ды лю бі лі вы піць. Праў
да, у ста рыя ча сы той, хто мно га піў, ма ла 
што меў. Та му, ня гле дзя чы на да во лі ба га ты 
вы бар ал ка голь ных на по яў, бе ла ру сы да іх 
ста ві лі ся спа кой на. Пры чым знач на спа кай
ней, чым пас ля пры хо ду са вец кай ула ды. 
Апош няя зра бі ла культ ні бы та прыг не ча на
га шлях тай і па меш чы ка мі лай да ка, зніш чыў
шы моц на га гас па да ра. Блі жэй да ско ну Са
вец ка га Са ю за та кіх пі туш чых лай да коў раз
вя ло ся столь кі, што ка му ні стыч ная пар тыя 
і са вец кі ўрад па ча лі ўсе на род ную ба раць бу 
з п’ян ствам. Ба раць ба гэ та вя ла ся з улас ці
вай ка му ні стам і іх ця пе раш нім ідэй ным наш
чад кам баль ша віц кай ду рас цю — на поў д ні 
вы ру ба лі ві наг рад ні кі, а па цэ лай са вец кай 
кра і не пра па ган да ва лі ся бе зал ка голь ныя 
вя сел лі. Ці бы лі ў Бе ла ру сі бе зал ка голь ныя 
па мін кі, аў та ру гэ тых рад коў не вя до ма, але 
вя до ма, што бе зал ка голь ныя вя сел лі толь кі 
так на зы ва лі ся, бо ха па ла рас по ве даў, як 
раз лі ва лі га рэл ку па та ем на пад ста лом, а пу
стыя кі ліш кі ха ва лі ў кі шэ ню.

У бе ла ру ска га на ро да, а дак лад ней у не
лай дац кай, а зна чыць, боль шай яго част кі, 
заў сё ды іс на ва ла куль ту ра піц ця. Пра тое, 
што пі лі на шы прод кі, не ха ва ю чы, як іх наш
чад кі, кі ліш кі, рас па вя дае кні га „Са ка та ла 
бо чач ка”, сайт якой мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://sa ka ta la.by. Улас на кні га 
вый ш ла з дру ку нап ры кан цы 2017 го да.

„Са ка та ла бо чач ка” — най леп шы да
вед нік па гі сто рыі са мых зна ка вых ал ка
голь ных на по яў Бе ла ру сі. У боль шас ці 
вы пад каў яны бы лі цал кам за бы тыя ў ХХ 
ста год дзі. Аў тар праз руп лі вае вы ву чэн не 
пісь мо вых і ві зу аль ных кры ніц ім к нец ца 
вяр нуць за бы тыя тра ды цыі на шых вы са
ка род ных прод каў. Пе рад ва мі — ба га та 
ілюст ра ва нае і на сы ча нае не вя до мы мі 

фак та мі вы дан не, на дзей ная кры ні ца ве
даў і воб ра заў пра та кія на поі як стар ка 
і круп нік, дуб няк і зуб роў ка, пі ва мар цо вае 
і ві но шум лі вае”, — рас па вя да ец ца на сай
це і да да ец ца, пры чым без якойколь ве чы 
спа сыл кі на ней кае дас ле да ван не, што та
кой кні гі яш чэ не бы ло.

„Са ка та ла бо чач ка”, згод на з ін фар ма
цы яй на сай це, бы ла вы да дзе на мін скім 
„Вы да ве цтвам Януш ке ві ча”. А яе аў та рам 
з’яў ля ец ца „гі сто рык ку лі нар най спра вы 
кух містр Ве раш ча ка”. «Кух містр Ве раш
ча ка — лі та ра тур ны псеў да нім вя до ма га 
гі сто ры ка і пуб лі цы ста Але ся Бе ла га. Док
тар гу ма ні тар ных на вук па гі сто рыі (Ph.D.). 
Аў тар кніг „На ша стра ва”, „Літ він ская кух
ня”, „Хро ні ка Бе лай Ру сі: на рыс гі сто рыі 
ад ной ге аг ра фіч най наз вы”, больш за 100 
на ры саў па гі сто рыі бе ла ру скіх страў і на
по яў. Лаў рэ ат прэ міі бе ла ру ска га ПЭН
цэн т ра імя Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча (2001), 
прэ міі Між на род на га кан г рэ су дас лед чы
каў Бе ла ру сі (2014). Гас па дар аг ра ся дзі
бы „Мар ці но ва Гусь”», — прад стаў ляе 
сайт аў та ра вы дан ня.

Па вод ле раз меш ча ных зве стак аб кні зе, 
у ёй рас па вя да ец ца пра пі ва і мёд піт ны, ві
но, моц ныя на поі. Праў да, на ват з ней кі мі 
ад рыў ка мі кні гі на сай це па зна ёміц ца не маг
чы ма, бо там іх пап ро сту ня ма. Ула даль ні кі 
сай та пра па ну юць пра чы таць фраг мен ты 
яе, дас лаў шы ім свой ну мар тэ ле фо на і ад
рас элек т рон най пош ты. Па да ец ца, што гэ
та не са мы леп шы мар ке тын га вы ход, бо 
не вель мі за ці каў ле ны на вед валь нік сай та 
мо жа не за ха цець зра біць та кія, хоць і не 
скла да ныя, але вы сіл кі. Та му, маг чы ма, ле
пей гэ тыя фраг мен ты бы ло б па ба чыць ме
на ві та на сай це.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Гай наў скі і Бель скі бел лі цэі 
ся род леп шых лі цэ яў у Поль ш чы

n Сты пен ды ят ка мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства 
Маг да ле на Ма ліш з Бель ска га бел лі цэя
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04.02 — 10.02

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Шмат доб рых сюр п ры заў і пры-
ем ных на він. У ра бо чай сфе ры трэ ба больш пра ца-
ваць, а ў ка хан ні пра я віць пяш чо ту і ра ман ты ку. Не 
ад маў ляй ся ад ка ман дзі ро вак і зна ём стваў з дзе ла вы-
мі людзь мі. Будзь эма цый на стры ма ным, не пры нось 
не га тыў у дом. Паг ля дзі на сі ту а цыю па-фі ла соф ску. 
Збі рай ста ноў чую энер гію, зай май ся твор час цю, 
знай дзі за хап лен не па ін та рэ сах. Мо жаш пай с ці ву-
чыц ца па ней кай ары гі наль най спе цы яль нас ці.
(21.04. — 21.05.) Бу дзе га рэць зя лё нае свят ло ва ўсіх 
нап рам ках. Ста неш больш раз ня во ле ным, ад кры тым 
і кан так т ным, з’я вяц ца но выя зна ё мыя, сяб ры, уз ды-
халь ні кі, якія на поў няць жыц цё сэн сам, зро бяць яго 
яр чэй шым і ці ка вым. Шчас це ўсміх нец ца, а Фар ту на 
па вер нец ца тва рам. Ста не лёг ка і про ста, усё ста не 
на свае мес цы, вы ра шац ца праб ле мы. Пры цяг неш 
да ця бе ці ка вых асоб, якія да па мо гуць рэ а лі за ваць 
пла ны і ажыц ця віць ідэі.
(22.05. — 22.06.) Кры ху нап ру жа на, бо толь кі пач-
неш адап та вац ца да за да дзе на га жыц цём рыт му. 
Мо жа та бе здац ца, што ты не ў сі лах спра віц ца з на-
за па ша ны мі спра ва мі, але не ўсё так змроч на. Усё 
на шмат прас цей, а праб лем і спраў як та кіх і зу сім 
ня ма. Не мар нуй сваю энер гію на не пат рэб ныя эмо-
цыі і пе ра жы ван ні. Зір ні на сі ту а цыю з бо ку, цвя ро за 
аца ні аб ста ві ны і маг чы мас ці. Не бой ся па пра сіць да-
па мо гі і па ра ды.
(23.06. — 23.07.) Бу дзе пе ры яд вып ра ба ван няў, але, 
саб раў шы ўсе сі лы і скан цэн т ра ваў шы ўва гу на пры-
я ры тэт ных спра вах, удас ца шчас лі ва пе ра а до лець 
усе вып ра ба ван ні і пе раш ко ды, ума ца ваць упэў не-
насць ва ўлас ных сі лах і нат х ніц ца на бу ду чыя здзяй с-
нен ні. Не стаў пе рад са бой за над та вы со кую план ку 
або не рэ аль ныя мэ ты., Прыс лу хоў вай ся да па рад 
і ду мак больш дас вед ча ных і муд рых лю дзей. За раз 
не са мы зруч ны час для кар ды наль ных змен. Ума цоў-
вай да сяг ну тыя ра ней па зі цыі, па ляп шай ад но сі ны 
з род ны мі і сяб ра мі ды з ка ха ным ча ла ве кам.
(24.07. — 23.08.) Ня ма ла пры ем ных мо ман таў. Змо-
жаш рэ а лі за ваць вя лі кую част ку за ду ма на га. Ча кае 
пос пех у ка лек ты ве і гра мад стве. Бу дуць ця бе па-
ва жаць і на ця бе раў няц ца. Най боль ша га пос пе ху 
даб’ еш ся ў сфе ры гра мад скай дзей нас ці ў якас ці 
іні цы я та ра і ар га ні за та ра. Лёг ка збя рэш пуб лі ку, зай-
ме еш пад трым ку ад на дум цаў і пра па ган ду еш свой 
све та пог ляд. Не вар та быць за над та ка тэ га рыч ным. 
Па ступ лен не вы гад ных пра па ноў па пра цы і біз не се. 
Змо жаш істот на ўма ца ваць свае фі нан са выя па зі цыі 
і па леп шыць якасць жыц ця.
(24.08. — 23.09.) Рэ а лі зуй свае ка рот ка тэр мі но выя 
пла ны і зра бі пер шыя сур’ ёз ныя кро кі да ажыц цяў-
лен ня сва іх мэт. Цал кам бу дзеш ад да ны сва ёй пра-
цы. Ва ўсіх сфе рах жыц ця гар мо нія і па ра зу мен не. 
До ма ат ры ма еш чар го вую па дза рад ку па зі тыў най 
энер ге ты кі. За ро біш на сва іх пра моў ніц кіх та лен тах, 
гэ тая здоль насць мае больш за ўсё шан цаў стаць 
шчас лі вым квіт ком у свет лую бу ду чы ню.
(24.09. — 23.10.) Час поў ны су стрэч, зна ём стваў 
і зно сін. Спры яль на ва ўза е ма ад но сі нах з на ва коль-
ным све там. Но выя сяб ры і зна ё мыя. Не вар та ха-
ваць свае сап раў д ныя па чуц ці, шчы расць і ўсмеш ка 
— гэ та ўжо па ло ва пос пе ху. Неск ла да на бу дзе вес ці 
ак тыў нае гра мад скае жыц цё і пры маць не пас рэд ны 
ўдзел у яго ар га ні за цыі. Але не пе рад усі мі ад к ры вай 
ду шу. Будзь раз важ лі вы і цвя ро зы, са чы за мо вай, за 
хо дам сва іх ду мак.
(24.10. — 22.11.) Скан цэн т руй свае сі лы і ўва гу, ста-
рай ся быць пра нік лі вым і тры маць сі ту а цыю пад кан-
т ро лем. Не ча кай ім г нен ных вы ні каў ад сва іх но вых 
пра ек таў, бо рас ча ра ван ні не аб мі нуць. На бя ры ся 
цяр пен ня і ра бі тое, што за ду маў. Ты на пра віль ным 
шля ху. Ня хай пер шы час да вя дзец ца ад маў ляць са бе 
ў эле мен тар ных ча ла ве чых даб ро тах, та кіх як ад па чы-
нак, за ба вы і нар маль ны зда ро вы сон, за тое ўжо да 
кан ца ме ся ца змо жаш уба чыць пер шыя ста ноў чыя 
вы ні кі. Вы раз на прыт рым лі вай ся свай го пла на. Ад 
неп рык мет ных і ня важ ных дро бя зей бу дзе за ле жаць 
да лей шае раз віц цё па дзей. Збя ры ся з дум ка мі і за ста-
вай ся вер ным сва ім прын цы пам і пе ра ка нан ням.
(23.11. — 22.12.) Не на жарт пра я вяц ца твае пра ца-
ві тасць, упар тасць і мэ та на кі ра ва насць. Не страш ныя 
бу дуць ні якія цяж кас ці і пе раш ко ды. Вы раз на ўба-
чыш сваю мэ ту і ўпар та ідзі ёй на суст рач. Але не вар-
та іс ці нап ра лом. На ву чы ся абы хо дзіць пе раш ко ды, 
каб не мар на ваць да рэм на сі лы і энер гіі на вы хад кі 
лё су, які пра вя рае ця бе на тры ва ласць, у ця бе ёсць 
спра вы больш важ ныя.
(23.12. — 20.01.) Увесь лю ты шан ца ван не. Змо жаш 
па спя хо ва рэ а лі за ваць свае пла ны і за ду мы, ува со-
біць ідэі ў жыц цё, ажыц ця віць сваю ма ру. Але будзь 
га то вы так са ма да неп рад ка заль ных па ва ро таў лё су. 
Апо рай мо жа стаць і бліз кі ся бар, і род ны ча ла век. 
Ума цуй ад но сі ны з на дзей ны мі і бліз кі мі людзь мі. Пры-
ем ны і ра дас ны час. Пры цяг неш ува гу з бо ку прад-
стаў ні коў суп раць лег ла га по лу. Мо жаш улад ка ваць 
сваё аса бі стае жыц цё або да маг чы ся ўза ем нас ці..
(21.01. — 19.02.) Ці хае і мер нае жыц цё, сме ла мо-
жаш плыць па плы ні ўвесь лю ты і ні пра што не тур-
ба вац ца. Пра ма за раз мо жаш ад п ра віц ца на по шу кі 
пры год, за піс вай ся на кур сы ві за жу, ма са жу, бар мен-
ска га ма ста цтва... Бу дуць эмо цыі, пра якія ма рыш. Да 
фі нан са вых пы тан няў не аб ход на па ста віц ца з мак сі-
маль най сур’ ёз нас цю. Ма ты ва цы яй па він ны стаць 
фі нан сы, за ра біць якія мо жа кож ны. Вар та пе рат ва-
рыць хо бі ў кры ні цу да дат ко ва га за роб ку.
(20.02. — 21.03.) Будзь ра шу чым, рэ а лі зуй усё, што 
за ду ма на. З’я вяц ца вы дат ныя маг чы мас ці вы ра шыць 
ма тэ ры яль ныя, фі нан са выя ці жыл лё выя пы тан ні. Не-
вы чэр п ны па ток энер гіі і сіл, упэў не насць і муж насць, 
усе жыц цё выя за да чы і пы тан ні не бу дуць скла да ны-
мі. Кан чай усе свае па ча тыя ра ней спра вы і пры сту-
пай да но вых. Ад чу еш глы бо кае і шчы рае па чуц цё 
ка хан ня. Пры не се ныя лю боўю нат х нен не і сі лу на кі-
ру еш у бок са маў да ска на лен ня і са ма рэ а лі за цыі.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 
рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую 
па га вор ку.

1. паў д нё вае пла до вае дрэ ва, у якім... 
лыч = 4 _ 31 _ 20 _ 34 _ 8 _;

2. ан то нім поў на чы = 1 _ 12 _ 24 _ 25 _ 26 
_ 27 _ 28 _ 29 _;

3. пры ла да з на раз ны мі зна ка мі для ад
ці скан ня іх на пас вяд чаль ным да ку мен це = 
30 _ 6 _ 19 _ 23 _ 36 _ 37 _;

4. нез вы чай ная па дзея = 21 _ 10 _ 7 _;
5. чхан не ў... краў чы хі = 13 _ 14 _ 9 _;

6. стра ва з ка ва лач каў ба ра ні ны на ні за
ных на ме та ліч ны стры жань = 33 _ 2 _ 18 _ 

5 _ 35 _ 3 _;
7. ра ніш няя цар коў ная служ ба = 32 _ 15 

_ 16 _ 17 _ 11 _ 22 _.
(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 2 ну ма ра
Язык, Дэ га, серп, ёл ка, ацёк, лі ха, ям, во

дар, хлю пат, са ба таж, сто, спі раль, на ціск.

Ра шэн не: Слё зы — гэ та ці хая мо ва бо-
лю і ра дас ці.

Мож на з вя лі кай ве ра год нас цю мер
ка ваць пра гэ та. Як у жыц ці — мо гуць 
зда рац ца ста ноў чыя фак ты, і ад моў ныя. 
Агуль на прад бач ваю на ступ нае ў на ды хо
дзя чых ме ся цах:

У кан цы сту дзе ня або ў па чат ку лю та
га па ка жац ца дру кам мая кні гааль бом 
„Or la. His to rie praw dzi we. Cz. I: Od cho dzą cy 
świat pro fes ji i pas ji miesz kań ców Or li i oko-
lic”. Бу дзе ў ёй звыш двух сот ста ро нак, 
а на іх ка ля 250 здым каў. Не каль кі со так 
асоб, спа дзя ю ся, за хо ча та кі аль бом 
мець. Гэ та так са ма пра мо цыя ма ёй ма
лой ай чы ны. Кні га ўні каль ная, якой да гэ
тай па ры ніх то не на пі саў і не на пі ша.

Роз ны мі па знач нас ці ста нуць дзе ян ні 
са ма кі ра ван ня ў ка рысць гмі ны:

— 30 мая за кон чыц ца раз бу до ва і пе
ра бу до ва ачыш чаль ні сцё каў у Ор лі па 
ву лі цы Сян ке ві ча. Гэ та да ра гая і не аб ход
ная ін ве сты цыя.

— 29 чэр ве ня но вай вя ско вай свят лі
цай бу дуць маг лі це шыц ца і ка ры стац ца 
жы ха ры Спіч коў.

— У па чат ку ве рас ня ў Ор лі тра ды цый
ны бе ла ру скі фэст „Ар лян скія су стрэ чы”. 
Маг чы ма, што сё ле та ад бу дзец ца за пар 

з ура чы стым ад к рыц цём но ва га бу дын ка 
Гмін на га цэн т ра куль ту ры, за вяр шэн не 
бу до вы яко га зап ла на ва на на па ло ву ве
рас ня. Но вы бу ды нак у цэн т ры мя стэч ка 
з кож ным днём на блі жа ец ца да за вяр
шаль на га вы гля ду, а ве лі чы нёй па ры тэт
ны з бу дын кам Гмін най уп ра вы ці сі на го гі.

— З кан цом лі ста па да мае быць за
вер ша на па бу до ва гуль ня вых пля цо вак 
з трэ на жор ны мі мі ніўста ноў ка мі ў Ма лін
ні ках, Мік ла шах і Вуль цыВы га ноў скай. 
Гэ та бу дуць мес цы ак тыў на га ад па чын ку, 
што на пэў на ўзбуй ніць ту ры стыч нарэк
рэ а цый ную ваб насць Ар лян скай гмі ны.

— Во сень па він на ўзра да ваць фут ба
лі стаў і ба лель ш чы каў — та ды мае быць 
зда дзе ны ў ка ры стан не спар тыў ны аб’
ект у Ка ша лях.

— У снеж ні 2017 го да Гмін ная ра да 
пры ня ла Пра гра му апе кі над бяз дом най 
звя ры най на тэ ры то рыі Ар лян скай гмі
ны, па вод ле якой мае быць рэ а лі за ва на 
стэ ры лі за цыя ліш няй звя ры ны. Гмі на 
за пэў ніць да фі нан са ван не стэ ры лі за цыі 
або ляг чан ня да па ло вы кош таў. На рэ а
лі за цыю за да чы ад ве дзе на кво та ў дзве 
ты ся чы зло таў.

— Ад бы ва юц ца зме ны ган д лё вых 
пас луг. Па я ві ла ся кра ма „Ар ге лан”. Да гэ
туль у Ор лі бы лі тры кра мы і за раз столь
кі ж. Па куп ні кі ста лі час цей за хо дзіць 
у „Ар ге лан”, ха ця цэ ны там боль шыя чым 
у Бель ску. У дзвюх ся мей ных кра мах 
па куп ні коў па мен ша ла, але яны прац ві
та юць. З ба га цей шы мі ніх то не вый г раў, 
та му па чуц ці ў мяс цо вым гра мад стве мі
нор ныя.

— Во сень пры ня се кры ху хва ля ван
няў. Ад бу дуц ца са маў ра да выя вы ба ры, 
тэр мін вы рас це з ча ты рох да пя ці га доў. 
Вой там, ве ра год на, аста нец ца той са мы 
доб ры гас па дар, па мя ня юц ца не ка то рыя 
рад ныя.

— І най сум ней шае ды не паз беж нае: 
ця гам кож на га го да на заў сё ды ады хо
дзіць не каль кі дзя сят каў асоб. Гмі на 
дэ маг ра фіч на згор т ва ец ца, па во лі нап
лы ва юць ма ла дыя лю дзі, якія, ад нак, 
не асі мі лю юц ца з мяс цо вы мі. Ці ка вае 
так са ма тое, што ў са мой Ор лі ёсць 
да мы і пля цы пра па на ва ныя для про да
жу, ад нак знач най за ці каў ле нас ці імі не 
ві даць.

Ад но аста ец ца няз мен ным — з кож
ным го дам ста но вім ся ста рэй шы мі і муд
рэй шы мі.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

20 сту дзе ня гэ та га го да ў Гмін най га ле рэі імя Та ма ры Са ла
не віч у На раў цы Гай наў ска га па ве та ад к ры лі вы стаў ку гвяз даў. 
Упер шы ню ла дзі лі яе на раў чан скі Гмін ны ася ро дак куль ту ры 
(ГАК) і га ле рэя. Да гэ туль ні ко лі та кой эк с па зі цыі ў га ле рэі яш чэ 
не бы ло.

Вы стаў ку ад крыў войт На раў чан скай гмі ны Мі ка лай Па вільч. 
Пра гвяз ды і тра ды цыю ка ля да ван ня ў на ва кол лі На раў кі рас па вя
ла Ка ця ры на Бя ляў ская, ін ст рук тар ка ГАК. Па ін фар ма ва ла яна, 
што пры го жыя гвяз дыра ду гі (ра ду гай у нас на зы ва юць вя сёл ку) 
ра бі лі жы ха ры Се мя ноў кі, Се ме ня коў ш чы ны (Мядз вя дзёў) і Баб’
яй Га ры. Гвяз дыдвух рад кі і гвяз ды з фа на ра мі па двух ба ках 
і над гвяз дай вы кон ва лі ка ля доў ш чы кі з Ах ры моў, Ста ро га Ляў ко
ва і Ле шу коў. Усе гвяз ды бы лі з пры го жы мі пу шы сты мі быц цам 
з воў ны або з льня но га па кул ля ку та са мі на кож ным з ра гоў. Гвяз
ды ме лі пяць, шэсць, сем або во сем ра гоў. Так як лі цо гвяз ды, 
так і ро гі ўпры гож ва лі. На лі цо з праз ры стай ка ля ро вай па пе ры 
ча ста да ва лі, між ін шым, ікон ку з вы я вай Бо жай Ма ці з Дзі цят кам 
на ру ках. На ра гах нак лей ва лі ма лень кіх анёл каў або раз на ко лер
ныя зор кі.

Пас ля аг ля ду гвяз даў ар га ні за та ры за пра сі лі ўсіх пры сут ных на 
са лод кі па ча сту нак, між ін шым, на смач ны пі рог, ша ка лад ныя цу кер
кі. Бы ла так са ма ка ва, гар ба та і смач нае ві но г.зв. сва ёй ра бо ты. Па
ча лі ся ўспа мі ны, як ка лісь ці ка ля да ва лі і як пра во дзі лі г. зв. Ба га ты 
ве чар (Шчод ры ве чар). Ці ка выя бы лі ра ска зы Ка ця ры ны Бя ляў скай, 
Ан ны Стуль гіс, Ва лян ці ны Пань коў скай, Мі ка лая Па віль ча, Паў ла Ка
лі ноў ска га і Ві та ля Скеп кі першна перш пра фо ку сы, якія ма ла дыя 
лю дзі ра бі лі ве ча рам пе рад Но вым го дам у бе ла ру скіх вё сках.

Вы стаў ка гвяз даў у га ле рэі бу дзе пра ца ваць яш чэ і ў лю тым гэ
та га го да.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Што но вы год пры ня се Ор лі

Пры го жыя гвяз ды

ЗАПРАШЭННЕ
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П
аў го да та му за ду ма ла ся мне 
прай с ці ся па ця пе раш няй Кны
шын скай, а ра ней Бук ш таль
скай пуш чы, спа дзя ю чы ся пры 

на го дзе знай с ці крыш ку вы сы паў шых ся 
та ды ба ра віч коў. Злез я з цяг ні ка на пры
пын ку Чор ны Блок, што чар го вы за пры
пын кам Ва сіль каў. За раз за тым ляс ным 
пры пын кам ра скі да ны да рож начы гу нач ны 
пе ра езд. І по бач па ве дам лен не бе ла стоц
кай Уп ра вы чы гу нач на га тран с пар ту пра лік
ві да цыю пе ра ез ду, па коль кі ляс ная да ро га 
не бы ла аб’ яў ле на мяс цо вым са маў ра дам 
пуб ліч най. Ка лісь, мо жа, та кія дэк ла ра цыі 
не бы лі па трэб ныя, але ў сён няш ні час усе
а гуль на га нар мі ра ван ня і для чы гу нач на га 
пе ра ез да пат рэб ная па пер ка дзе ля яго 
іс на ван ня, быц цам ней кая заг саў ская мет
ры ка...

Нап ра віў ся я та ды ў бок Ва сіль ка ва, але 
са спа дзя ва на га грыб но га плё ну не ўда ло
ся мне знай с ці на ват адзі на га грыб чы ка, 
ха ця ў той час грыб ні кі маг лі ўжо хва ліц ца 
не ма лы мі тра фе я мі. Але ж „ня дзель ны” 
грыб нік не раў ня што дзён на му буд ня му, 
а і не ўсе пуш чан скія ла пі кі ад ноль ка ва 
ўра джай ныя. Пры на го дзе па ці ка віў ся 
я і ін шым уло вам. Вось ме на ві та ў та маш
нім на ва кол лі ця куць дзве ра чул кі, у якіх 
над та за гад ка выя жа но чыя наз вы: ад на 
з іх ах рыш ча на Бар то шы хай, дру гая — Юр
чы хай. Яны вы во дзяц ца, зна чыць гэ тыя 
жа но чыя мя нуш кі, ад муж чын скіх імён Бар
та ша і Юрыя. Імя Бар таш ча ста ўжы ва ец ца 
ў Поль ш чы — гэ та, па вод ле біб лей скіх дас
лед чы каў, імя нін нік еван гель ска га апо ста ла 
На фа на і ла. Імя Юры так са ма па пу ляр нае 
ў Поль ш чы, але хі ба не менш і на Ус хо дзе. 
Вось та кім чы нам і гід ра ні мія раз мя жоў вае, 
ці злу чае, тут, у нас, Ус ход з За ха дам...

Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка леў ства Поль ска-
га: „O 8 wiorst od Wa sil ko wa na pół noc znaj du-
je się prześ licz na pusz cza buk sz tel ska, słyn na 
z wy bo ro we go ga tun ku drze wa, prze waż nie dę-
bu i sos ny i ob fi  toś ci zwie rzy ny. W niej daw ne mi 
cza sy po lo wa li częs to kró lo wie pol s cy i w. ks. 
li tew s cy; do tych czas prze cho wu je się tra dy cya 
mię dzy osad ni ka mi tej pusz czy o owych po lo-
wa niach. A by ła to pusz cza ob szer na, al bo wiem 
do dziś dnia, łącz nie z przy leg łe mi kryń skie mi 
la sa mi, za wie ra oko ło 60,000 dzie się cin to wa-
ro we go la su. Uro czy sko, na któ rem za ło żo ne 
zos ta ło mias to, od daw na no si ło naz wę Wa sil-
ko wa i le ża ło w zie mi Jadź win gów. Pod ług ogól-
ne go mnie ma nia w oko li cach W. zasz ła d. 13 
paź dzier ni ka 1282 r. bit wa po mię dzy Lesz kiem 
Czar nym, a w ks. li tew. Troj de nem, w któ rej 
Po la cy od nieś li zwy cięz t wo nad Lit wi na mi i po łą-
czo ny mi z ni mi Jadź win ga mi. W bit wie tej Jadź-
win go wie po raz os tat ni wys tę pu ją na wi dow ni 
dzie jo wej...”.

Ляс ная да ро га, якая па вод ле чы гу нач
ні каў не над та пуб ліч ная, ад нак вель мі 
вы гад ная для пра гу лач ных мэт. Ёю толь кі 
зрэд час пра е дзе ней кая ляс ная лег ка вуш
ка, а пе ша ход мо жа бе стур бот на лю ба ваць 
свае зрок, слых і нюх ба гац цем пуш чан
скай пры ро ды. Пе рад Ва сіль ка вам па каз ва
юц ца ве лі зар ныя ме та ліч ныя кры жы. Яны 
ўзве дзе ны, ма быць у па ры ве ней кай па каз
ной пат рэ бы — ка ля кры ніч кі, якая спа кон 
вя коў зай ме ла наз ву Свя той Ва ды; тут жа 
ме на ві та Ус ход су ты ка ец ца з За ха дам і трэ
ба гуч наз роч на за я віць пра сваю цы ві лі за
цый ную страсць. І па да ло ся мне, што гэ ты 
гі ган та ман скі ком п лекс з’яў ля ец ца не так 
зна кам на бож нас ці, чым фі га вым ліст ком, 
прык ры ва ю чым ме на ві та той па ка зуш ны 
век тар цы ві лі за цый най страс ці...

Да рэ чы, іні цы я та рам та кой сум ніў най за
ду мы трэ ба лі чыць ксян дза Вац ла ва Раб чэў
ска га. Ад нак ёсць і ін шы па каз ны эле мент 
яго най дзей нас ці — гэ та шэ раг скуль п тур 
на ва сіль каў скіх ка та ліц кіх мо гіл ках. Яны 
ня суць пэў ную звыш ча со вую рэф лек сію, 
як жа ад лег лую ад та го вель мі сум ніў на га 
па сы лу, які прад стаў ляе аго ле ная з пры род
на га ан ту ра жу „Га ра кры жоў”...

Ка лі мо ва пра ва сіль каў скія ка та ліц кія 
мо гіл кі — зай шоў я ту ды гля нуць на ма гі лу 
зна ё мых, па ха ва ных там амаль двац цаць га
доў та му. Пом ні ла ся мне, што ха ва лі іх ка ля 
мо гіл ка вай ага ро джы. Ледзь знай шоў — ця
пер тая ма гі ла ка ля двац ца ці мет раў ад пар
ка на. Мо гіл кі — не мёр т выя, яны так са ма 
ра стуць, як усё ў пры ро дзе; зда ва ла ся б... 
І на пра ва слаў ныя мо гіл кі зай шоў, бо там 
не спа дзя ва на па ха ва лі маю даў нюю су сед
ку, якая, так са ма не спа дзя ва на, за гі ну ла 
вяс ной у па жа ры свай го до ма ў Гай наў цы...

Амаль со рак га доў та му Мі ко ла Гай дук 
быў пі саў: „За едзь це хоць бы ў мя стэч ка 
Ва сіль каў — і пер шы суст рэч ны ва сіль ко
вец на пы тан не, што яму вя до ма пра паў
стан не яго род най мяс цо вас ці, ах вот на 
ра ска жа вам па дан не пра двух бра тоў. Як 
гэ та бы вае ў ле ген дах, па чу е це вы, што 
адзін брат быў даб рат лі вы, а дру гі — хці
вы. Жы лі яны так, па жы ва лі коль кі ча су, 
аж но той хці вы брат па чаў па зі раць праг
ны мі ва чы ма на ба гац це свай го даб рат лі
ва га бра та. За пра сіў яго да ся бе ў гас ці
ну, зам к нуў яго ў цям ні цу ды слу гам сва ім 
за га даў яго там ас ля піць. По тым, ас леп
ле на га, з два ра свай го выг наў, а ўсю бра
та ву ма ё масць са бе прыд баў. І пай шоў 
сля пы даб рат лі вы брат па све це, жаб ру
ю чы і на свой лёс на ра ка ю чы. Ха дзіў ён 
так доў га ці ко рат ка, аж тра піў у ней кую 
пуш чан скую гуш чэ чу. Ду маў ён, што на
стаў ужо ка нец яго га рот на му ба дзян ню, 
ка лі не ў паш чы дзі ка га зве ра, то ў дрыг
ві стай то пе лі. Але ж, паў зу чы так ра кам, 
на ткнуў ся ён ру ка мі на ней кі ру ча ёк са 
сцю дзё наю ва дою. Па чаў у ім аб мы ваць 
па ка ле ча ныя і заг вэдз га ныя свае ру кі. 
Ка лі ж пыр с нуў у твар — рап там у сля пых 
ва чах яму не як па яс не ла, пыр с нуў дру гі 
— за ба ла ве ла, быц цам на дос віт ку; пыр с
нуў трэ ці — сле па ту тую як ру кой зня ло. 
На це шыў шы ся ўво лю кра сою ба ча на га 
све ту, выз да ра веў шы даб рат лі вы брат не 
па даў ся да лё ка ад цу да дзей на га ру чай ка, 
які на зваў Свя тою Ва дою. Па ся ліў ся тут 
паб лі зу і стаў жыць ды па жы ваць у шчас ці 

і зда роўі аж да са май смер ці. На зы ваў ся 
ён Ва сіль ка і ад гэ та га імя зай меў сваю 
наз ву ця пе раш ні Ва сіль каў...”.

А ця пер, у зі мо вую па ру, так са ма ра шыў 
я па дац ца ў Ва сіль каў, але з ін ша га бо ку, 
з бо ку Ага род ні чак. Да ро га з Ага род ні чак 
у На вад вор цы пе ра ся кае аб рыс но вай ша
шы, што мае спа лу чыць Бе ла сток з Суп рас
лю; яна аб мі нае Ага род ніч кі, у якіх ву лі ца 
над та цес ная. А да лей, у Крас ным, па стаў
ле ны ўжо апо ры пад эста ка ду, па якой 
но вая да ро га пра ня сец ца над „крас най” 
ра чул кай Піў ні цай.

Я кі ру ю ся ў вё ску На вад вор цы, якая 
сва ім воб ру бам ахі нае Бе ла сток з паў ноч
наўсход ня га бо ку. Шмат тут ка тэ джаў, 
якія агуль ным чы нам на гад ва юць ко ліш нія 
ся лян скія па над вор кі. Агуль ным, бо ж 
ця пер на тых па над вор ках ня ма хля воў, 
толь кі ў ка тэ джах бы вае і па два ад се кі для 
су час ных „ко ней”, зна чыць лег ка ву шак. 
Каб па дац ца, для прык ла ду, у Бе ла сток, 
не трэ ба зап ра гаць ка ня, ця пер хо піць кру
нуць клю чы кам і за між за лей цы ўха піц ца 
за ба ран ку...

У цэн т ры даў ніх На вад вор цаў нез вы
чай ная асаб лі васць — па жар ніц кі му зей. 
Тут ка ля дзя сят ка ма шын з пэ э нэ раў скай 
эпо хі. Пе рад па жар ніц кім ком п лек сам ва
лун у го нар Ма цея Ра тая, мар шал ка між ва
ен на га Сей ма. Ві кі пе дыя: „1 czer w ca 1921 
mi nis ter wyz nań II RP Ma ciej Ra taj pod pi sał 
resk rypt o „przyw ró ce niu” 19 tym cza so wych 
pa ra fi i pra wos ław nych, któ ry de fac to zmniej-
szył licz bę pa ra fi i z 69. is t nie ją cych przed 
woj ną na ob sza rze tzw. trzech po wia tów przy-
łą czo nych (biel skie go, bia łos toc kie go i so kól-
skie go). Ma jąt ki za my ka nych pa ra fi i przej mo-
wał Skarb Pań stwa, któ ry mógł je nas tęp nie 
prze ka zać Koś cio ło wi ka to lic kie mu. Pań stwo 
pol skie chcia ło w ten spo sób wy ko rzys tać fakt 
exo du su więk szoś ci pra wos ław nych miesz kań-
ców Pod la sia w głąb Ros ji w 1915 do ce lów 
po lo ni za cyj nych. Pow rót znacz nej iloś ci z nich 
w 1922 za de cy do wał, iż os ta tecz nie do ku ment 
nie wszedł w ży cie”. Скла да на мер ка ваць, 
ча му ме на ві та Ма цей Ра тай так уша на ва
ны ў На вад вор цах; маг чы ма та му, што тут 
су ты ка юц ца Ус ход з За ха дам... І на тым жа 
бу гар ку, на якім зга да ны ва лун, сім ва лы Ус
хо ду і За ха ду — ка та ліц кая кап ліч ка і пра
ва слаў ны крыж...

Яш чэ раз пра Васількаў Слоў нік Ка ра-
леў ства Поль ска га: „W 1807 r. by ło tu 212 
dm. i 677 mk., prze waż nie ży dów; w 1860 r., 
201 dm. i 1,381 mk. (65 pra wosł., 817 ka tol., 

19 ewang. i 480 ży dów). Po sia da cer kiew pa-
raf. mu ro wa ną, świe żo wznie sio ną (1,531 pa ra-
fi an), upo sa żo ną 96 dzies. (56 ro li i pod za bud., 
32 łąk i pastw., 8 nie uż.), koś ciół ka tol. daw niej 
pa ra fi al ny, 2 do my mod lit wy ży dow skie, za-
rząd ok rę gu po li cyj ne go dla 4 gmin po wia tu 
i od dziel ne go dla mias ta, przę dzal nią i ap re tu-
rę (fi r my J. Ka min ke) o 3 tam bu rach i 1,860 
wrze cio nach, 386 rze mieś l ni ków (267 maj s t-
rów, 89 ro bot ni ków, 30 ucz niów), w tej licz bie 
253 tka czy (173 maj s t rów, 50 ro bot ni ków, 30 
ucz niów). W 1860 r. by ła tu fab ry ka suk na, pro-
du ku ją ca za 21,200 r[ub li]s[reb rem]. i dwie niez-
nacz ne gar bar nie”. Ва сіль каў та ды быў у Са
коль скім па ве це. І яш чэ раз: „Pier w szym 
ple ba nem był ks. Mi ko łaj Ko ma row ski, któ re-
mu wy dzie lo no na ut rzy ma nie 15 włók grun tu. 
Po nim ob jął tę ple ba nię ks. Gab ry el Grzy ma ła, 
któ ry, niep rzes ta jąc na tych włó kach, w cza sie 
byt noś ci Zyg mun ta III w Grod nie po dał proś bę 
o po więk sze nie fun du szu, kła dąc mię dzy in-
ne mi i tę przy czy nę, że staw kró lew ski za le wa 
część po la do ple ba nii na le żą ce go. Król za raz 
wys łał list do sta ros ty Łu ka sza Gór nic kie go, za-
le ca jąc że by wej rzał w po ło że nie i je że li ple ban 
nie dos ta tek cier pi, bądź dzie się ci ną z fol war ku, 
bądź czem by ro zu miał opat rzył. Ale, że pa ra-
fi a nie nie bar dzo by li ła ska wi na ple ba na za 
to, że kie dy oni włas nym kosz tem prze nieś li 
koś ciół na in ne miej s ce, bli sko ryn ku, gdzie 
na ku pio nym pla cu i ple ba nię przes ta wi li, ks. 
Grzy ma ła przyw łasz czył to miej s ce gdzie daw-
niej stał koś ciół, nie poz wa la jąc go na wy gon 
ob ra cać, gra bił i spę dzał ich byd ło; ztąd kłót nie 
by ły częs te. Kie dy sta ros ta od kró la przys ła ny 
zje chał i wy py ty wał miesz czan o fun dusz księ-
dza, ci jed noz god nie do wo dzi li, że ple ban do-
syć ma chle ba, że staw kró lew ski nie wie le mu 
szko dzi: skoń czy ło się na tem, sta ros ta ka zał 
da wać księ dzu na wosk i wi no po 4 zło te co 
rok ze skrzyn ki miej skiej, a pią ty zło ty z fol war-
ku wa sil kow skie go”.

Лу каш Гур ніц кі быў най з на ка міт шай асо
бай, звя за най з Ва сіль ка вам. Ка лі, вя до ма, 
не лі чыць ва лын ска га кня зя Ва сіль ка ме
на ві та, ад яко га, маг чы ма, і пай ш ла наз ва 
мяс цо вас ці.

Яш чэ раз Мі ко ла Гай дук: „Да на шых 
дзён за ха ваў ся пац вер джа ны кан цы ля ры яй 
ка ра ля поль ска га Аў гу ста ІІІ у 1753 г. пе ра
клад, зроб ле ны яш чэ ў кан цы ля рыі ка ра ля 
Яна Ка зі мі ра, са ста ра бе ла ру скай мо вы 
на ста ра поль скую мо ву над та каш тоў на га 
да ку мен та. Гэ тым да ку мен тамгра ма тай ка
роль поль скі і вя лі кі князь лі тоў скі Зыг мунт 
Аў густ у 1566 го дзе прыз на ваў маг дэ бур
г скае пра ва з усі мі звы ча я мі яго го ра ду 
Ва сіль ка ву, каб тым спо са бам тое ме ста 
Ва сіль каў раз мно жыц ца, рас шы рыц ца 
і па са да віц ца маг ло...”.

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

Ва сіль каў

n Кап ліч ка і крыж у На вад вор цах

n Скуль п ту ры на ка та ліц кіх мо гіл ках


