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Да ры юш ЖУ КОЎ СКІ

З Кос ма су Кры вой 
ву лі цы ў Га рад ку

* * *
Увес ну заў сё ды Хры стос Уваск ра саў,
У до ме ба бу лі і дзя ду лі па ву лі цы Ка ша ро вай,
По бач бы ла ста ляр ня, за чы не ная на Вя лік дзень,
Увай шоў шы ў дом, ка за лі Хры стос Уваск рос!
Заў сё ды чу ла ся ў ад каз Во Істі ну Увоск рос!
Але для нас, дзя цей з ад ной ву лі цы,
Са мым важ ным бы ло ка чан не яек,
На тра ту а ры ля ву лі цы Млы но вай,
Гэ та быў тра ту ар, які злёг ку на хі ляў ся ў бок Свяр чэў ска га,
Як раз для гэ та га дзі ця ча га ры ту а лу,
Кож ны з нас ха цеў, каб вый г раць як ма га больш яек,
Па фар ба ва ных адзін раз у год у цы буль ні ку,
Мы ні чо га не ве да лі, што на ша зда бы тае ве лі код нае яй ка
Як сім вал жыц ця, з’яў ля ец ца так са ма сім ва лам пе ра а до лен ня смер ці
У выг ля дзе пра бі ван ня шкар луп кі,
Ку ра нят ка якое вык лёў ва ец ца з яй ка — знак тры ум фу жыц ця,
Знак Хры сто ва га і ча ла ве ча га ўваск ра сен ня,
Om ne vi vum ex ovo.

М
і нае свя та Уваск рэ сен ня, пас-
ля яко га ўва га на ша га гра мад-
ства кі ру ец ца ў бок тых, што 
ўжо лег лі ў чар гу да ча ка на га 

ўваск рэ сен ня па той ба ко ва га. Па даў ся 
і я да сва іх шмат га до вых сяб роў, якіх 
пра хі спа чы лі ў ка лум ба ры ях вар шаў-
скіх вай ско вых мо гі лак. Эд вард, ро дам 
з Раз ва да ва, ча кае ў ад ным кан цы аб-
шыр най нек ра по ліі, а Аляк сандр, ро дам 
з Ша ма ту лаў, у дру гім. Па між імі шмат 
ма гіл у вай ско вых ша рэн гах і шмат ма гіл 
тра ды цый ных. У лі ку апош ніх спа чы лі 
вя до мыя пер со ны гра мад ска га жыц ця 
Поль ш чы, так па лі тыч на га, як Ула дыс лаў 
Га мул ка ці Вой цех Яру зель скі, або Яцак 
Ку рань, Збіг неў Ра ма шэў скі ці Ба ляс лаў 
Па дэд вор ны, як і ма стац ка га, як Кса ве-
ры Ду ні коў скі ці Юльян Ту вім...

Вя до мая поль ская па га вор ка вяш чае, 
што ча ла век стра ляе, а Бог ку лі но сіць. 
Яе мож на па раф ра за ваць і на ін шы лад: 
ча ла век хо дзіць, а Бог яго ва чы ма во-
дзіць і на во дзіць на не ча ка нае. Вось так 
і мой зрок заў ва жыў ма гі лу аві я та ра Юза-
фа Ле ва неў ска га. А гэ та ж у Са кол цы 
ўга на ра ва ны аві я та ры, бра ты Ле ва неў-
скія; ці гэ та не адзін з іх? Шчы ра пры зна-
юся, што пра са коль скіх бра тоў ні чо га 
больш кан к рэт на га, ап ра ча проз віш ча, 
я ра ней не ве даў. Ця пер да вя ло ся па ці ка-
віц ца імі...

Выт рым кі з Ві кі пе дыі: „Star szy syn 
pań stwa Le wo niew skich, Jó zef uro dził się 
w Ros ji (Pe ter s burg). Tam też ukoń czył gim-
naz jum (1917) i wstą pił na Wy dział Pra wa 
Uni wer sy te tu Pe ter s bur skie go. Po wo ła ny 
z in ny mi ko le ga mi-stu den ta mi do Ar mii Czer-
wo nej (słu żył w niej do 1918), przer wał stu-
dia. Z po wo du cho ro by zos tał zwol nio ny ze 
służ by woj sko wej, zaś w ma ju 1919 przy był 
do Pol ski i wstą pił do 1 puł ku szwo le że rów. 
W sier p niu 1924 ukoń czył woj sko wą Szko łę 
Pi lo ta żu w Byd gosz czy, uzy sku jąc sto pień 
po rucz ni ka i spec jal ność pi lo ta. Od lis to pa da 
1926 szko le nie kon ty nu o wał we Fran c ji. Po 
pow ro cie słu żył w 1 Puł ku Lot ni czym w War-
sza wie ja ko pi lot myś liw ski. W 1928 peł nił 
służ bę w Ofi  cer skiej Szko le Lot ni czej w Dęb-
li nie. 15 sier p nia 1931 na zmo dy fi  ko wa nym 
PWS-52, ze zwięk szo nym mak sy mal nie do 
760 l za pa sem pa li wa, wy ko nał lot do o ko ła 
Pol ski bez lą do wa nia, z jed nym pa sa że rem, 
po ko nu jąc 1755 km w 12 go dzin 35 mi nut. 
1 wrześ nia 1931 wy ko nał na nim lot z War-
sza wy do Sa lo nik i z pow ro tem (2700 km). 
W 1932 peł nił służ bę w De par ta men cie Ae-
ro na u ty ki Mi nis ter stwa Spraw Woj sko wych. 
Od mar ca 1933 Le wo niew ski był pi lo tem 
doś wiad czal nym Stac ji Doś wiad czal nej 
Pła tow ców In s ty tu tu Ba dań Tech nicz nych 
Lot nic t wa w War sza wie. 11 wrześ nia 1933 
Jó zef Le wo niew ski pod jął z ppłk. obs. 
Czes ła wem Fi li po wi czem pró bę po bi cia 
mię dzy na ro do we go re kor du dłu goś ci lo tu 
w li nii pros tej bez lą do wa nia dla sa mo lo tów 
tu rys tycz nych I ka te go rii (w 1929 us ta no-
wio ne go przez pi lo ta La lo u et ta), na tra sie 
War sza wa — Ka zań — Swier d łowsk — Omsk 
(3400 km) oraz ewen tu al nie — Kras no jarsk 
(4600 km), na spec jal nie prze ro bio nym sa-
mo lo cie PZL.19 (m.in. do da nie do dat ko wych 
zbior ni ków z pa li wem) ze zna ka mi SP-AHH. 
Po star cie z lot ni ska Okę cie i oś miu i pół 
go dzi nach lo tu, w wy ni ku sil nej tur bu len c ji 
w chmu rach, dosz ło do prze ciąg nię cia i wej-
ś cia w nie za mie rzo ny kor ko ciąg. Sa mo lot 
uda ło się wyp ro wa dzić z kor ko cią gu tuż nad 
zie mią, jed nak ma szy na za ha czy ła skrzyd-
łem o zie mię i roz bi ła się we wsi Za sur sko je 
ko ło miej s co woś ci Jad ri no pod Ka za niem. 
Pi lot Jó zef Le wo niew ski zgi nął, a Czes ław 

Fi li po wicz zos tał lek ko ran ny. Zbie giem oko-
licz noś ci, wy pa dek miał miej s ce dok ład nie 
rok po wy pad ku śmier tel nym Żwir ki i Wi gu ry. 
Jó zef Le wo niew ski był ro dzo nym bra tem 
Zyg mun ta Le wo niew skie go (1902-1937), lot-
ni ka ra dziec kie go, zna ne go z ak c ji po mo cy 
roz bit kom pa row ca Cze lu skin i z da le ko dys-
tan so wych prze lo tów na sa mo lo cie ANT-25, 
któ ry po niósł śmierć pod czas pró by prze lo tu 
nad bie gu nem pół noc nym...”.

Ця пер чар га за ма лод шым бра там; 
Ві кі пе дыя: „Сі гіз мунд Аляк сан д ра віч 
Ле ва неў скі — са вец кі па ляр ны лёт нік 
поль ска га па хо джань ня, брат поль ска га 
лёт ні ка Юзэ фа Ле ва неў ска га. Баць кі 
Зыг мун та Ле ва неў ска га (Тэ а фі ля і Аляк-
сан дар) па хо дзі лі з Са кол кі. У 1898 ро ку 
вы е ха лі ў Пе цяр бург у по шу ках пра цы, 
дзе й на ра дзіў ся Зыг мунт. Боль шую 
част ку дзя цін ства пра вёў у Са кол цы, 
пра ца ваў ра бо чым. Пад т ры маў баль ша-
ві коў у Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 1917 
і на ступ най гра ма дзян скай вай не. З 1918 
слу жыў у Чыр во най ар міі. З 1921 слу-
жыў у 4 ад дзе ле па вет ра най на ві га цыі 
ў Пет раг ра дзе, а з 1923 у Се ва сто паль-
скай вай ско вай шко ле мар ской аві я цыі 
(у на зем най служ бе). З 1924 на ву чаў ся 
ў гэ тай шко ле, скон чыў у 1925, пась ля 
ча го слу жыў вай ско вым пі лё там, а так-
са ма ін ст рук та рам сэ ва сто паль скай 
шко лы. Зь вяс ны 1933 пра ца ваў пі лё-
там у па ляр най аві я цыі Глаў сеў мар пу ці. 
Улет ку 1933 на гід ра са ма лё це Dor nier 
Wal зьдзей сь ніў пе ра лёт Сэ ва сто паль 
— Ха ба раўск. 13 лі пе ня 1933 знай шоў 
і ўра та ваў у ра ё не Ана ды ру на Чу кот цы 
амэ ры кан ска га пі лё та Джэй м за Ма тэр-
на, ля так яко га тра піў у ава рыю пад час 
спро бы кру гась вет на га па лё ту, і 20 лі пе-

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

працяг4

 На ма гіль нік 
Аляк сан д ра 

Ваш ке ві ча
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Сваімі вачыма

Я на нішто 
не намякаю

Правадная нядзеля
на Бацькаўшчыне

Суседнія
сталіцы

На да ры ла ся мне на мі ну лым тыд ні па бы-
ваць у дзвюх ста лі цах су сед скіх дзяр жаў 
— Мін ску і Кі е ве. Пры Са вец кім Cа ю зе 
абедз ве на зы ва лі га ра да мі-ге ро я мі. Най-
мен ні гэ тыя бы лі аб сур д ны мі, як і мно гае 
на тэ ры то рыі дзяр жа вы, што зай ма ла 
шо стую част ку зям но га ша ры ка. З та го 
ча су ўцяк ло шмат ва ды, Мінск і Кі еў даў но 
— ста лі цы не за леж ных дзяр жаў. Яны вель-
мі моц на змя ні лі ся за чвэрць ста год дзя, 
ма дэр ні за ва лі ся і на бы лі істот на ін шае 
аб ліч ча.

Мне, як ча ла ве ку з пе ры фе рыі і за кон ча-
на му пра він цы я лу па вод ле све та пог ля ду, 
вель мі цяж ка ў вя лі кіх га ра дах. Пры зна юся, 
што ў тым жа Мін ску ад чу ваю ся бе заў сё ды 
ды скам фор т на — най перш з-за бя скон-
цай плы ні ма шын, люд ско га тлу му, мі тус ні 
і веч на га спе ху. У ста лі цы яш чэ са вец кай 
Бе ла ру сі я не ка лі пра жыў пяць ме ся цаў, 
дак лад ней пра быў за пло там вай ско вай 
ву чэб кі су вя зі. Вы пус ці лі за той тэр мін у го-
рад нас — ма ла дых сал да ці каў, хі ба ра зы 
два-тры. Да лей шыя ві зі ты ў го рад на Свіс-
ла чы і знік лай у Ле ту Ня мі зе бы лі звя за ныя 
пе ра важ на з на вед ван нем фут боль ных 
мат чаў ды рок-кан цэр таў. Ад нак, ка лі ста лі 
на ста ды ё нах за бі раць бел-чыр во на-бе лыя 
сця гі, амаль пе ра стаў сю ды ез дзіць. Доб-
рых зна ё мых у Мін ску ў мя не не так і ма ла, 
а вось сяб роў у гэ тым двух мі льён ным го ра-
дзе зу сім ня ма. Бы ло па ру, ды і тыя „рас ця-
ру шы лі ся”, стра ці лі ся праз га ды...

Да бі рац ца ку ды-не будзь у бе ла ру скай 
ста лі цы пры ез джа му ча ла ве ку най ляг чэй 
на мет ро. Мін скі мет ра па лі тэн адзін з са-
мых чы стых і ўтуль ных. Пры нам сі, з тых 
15-17 мет ро све ту, у якіх мне да во дзі ла ся 
бы ваць, па ста віў бы яго ў трой ку „пры зё-
раў”. На пер шым мес цы, ка неш не, стак-
голь м скі па дзем ны цуд з яго не ве ра год-
ным пла на ван нем і ма стац кас цю.

У Кі е ве яш чэ больш тлум на, чым у Мін-
ску. Да е хаць не дас вед ча на му ча ла ве ку 
тут так са ма най ляг чэй на мет ро. Кі еў скі 
мет ра па лі тэн адзін з са мых глы бо кіх у све-
це. Па раў няц ца з ім па глы бі ні мо жа хі ба 
толь кі пе цяр бур г ская па дзем ка. Ка лі на 
эска ла та ры спу ска еш ся ў жэр ла гэ та га 
глы бін на га па дзя мел ля, ста но віц ца ні я ка-

ва та. А ка лі вы бі ра еш ся з гэ тай бя скон цай 
і гу стой люд ской плы ні на верх, ад дых ва еш-
ся асаб лі ва.

Дык вось Кі еў істот на кан т ра стуе з Мін-
скам. Тут не так чы ста, асаб лі ва ка лі адыс-
ці ад цэн т раль ных пля цаў і ву ліц. Ад нак 
у па раў нан ні з гэт кім „ме ма ры яль ным” 
і вы лі за ным Мін скам у ста лі цы Ук ра і ны 
ку ды больш жыц ця, ці як выс лаў ля ец ца 
мо ладзь, драй ву. Пра езд, да рэ чы, у кі еў-
скім мет ро каш туе 5 грыў няў, што скла дае 
прыб ліз на вось мую част ку ад на го еў ра. 
У Мін ску ён істот на да ра жэй шы — 65 
ка пе ек — прыб ліз на чвэрць та го ж еў ра. 
Хар ча ван не ў Кі е ве так са ма прык мет на 
тан ней шае і вый г рае па сма ку.

Ап ра на юц ца кі яў ля не (ці кі я не — на ват 
не ве даю, як пра віль ней ка заць) прык мет-
на больш сціп ла і бяд ней, чым на сель ні кі 
бе ла ру скай ста лі цы. Ло ску тут са праў ды 
ме ней, чым у на шых ста ліч ні каў. На ват ста-
рая ін тэ лі ген цыя ў сва іх бя рэт ках і каш нэ 
вы гля дае не як асаб лі ва сен ты мен таль на. 
У Кі е ве больш кан т ра стаў, чым у Мін ску. 
Шы коў ныя кра мы на па вер х ні і ў мет раг ра-
дзе тут су сед ні ча юць з убо гі мі жаб ра ка мі 
на ву лі цы.

Што да ты чыць мо вы, то ў Кі е ве рэ аль-
нае двух моўе — ка му ні ка цыя на поў ні цу 
ідзе і па-ўкра ін ску, і па-ру ску. Так што істэ-
рыч ная ма скоў ская пра па ган да пра ўціск 
ру скай мо вы ва Ук ра і не — аб са лют ная 
хлус ня. Ня ма праб лем і са зва ро там па-бе-
ла ру ску. Прак тыч на цэ лы час раз маў ляю 
ва Ук ра і не на сва ёй мо ве і ні ко лі не меў 
ней кіх праб лем ці не па ра зу мен ня. Што да-
ты чыць Мін ска, то за апош нія дзе сяць га-
доў тут па боль ша ла мо вы ты туль най на цыі 
— у кож ны, не та кі ча сты сю ды пры езд, 
заў ва жаю, што боль шае бе ла ру ска моў-
най рэк ла мы, час ад ча су чую род ную мо-
ву, зва ро ты на ёй вык лі ка юць адэк ват ную 
рэ ак цыю. У тым жа мет ро вы раз на ад чу-
ва ец ца, што гэ та не ней кі бе заб ліч ны са-
вец кі го рад, а бе ла ру ская ста лі ца. Ду маю, 
што мае на зі ран ні аб’ ек тыў ныя, па коль кі 
за па доз рыць у сім па тыі да „го ра да-ге роя” 
мя не цяж ка. Сло вам, ка лі та кая тэн дэн цыя 
за ха ва ец ца, то і ў Мін ску га доў праз дзе-
сяць мо жа на стаць рэ аль нае двух моўе.

Та кія знеш нія ўра жан ні ад су сед ніх ста-
ліц. Лепш, ка неш не, адзін раз уба чыць са-
мо му, чым сто ра зоў пра гэ та пра чы таць.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вя лік дзень во кам г нен ня прый шоў да 
нас з кра і ны хо ла ду і ўсту піў у пра сто ру 
цяп ла. Не каль кі ме ся цаў та му, апіс ва ю чы 
ў гэ тым мес цы над вор’е пе рад Раж джа-
ством Хры сто вым, трэ ба бы ло спа сы лац-
ца на па раў нан ні з ан г лій скім над вор’ ем 
і рас цен нем тра ві цы, якая ча кае чар го-
вай стрыж кі. Для ад ме ны за раз, ты дзень 
пе рад пра вас лаў ным Вя лі кад нем (аку рат 
на ка та ліц кі), у Вер б ную ня дзе лю вы па ла 
та кая хва ля вет ру, хо ла ду, сне гу і даж-
джу, што про ста ча ла ве ку зда ва ла ся, 
што гэ та не пер шыя дні кра са ві ка, але 
ў най леп шым вы пад ку пе ра лом лю та га 
і са ка ві ка. Сто я чы з вер бачкаю пе рад 
цар к вою, я не толь кі пра мок ад за ліў но га 
даж джу, але за мерз так, што на ступ ную 
па ло ву дня пра вёў пад коў д рай, ра ту ю чы-
ся ад пра сту ды па ра ным ма ла ком і ма лі-
на вым ча ем.

Ша лен ства над вор’я ў пе ра нос ным 
і дас лоў ным сэн се на ват бус лоў вы кі ну-

ла з пад ляш скай тэ ры то рыі. Над ма ёй 
род най вё скай лю дзі ба чы лі іх штук ча-
тыр нац цаць, двое пры се ла на сваю бус-
лян ку, але пас ля па ло вы дня ма роз най 
па го ды не стры ма лі і па ля це лі ў за ход нім 
на прам ку. Па куль іх не ві даць у вёс цы. 
Аж страх па ду маць, што ка лі яны не з’я-
вяц ца на элек т рыч ным стаў пе па ся рэ дзі-
не вё скі, та ды на род ныя прад ка зан ні пра 
знік нен не ся ла на бя руць яш чэ боль шай 
рэ аль нас ці. Гэ тае ад чу ван не на пэў на 
вель мі ві да воч нае для на ста я це ля на ша-
га пры хо да ў Вэр сто ку, які з ма літ вай 
на вед вае сва іх пры ха джан не толь кі 
ў Раж джэ ствен скі пе ры яд, але і пе рад 
Вя лі кад нем. Пры хо дзіць ён са сло вам Бо-
жым у гэ ты пуш чан скі ка нец све ту та му, 
што мно гія пры ха джа не не пе ра сту пяць 
па ро гу цар к вы на Уся ноч ную служ бу 
па пры чы не ўзро сту і хва ро бы. Та му 
ап ра ча ма літ вы ба цюш ка так са ма спа вя-
дае ня мог лых лю дзей, гра хі якіх мно гім 
лю дзям у ін шых умо вах зям но га жыц ця 
маг лі б быць узо рам ча ла ве ча га шля ху 

і згод нас ці жыц ця з улас ным сум лен нем. 
Та му ба чу і наг ля даю, як што раз ця жэй-
шым бы вае ў жы ха роў пры пуш чан скіх 
вё сак ад чу ван не ча ла ве чай ра дас ці ад 
Хры сто ва га Уваск рэ сен ня. У іх нім све таў-
с п ры ман ні ча кан не пра мі нан ня і ады хо ду 
з зям лі без ліш ня га кло па ту сва ім ся мей-
ні кам і бліз кім з’яў ля ец ца вык лі кам і спа-
дзя ван нем на Бо жую ла ску.

Пе рад на мі Пра вад ная ня дзе ля — час 
па мі нан ня прод каў і ўсве дам лен ня ім г нен-
нас ці зям но га пра мі нан ня. На вэр стоц кія 
мо гіл кі і пу стыя ву лі цы на ва коль ных сёл 
пры вя дзе яна лю дзей з усёй Поль ш чы 
і све ту. Ме на ві та на Про ва ды, а не ў Пас-
халь ную ня дзе лю суст рэ неш доў га не ба-
ча ных ад на вя скоў цаў ці ад на год каў. Пе-
ра мо га жыц ця над смер цю бач на ў гэ ты 
дзень толь кі на мес цы, дзе спа чы ва юць 
на шы прод кі. А ва кол мо гі лак і вё сак што-
раз больш і больш ле су, а што раз менш 
і менш ча ла ве ча га го ла су. І на ват птуш кі 
не як сці ша на выс пеў ва юць вес на вую 
пры га жосць. Спя ваць са мім ся бе і толь кі 

дрэ вам гэ та не тая аў ды то рыя, якая мо-
жа іх хва ліць жы ват вор ным сло вам. Та му 
на ват ня ма ка му па на зі раць і ўслу хац ца 
ў шчым лі васць ад веч най пес ні ка хан ня 
вя лі кіх сэр цаў ма лень кіх жа ва ран каў і са-
лаў ёў. Рас пас цер ці крыль цы і пе рак ру-
нуць га лоў ку ў ча ла ве чы бок, азі ра ю чы ся 
не толь кі на сваё род нае, пту шы нае 
пле мя, лю бяць гэ тыя пад неб ныя пе ю ны. 
Пе рад люд скі мі ва чы ма што раз больш 
і больш ім г лы, якая плаў на раз лі ва ец ца 
ў ту ман ную, ма лоч ную да ро гу за быц ця. 
Быц цам бяль мо на заў сё ды па віс ла сва-
ёй амор ф най струк ту рай над кра і най 
ма ёй дзі ця чай шчас лі вас ці. Ты быц цам 
яш чэ ёсць, а ўжо ця бе ня ма. Ня ма ўжо 
та го све ту, хут ка і няў моль на не бу дзе 
і нас са міх.

Пра вад ная ня дзе ля як што год пра во-
дзіць свой урок пра са мую про стую праў-
ду зям но га іс на ван ня. Толь кі кры жы зда-
юц ца быць мац ней шы мі за нас. Яны не 
вык рык ва юць свай го бо лю і бо я зі. Яны 
ў маў чан ні і па ко ры схі ля юц ца па воль на 
і да стой на пе рад ве ліч чу пры ро ды і Бо-
жай веч нас цю. Ім так са ма пат рэб ная ча-
ла ве чая апе ка і доб рая ру ка, якая ўпры-
го жыць іх квет ка мі, руч ні ка мі і сло ва мі 
ма літ вы ў час доб рых і дрэн ных спраў. 
Па мя тай ма пра лю дзей, па мя тай ма пра 
кры жы, пад якія так са ма і нас пра вя дуць 
у апош нюю зям ную да ро гу. Пра вад ная 
ня дзе ля пра во дзіць нас усіх па на шай 
Баць каў ш чы не.

Яў ген ВА ПА

У 2010 го дзе вяс ной свет на да лей пе ра-
жы ваў вя лі кую траў му. На пра ця гу не каль-
кіх тыд няў я ста ран на са чыў за на ві на мі, 
рых та ваў за пі скі. Не ве даю ча му, я за чы ніў 
іх на сем га доў у шуф ля дзе. Вяс ной 2018 
го да я зноў да іх заг ля нуў...

У вы ні ку сту дзень ска га зем лят ру су на 
Га і ці за гі ну лі 200 ты сяч ча ла век. Мі льё ны 
лю дзей стра ці лі свае да мы і ўсю сваю ма ё-
масць. На выс пе за па на ваў го лад. Рас паў-
сюдж ва лі ся эпі дэ міі. Але ў тыя га ды го лад 
і эпі дэ міі бы лі амаль што дзён най з’я вай. Не-
да я дан не люд ска га на сель ні цтва да сяг ну ла 
паў мі льяр да ча ла век. Па гэ тай пры чы не 
кож ны год па мі ра ла ад го ла ду 100 мі льё наў 
ча ла век, у боль шас ці дзя цей. Та кім чы нам, 
што дзён ны лік смя рот ных ах вяр ад го ла ду 
скла даў чвэрць мі льё на. Па вод ле спра ваз-
да чы ААН, гэ тая ліч ба па вя ліч ва ец ца. У тым 
жа дак ла дзе так са ма ад зна ча ец ца хут кі 
пра грэс смя рот нас ці, вык лі ка най ана рэк-
сі яй і бу лі мі яй. Эпі дэ мія на ват праг рэ сі руе. 
З-за ана рэк сіі 5000 лю дзей ва ўсім све це 
па мер лі. Кры ху менш з-за бу лі міі, та му што 
толь кі 3500. Ад нак ацэн кі ро сту гэ та га ты пу 
вы пад каў вык лі ка юць тры во гу. У пры ват нас-
ці, бу лі мія, якая ўклю чае ў ся бе ім пуль сіў-
нае аб жы ран не і вы рыг ван не ежы. Толь кі 
што ба ланс ежы, якая паг лы ну тая і вы кі ну-
тая сі лай са страў ні ка, у вы пад ку па цы ен та 
з бу лі мі яй мае ад моў ны ба ланс, што пры во-
дзіць да га ла дан ня. Не вель мі эстэ тыч ная, 
але вель мі трап ная ме та фа ра за ход няй 
цы ві лі за цыі.

Рэ кор ды па пу ляр нас ці та ды, як і сён ня, 
бі лі ў сус вет ных тэ ле ка на лах ку лі нар ныя 
шоў. Пуб ліч нае смак тан не, цям кан не, жуй кі 
і ад рыж кі ста лі лю бі май за баў кай мі льё наў 
еў ра пей цаў, аме ры кан цаў, аў ст ра лій цаў і ін-
шых сы тых на цый. Жрат ва пра цяг ва ла ся 
так са ма ў бу дын ку Ар га ні за цыі Аб’ яд на ных 
На цый у Нью-Йор ку — не каль кі ты сяч чы-
ноў ні каў што дзён на пра цу юць над тым, як 
да па маг чы га і тан цам. За ка зы на пі цу і гам-
бур ге ры ў блі жэй шых рэ ста ра нах ва кол 
ся дзі бы ААН па вя лі чы лі ся на 200%. Ці гэ та 
з-за гэ та га бес п ра цоўе ў Нью-Йор ку ста бі-
лі за ва ла ся на ўзроў ні 9,2% — не вя до ма. За-
тое, вя до ма, ад нак, што ва ўсёй Аме ры цы 
ўжо даў но пе ра вы сі ла 11,3%. Бяз дом ныя, 
бо бес п ра цоў ныя, блу ка лі па аме ры кан скіх 
ву лі цах і бу дуць блу каць. Ча сам спра ва 
да хо дзіць да спрэ чак па між імі. У ма іх за пі-
сках з вяс ны 2010 г. ёсць та кі за піс: «У нью-
йор к скай пя тай аве ню пас п ра ча лі ся трох 
бяз дом ных за мес ца для сну ў за ка вул ку ра-
скош на га бу ці ка на 68 ву лі цы. Умя ша ла ся 

па лі цыя. Адзін 
з бам жоў, 
па бі ты, са зла-
ма най скі ві цай, 
быў да стаў ле-
ны ў баль ні цу. 
На на ступ ны 
дзень ён пры зям ліў ся ў тым жа за ка вул ку, 
дзе ён зноў тра піў у бой ку. На гэ ты раз зла-
ма лі яму нос. Вя до ма, умя ша ла ся па лі цыя.

Вяс ной 2010 го да, як прад бач ва ец ца 
ар га ні за цы яй «Ле ка ры без ме жаў», з лі ку 
300 ты сяч лю дзей, якія жы вуць у це ні ру ін, 
ата ка ва ныя днём пол чыш ча мі мух, а ноч чу 
ку зур ка мі, цяж ка па ра не ных, зня ве ча ных 
фі зіч на і псі хіч на лю дзей — ах вяр зем лят-
ру су ў Га і ці — на пра ця гу трох ме ся цаў 
па він на бы ло па мер ці ка ля 50 ты сяч лю-
дзей. На са мой спра ве па мер ла толь кі 
30 ты сяч. Коль кі з тых, хто на стой ваў на 
тым, каб вы жыць — без ног, без рук, без 
пра цы і пад трым кі сям’і — да жы лі да сён-
няш ня га дня? І ў якіх умо вах яны жы вуць? 
З трох мі льё наў няш час ных, паз баў ле ных 
до му, на ву лі цы за ста ла ся па ло ва гэ та га 
лі ку. Да рэ чы, на ту раль на, што праб ле ма 
бяз дом нас ці па воль на вы ра ша ец ца са ма. 
Ся рэд не ста ты стыч нае жыц цё га і цян не 
пе ра вы шае 40 га доў — у ас ноў ным з-за 
па ста ян на га не да я дан ня. Аж здзіў бя рэ, 
што не да хо дзіць там да ад чай ных ак таў 
лю да ед ства. А гэ та бы ло адз на ча на ў тыя 
га ды ў Еў ро пе. Яго здзей с ніў на ту ра лі за ва-
ны ў Фран цыі кі та ец. Бы ло да ка за на, што 
спа жыў ён маз гі і гру дзі дзвюх жан чын. 
Яны пра па лі не каль кі тыд няў ра ней і знік лі 
без вест кі. У Фран цыі кож ны год пра па да-
юць без сле ду 15 ты сяч лю дзей. У мі ну лым 
го дзе гэ ты па каз чык па вя лі чыў ся на 5%. 
Але я на ніш то не на мя каю.

Ка лі Га і ці зма га ла ся з траў май ка таст ро-
фы, Еў ро па — з пас ля доў нас цю ло пан ня 
фі нан са вых бур ба лак. Адзін іта льян скі 
фут боль ны клуб у мат чы, — як па ве да мі лі 
СМІ, — на «жыц цё і смерць» быў пе ра мо-
жа ны ў апош няй хві лі не за бі тым го лам 
ан г лій ска га клу ба. Па о ла Ра ві ні, фа нат 
пе ра мо жа на га клу ба, з-за гэ та га па кон чыў 
з са бою ві до віш ч ным са ма губ ствам. Ін тэр-
нэт-фо ру мы за кі пе лі га ра чы мі ды ску сі я мі. 
Неў за ба ве ўва гу ін тэр нэт-ка ры сталь ні каў 
за ня ло пы тан не сен са цый на га тран с фе ру 
з клу ба ў клуб гуль ца ў еў ра пей скай лі зе за 
140 млн. до ла раў. Гэ та бы ло, ве ра год на, па-
раў наль на з коль кас цю га да во га бю джэ ту 
Га і ці. Але я на ніш то не на мя каю.

Мі ра слаў ГРЫ КА 
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Ме ра пры ем ствы ад кры тых 
дзвя рэй, якія бы лі на ла джа ны 
13 са ка ві ка ў Агуль на а ду ка-
цый ным лі цэі з бе ла ру скай 

мо вай на ву чан ня імя Бра ніс ла ва Та раш ке-
ві ча ў Бель ску-Пад ляш скім і 21 са ка ві ка 
ў Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы, 
па ка за лі вя лі кі па тэн цы ял на шых бел лі цэ-
яў і вя лі кую за ці каў ле насць гім на зі стаў 
з Бель ска га і Гай наў ска га па ве таў на шы мі 
аду ка цый ны мі ўста но ва мі, у якіх вык ла да-
ец ца бе ла ру ская мо ва, куль ту ра і гі сто рыя, 
што з’яў ля ец ца не сум нен ным ко зы рам 
абед звюх на ву чаль ных уста ноў. На вед-
валь ні кам лі цэ яў па каз ва лі ся пры го жыя 
клас ныя ка бі не ты з су час най тэх ні кай, 
ла ба ра то рыі, прэ зен та ва лі ся да сяг нен ні, 
які мі мо гуць пах ва ліц ца на шы бел лі цэі. На-
стаў ні кі рас па вя да лі пра ко зы ры ву чо бы 
ў бел лі цэ ях, пас пя хо вы ўдзел бел лі цэ і стаў 
у алім пі я дах і доб рыя вы ні кі на ма ту раль-
ных эк за ме нах. Бел лі цэ і сты так са ма 
ра сказ ва лі пра ко зы ры аду ка цыі ў сва іх 
лі цэ ях, вы сту па лі з бе ла ру скі мі пес ня мі 
і тан ца мі. Гім на зі стам раз да ва лі ся рэк лам-
ныя ма тэ ры я лы, якія да па мо гуць ім зра біць 
кан чат ко вы вы бар шко лы для да лей шай 
на ву кі. Ды рэк та ры Бель ска га бел лі цэя 
Ан д рэй Сце па нюк і Гай наў ска га бел лі цэя 
Ігар Лу ка шук дэ та лё ва рас па вя лі пра Дні 
ад кры тых дзвя рэй, мэ та якіх — за ах во ціць 
гім на зі стаў па сту піць у бел лі цэі.

У Бель скі бел лі цэй 
пры бы лі гім на зі сты і баць кі 
— У мі ну лым нам но га больш вуч няў, 

чым за раз, кан ча ла гім на зіі, а яш чэ ра ней 
па чат ко выя шко лы, і не ўсе ах вот ныя 
да ста ва лі ся ў агуль на а ду ка цый ныя лі цэі. 
Мы та ды ра бі лі ад бор ах вот ных ву чыц ца 
ў на шым бел лі цэі. За раз мес цаў у звыш-
гім на зіч ных шко лах у Бель ску-Пад ляш скім 
больш, чым вы пуск ні коў гім на зій у Бель-
скім па ве це. Част ка іх ра ша ец ца ву чыц ца 
ў Бе ла сто ку. Бы вае, што не ка то рыя вуч ні 
яш чэ ў пер шым кла се вяр та юц ца ў наш лі-
цэй, зне ах во ціў шы ся ву чо бай у Бе ла сто ку. 
На шы вуч ні ста но вяц ца лаў рэ а та мі і фі на лі-
ста мі прад мет ных алім пі яд і доб ра спраў ля-
юц ца з ма ту раль ны мі эк за ме на мі, што пры-
цяг вае ў наш бел лі цэй перш за ўсё вуч няў, 
якія паз ней хо чуць па сту піць у вы шэй шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы, — ска заў ды рэк-
тар Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк. 
— Ад нак ін фар ма цыю пра наш бел лі цэй 
трэ ба да нес ці да вы пуск ні коў гім на зіч ных 
школ і мы гэ та ро бім перш за ўсё пад час 
Дзён ад кры тых дзвя рэй. Сё ле та мы за пра-
сі лі ў шко лу яш чэ баць коў гім на зі стаў.

Ды рэк тар Ан д рэй Сце па нюк удак лад ніў, 
што ў яго шко ле Дзень ад кры тых дзвя рэй 
пра хо дзіў ад ра ні цы да ве ча ра. Шко лу 
на ве да лі гім на зі сты з Бель ска га па ве та. 
Спа чат ку ад бы лі ся агуль ныя спат кан ні ў гім-
на стыч най за ле бел лі цэя. Пра сваю шко лу 
і ко зы ры аду ка цыі ў ёй ра ска за лі ды рэк тар 
Сце па нюк, сам вы пуск нік бел лі цэя, сту дэнт 
Кшыш таф Алей ні чак і бел лі цэ і сты. У гэ тай 
жа за ле ад бы лі ся му зыч ныя і тан ца валь ныя 
вы ступ лен ні бел лі цэ і стаў пе рад гім на зі ста-
мі. Пас ля ма стац кай част кі гос ці на ве да лі 
школь ныя ка бі не ты, па ба чы лі тэх ні ку, якая 
ўспа ма гае аду ка цыю і перш за ўсё па зна-
ёмі лі ся з пос пе ха мі бел лі цэ і стаў. Вуч ні бел-
лі цэя рас па вя лі гім на зі стам пра свой вы езд 
у ся дзі бу Еў ра са ю за, у Страс бург, Мюн хен, 
Ве ну і ін шыя га ра ды. Лі цэ і сты га ва ры лі, 
ча му вар та па сту піць у Бель скі бел лі цэй, 
дзе ад бы ва ец ца ву чо ба бе ла ру скай мо ве, 
куль ту ры і гі сто рыі. Ве ча рам у рам ках Дзён 
ад кры тых дзвя рэй на ве даць шко лу бы лі 
за про ша ны баць кі гім на зі стаў і жы ха ры го-
ра да. Вуч ні і на стаў ні кі зна ё мі лі пры бы лых 
з да сяг нен ня мі шко лы. Баць кі гім на зі стаў 
ме лі маг чы масць па раз маў ляць з ды рэк та-
рам шко лы і на стаў ні ка мі. У Бель скім бел лі-
цэі дзей ні чае больш за трыц цаць гур т коў 
за ці каў лен няў. Воль ны час вуч ні мо гуць 
пра во дзіць у рам ках спар тыў ных за нят каў, 
ці ў ва каль ным ка лек ты ве «Спад чы на». 
У Агуль на поль скім рэй тын гу школ, ар га ні за-
ва ным ча со пі сам «Пер с пек ты вы», Бель скі 
бел лі цэй за няў 15 мес ца ў Пад ляш скім ва я-
вод стве і 4 мес ца ў Алім пій скім пад рэй тын-
гу ў на шым ва я вод стве.

— Трэ ба ска заць, што агуль на а ду ка-
цый ныя лі цэі — гэ та пад рых тоў ка да ву чо-
бы ў вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах. 
На шы вы пуск ні кі ву чац ца ў леп шых на ву-

чаль ных уста но вах Поль ш чы і ста но вяц ца 
вы пуск ні ка мі ле кар скіх ад дзя лен няў. У гэ-
тым школь ным го дзе наш ву чань стаў лаў-
рэ а там, а трох лі цэ і стаў фі на лі ста мі Алім пі-
я ды пра ва слаў ных рэ лі гій ных ве даў. Дзве 
на шы ву ча ні цы бу дуць удзель ні чаць у цэн т-
раль ным эта пе Алім пі я ды ра сій скай мо вы, 
— ска заў ды рэк тар Ан д рэй Сце па нюк.

Вуч ні Бель ска га бел лі цэя да бі лі ся так са-
ма пос пе хаў у Алім пі я дзе ве даў аб бяс печ-
нас ці і аба рон нас ці кра і ны і ў ін шых алім пі-
я дах і кон кур сах, вы ні кі якіх не ўліч ва юц ца 
ў рэй тынг школ. Па ад ным вуч ні Бель ска га 
і Гай наў ска га бел лі цэ яў ста лі лаў рэ а та мі, 
а па не каль кі вуч няў фі на лі ста мі Алім пі я ды 
бе ла ру скай мо вы. Вуч ні Бель ска га бел лі-
цэя вы бі ра юць про філь на ву чан ня ў шко ле 
і ма юць маг чы масць ву чыц ца ў кла сах з по-
лі тэх ніч ным ухі лам (дзе вя дзец ца па шы ра-
нае на ву чан не ма тэ ма ты цы, ін фар ма ты цы 
і фі зі цы), з ме ды цын скім (з па шы ра ным 
на ву чан нем бі я ло гіі і хі міі), з юры дыч на-гу-
ма ні тар ным (з боль шай коль кас цю ўро каў 
гі сто рыі, ан г лій скай і ра сій скай моў) і з эка-
на міч на-по лі тэх ніч ным (з па шы ра ным на ву-
чан нем ма тэ ма ты цы, ге аг ра фіі, ан гі лій скай 
і ра сій скай мо вам).

У Гай наў скі бел лі цэй гім на зі сты 
пры бы ва лі ў зап ла на ва ны час 
— Мы сён ня ар га ні зу ем Дзень ад кры-

тых дзвя рэй, які наз ва лі так са ма Гас цін-
ным днём, бо на шым гос цям, гім на зі стам 
з Гай наў ска га па ве та, хо чам па ка заць 
шмат лі кія на шы пра па но вы. Мы рас п ла на-
ва лі дзень прэ зен та цыі на ша га бел лі цэя 
для вуч няў па а соб ных гім на зій і за пра сі лі 
іх пры быць у на шу шко лу на кан к рэт ную 
га дзі ну, каб мож на бы ло больш да клад на 
па ка заць шко лу. Гім на зі сты, якія пры е ха лі 
зран ку, маг лі пап ла ваць у кры тым ба сей-
не, у які з на шай шко лы мож на пе рай с ці 
не вы хо дзя чы на па на дво рак. Вуч ні, якія 

пры бы лі паз ней, не маг лі ўжо пла ваць, бо 
ў вод ным пар ку па ча лі ся спар тыў ныя спа-
бор ні цтвы па пла ван ні, — ска заў ды рэк тар 
Гай наў ска га бел лі цэя Ігар Лу ка шук.

Паз ней гім на зі стаў за пра сі лі па гля дзець 
вя лі кую гім на стыч ную за лу і за лу для трэ-
ні ро вак. У ак та вай за ле шко лы ад бы лі ся 
спат кан ні з ды рэк та рам Іга рам Лу ка шу ком 
і на стаў ні ка мі, якія ра сказ ва лі пра вы со кі 
ўзро вень на ву чан ня ў Гай наў скім бел лі цэі, 
пос пе хі бел лі цэ і стаў у прад мет ных алім пі-
я дах і доб рыя вы ні кі вы пуск ні коў бел лі цэя 
на ма ту раль ных эк за ме нах. Пе рад гім на зі-
ста мі зай маль на вы сту пі лі школь ны ка лек-
тыў «Зніч ка» і тан ца валь ны ка лек тыў з на-
род ны мі бе ла ру скі мі тан ца мі. За про ша ныя 
вуч ні на ве да лі па а соб ныя школь ныя ка бі-
не ты, дзе на стаў ні кі і бел лі цэ і сты рас па вя-
да лі пра ву чо бу па кан к рэт ных прад ме тах, 
па каз ва лі доб рыя ўмо вы аду ка цыі ў Гай-
наў скім бел лі цэі і перш за ўсё зап ра ша лі 
па сту паць у сваю шко лу. У Гай наў скім 
бел лі цэі дзей ні ча юць гур т кі, якія рых ту юць 
вуч няў да алім пі яд і кон кур саў, гур т кі за ці-
каў лен няў, між ін шым, іка на піс ны. Лі цэ і сты 
мо гуць зай мац ца ў тан ца валь ным ка лек ты-
ве або ўдзель ні чаць у рэ пе ты цы ях ва каль-
на га ка лек ты ву «Зніч ка».

— Мы па каз ва ем вель мі доб рыя ўмо-
вы аду ка цыі ў на шым Ком п лек се школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо вы і звяр та ем ува гу на вы со кі ўзро вень 
на ву чан ня ў на шай шко ле. Ча со піс «Пер с-
пек ты вы» ў рэй тын гу агуль на а ду ка цый ных 
школ прыз на чыў на ша му бел лі цэю ся рэб-
ра ную адз на ку за пос пе хі ў алім пі я дах, 
на ву цы і ін шых дзя лян ках, перш за ўсё за 
доб рыя вы ні кі на ма ту раль ных эк за ме нах, 
якія год та му на зад зда ло 97% вы пуск ні-
коў на ша га бел лі цэя, ка лі ся рэд няя для 
агуль на а ду ка цый ных лі цэ яў у Пад ляш скім 
ва я вод стве скла ла 86%. У Алім пій скім 
рэй тын гу ча со пі са «Пер с пек ты вы» на ша 

шко ла за ня ла дру гое мес ца ў ва я вод стве 
і 20 мес ца ў кра і не. Вы со кі ўзро вень на ву-
чан ня ў на шым бел лі цэі су па дае з доб рай 
ат мас фе рай у шко ле, якая дае вуч ням 
па чуц цё бяс печ нас ці. На шы лі цэ і сты 
ма юць маг чы масць раз гор т ваць свае за-
ці каў лен ні пад час шмат лі кіх да дат ко вых 
за нят каў. Мы так са ма рэ а лі зу ем аў тар скія 
пра гра мы ін ды ві ду аль най да па мо гі вуч ням, 
якія рых ту юц ца да алім пі яд і кон кур саў. 
Сён ня гім на зі сты маг лі па гля дзець вель мі 
доб ра аб ста ля ва ныя фі зіч ны і хі міч ны ла-
ба ра то рыі і ка бі не ты, бі я ла гіч ны ка бі нет 
з якас ны мі мік ра ско па мі і астат нія клас-
ныя ка бі не ты, аб ста ля ва ныя су час най 
тэх ні кай. На ла дзі лі мы су пра цоў ні цтва 
з гай наў скім ад дзя лен нем По лі тэх ніч на га 
ін сты ту та ў Бе ла сто ку, яко га ла ба ра то рыі 
зна хо дзяц ца по бач на шай шко лы і на шы 
вуч ні пад час не ка то рых за нят каў бу дуць 
маг лі імі ка ры стац ца пад кі рун кам на ву-
ко вых кад раў ін сты ту та. У на шай шко ле 
за нят кі фіз куль ту ры ад бы ва юц ца ў вя лі кай 
і доб ра аб ста ля ва най гім на стыч най за ле 
і на спар тыў най пля цоў цы «Ор лік», якой 
мы ка ры ста ем ся ра зам з су сед няй шко-
лай, так са ма і ў зі мо вы час. Вуч ні на шай 
шко лы зай ма юц ца на кры тым ба сей не, 
у які мо жам ува хо дзіць не пас рэд на праз 
гім на стыч ную за лу. У на шай шко ле ёсць 
маг чы масць зай мац ца ў філь ма вым круж-
ку, дзе лі цэ і сты ву чац ца зды маць філь мы, 
зна ё міц ца з пра цай жур на лі стаў. Ад нак 
перш за ўсё важ ная ат мас фе ра ў шко ле, 
бо на ша шко ла дзей ні чае як дру гі дом. 
У нас ад кры ты ка вяр ня і чы таль ня, дзе 
вуч ні мо гуць спа ты кац ца, зай мац ца або 
ад па чы ваць. У на шай шко ле ро бім стаў ку 
так са ма на са ма раз віц цё, а тое, што вуч ні 
ву чац ца бе ла ру скай мо ве, куль ту ры і гі сто-
рыі на ша га рэ гі ё на, гэ та адзін з най важ-
ней шых ко зы раў на ша га бел лі цэя. Па між 
на шым лі цэ ем і Бель скім бел лі цэ ем ня ма 
са пер ні цтва, толь кі ат мас фе ра су пра цоў ні-
цтва, якая бу дзе раз гор т вац ца, — ска заў 
ды рэк тар Ігар Лу ка шук. — У на шым лі цэі 
пла ну ем ар га ні за ваць тры пер шыя кла сы. 
На шы вуч ні ў пер шым паў год дзі пер ша га 
кла са кан чат ко ва са мі ства ра юць ін ды ві-
ду аль ны аду ка цый ны про філь, за леж на 
ад сва іх за ці каў лен няў і з улі кам бу ду чай 
ву чо бу ў вы шэй шых на ву чаль ных уста но-
вах. Та ко га спо са бу аду ка цыі ня ма ў ні я кім 
ін шым лі цэі ў Пад ляш скім ва я вод стве. Ву-
чань паз ней у па вя лі ча най коль кас ці га дзін 
у ты дзень мо жа ву чыц ца на пры клад хі міі, 
ма тэ ма ты цы і ве дам аб гра мад стве або 
на пры клад бі я ло гіі, ма тэ ма ты цы і гі сто рыі. 
Гэ та толь кі та кія прык ла ды, бо кож ны ву-
чань са ма стой на бу дуе са бе про філь на ву-
чан ня, а мы да па ма га ем ім у гэ тым.

Ах вот ныя ву чыц ца ў на шых бел лі цэ ях 
па він ны па да ваць за яў кі да 22 чэр ве ня 
2018 го да.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Зап ра ша ем 
у на шы бел лі цэі

 Ды рэк тар Гай наў ска га бел лі цэя Ігар Лу ка шук спа ты ка ец ца з вуч ня мі мяс цо вай гім на зіі № 2
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ня тран с пар та ваў яго ў Ноўм на Аляс цы. 
Уво се ні 1933 браў удзел у агі та цый ных 
вы ле тах ва Ўкра і не. У лю тым 1934 з дву-
ма ін шы мі лёт ні ка мі на кі ра ваў ся ў ЗША, 
каб за ку піць са ма лё ты «Con so li da ted 
Fle et s ter» дзе ля эва ку а цыі рэш так эк с пэ-
ды цыі па ра хо ду «Ча лю скін». 29 са ка ві ка 
1934 на ад ным зь іх вы ле цеў з Ноў му. 
Ад нак са ма лёт з-за аб ле дзя нень ня разь-
біў ся пад час вы му ша най па сад кі ў вёс цы 
Ван ка рэм на Чу кот цы, дзе зна хо дзі ла ся 
ба за ра таў ні коў. За ад ва гу ў гэ тай эк с-
пэ ды цыі Ле ва неў скі, тым ня ме ней, быў 
уга на ра ва ны 20 кра са ві ка 1934 зь яш чэ 
6 лёт ні ка мі звань нем Ге рою Са вец ка га 
Са ю зу. З 1934 на ву чаў ся ў Ака дэ міі па-
вет ра ных сі лаў імя Жу коў ска га. Быў пер-
шым пі лё там, які ап ра ца ваў плян пе ра лё-
ту з СССР у ЗША праз Паў ноч ны по люс. 
Улет ку 1936 вы е хаў у ЗША, дзе за ку піў 
гід ра са ма лёт «Vul tee V-1A», на якім 5 
жніў ня — 13 ве рась ня 1936 пе ра ля цеў 
з Лос-Ан джэ лес праз Сан-Фран цы ска, 
Уэ лен, Якуцк і Сьвяр д лоўск у Маск ву. 
Увес ну 1937 вып ра боў ваў у Се ва сто па лі 
на бы тыя ў ЗША са ма лёт-ам фі бію «S-43» 
і гід ра са ма лёт «Do ug las DF». 12 жніў ня 
1937 прад п ры няў спро бу пе ра лё ту праз 
Паў ноч ны по люс з Маск вы ў Фэ ар бэнкс 
ча ты рох ру ка ві ко вым са ма лё там DB-A N-
209 на ча ле экі па жу зь яш чэ 5 лёт ні ка мі. 
13 жніў ня а 13:40 ля так пе ра сёк по люс, 
але а 14:32 ка ман да па ве да мі ла пра ад-
мо ву скрай ня га пра ва га ру ха ві ка, пась ля 
ча го са ма лёт зьнік бязь ве стак і так і ня 
быў вы яў ле ны. Хут чэй за ўсё, ён разь біў-
ся ля ўзьбя рэж жа Аля скі”.

Да гэ та га трэ ба да даць, што ме на ві та 
пас ля ра та ван ня экі па жа „Ча лю скі на” 
бы лі ўве дзе ны зван ні Ге роя Са вец ка га 
Са ю за і Зыг мунт Ле ва неў скі быў дру гім 
у спі ску пер шых уз на га ро джа ных. Ак ра-
мя та го ў СССР бы лі вы пуш ча ны ад мыс-
ло выя паш то выя мар кі з вы я вай Зыг мун-
та Ле ва неў ска га.

А ця пер вяр та ю ся на Вай ско выя Па-
вон з кі. Маю ўва гу пры цяг нуў на ма гіль нік 
з вы я вай ад к ры тай кні гі; заг ля нуў на яе 
ста рон кі, а там — проз віш ча Аляк сан д ра 
Ваш ке ві ча... Выт рым кі з Ві кі пе дыі: „Аляк-
сандр Аляк сан д ра віч Ваш ке віч на ра дзіў-
ся 15 (28) жніў ня 1901 го да ў вёс цы Бе-
ла ве жа Гро дзен скай гу бер ні, Ра сій скай 
ім пе рыі (ця пер Бе ла стоц кае ва я вод ства, 
Поль ш ча) у бе ла ру скай ся лян скай сям’і. 
Пра ца ваў на па ра вым млы не. У 1919 го-
дзе Ваш ке віч быў прыз ва ны ў ра ды Чыр-
во най Ар міі таш кен ц кім гар ва ен ка ма там 
Уз бек скай ССР. З каст рыч ні ка 1919 па 
кра са вік 1920 на ву чаў ся ў ку ля мёт най 
шко ле. Удзель ні чаў у Гра ма дзян скай 
вай не. У 1922—1924 га дах на ву чаў ся ў Ва-
ен най пя хот най шко ле ў Сма лен ску, ат-
ры маў зван не лей тэ нан та. У 1938—1942 

вы кон ваў аба вяз кі на чаль ні ка ад дзе лу 
на ву чан ня ў Ва ен най ака дэ міі імя Фрун-
зэ ў Маск ве, ад на час на ву чыў шы ся ў ёй 
(скон чыў у 1942). З 1943 го да пры маў 
удзел у ба ях на фран тах Вя лі кай Ай чын-
най вай ны. У ноч на 27 ве рас ня 1943 
па спя хо ва ар га ні за ваў пе рап ра ву праз 
Дняп ро ў ра ё не ся ла Дняп ро ва ка мен ка 
(Вер х нед няп роў скі ра ён, Днеп ра пят роў-
ская воб ласць); без стра таў у жы вой сі ле 
і тэх ні цы полк за ма ца ваў ся на плац дар ме 
і пра цяг нуў на ступ. Ука зам Прэ зі ды у ма 
Вяр хоў на га Са ве та СССР ад 26 каст-
рыч ні ка 1943 за ўме лае ка ман да ван не 
страл ко вым пал ком, узор нае вы ка нан не 
ба я вых за дан няў ка ман да ван ня на фрон-
це ба раць бы з ня мец ка-фа шыс ц кі мі 
за хоп ні ка мі і пра яў ле ныя пры гэ тым муж-
насць і ге ра ізм пад пал коў ні ку Аляк сан д ру 
Аляк сан д ра ві чу Ваш ке ві чу прыс во е на 
зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за з уру чэн-
нем ор дэ на Ле ні на і ме да лі «За ла тая зор-
ка». У ве рас ні 1944 у зван ні пал коў ні ка 
быў на кі ра ва ны ў Вой ска Поль скае. 22 
ве рас ня 1944 ар га ні за ваў і ўзна ча ліў 5 ды-
ві зію пя хо ты. Ды ві зія пад яго кі раў ні цтвам 
(у скла дзе 2 ар міі Вой ска Поль ска га) 
узя ла ўдзел у за ця тых ба ях пад Баў цэ нам 
у кра са ві ку 1945. У ра ё не мяс цо вас ці Таў-
эр штаб 5-й ды ві зіі пя хо ты быў ак ру жа ны 
ня мец кі мі вой ска мі; 21 кра са ві ка 1945 
цяж ка па ра не ны Аляк сандр Ваш ке віч тра-
піў у па лон. На на ступ ны дзень ка та ва ны 
і за бі ты. Зня ве ча ны труп быў зной дзе ны 
толь кі 4 мая ў ле се не па да лёк ад Штыф-
т ш ве зэ. Па ха ва ны ў Вар ша ве на Па вон з-
каў скіх мо гіл ках 28 мая 1945 го да”.

Мож на бы ло б на гэ тым спы ніць ра-
сказ пра ге не ра ла Ваш ке ві ча, ад нак да 
яго вар та кры ху да даць. У Бе ла ве жы 
ця гам не каль кіх га доў ад на з га лоў ных 
ву ліц бы ла наз ва на яго ным імем; ця пер 
ёй вер ну та ра ней шая наз ва Ста чок. Маг-
чы ма та му, што так пат ра ба ва ла на ша 
Мі ні стэр ства праў ды, бо... У нэ це знай-
шоў я да дат ко вы ра сказ пра ўра джэн ца 
Бе ла ве жы; „Przeg ląd Lu bań ski; Re gio nal ny 
Por tal In for ma cyj ny” так пі ша: „Ge ne rał Ka-
rol Świer czew ski — Wal ter, któ ry do wo dził 
swo i mi jed nos t ka mi [2 Ар мі яй Вой ска поль-
ска га] w pi jac kim zwi dzie, zab ro nił od w ro tu, 
po nie waż chciał sa mo dziel nie zdo być Drez-
no. W wy łom, któ ry pow s tał mię dzy posz cze-
gól ny mi jed nos t ka mi WP, wys łał 5 Dy wiz ję 
Pie cho ty. Dy wiz ja ta, do wo dzo na przez wy bit-
ne go do wód cę ge ne ra ła Alek san d ra Wasz kie-
wi cza, któ ry sprze ci wiał się nie jed nok rot nie 
bez sen sow nym roz ka zom Świer czew skie-
go, nie po do ła ła do bo ro wym jed nos t kom 
SS i Weh r mach tu. Dos ta ła się w ok rą że nie 
i przesz ła do ob ro ny. Nies te ty jed nos t ki nie-
miec kie pod do wódz t wem ge ne ra ła-ma jo ra 
Her man na von Bro ni kow skie go, sze fa tzw. 
Zgru po wa nia Zgo rze lec kie go, któ re wcho-

dzi ło w skład Ar mii Mit te fel d mar szał ka 
Schor ne ra, za cis nę ły pier ś cień wo kół 5 Dy-
wiz ji Pie cho ty WP. W re zul ta cie ca ły sztab 5 
DP dos tał się do nie wo li pod Ta u er i zos tał 
wy mor do wa ny przez żoł nie rzy von Bro ni kow-
skie go, po dob nie jak pol s cy żoł nie rze w Pod-
ga jach zi mą 1945. Pa ra dok sem jest, że gen. 
Her mann von Bro ni kow ski był z po cho dze-
nia Po la kiem, po dob nie zresz tą jak gen. SS 
Erich von dem Bach-Że lew ski, na roz kaz 
któ re go mor do wa no pow s tań ców War sza wy 
i właś nie pol skich żoł nie rzy w Pod ga jach. [...] 
Frag men ty pro to ko łu sek c ji zwłok ge ne ra ła 
Alek san d ra Wasz kie wi cza, któ re go cia ło zna-
le zio no 04.05.1945 ro ku w le sie ko ło miej s-
co woś ci Stif t wiess: „Na pod s ta wie og lę dzin 
le kar skich... stwier dzo no, że za ży cia był mę-
czo ny i bi ty tę pym na rzę dziem... . Za ży cia 
wyr ż nię to mu le we oko i po wie kę, a pra we 
wyk łu to. Nas tęp nie ude rzo ny tę pym, wiel kim 
na rzę dziem w oko li cę czo ła, któ re to ude-
rze nie spo wo do wa ło cał ko wi te znisz cze nie 
móz gu i zła ma nie pod s ta wy czasz ki, w wy ni-
ku cze go nas tą pił zgon”. Ge ne rał Alek san der 
Wasz kie wicz miał w chwi li śmier ci 44 la ta, 
był zde cy do wa nym, od waż nym i ma ją cym 
sza cu nek wśród żoł nie rzy do wód cą. Być 
mo że Świer czew ski spec jal nie wys łał je go 

Пры за бы тыя 

ге роі

i do wo dzo ną przez nie go dy wiz ję na pew ną 
śmierć. Wasz kie wicz mógł bo wiem po woj-
nie być je go kon ku ren tem, tym bar dziej że 
Wal te ra nie na wi dzi li nie mal wszys cy żoł nie-
rze, od sze re gow ca w woj skach pol skich i ra-
dziec kich pop rzez ofi  ce rów i do wódz t wo WP, 
na mar szał kach Ko nie wie i Żu ko wie skoń-
czyw szy. Po dob no Świer czew skie go lu bił za 
to sam Sta lin i do tąd nie wia do mo właś ci wie 
dla cze go. Pe wien ofi  cer WP, któ ry słu żył u bo-
ku gen. Wasz kie wi cza, w przyp ły wie wspom-
nień wyz nał, że kie dy do wie dział się o śmier-
ci Świer czew skie go pod Ba lig ro dem, w dwa 
la ta po rze zi na Łu ży cach, po czuł og rom ną 
ul gę: „Znów uwie rzy łem w Bo ga i je go spra-
wied li wość” — miał po wie dzieć ów ofi  cer”.

Та кія люд скія лё сы. Не па да ла ся б 
сям’я Ваш ке ві чаў у бе жан ства, не стаў 
бы мо жа Аляк сандр вы со ка га ран гу ка-
ман дзі рам. Сям’ю Ле ва неў скіх так са ма 
мож на лі чыць бе жан ца мі, бо ў ка го ж Зыг-
мунт пра во дзіў бы дзя цін ства ў Са кол цы. 
І ча ка юць па рэш т кі на шых ге рой скіх 
зем ля коў Бо жай спра вяд лі вас ці па шы ро-
кім све це, ку ды тра пі лі яны па во лі лё су; 
і част ко ва па сва ёй во лі так са ма.

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

1 працяг
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Вы стаў ка 
„Гафт і ка рун кі”
23 са ка ві ка гэ та га го да ў Гай наў скім 

до ме куль ту ры ад к ры лі вы стаў ку пад 
за га лоў кам „Гафт і ка рун кі Гай наў ска-
га па ве та — 2018”. Яна скла да ец ца са 
шмат лі кіх пры го жых прац, між ін шым, 
сур вэт і сур вэ так (іх бы ло най больш), 
ма ка так, фі ра нак, ікон, пар т рэ таў, аб ру-
саў (на столь ні каў), ды ва ноў, вы шы ва-
ных ка шуль і вы шы ва ных па ду ша чак. 
Ся род трыц ца ці ўдзель ні каў кон кур су 
пе ра важ ную боль шасць скла да лі жан-
чы ны, але бы ло і трох муж чын з Гай-
наў кі.

Ар га ні за тар — ГДК — вы даў ка ля ро-
вы бук лет эк с па на ва ных прац. Змеш ча-
ны ў ім проз віш чы аў та раў прац, але не-
вя до ма ад куль яны — хто з іх з Гай наў кі, 
а хто з той ці ін шай вё скі. Мне вя до ма, 
што з На раў чан скай гмі ны свае пра цы 
дас ла лі шэсць жан чын (і ўсе яны пе-
ра лі ча ны ў бук ле це): Га лі на Бі рыц кая, 
Мал га жа та Краў чык і Люд мі ла Зда ноў-
ская з вё скі Плян та, Ма рыя Ка раль чук 
і Іа лан та Ту ра сін ская з Но вай Лу кі ды 
Ве ра Осяк з Пад ляў ко ва. Свае пра цы 
пры вез ла так са ма Кры сты на Гры га рук 
з Ор лі Бель скай гмі ны (яна ўра джэн ка 
вё скі Бяр нац кі Мост На раў чан скай гмі-
ны). Тра ды цый на ўжо най больш вы шы-
валь ш чыц удзель ні ча ла з го ра да Гай-
наў кі — 21.

Сё лет нюю вы стаў ку ма стац ка га 
ру ка дзел ля жы ха роў Гай наў ш чы ны 
мож на гля дзець у ГДК да 3 мая гэ та га 
го да. Ды рэк тар і ін ст рук тар кі ГДК зап-
ра ша юць. 

Па га ра чых сля дах
Зак ры лі кра му ра ней 
выз на ча на га ча су
Бы ла су бо та 31 са ка ві ка гэ та га го да 

і пра дук то вая кра ма ГС у Ста рым Ляў-
ко ве На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та ме ла пра ца ваць да 14-й га дзі ны 
пас ля абе ду. Так бы ло над ру ка ва на на 
кар т цы, прык ле е най да дзвя рэй ма га зі-
на. Я пры е хаў на ро ва ры а га дзі не 13.45 
і дзве ры кра мы бы лі ўжо за кры ты. Пра-
даў ш чы ца бы ла ўся рэ дзі не, яе ро вар 
ста яў ля фа сад най сця ны кра мы. Я кры-
ху па ча каў пе рад бу дын кам. Ду маў, што 
кра му яш чэ ад к ры юць.

Да кра мы пры бя га лі ма ла дыя су-
се дзі і ту за лі за дзвяр ную клям ку. Так 
яно ёсць, што хто жы ве най б лі жэй ад 
яе, той пры хо дзіць у апош нюю хві лі ну. 
Як я заў ва жаю, на по езд вель мі ча ста 
спаз ня юц ца тыя асо бы, якія жы вуць по-
бач або бліз ка чы гу нач на га вак за ла.

І вось а га дзі не 13.50 дзве ры ад кры-
ла пра даў ш чы ца і ска за ла нам, каб іш лі 
са бе да до му — кра ма зак ры та. Ця пер 
ёсць та кі за кон, што яна па він на вый с ці 
з кра мы да клад на а га дзі не 14-й. За раз 
яна ро біць пад лік утар га ва ных гро шай. 
Мы, ня дош лыя па куп ні кі, як ка жуць, за-
ста лі ся на лё дзе. Пай ш лі не за да во ле-
ныя да до му, бо без па ку пак і што важ-
на — без хар чо вых пра дук таў. А пе рад 
на мі воль ныя свя точ ныя дні. Са Ста ро-
га Ляў ко ва да блі жэй шай пра дук то вай 
кра мы ў На раў цы што там — рап там 8 
кі ла мет раў. Па да ро зе ў На раў ку ёсць 
пап раў дзе пра дук то вая кра ма ў вёс цы 
Плян та, але яна ў су бо ту пра цуе ўся го 
дзве га дзі ны — ад 9-й да 11-й.

Мне ці ка ва, хто тут „за кон ны” — кра-
ма па він на пра ца ваць да 14-й, а яе зак-
ры лі ра ней. На дру гі дзень мне ска за лі 
зна ё мыя, што 31 са ка ві ка г.г. кра му 
ў Ста рым Ляў ко ве зак ры лі на паў га-
дзі ны ра ней выз на ча на га ча су і яш чэ 
га во раць пра за кон. Моў, хай ве да юць. 
За кон дык за кон. Най лепш за ко нам 
у па куп ні ка!

На ад к рыц цё кра мы ляў коў цам і не 
толь кі ім прый ш ло ся ча каць да 3 кра-
са ві ка — гэ та ўжо пас ля ка та ліц кіх ве лі-
код ных свя таў. 

(яц)

У сту дэн ц кія га ды я жыў у Бе ла сто ку 
ў ін тэр на це па ву лі цы Кра каў скай (на 
здымку). Год я жыў у па коі ну мар 414 на 
чац вёр тым па вер се, а ча ты ры га ды — на 
трэ цім па вер се ў па коі 330. Усе пяць га-
доў я жыў у па коі ра зам з Аляк се ем, які 
быў ро дам з Мен ска. На пер шым па вер-
се жыў мой доб ры сяб ра з бел лі цэя Ан д-
рэй, які ез дзіў на ка ляс цы. Мы жы лі вель-
мі спа кой на, ча ста на вед ва лі Ан д рэя, 
ра зам рых та ва лі абе ды, ра зам ву чы лі ся 
і ха дзі лі на за нят кі ва ўні вер сі тэт. Усё бы-
ло спа кой на па куль на чац вёр тым кур се 
не прый шоў Ко ля з Гай наў кі — мой ра-
вес нік. Ён па чаў жыць у ад ным па коі з Ан-
д рэ ем. Не ка жу, што гэ та дрэн на, што ён 
з’я віў ся, на ад ва рот, па зі тыў на раск ру ціў 
наш сяб роў скі ку ток. Ча му? Ме на ві та мы, 
да гэ туль спа кой ныя сту дэн ты, зуб ры лі 
ад се сіі да се сіі. Не ка жу, ча сам мы ха дзі-
лі на ды ска тэ кі, а раз на Юр’я сяб ры за-
вя лі мя не ў клуб «Ка ра о ке» і я, кры ху вы-
піў шы для ад ва гі, пра спя ваў пес ню «Zaw-
sze tam gdzie Ty» гур ту «La dy Pank». Але 
да вай це ра ска жу пра Ко лю.

ДЫ ДЖЭЙ КО ЛЯ

Ка лі Ко ля пас ля вы хад ных пры яз джаў 
у ін тэр нат дык вах цёр кі га ва ры лі:

— Ar tys ta przy je chał.

Гэ та дзя ку ю чы яго да ра го му на гэ ты 
час кам п’ ю та ру, які та ды, у 2004 го дзе, 
каш та ваў 5 ты сяч зло тых. З кам п’ ю та ра 
Ко ля пу скаў му зы ку, якой мы да гэ тай 
па ры на ват не чу лі. Мы слу ха лі та кіх гур-
тоў, як «Н.Р.М.», «Уліс», «B:N:», а ў най-
боль шым па ры ве гур тоў «Ас» ці «Пры-
ма кі». А Ко ля слу хаў за меж нае тэх на. 
Ён вель мі лю біў тэх на ў вы ка нан ні Pa ki to 
(Жу лье на Ра у ні), та му мы яго ах рыс ці лі 
па-свой му, па-пад ляш ску — Ко ля Па кі-
цюк. Да рэ чы, Ко ля, як на ле жыць жы ха ру 
Гай наў кі, раз маў ляў на пад ляш скім ды я-
лек це і гэ та га не са ро меў ся. Ап ра ча слу-
хан ня му зы кі тэх на, сам яе ства раў пры 
да па мо зе кам п’ ю тар най пра гра мы і ўсё 
на маў ляў:

— Да вай, я пе ра пі шу та бе на дыск 
сваю му зы ку.

Я ад нек ваў ся, ка жу чы, што я не фа нат 
тэх на. Раз я ска заў:

— А да вай я та бе па стаў лю сваю му-
зы ку, — і пус ціў яму дыск ру скай гру пы 
«Лю бэ».

Ко лі так спа да ба ла ся, што пе ра пі саў 
усе ад мя не кам пакт-ды скі гур ту «Лю бэ». 
Раз ад рэ ка мен да ваў мя не свай му сяб ру, 
яко га зваў Мру ва. Па каз ва ю чы на мя не 
ру кой, Ко ля ска заў:

— Гэ ты госць мае мно га доб рай ру-
скай му зы кі

Мру ва з па ва гай па ціс нуў мне ру ку. 
Ад гэ тай па ры на ўвесь ін тэр нат гу ча ла 
гру па «Лю бэ».

СТУ ДЭН Ц КІЯ ІМ П РЭ ЗЫ

Ко ля ча ста ра біў ім п рэ зы, на якія зап-
ра шаў на ват больш за 30 ча ла век. Ён 
вель мі лёг ка на ладж ваў кан так ты з жа но-
чым по лам, та му на ім п рэ зах бы ло да во лі 
мно га сту дэн так. Ко ля ўсіх ча ста ваў бе-
ла веж скай са ма гон кай і свой скі мі прыс-
ма ка мі ты пу каў ба са з дзі ка ці паш тэт 
з ка зу лі. А вян д лі ны ў яго быў поў ны ха-
ла дзіль нік. Раз мы ў Ко лі вы пі ва лі ад 6 га-

дзі ны ве ча ра да 6 ра ні цы. Вы пі ваў з на мі 
Ко лін сва як, но вень кі сту дэнт ан г лій скай 
фі ла ло гіі, які на дру гі дзень зда ваў эк за-
мен. Пас ля эк за ме наў я яго спы таў:

— І што здаў эк за мен?

— Здаў, а як жа.

КО ЛЯ-ВЫК ЛАД ЧЫК

Да рэ чы, Ко ля быў сту дэн там гі сто рыі. 
Ву чыў ся доб ра, ат рым лі ваў сты пен дыю, 
за якую куп ляў кні гі і га рэл ку. Бы лі ў яго 
дзве па лі цы кніг. У час, ка лі мы вы пі ва лі, 
ён вык лю чаў му зы ку і ра біў да клад на 
тэ му пра чы та най апош нім ча сам кні гі. 
Яго лю бі мы мі гі ста рыч ны мі ге ро я мі бы лі 
ка роль Поль ш чы Стась Па ня тоў скі, ца-
ры ца Ка ця ры на II і Юзэк Ста лін (так іх 
Ко ля на зы ваў). Ён га дзі на мі нам пра іх 
ра сказ ваў, а мы слу ха лі ра зя віў шы ра ты 
і не да вя ра лі, што Ка ця ры на ІІ і Стась 
Па ня тоў скі бы лі ка хан ка мі або Ка ця ры-
на ІІ ра бі ла секс з ка нём. Да та го лі ла ся 
бе ла веж ская са ма гон ка, якую за кус ва лі 
каў ба сой з дзі ка. Ко ля ве даў мно га гі ста-
рыч ных ці ка ві нак, а мы про ста здзіў ля лі-
ся на но выя гі ста рыч ныя фак ты.

КО ЛЯ-СПАР Т С МЕН

Ко ля не ха дзіў у трэ на жор ны зал, 
толь кі сам у па коі ча ста ра біў гім на сты-
ку. Ён заў сё ды меў моц ныя ру кі і ка лі ду-
жаў ся на ру кі дык заў сё ды вый г ра ваў.

Раз да Ко лі на га сяб ра па па коі прый-
шоў сту дэнт з Ча ч ні, каб да па маг чы 
яму па ру скай лі та ра ту ры. Ча чэ нец 
гля нуў на чар ня ва га, смуг ля ва га Ко лю 
і ска заў:

— Му сіць ты наш.

Ка лі Ко ля ра ска заў пра гэ та, мы доў га 
смя я лі ся.

Ка лі ў 2009 го дзе Ко ля аба ра ніў ма-
гіст ра ту ру, вяр нуў ся ў род ную Гай наў ку 
і слых пра яго пра паў. У 2014 го дзе ў фір-
му, дзе я пра ца ваў, пры яз джаў ша фёр 
з Гай наў кі. Я за пы таў у яго, ці ён ве дае 
Ко лю.

— А хто яго не ве дае! Яго ўся Гай наў-
ка ве дае! Шчы ры хло пец, гас цін ны, і баб-
нік заў зя ты!

Год на зад я ў тэ ле фон най кніж цы 
знай шоў проз віш ча яго сям’і і паз ва ніў. 
Адаз ва ла ся яго ма ці:

— За раз я пак лі чу Ко лю.

У цёп лы лі пень скі дзень да мо ві лі ся на 
пі ва ў Бе ла сто ку. Рас се лі ся ў бе ла стоц-
кай ста ло вай і пы таю:

— Ко ля, а кні гі яш чэ чы та еш?

— Рэд ка. Не маю на тое ча су.

Ко ля ад крыў ін тэр нэт ную кра му, 
пра дае кам п’ ю тар ныя пры ла ды. Біз нес 
сла ба яму ідзе, та му што кан ку рэн цыя 
ў гэ тым сек та ры вя лі кая

— Мо за мя жу вы е ду...

— Гу ля еш, бу я ніш яш чэ?

— Рэд ка. Ня ма з кім. Мае ра вес ні кі 
па вы яз джа лі з Гай наў кі, за ста лі ся ма лод-
шыя на 15 га доў, а гэ та ўжо не кам па нія. 
Да рэ чы, жы ву з баць ка мі ў ад ной ква тэ-
ры дык і я па чаў ца ніць спа кой

— А ту жыш па на шых ча сах?

— А як жа. Фай на ка лісь бы ло. Шка-
да, што раз бу ры лі наш ін тэр нат.

Са праў ды, за раз на мес цы ста ро га 
сту дэн ц ка га ін тэр на та на Кра каў скай 
ста іць но вы блёк.

Ус пом ні лі мы ста рыя доб рыя ча сы, 
ка лі жы лі ў ін тэр на це па ву лі цы Кра каў-
скай, як та ды бы ло ве се ла. А за раз нам 
ужо пад со рак. Эх, бя жыць той час! Ко ля 
не як спа кай ней шы стаў ды і я так са ма.

— Ста рая гвар дыя не ржа вее, — Ко ля 
моц на па ціс н ўу мне ру ку і сеў у апош ні 
гай наў скі аў то бус.

Сум на не як ста ла. А ча му я пі шу пра 
Ко лю? Та му, што ён раск ру ціў на шу 
спа кой ную кам па нію, унёс нам свой пад-
ляш скі ка ла рыт. Не вер неш даў ніх га доў. 
Да рос лае жыц цё мае сваё пра ва. А час 
бя жыць, бя жыць...

(бюк)

МОЙ СЯ БАР 
КО ЛЯ З ГАЙ НАЎ КІ

poranny.pl
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 15-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 22 красавіка 2018 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

На смет ні цы, на мак ра це
Пя ку чая яна рас це.
І хоць не горш за ін шых кве так,
Вяс ны абу джа най прык ме та.
А дак ра неш ся — апя чэ.
К......

Ад каз на за гад ку № 11-2018: жа ва ра нак.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Габ ры е ла Крась ко, 

Зу зан на Міш чук з Арэш ка ва, Юсты на Ба ку мен ка з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Аляк сан д ра Ха-

ры та но віч, Клаў дзія Пень, Габ ры ся Ка лі шук з бель скай 
«трой кі». Він шу ем!

Вялікдзень
Надыходзіць Велікодны час.
Ён вельмі радуе нас.
Я люблю маляваць
і яйкі ва ўзоры «апранаць».
Прыстроіць вербы я люблю,
на Вербніцу ў царкву нясу.
Калі прыходзіць ужо той час,
пяку «бусліны лапы» якраз,
каб бусел гняздзечка ўвіў,
над нашай хаткай пакружыў!
У Велікодную суботу
ўсю закончым мы работу.
І вяселяцца ўсе ў нас – 
Хрыстос Уваскрос! 

На вечны час!

На ўро ку бе ла ру скай 
мо вы ў пя тым 
«а» кла се на ла-

дзі лі тэ ат раль ныя рэ пе ты цыі. 
На стаў ні ца Люд мі ла Се гень 
па даб ра ла су час ны твор «Мар-
ка». Ён пра су свет ныя брэн ды, 
якія кож ны дзень су стра ка ем 
у жыц ці. Для ма ла дых брэн ды 
— на ту раль ная з’я ва. А вось 
для ста рэй ша га па ка лен ня за-
меж ныя наз вы ма рак гу чаць 
па даз ро на і нак лі ка юць свой-
скія аса цы я цыі.

Для ба бу лі Ма рыі гар ба та 
«Lip ton» зда ец ца зёл ка вай 
гар бат кай з лі пы, а кас цюм 
ад «Ar ma ni» ап ра на хай, па-
зы ча най ад ней ка га Ар ма на. 
Зга да ная Ма рыя Пят роў на жы-
ве ў вёс цы. Яна пры яз джае да 
га рад скіх сва я коў, чуе дзі вос-
ныя слоў цы і пе ра раб ляе іх на 
свой ро зум. Яна так са ма хо ча 
быць мод най. У гэ тую вя лі кую 
і не про стую ро лю ўва со бі ла ся 
Ма ры ся Ха ме. Па доб ны вык лік 
пад няў Ад ры ян Мак сы мюк, 
які іг рае ро лю Баць кі, ён сын 
Ма рыі Пят роў най і та та га-
рад ской ся мей кі. Яго жон ка 
гэ та сім па тыч ная спа да ры ня 
Свят ла на, якую іг рае Ма ры на 
Мі ся юк. У іх двух сы ноў — Юра 
(Якуб Га лён ка) і Мі кі та (Ма тэ-
вуш Бон да) і да чуш ка Алё на 
(Аня Іва нюк).

У па ста ноў цы важ ную ро лю 
іг ра юць яш чэ Аня Пят ке віч 
і Ан та ні на Шэ рэ мэ та, якія 
вы во дзяць ма раль. А ма раль 
та кая — усё, што доб рае і пры-
го жае, суст рэ нем не толь кі 
ў мод ных жур на лах і рэк ла мах. 
У бе ла ру саў свае мар кі, якія слу-
жаць лю дзям ты ся чы га доў. 
Мы іх не заў сё ды пры кмя ча ем, 
ха ця яны по бач нас. І га лоў нае 
— яны заў сё ды па трэб ныя для 
ста рых і ма ла дых!

Якія гэ та бе ла ру скія брэн ды 
і мар кі? Сён ня пра гэ та яш чэ 
не ска жам... А пра ўсё рас па вя-
дуць вам на шы сяб ры з бе ла-
стоц кай пра ва слаў най шко лы 
на Тэ ат раль ным аг ля дзе ў 2019 
го дзе! Так, да клад на, праз год!

На пос пех і ўзна га ро ды пра-
цу юць яны ста ран на і доў га.

Ды і не сам удзел у аг ля дзе 

га лоў ны. Ча ста з-за хва ля ван-
ня губ ля ем упэў не насць, за бы-
ва ем сло вы. Ад нак тое, што 
ад бы ва ец ца ў час рэ пе ты цый, 
за ста ец ца з на мі. Гэ та час на ву-
кі і твор чай ра дас ці. Ка лі ідзе 
са лід ная пад рых тоў ка, ка лі 
чу юц ца пы тан ні і заў ва гі, ка-
лі нех та на ля ту пры дум вае 
штось ад ся бе, а нех та ўпар та 
паў та рае вы маў лен не — гэ та 

на ву ка, якая ні ко лі не пой дзе 
ў лес. Дзя ку ю чы ці ка вым, дап-
ра ца ва ным па ста ноў кам, ад чу-
ем ра дасць ад твор чай пра цы 
і сяб роў ства.

А праз ты дзень на пі шам пра 
сё лет ні Тэ ат раль ны аг ляд і пос-
пех на шых бе ла стоц кіх сяб роў.

Зор ка 
Фо та Ган ны Кан д ра цюк

У бе ла ру саў так са ма ёсць брэн ды і мар кі!

Клаўдзія Ніканчук, 
VI кл. ПШ у Нарве
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Кавун і прасцяк
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Зай шоў ча ла век у ага род, вы ра заў са мы спе лы ка вун і ха цеў яго з’ес ці. А той у жа ху ка жа:
— Што ты ро біш? Ці не ве да еш што я...
— Ве даю, ты ага род ні на, звы чай ны ка вун.
— Не, не, не! — рэз ка за пя рэ чыў ка вун. — Я яй ка, зне се нае яр кім сон цам!
— Ці ка ва!
— Пас лу хай, доб ры ча ла век: ка лі за бя рэш мя не і бу дзеш ста ран на даг ля даць, каб я не лоп нуў, я на-

ра джу та бе сло ні ка ца ною ў ты ся чу да хе ка наў.
Уце шыў ся ча ла век, за нёс ка вун да ха ты і абы хо дзіў ся з ім як з ку ры ным яй кам. Толь кі пас ля, ка лі 

ага род ні на згні ла, вы кі нуў яе на смет нік і зра зу меў, што яго ашу ка лі.
Дзя ку ю чы хіт ры кам ка вун не пай шоў пад нож!

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Próg

La

Jar

Ala

Dar

Ach! Ranga

Róg

Parada

Bursztyn

Sukces
Piknik

Pięta

SadCzapkaJakub

Jedno-
rożec

Akt

Kowno

Węch

Gira

Mak

Kłamca

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 № 11-18: 
Кла пан, вяс на, няс ме лы, мяс нік, лі тар ка, крок, рэ, ві-

зіт. Му ка, вяс ло, ляс нік, кас міт, не ка лі, авал, арт, на мер.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Аляк сан д-

ра Том чук, Вік то рыя Гаць, Клаў дзія Пят роў ская, 
Алі вія Троц, Ма ры ся Сі дар чук, Аня Мар ты но віч, 
Оля Ве ся лоў ская з бель скай «трой кі», На тал ля Ні-
ка нюк з Арэш ка ва, Аляк сан д ра Ла шэў ская з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Аляк сан д ра 
Ка лі ноў ская з На раў кі. Він шу ем!

Ча каць, вы гля даць 
свя та — цяж кая пра-
ца. З вуч ня мі пя та га 
«ц» кла са, мы суст-
рэ лі ся яш чэ пе рад 25 

Са ка ві ком і Вя лі кад нем. Амаль 
усе на шы сяб ры ду ма лі як пры-
ду маць і раз ма ля ваць герб «Па-
го ня», каб су па да ла з гі ста рыч-
ны мі ры са мі і на свой спо саб 
ат ры ма ла ся най п ры га жэй шай 
і ары гі наль най. Пя цік лас ні кі 
здзі ві лі ся, што пад гер бам «Па-
го ня», які та ды быў на ма ля ва-
ны на шчы тах, бе ла ру скія ры-

Як у пя тым «ц» вуч ні шу ка лі 
ге ро яў-бе ла ру саў!

ца ры ва я ва лі пад Грун валь дам. 
Яны не ўме лі яш чэ ад роз ніць 
гі ста рыч ных і су час ных літ ві-
наў і ўсё зда ва ла ся ім скла да-
ным. Та му ўдзел у школь ным 
кон кур се «Па го ня» нак лі ка ла 
шмат пы тан няў, роз ду маў і но-
вых ду мак...

У час су стрэ чы мы га ва ры лі 
так са ма пра кон курс «Мой ге-
рой — бе ла рус». Спа чат ку вуч-
ні пры кід ва лі ся абы я ка вы мі 
да та кой тэ мы, але пас ля, ка лі 
ра зам ста лі ас вят ляць спра ву, 
ак ты ві за ва ла ся Юля Ваў та нюк. 

Яна за я ві ла, што для яе лю-
бі мым бе ла ру сам з’яў ля ец ца 
яе пра дзед ка. Ён ці ка ва ўмее 
раз маў ляць з ма ла ды мі, ве дае 
як пры цяг нуць іх ува гу і ці ка-
васць:

— А най больш ён лю біць рас-
па вя даць пра вай ну, — ка жа 
Юля.

Жы вы ра сказ пра дзе да ці-
ка вей шы за ўсе кніж кі, тым 
больш ка лі між апа вя даль ні-
кам і слу ха чом іс нуе ся мей ная 
лю боў і да вер...

Ве лі код ны, свя точ ны пе ры-
яд звы чай на пра хо дзіць у род-
ным, ся мей ным кру зе. Ёсць 
не паў тор ная на го да, каб рас-
пы таць пра бе ла ру саў у ва шай 
сям’і. Ся мей ныя ра ска зы ма-
юць сваю ца ну — яны пра сяк-
ну ты цеп лы нёй і зра зу мен нем. 
Іх пры ем на слу хаць і вар та 
за пі саць, каб пра чы та лі і пас-
лу ха лі ін шыя вуч ні, іх баць кі, 
дзя ды і пра дзе ды, на стаў ні кі 
і чу жыя лю дзі.

Зор ка, 
фо та ГК

Ле а нід Дай не ка

* * *А бог вяс ны пры хо дзіць бо сы,
З жа лей кай звон кай у ру ках.
Лу гі сі не юць, як ня бё сы.
Су зор’і кве так на лу гах.
Ру чай, ні бы дзі ця, ла по ча.
Бя гуць на поў нач ха ла ды.
Па чор ным по лі гул ка кро чаць
Мі льё на но гія даж джы.
Звя ры і птуш кі ў пер шым кла се.
Штур му юць сон ца му ра шы.
Спя вае ве цер. Па ча ла ся
Вес на фі ка цыя ду шы.
Як доб ра жыць у дзень вя сен ні,
Ду шой ад тай ваць пак ры се
І ад чу ваць ся бе на сен нем,
Што неў за ба ве пра рас це.
І скі нуў шы з ду шы тры во гу,
Па ве рыць сон цу і ва дзе,
Знай с ці адзі ную да ро гу,
Што ў край баць коў скі пры вя дзе.
На не бас хі ле ўжо ма я чыць
Зе ле нак ры лы вет разь дрэў.
О дрэ вы род ныя, я пла чу
Ад ра дас ці, што вас су стрэў.
Шу мі, зві ні, жы вое вец це!
Пак лон та бе, тур бот ны лёс,
За гэ ты міг, за гром, за ве цер,
За во чы мок рыя ад слёз.

Пяцікласнікі з настаўніцай Іааннай Васілюк 
- ПШ н-р 3 у Бельску-Падляшскім
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З бе ла ру скім лі та ра ту раз наў-
цам, кры ты кам, пе рак лад чы-
кам Ула дзі мі рам Каз бе ру ком 
(1923-2016) я шмат га доў 
сяб ра ваў, лі ста ваў ся. Быў ён 
ро дам з вё скі Бан да ры, якая 
пры ту лі ла ся да рэч кі Нар-
вы. З гэ тай са май вё скі ро-
дам і Аляк сандр Бар ш чэў скі 
(Алесь Бар скі). Яны сяб ра ва-
лі. А да „Выб ра ных тво раў” 
(Мінск 2011) Але ся Бар ска га 
Ула дзі мір Каз бя рук на пі саў 
ка мен та рый. А гэ та са мая 
скла да ная, уваж лі вая і грун-
тоў ная спра ва. Ула дзі мір 
Каз бя рук доб ра ве даў твор-
часць свай го ад на вя скоў ца. 
Ды і не толь кі ад на вя скоў ца, 
а ўсіх бе ла ру скіх лі та ра та-
раў Поль ш чы. Ён іх лю біў, 
па ва жаў, ца ніў. Ён лю біў 
да са май смер ці і сваю Бе-
ла сточ чы ну, сваю баць коў-
скую зям лю.

У бе ла ру скай лі та ра ту ры 
Ула дзі мір Каз бя рук з’яў-
ляў ся ад ным з грун тоў ных 
дас лед чы каў праб лем бе ла-
ру ска га ра ман тыз му. Вар та 
толь кі пры га даць па гэ тай 
тэ ме кні гі Ула дзі мі ра Каз бе-
ру ка: „Тра ды цыі поль ска га 
ра ман тыз му ў бе ла ру скай 
лі та ра ту ры па чат ку XX ста-
год дзя” (Мінск 1972), „Ра ман-
тыч ны по шук: На зі ран ні над 
бе ла ру скім ра ман тыз мам па-
чат ку XX ста год дзя” (Мінск 
1983). Па кні гах Ула дзі мі ра 
Мі хай ла ві ча да сён няш ніх 
дзён на стаў ні кі-фі ло ла гі ў Бе-
ла ру сі вы ву ча юць твор часць 
Яку ба Ко ла са. Гэ та кні гі 
„Якуб Ко лас у шко ле” (Мінск 
1967, 1975), „Па э ма Яку ба Ко-
ла са «Но вая зям ля»” (Мінск 
1979), „Якуб Ко лас (жыц цё 
і твор часць)” (Мінск 1962) і ін-
шыя. Па твор час ці Яку ба Ко-
ла са да 1917 го да Ула дзі мір 
Каз бя рук аба ра ніў кан ды дац-
кую ды сер та цыю.

Дас лед чык шмат пі саў пра 
поль ска-бе ла ру скія ўза е ма-
ад но сі ны. Вы ні кам гэ та га 
ста лі яго пра цы „Тра ды цыі 
поль ска га ра ман тыз му ў бе-
ла ру скай лі та ра ту ры па-
чат ку XX ста год дзя” (Мінск 
1972), „Сла вян скія лі та ра ту-
ры і праб ле мы бе ла ру ска га 
па раў наль на га лі та ра ту раз-
наў ства” (Мінск 1982) і ін-
шыя.

Лі ста ван не са сва ім ста-
рэй шым сяб рам бы ло не 
ча стае, але за ха ва лі ся ў ма-
ім хат нім ар хі ве яго лі сты. 
Амаль ва ўсіх іх Ула дзі мір 
Каз бя рук пры гад вае бе ла ру-
скую Бе ла сточ чы ну. Да вай-
це па чы та ем іх ра зам, ды 
і не так ча ста на ша „Ні ва” 
дру куе эпі ста ляр ную спад-
чы ну сва іх зем ля коў-бе ла ру-
саў Бе ла сточ чы ны.

Лі сты 
ад Ула дзі мі ра Каз бе ру ка

4 са ка ві ка 2001 го да

Ша ноў ны па не Сяр гей!

Спа дзя ю ся, што Вы ат ры ма лі мае фа-
та гра фіі і што яны вер нуц ца да мя не, ка-
лі ўжо не бу дуць па трэб ны. А для гэ та га 
пісь ма ў мя не з’я ві ла ся асаб лі вая на го-
да. Пра чы таў у бе ла стоц кай бе ла ру скай 
„Ні ве” (17 снеж ня 2000 го да) ар ты кул 
„Усе мы ро дзі чы”, дзе, у пры ват нас ці, 
вя дзец ца га вор ка пра Фі лю. Ка лі б Вам 
трэ ба бы ло, то я мог бы па ве да міць яго 
су час ны ад рас.

Лёс яго быў вель мі скла да ны і шмат 
яму да вя ло ся пе ра жыць, перш чым ён 
апы нуў ся ў Крас на дар скім краі. Ус па мі-
наў Ян кі Жа мой ціна1 ён чы таць не мог 
і не чуў пра іх. Яму бяс с п рэч на, ці ка ва 
бы ло б па зна ёміц ца з імі.

Ці ёсць у Вас звест кі пра док та ра Мі-
ка лая Мар цін чы ка2? Пе рад вай ною ён 
жыў у На раў цы (на поў нач ад Гай наў кі). 
Па да ру чэн ні Ры го ра Шыр мы3 сю ды да 
яго пры яз джаў Мак сім Танк4 па гро шы 
на бе ла ру скія вы дан ні. Пас ля вай ны ён 
жыў у Га род ні. Ка лісь ці Зось ка Ве рас5 
па ве дам ля ла мне, што ў яе аса бі стым 

ар хі ве збе раг лі ся ма тэ ры я лы, звя за ныя 
з жыц цём і дзей нас цю М. Мар цін чы ка. 
Ду маю, што ён зас лу жыў, каб не дзе доб-
рым сло вам ус пом ніць яго.

З пры ві тан нем і па жа дан ня мі пос пе-
хаў у 2001 і ў на ступ ных га дах.

Ула дзі мір Каз бя рук.

* * *
26 жніў ня 2001 го да

Ша ноў ны Сяр гей Мі ка ла е віч!

Я ві на ва ты пе рад Ва мі, што так зат ры-
маў ся з ад ка зам, і пра шу пра ба чэн ня. 
Дзя кую за па э тыч ны збор нік „Го рад без 
ця бе”. Ця пер ужо по бач са збор ні ка мі 
Іва на Чыг ры на6 зой ме сваё мес ца кніж-
ка Сяр гея Чыг ры на. А ка хан не — не вы-
чэр п ная кры ні ца нат х нен ня. Вя до ма, 
у мае га ды та ко га ро ду з’я вы ўспры ма-
юц ца як неш та ба ча нае зда лёк. Бо жы 
дар у Вас ёсць, і Вам трэ ба пра цяг ваць 
твор чыя по шу кі.

Я вель мі шка дую, што Вам не ўда ец-
ца знай с ці звест кі пра ад на го ча ла ве ка 
і ўша на ваць яго па мяць. У на ву чаль ным 
1940-1941 го дзе я быў вуч нем 10 кла са 
Свіс лац кай ся рэд няй шко лы, дзе пе рад 
са май вай ною ат ры маў атэ стат ста лас-
ці. Ву чань 9 кла са гэ тай шко лы Лей ба 
Фар бер кі ра ваў струн ным гур т ком, які 
пры маў удзел у аб лас ной алім пі я дзе 
ма стац кай са ма дзей нас ці ў Бе ла сто ку. 
Там удзель ні каў алім пі я ды, ся род якіх 
быў і я, 22 чэр ве ня 1941 го да за ста ла 
вай на. Сам Фар бер іг раў на ман да лі не 
так, што мог за ча ра ваць лю бо га ча ла-
ве ка, на ват і най больш абы я ка ва га да 

му зы кі. За ўсё сваё жыц цё та кой іг ры 
на ман да лі не я не чуў — ні па ра дыё, ні 
ў кан цэр т ных за лах, ні ў гра ма фон ных 
за пі сах. Ка лі б ён за стаў ся жы вы, ён бы 
моц на пра сла віў ся. Гэ та пра яго Якуб 
Ко лас7 пі саў:

Коль кі та лен таў звя ло ся,
Коль кі іх і дзе ля жыць,
Не вя до мых, не прыз на ных,
Не ап ла ка ных ні кім...
Жа даю пос пе хаў ва ўсім.

Ула дзі мір Каз бя рук, Мінск.

* * *
14 ве рас ня 2003 го да

Па ва жа ны Сяр гей Мі ка ла е віч!

Шчы ра дзя кую за Ва шы він ша ван ні, 
за цёп лыя сло вы і за доб рыя па жа дан ні. 
Ат ры маў шы ліст, я яш чэ раз з пры ем-
нас цю пра чы таў Ваш збор нік „Го рад 
без ця бе”. А ця пер бу ду ча каць зве стак 
з „Ні вы”. Ра ней мне яе пры сы ла лі рэ гу-
ляр на. Але ўжо не каль кі ме ся цаў я яе не 
ба чыў. Ка лісь ці шмат га доў вы піс ваў яе, 
па куль мож на бы ло.

Ад рас Фі лі па куль што прыс лаць не 
ма гу. Ён жыў адзін. У яго бы ла вель мі 
скла да ная апе ра цыя, і ён пе раб раў ся 
або да сы на, або да дач кі.

Жа даю Вам най леп шых пос пе хаў у лі-
та ра тур най твор час ці і ў жыц ці.

Ула дзі мір Каз бя рук.

1 Ян ка Жа мой цін (1922-2003) — бе ла ру скі пісь мен-
нік-пуб лі цыст, кры тык, гра мад скі дзе яч.

2 Мі ка лай Мар цін чык (1901-1980) — бе ла ру скі 
гра мад ска-па лі тыч ны дзе яч у бы лой За ход няй 
Бе ла ру сі, док тар, пуб лі цыст.

3 Ры гор Шыр ма (1892-1978) — на род ны ар тыст Бе-
ла ру сі, фаль к ла рыст, гра мад скі і му зыч ны дзе яч.

4 Мак сім Танк (1912-1995) — на род ны па эт Бе ла-
ру сі.

5 Зось ка Ве рас (1892-1991) — бе ла ру ская пісь-
мен ні ца і гра мад ская дзя яч ка.

З эпі ста ляр най спад чы ны 

Ула дзі мі ра Каз бе ру ка

6 Іван Чыг рын (1931-2006) — кан ды дат фі ла ла гіч-
ных на вук, лі та ра ту раз на вец, па эт.

7 Якуб Ко лас (1882-1956) — на род ны пісь мен нік 
Бе ла ру сі.

 Ула дзі мір Каз бя рук у апош нія га ды свай го жыц ця
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* * *
3 каст рыч ні ка 2003 го да

Па ва жа ны Сяр гей Мі ка ла е віч!

Шчы ра дзя кую за та кі пры ем ны сюр-
прыз. Я, бе зу моў на, з вя лі кім за да валь-
нен нем пра чы таў Ваш ма тэ ры ял. Да 
„Род на га сло ва” (№ 8), „Лі Ма”, „Го ла су 
Ра дзі мы”, дзя ку ю чы Вам, да лу чы ла ся 
і бе ла ру ская „Ні ва” з Бе ла сто ка. Мне 
яш чэ шмат ча го мож на бы ло б і трэ ба 
бы ло б зра біць. Але не вя до ма, што дам 
ра ды, бо са зда роў ем у мя не не ўсё ў па-
рад ку. Апош ні мі дня мі пра хо дзіў сур’ ёз-
ныя аб с ле да ван ні і пра цэ ду ры, і да вя ло-
ся мне ад к лад ваць усе ін шыя спра вы.

Кніж ку пра Фран ціш ка Ска ры ну8 вы-
сы лаю. У ёй яш чэ раз да каз ваю тое, 
што да каз ваў у сва іх ар ты ку лах: пер-
шад ру ка ра зва лі Фран ціш кам (пі саў 
я пра гэ та і ў ча со пі се „Кры ні ца”, № 9-10 
у мі ну лым го дзе). На пра ця гу ста год дзяў 
фор ма „Фран цыск” не су стра ка ла ся ні 
ра зу ні ў якіх да ку мен тах, ні ў якіх пісь мо-
вых кры ні цах. На о гул, у на шым лі та ра ту-
раз наў стве і гі ста рыч най на ву цы роз ных 
мі фаў ха пае. Адзін з іх — пы тан не аб 
тым, хто ўсё ж та кі ў да ва ен ны час аба-
ра ніў па э му Яку ба Ко ла са „Но вая зям-
ля” ад злыд няў — я раз вен ч ваю ў рэ цэн-
зіі „Ка фед раль ны вя нок па мя ці”, якая 
ад па чат ку го да зна хо дзіц ца ў ча со пі се 
„По лы мя” і па куль што яш чэ не вя до ма, 
ка лі па ба чыць свет.

З па дзя кай і па ва гай 
Ула дзі мір Каз бя рук.

* * *
3 са ка ві ка 2007 го да

Па ва жа ны Сяр гей Мі ка ла е віч!

Ат ры маў я Ва шу кніж ку „У по шу ках 
сло нім скіх скар баў”. Шчы ра дзя кую. Пра-

чы таў ужо з ці ка вас цю ар ты ку лы пра Мі-
ко лу Ароч ку9 і Але га Лой ку10. Даў но я ўжо 
Ароч ку не ба чыў і зу сім не ве даў, дзе ён 
і чым зай ма ец ца. Я па тэ ле фа на ваў Але гу 
Ан то на ві чу і да ве даў ся, што ён у Сло ні ме. 
Я ў даў гу пе рад ім. Пяць га доў та му на зад 
ён мне па да ра ваў „Кні гу лё саў” і „Гал го-
фу”. І ў мя не не бы ло ака зіі ад гук нуц ца на 
яе. На да ры ла ся та кая ака зія, што я ўжо яе 
пе ра чы таю зноў. Але спа чат ку пра чы таю 
Ва шу кні гу. Вель мі ж ці ка ва бы ло б, ка лі б 
знай ш лі ся эн ту зі я сты і ства ры лі та кія ж кні-
гі пра свае мяс цо вас ці, якія та го зас лу гоў-
ва юць. Між ін шым на Бе ла сточ чы не ця пер 
з’я ві лі ся вель мі ці ка выя пуб лі ка цыі.

Жа даю Вам доб ра га зда роўя і най леп-
шых пос пе хаў.

Ула дзі мір Каз бя рук, Мінск.

* * *
16 каст рыч ні ка 2008 го да

Па ва жа ны Сяр гей Мі ка ла е віч!

Ат ры маў Ваш ліст і пас п ра бую ад ка-
заць на не ка то рыя пы тан ні.

1. „Выб ра ныя тво ры” З. Бя ду лі11 з’я-
ві лі ся ў па пу ляр най се рыі „Бе ла ру скі 
кні газ бор” (ка лісь ці я для гэ тай се рыі пад-
рых та ваў Але ся Га ру на12 і пры маў удзел 
у пад рых тоў цы кні гі А. Ель ска га13). Усе 
спра вы, звя за ныя з пуб лі ка цы яй кніг гэ тай 
се рыі, вы ра шае Ка стусь Цвір ка14. Між ін-
шым у свой час па ба чыў там свет збор нік 
„Бе ла ру скія пісь мен ні кі Поль ш чы”. Зміт рок 
Бя ду ля зас лу жыў, каб яго тво ры пе ра вы-
да ва лі ся, і ка лі мне пра па на ва лі пад рых та-
ваць гэ ты збор нік, то я не мог не зга дзіц ца.

2. Пра Чар жын ска га15 я сён ня ні чо га 
но ва га не даў бы ра ды ска заць.

3. Спра ва юбі лею Ян кі Ку па лы16 і Яку ба 
Ко ла са. У свой час ад зна чаць 100-год-
дзе з дня на ра джэн ня на род ных па э таў 
я ез дзіў у Поль ш чу. У гэ тым го дзе ўжо 
не пры маю ўдзе лу ні ў якіх ме ра пры ем-
ствах. Зда роўе не даз ва ляе. Ян ка Ку па ла 
і Якуб Ко лас ра та ва лі бе ла руш чы ну ад 
за ня па ду, ад той смя рот най не бяс пе кі, 
якая па гра жа ла ёй з бо ку та кіх дзе я чаў, 
як Кно рын (Кно рыньш)17 з кам па ньё на мі. 
Пра твор часць на род ных па э таў на пі са на 
шмат. Але сён ня мы яш чэ, маг чы ма, не-
да стат ко ва вы раз на па ка за лі тую ро лю, 
якую яны і іх най больш са ма ах вяр ныя 
су час ні кі (у тым лі ку і дзе я чы БНР) адыг ра-
лі ў пе раў т ва рэн ні Паў ноч на-За ход ня га 
краю ў Бе ла русь, якая ўжо на дзей на зай-
мае „свой па чэс ны па сад між на ро да мі”, 
пра не аб ход насць ча го з та кой на дзе яй 
пі саў ка лісь ці Ян ка Ку па ла.

4. У чым усё ж за гад ка васць Ска ры ны? 
Сён ня нам трэ ба вес ці гу тар ку не пра 
ней кую за гад ка васць бе ла ру ска га і ўсход-
не сла вян ска га пер шад ру ка ра. Мы па він-
ны больш удум лі ва спас ці гаць тую эпо ху 
на о гул і па спра ба ваць у сва іх па чуц цях 
прай с ці той над звы чай скла да ны і змен лі-
вы шлях, які да вя ло ся адо лець яму.

5. Пра лі та ра ту ру Бе ла сточ чы ны. Ка лі 
дам ра ды, то я яш чэ пад рых тую збор нік 
сва іх ар ты ку лаў пра па дзеі і лі та ра ту ру ХХ 
ста год дзя. І ў па чат ку бу дуць змеш ча ны 
ар ты ку лы, пры све ча ныя Бе ла сточ чы не. А, 
на о гул, бе ла ру ская лі та ра ту ра Бе ла сточ-
чы ны — з’я ва фе на ме наль ная. Пра цу юць 
там і пі шуць толь кі эн ту зі я сты, не бы ва ла 
са ма ах вяр ныя і ад да ныя спра ве бе ла руш-
чы ны. Я ўпэў не ны, што на ста не па ра, ка лі 
іх за слу гі і ўся дзей насць бу дуць на леж-
ным чы нам ацэ не ны. Бы лі ў мя не ка лісь ці 
кан так ты з мно гі мі лі та ра та ра мі. Сён ня ж 
сі ту а цыя та кая (і зда роўе, і агуль нае ста-
но віш ча), што ко ліш нія кан к рэт ныя су вя зі 
ў ас ноў ным спы ня юц ца. Але ўсё ж та кі 
не абар ва лі ся су вя зі з Але сем Бар скім18, 
з пра фе са рам Ба зы лём Бе ла ка зо ві чам19. 
Вік тар Бу ра20 з Гай наў кі пры сы лае мне 
ці ка выя кніж кі. А, на о гул, для плён ных кан-
так таў пат рэб на на дзей нае зда роўе...

Па сы лаю Вам сваю кніж ку „На шы вы то-
кі”, якая па ба чы ла свет у кан цы мая 2007 
го да. Гэ та — збор нік ар ты ку лаў, якія пуб лі-
ка ва лі ся ў свой час у пе ры я дыч ных вы дан-
нях. Пад рых та ваць мож на бы ло б яш чэ 
па ру збор ні каў. Але для гэ та га пат рэб на 
бы ло б больш на дзей на га зда роўя. За-
кон чыў збор нік тво раў Але ся Га ру на для 
„Школь най біб лі я тэ кі”. Па ві нен па ба чыць 
свет. Зу сім ня даў на з’я віў ся дру гі том 
„Гі сто рыі бе ла ру скай лі та ра ту ры XI-XIX 
ста год дзяў, пры све ча ны лі та ра ту ры XIX 
ста год дзя. Там ёсць і тры мае ар ты ку лы. 
Ды яш чэ ў „Род ным сло ве” быў мой ма тэ-
ры ял пра „Сло ва аб пал ку Іга ра вым”.

Ці на вед ва е це Вы Жы ро віц кі ма на-
стыр? Ма на хам там з’яў ля ец ца Алег 
Бем бель21.

З най леп шы мі па жа дан ня мі 
Ула дзі мір Каз бя рук.

* * *
27 каст рыч ні ка 2008 го да

Па ва жа ны Сяр гей Мі ка ла е віч!

Я вам вель мі ўдзяч ны за кніж ку „Бе ла-
ру ская Бе ла сточ чы на”. З ці ка вас цю чы-
таю яе — праў да, раб лю пе ра пын кі, бо 
ма тэ ры ял у ёй вель мі раз на стай ны. Сваё 

ін тэр в’ю я ба чыў, але пры зна юся, што 
я па спеў зу сім за быц ца пра яго. Здым каў 
Ва ло шы на22, Да раш ке ві ча23, Ар ла24, Ра-
зу моў скай25 і Хляб цэ ві ча26 не маю.

Вы збі ра е це ся ў Бе ла сток? А я там 5 
га доў ву чыў ся. Пе рад са май вай ною па-
спеў за кон чыць гім на зію імя Жы гі мон та 
Аў гу ста27. Са вец кую дзе ся ці год ку скон-
чыў пе рад са май вай ною ў Свіс ла чы 
— у чэр ве ні 1941 го да. Пас ля за кан чэн-
ня яе па ехаў у аб лас ны цэнтр Бе ла сток 
на алім пі я ду ма стац кай са ма дзей нас ці.
Тут мя не за ста ла вай на. Да до му — 50 кі-
ла мет раў — да бі раў ся пе ха тою.

З Ан д ра ю ком Се ра фі мам28 га ва рыў. 
Абя цаў ён скан так та вац ца з Ва мі.

Пе ра сы лаю ін фар ма цыю, змеш ча ную 
ў поль скай лі та ра тур най эн цык ла пе дыі.

З най леп шы мі па жа дан ня мі 
Ула дзі мір Каз бя рук.

P.S. Тра піў да мя не збор нік вер шаў 
„Зо ры над Заль вян кай”, на дру ка ва ны 
ў Сло нім скай дру кар ні. З ці ка вас цю чы-
таю. Ка лі б на да ры ла ся ака зія, то я пра-
сіў бы пе ра даць ад мя не пры ві тан не Але-
гу Бем бе лю.

* * *
19 сту дзе ня 2009 го да

Па ва жа ны Сяр гей Мі ка ла е віч!

Дзя кую Вам за на ва год нія і свя точ ныя 
він ша ван ні і па жа дан ні. Вам я шчы ра жа-
даю но вых пос пе хаў і здзяй с нен няў. Мне 
пры ем на бы ло пра чы таць ін фар ма цыю 
пра кніж ку, якая па він на з’я віц ца ў Бе ла-
сто ку.

Зве стак пра дзе я чаў, якія Вы пе ра-
ліч ва е це, у мя не пад ру кою ня ма. Але 
я бу ду мець на ўва зе і пас п ра бую што-
не будзь па шу каць. Праў да, здым каў 
знай с ці я не раз ліч ваю.

Сён ня я спа дзя ю ся, што Вы яш чэ ра-
зок зной дзе це ака зію доб рым сло вам 
ус па мя нуць Але га Лой ку, які за няў па-
чэс нае мес ца ў ва шай кні зе „У по шу ках 
сло нім скіх скар баў”. Вы з Але гам Ан то-
на ві чам плён на суп ра цоў ні ча лі, па ма га лі 
яму ў пад рых тоў цы кні жак „Уша на ван-
не”, „Гал го фа” — у іх я зна хо джу і Ва ша 
проз віш ча. Сам Алег Ан то на віч быў вель-
мі доб ра зыч лі вым ча ла ве кам і па кі нуў 
пас ля ся бе доб рую па мяць.

Ха чу ад зна чыць, што ці ка вай ат ры ма-
ла ся кніж ка Юры Ве сял коў ска га29 „Дух 
ча су” з Ва шым уступ ным ар ты ку лам. 
Там я і сваё проз віш ча знай шоў.

Жа даю но вых і но вых здзяй с нен няў.
Ула дзі мір Каз бя рук.

Гэ та не вя лі кая коль касць лі стоў Ула-
дзі мі ра Каз бе ру ка. Іх на пі са на бы ло 
знач на бо лей. Ак ра мя лі стоў Ула дзі мір 
Мі хай ла віч да сы лаў мне свае кні гі з аў-
тог ра фа мі і фо таз дым кі.

Прай ш ло ўжо два га ды, як ня ма 
ся род нас шчы ра га бе ла ру са, та ле на ві-
та га лі та ра та ра і про ста доб ра га ча ла-
ве ка. Гэ тыя лі сты ня хай на га да юць пра 
Ула дзі мі ра Каз бе ру ка зем ля кам, якіх ён 
бя скон ца лю біў.

Сяр гей ЧЫГ РЫН

8 Фран ці шак Ска ры на (1490-1551) — бе ла ру скі 
і ўсход не сла вян скі пер шад ру кар, фі ло саф-гу ма-
ніст, пісь мен нік, ле кар, гра мад скі дзе яч.

9 Мі ко ла Ароч ка (1930-2013) — док тар фі ла ла гіч-
ных на вук, пісь мен нік.

10 Алег Лой ка (1931-2008) — док тар фі ла ла гіч ных 
на вук, пра фе сар, пісь мен нік, пе да гог.

11 Зміт рок Бя ду ля (1886-1941) — бе ла ру скі пісь мен-
нік, пе рак лад чык.

12 Алесь Га рун (1887-1920) -бе ла ру скі пісь мен нік 
і па лі тыч ны дзе яч.

13 Аляк сандр Ель скі (1834-1916) — бе ла ру скі гі сто-
рык, пісь мен нік, пе рак лад чык.

14 Ка стусь Цвір ка (1934) — бе ла ру скі пісь мен нік, 
пе рак лад чык, вы да вец.

15 Ула дзіс лаў Чар жын скі (1897-1974) — бе ла ру скі 
лі та ра ту раз на вец, кры тык, пе рак лад чык.

16 Ян ка Ку па ла (1882-1942) — на род ны пісь мен нік 
Бе ла ру сі.

17 Віль гельм Кно рын (1890-1938) — са вец кі гра мад-
ска-па лі тыч ны дзе яч.

18 Алесь Бар скі (нар. 1930) — док тар фі ла ла гіч ных 
на вук, пісь мен нік.

19 Ба зыль Бе ла ка зо віч (1932-2010) — поль скі і бе-
ла ру скі ву чо ны-сла віст, лі та ра тар.

20 Вік тар Бу ра — бе ла ру скі гра мад ска-куль тур ны 
дзе яч на Бе ла сточ чы не.

21 Алег Бем бель (нар. 1939) — бе ла ру скі па эт, гра-
мад ска-цар коў ны дзе яч, пуб лі цыст.

22 Па вел Ва ло шын (1891-1937) — бе ла ру скі гра-
мад ска-па лі тыч ны дзе яч, пуб лі цыст.

23 Янук Да раш ке віч (1890-1943) — бе ла ру скі па эт, 
гра мад ска-куль тур ны дзе яч, вай ско вец.

24 М. Арол (Пя тэль скі, 1890-1918) — бе ла ру скі пісь-
мен ні, пуб лі цыст.

25 Лю боў Ра зу моў ская (1897-1969) — док тар гі ста-
рыч ных на вук, пе рак лад чы ца.

26 Яў ген Хляб цэ віч (1884-1953) — бе ла ру скі біб лі ёг-
раф, біб лі я тэ каз на вец, лі та ра ту раз на вец.

27 Жы гі монт Аў густ (1520-1572) — вя лі кі князь лі тоў-
скі і ка роль поль скі.

28 Се ра фім Ан д ра юк (нар. 1933) — бе ла ру скі лі та-
ра ту раз на вец, кры тык.

29 Юры Ве сял коў скі (нар. 1924) — бе ла ру скі гра-
мад ска-па лі тыч ны і рэ лі гій ны дзе яч.

 Ад на з кніг Ула дзі мі ра Каз бе ру ка
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

125 гадоў з дня нараджэння

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Міколы Шчаглова-
Куліковіча

У кра са ві ку споў ні ла ся 125 га доў з дня 
на ра джэн ня Мі ко лы Шчаг ло ва-Ку лі ко ві ча. 
Кам па зі тар і ад мыс ло вец му зы кі, су час-
нік БНР, на ра дзіў ся 4 кра са ві ка 1893 г. 
на эт ніч на бе ла ру скай Сма лен ш чы не. На 
жаль, да клад ны год яго на ра джэн ня не-
вя до мы — у роз ных кры ні цах фі гу ру юць 
і 13 каст рыч ні ка 1896 г. і 1897 г., але най-
больш ве ра год ным з’яў ля ец ца 1893 г.

Па хо дзіў Шчаг лоў з пра ва слаў най сям’і. 
Род баць кі быў з дон скіх ка за коў, род ма ці 
па хо дзіў са Сма лен ш чы ны. Хлоп чы кам Ку-
лі ко віч ра на за стаў ся сі ра той, ча ста гас ця-
ваў у цёт кі, што бы ла ігу мен няй жа но ча га 
ма на сты ра ў Цвя ры. Там ён па чаў спя ваць 
у цар коў ным хо ры, яго хут ка заў ва жы лі 
вык лад чы кі Ма скоў скай сі на даль най му-
зыч най ву чэль ні, што шу ка лі ў пра він цыі 
здоль ных му зы каў. Шчаг лоў скон чыў гэ тую 
ву чэль ню. Вя лі кі ўплыў на яго фар ма ван-
не зра біў вя до мы рэ фар ма тар цар коў най 
му зы кі Аляк сандр Ка сталь скі. Пас ля Шчаг-
лоў скон чыў Ма скоў скую кан сер ва то рыю, 
па ра лель на гаст ра ля ваў па Еў ро пе, по тым 
пра ца ваў ва Ук ра і не і на Сма лен ш чы не. 
У род ных зем лях збі раў фаль к лор.

У 1936 г. пры е хаў у Мінск. Там стаў 
ад ным з ар га ні за та раў Опер на га і ба лет-
на га тэ ат ра, быў ды ры жо рам яго сім фа-
ніч на га ар кест ра. Па ра лель на пра ца ваў 
рэ дак та рам на бе ла ру скім ра дыё. Ці ка ва, 
што ў 1940 г. да дэ ка ды бе ла ру ска га ма-
ста цтва ў Маск ве Шчаг лоў ад мыс ло ва на-
пі саў кан та ту „Ста лін”. Але тое, што ад бы-
ва ла ся на во кал, ні як не ад па вя да ла яго 
све таў с п ры ман ню.

Да па чат ку Дру гой су свет най вай ны 
Шчаг лоў меў ужо до сыць вя лі кі аў та ры-
тэт і шы ро кую вя до масць. Ка лі прый ш ла 
ня мец кая аку па цыя, ён за стаў ся ў Бе ла-
ру сі і пра цяг ваў сваю му зыч ную пра цу. 
У 1944 г. уз на ча ліў му зыч ны ад дзел Бе ла-
ру ска га куль тур на га згур та ван ня. На ліб-

рэ та На тал лі Ар сен не вай на пі саў не каль кі 
опер: лі рыч на-ра ман тыч ную „Ляс ное во-
зе ра”, гі ста рыч ную „Усяс лаў Ча ра дзей”, 
„Ка ця ры на”, а так са ма апе рэ ту „У вы рай”. 
Па вод ле му зы кі Шчаг ло ва ў Мін скім дра ма-
тыч ным тэ ат ры быў па стаў ле ны спек такль 
„За то ну ты звон” па вод ле п’е сы Гер хар да 
Гаў п т ма на і рых та ваў ся „Ка стусь Ка лі ноў-
скі” Яў с ціг нея Мі ро ві ча, які ад нак за ба ра-
ні ла ня мец кая цэн зу ра. У 1943 г. вы даў 
„Збор нік ку паль скіх і жніў ных бе ла ру скіх 
песь няў”. Су пра цоў ні чаў з бе ла ру скі мі 
вы дан ня мі „Но вы шлях” і „Бе ла ру ская га-
зэ та”. У 1944 г. удзель ні чаў у Дру гім Усе бе-
ла ру скім кан г рэ се.

Мі ко ла Шчаг лоў з’е хаў на За хад пры 
на сту пе са вец ка га вой ска, узяў там са-
бе проз віш ча Ку лі ко віч. Ней кі час зна хо-
дзіў ся ў Ня меч чы не ў ла ге ры для пе ра-
меш ча ных асоб. У эміг ра цыі ён так са ма 
пра цяг ваў слу жыць сва ёй му зе. У 1946 г. 
ар га ні за ваў ван д роў ны бе ла ру скі тэ атр 
эст ра ды, які аб’ е хаў з кан цэр та мі ўсю 
За ход нюю Ня меч чы ну. У гэ ты час ён ства-
рае сак раль ную му зы ку. Жы ву чы з 1950 
го да ста ла ў ЗША, ён вы даў „Бе ла ру скія 
пе сен ныя збор ні кі” (тры вы пу скі), збор-
ні кі „Ка ля доў ш чы кі” і „Род ныя ма ты вы” 
з ап ра цоў ка мі на род ных спе ваў і ўлас ны-
мі пес ня мі, у лі ку якіх „Бе ла русь, на ша 
Ма ці-Кра і на” і „У гуш ча рах” на вер шы На-
тал лі Ар сен не вай, Мак сі ма Баг да но ві ча 
(„Па го ня”), Ула дзі мі ра Ду боў кі, Ула дзі мі-
ра Жыл кі, Ян кі Ку па лы. На пі саў не каль кі 
тэ а рэ тыч ных прац, па кі нуў ме му а ры „Мае 
ўспа мі ны”. Ця гам 12 га доў кі ра ваў цар коў-
ным хо рам.

Па мёр Мі ко ла Шчаг лоў-Ку лі ко віч 31 
са ка ві ка 1969 го да ў аме ры кан скім Чы ка-
га. Яго ны аса бі сты ар хіў быў пе ра ве зе ны 
і за хоў ва ец ца ў Бе ла ру скай біб лі я тэ цы 
імя Фран ціш ка Ска ры ны ў Лон да не.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Су час най бе ла ру скай дзяр жаў нас ці 
яш чэ ня ма і трыц ца ці га доў. Ра зам з тым 
у Мін ску ўжо іс нуе яе му зей. Згод на яго 
сай ту, што мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра-
се http://msbd.his t mu se um.by, эк с па зі-
цыя для на вед валь ні каў бы ла ад чы не на 
ў жніў ні 2012 го да. Да дзе ны му зей не 
ёсць ней кім доб ра вя до мым як для жы-
ха роў Бе ла ру сі, так і для за меж ных ту ры-
стаў аб’ ек там, та му ту ды за зір не да лё ка 
не кож ны госць. Але маг чы ма, паз на ё міў-
шы ся з му зе ем вір ту аль на, нех та з чы та-
чоў „Ні вы” па жа дае за зір нуць у яго, ка лі 
вы па дзе пры ехаць у бе ла ру скую ста лі цу.

Сайт Му зея су час най бе ла ру скай дзяр-
жаў нас ці, які з’яў ля ец ца струк ту рай На цы-
я наль на га гі ста рыч на га му зея, вы гля дае 
да во лі пры ваб на. На га лоў най ста рон цы 
рас па вя да ец ца, што ён адзін з най ма ла дзей-
шых і най тэх на ла гіч ных му зе яў кра і ны, а яго 
эк с па зі цыя ахоп лі вае пе ры яд су час най гі-
сто рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і прыс ве ча на 
яе па лі тыч на му, эка на міч на му, на ву ко ва му, 
куль тур на му і спар тыў на му жыц цю. Збор му-
зея скла дае ка ля 4 ты сяч адзі нак за хоў ван-
ня, 800 з якіх прад стаў ле ны ў эк с па зі цыі.

Там жа на га лоў най ста рон цы па да юц-
ца га дзі ны, ка лі му зей чын ны, рас па вя-
да ец ца пра ста лую эк с па зі цыю, умо вы 
на вед ван ня. У ле вым ніж нім вуг ле зна хо-
дзяц ца „апош нія на ві ны”. Па коль кі апош-
няя на ві на да ту ец ца сту дзе нем 2017 го да, 
то не як зу сім не ве рыц ца, што за год не 
ад бы ло ся ні чо га та ко га, што бы ло б ці ка-
ва ад мі ніст ра цыі му зея. Ад нак, зай шоў шы 
ў руб ры ку „На ві ны”, мы ўба чым, што гэ та 
са праў ды так. Зра зу ме ла, сайт му зея гэ-
та не сайт ін фар ма цый на га аген цтва, і аб-
наў лен ня на він што дзень ад яго ніх то не 
ча кае, але ка лі за год на сай це не з’я ві ла-
ся ні вод на е но вае па ве дам лен не, то гэ та 
свед чыць аб не вель мі дбай ным стаў лен-

ні да свай го вір ту аль на га прад стаў ні цтва 
з бо ку ад мі ніст ра цыі.

Ад ным з ці ка вых на він ных па ве дам лен-
няў з’яў ля ец ца ад каз ад мі ніст ра цыі му зея 
на кры тыч ныя заў ва гі з бо ку ад на го з ка-
на лаў дзяр жаў на га бе ла ру ска га тэ ле ба-
чан ня. Ма ла та го, што праў лад ныя му зей-
ш чы кі пак рыў дзі лі ся на кры ты ку, так яш чэ 
і па а бя ца лі па даць у суд за зня ва гу, ка лі 
не бу дзе пра ба чэн няў. Улас на ад каз сме-
ху вар ты, але яго з’яў лен не і па гро зы су-
дом свед чаць аб тым, як ус п ры ма юць кры-
ты ку бе ла ру скія чы ноў ні кі, мно гія з якіх да 
та го ж не над та дас вед ча ны ў юры дыч ных 
пы тан нях і на ват блы та юц ца ў да тах. Па-
коль кі ні дзе ў ін тэр нэ це не ўда ло ся знай-
с ці за пат ра ба ва ных пра ба чэн няў, то, 
ві даць, яны і не пра гу ча лі. Пра суд му зея 
су час най бе ла ру скай дзяр жаў нас ці і тэ ле-
ба чан ня так са ма ін фар ма цыі ні дзе ня ма.

На жаль, пад стаў для кры ты кі му зей 
дае да стат ко ва. Так, у руб ры цы „Вы ста-
вы і ме ра пры ем ствы” апош нім тэк стам 
з’яў ля ец ца рас по вед пра вы ста ву аб ме-
ма ры за цыі Вя лі кай Ай чын най вай ны ў бе-
ла ру скім гра мад стве. Усё бы ло б доб ра, 
але вы ста ва, як пі шац ца на сай це, „пра-
цяг нец ца” да 29 мая 2015 го да. Ка лі ўла-
даль ні кі сай та на да лей за ха ва юць та кі 
па ды ход да яго аб наў лен ня, то коль касць 
тых, хто мо жа за ці ка віц ца му зе ем, мож на 
бу дзе пе ра лі чыць па паль цах.

Яш чэ сум ней ста не на ват вір ту аль на му 
на вед валь ні ку, ка лі ён за зір не ў пад руб ры-
ку „Апош нія на быт кі” руб ры кі „Ка лек цыі”. 
Яна ўво гу ле пу стая. Та кая ака ліч насць 
пры му шае за сум ня вац ца ў праў дзі вас ці 
слоў аб тым, што му зей су час най бе ла-
ру скай дзяр жаў нас ці са мы тэх на ла гіч ны. 
Су дзя чы па яго сай це, ён не пат рэ бен на-
ват тым, хто ў ім пра цуе.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

Пят ні ца, 1 ве рас ня. Апош ні дзень за нят каў і прак ты-
ка ван няў на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні ў бе ла веж скім 
«Ра кіт ні ку». Пас ля ўча раш няй раз ві таль най су стрэ чы пры 
каст ры на сне дан не зай ш ла ад но Ба жэ на. Іво ны не бы ло.

— Што з Іво наю? — пы таю сяб роў ку.

— Ад па чы вае па ім п рэ зе, — ска за ла Ба жэ на, і тут жа 
пры ба ві ла: — Яна сне дан ня ў пят ні цу не спа жы вае. Па пі-
вае толь кі ка ву, гар ба ту ды ва дзіч ку...

— Штось ці не зда ро віц ца?

— Не, усё нар маль на. Та кая ўжо ей ная звыч ка.

— Учо ра абя ца ла, што ра ска жа аб па да рож жах, — на-
па мі наю сяб роў цы.

— Ка лі абя ца ла, дык стры мае сло ва.

Пас ля сне дан ня я па даў ся ў ка бі нет фі зі я тэ ра піі на 
за нят кі. Зра бі лі ла зер нае аб п ра мень ван не паз ва ноч ні ка 
і ле вай ступ ні. Раз віт ва ю ся з тэ ра пеў та мі — Пет ру сём Хар-
ке ві чам і Маг дай Сі кор скай. Сум на не як ста ла. Усё ж та кі 
зжы лі ся за два тыд ні.

У ста ло вай не пры кме ціў я сяб ро вак са Шлён ска. За-
тым абед спа жы ва лі мы ў муж чын скай кам па ніі — Мі рэк, 
Лё нік і я. Пас ля абе ду зай ш ла раз ві тац ца Ма рыя Ян чук 
з Ба ры саў кі — сім па тыч ная жан чы на, сар дэч ная сяб роў-
ка.

— Уся го доб ра га жа даю Вам, Ма рыя. Не ўспа мі най це 
лі ха. А здым кі і «Ні ву» з тэк стам Вам пры на го дзе пад кі ну. 
За тым да чар го вай су стрэ чы... у Бе ла ве жы, — кі даю на 
раз ві тан не, па ці ска ю чы ру ку сяб роў кі.

Ліф там спу ска ю ся ўніз на ле кар скае аб с ле да ван не. 

Раз мо ва з ар та пе дам Ба гус ла вам Скеп кам. Зна ём ства на-
ша доў жыц ца ад дзе ся ці га доў. Па зна ёмі лі ся ў Гай наў скім 
шпі та лі на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні. Апош нія па ра ды.

— Пух лі на і боль мыш цаў ног, — га во рыць ар та пед, 
— гэ та не за га на апух лас ці вя лі ка га паль ца на гі, а паз ва-
ноч ні ка. Ад вя лі ка га паль ца мо жа пух нуць ад но ступ ня. 
А на конт апе ра цыі сцяг на ў ва шым вы пад ку ска жу та кое, 
— кан ста туе сяб ра, — ры зы коў ная спра ва. Трэ ба доб ра га 
спе цы я лі ста, каб хі рур гіч ная апе ра цыя за кон чы ла ся па спя-
хо ва. Адзі ны вы хад гэ та пад ве ша ны пра тэз.

Вя чэ ра: тры бу тэр б ро ды з каў ба сой з кум пя ка, буль бя-
ная баб ка з са лод кай пад ліў кай, ёгурт з тру ска лак, вя лі кі 
яб лык. Без сяб ро вак са Шлён ска. Іво на з Ба жэ най за ві та-
лі да мя не пас ля вя чэ ры. Я ад па чы ваў на ка на пе. За пра сіў 
гос цей пры сес ці. Па мяс ці лі ся абедз ве на шы ро кім фа тэ лі 
на суп раць ка на пы.

— Дык, што вас ці ка віць? — з ус меш кай за пы та ла Іво на.

— Ра ска жы це пра Ва шы пад ляш скія эк скур сіі, што зве-
да лі, ва шы ўра жан ні, рэф лек сіі.

— Пра Бе ла русь і бе ла веж скае на ва кол ле, са збі ран-
нем гры боў, ра зу меец ца, — па ча ла сім па тыч ная блан-
дзін ка, — я ўчо ра ра сказ ва ла. Пра апош няе на пом ню 
ў ска ра чэн ні. Па дам ад но мяс цо вас ці, дзе па бы ва лі, бо на 
пад ра бяз нас ці ча су нам не ста не. Над та мно га ўся го на ка-
пі ла ся. А з до му па да лі ся шля хам хра маў роз ных рэ лі гій: 
ка та ліц кай, пра ва слаў най і му суль ман скай.

Але аб гэ тым ужо ў на ступ ным до пі се

(пра цяг бу дзе)

Ула дзі мір СІ ДА РУК

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні (17)

Урэш це па ча ла ся сап раў д ная вяс на. У се-
ра ду, 4 кра са ві ка, над вор’е па да ры ла цу доў-
ны со неч ны дзень. У мя не гра дус нік па каз ваў 
20 гра ду саў цяп ла ў ця ні. На блі жэй шыя дні сі-
ноп ты кі прад бач ва юць та кое ж над вор’е, з пе-
ра мен ным даж джом і вес на вы мі на валь ні ца мі. 
Ажы вае пры ро да пас ля зі мо вай дры мо ты. Ра-
зам з тым ажы ва юць і ўспа мі ны. Пры па мі на юц-
ца мне пя ці дзя ся тыя га ды і Пас ха на ка лё ніі 
Пе ту хоў ка ў Пап лаў скіх.

Пас ля вай ны мы ла дзі лі сар дэч ныя ад но-
сі ны з Дзміт ры ем Пап лаў скім з Пе ту хоў кі, 
Ся мё нам Ка цян кам ды Ва лодзь кай Мі ха лю-
ком з Га род нік. Гэ та сяб ры баць кі па ня до лі, 
якіх з’яд на ла ня мец кае ту рэм нае зня во лен-
не ў Бель ску на Га ла ве скай. З Пап лаў скі мі 
зжы лі ся быц цам род ныя. Гас ця ва лі мы ад ны 
ў дру гіх на пе ра мен. У 1955 го дзе я ву чыў ся 
ў тэх ні ку ме сель ска гас па дар ча га ра хун ка вод-
ства. На Пас ху ра ніш нім цяг ні ком ад п ра ві лі ся 
мы з баць кам і ма ту ляй у Бельск-Пад ляш скі. 
У Га род ні кі праз Ві да ва бу дзе кі ла мет раў сем 
або во сем. Да Пап лаў скіх на ка лё нію яш чэ 
кі ла мет ры два з ліш нім. Та му выс ла лі за на мі 
фур ман ку на стан цыю. Ста я ла цёп лае со неч-
нае над вор’е. Па да рож жа доў жы ла ся ка ля га-
дзі ны ча су па не най леп шай якас ці да ро зе ды 
на „дра бі ня стай” фур ман цы. Су стрэў нас гас-
па дар Дзміт ры з жон каю Воль гай. У іх бы ло 
чац вё ра дзя цей: трох хлоп цаў ды дзяў чын ка. 

Ве лі код ны 
ўспа мін

працяг11
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18.04 — 24.04

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Но выя твор чыя за ду мы, сме-
лыя пла ны. Доб ры на строй. Ной дуць на ця бе 
вель мі трап ныя, на ват ге ні яль ныя за ду мы. У па ста-
ян ных па рах без па дзен няў, але і ней кіх уз лё таў; 
кры зіс вам не па гра жае. До ма зва ляц ца на ця бе 
аба вяз кі, але ж ты вя до мы тым, што спра віш ся. 
Ка лі ну дзіш ся на пра цы, мо жаш спра ба ваць пе-
рай с ці да кан ку рэн цыі (да 20.04.). Да 23.04. дна 
ў ка шаль ку не па ба чыш! Руш на ро вар ці на бе гі, 
але не пе ра нап руж вай ся.
(21.04. — 21.05.) Па куль най больш зай май ся са-
бой і сва і мі спра ва мі. Доб ра з пра ца мі фі зіч ны мі 
і пат ра бу ю чы мі за ся ро джа нас ці і цяр п лі вас ці. 
Са мот ныя Бы кі бу дуць вель мі ваб ныя і схіль ныя 
да флір таў. Вар та пры знац ца ў сва іх па чуц цях. 
Спрэч кі за спад чы ну мо гуць наб ры няць ка ля 
18.04., бо ніх то не схо ча ўсту піць. Але ці вар та 
вы дзі раць адзін ад на му ад ну за ла тоў ку? Пры-
хіль ныя для ця бе бу дуць су ды і ін шыя ўста но вы. 
15-19.04. спа дзя вай ся на ез ду но вых клі ен таў. 
Мо жаш змя ніць свой імідж.
(22.05. — 22.06.) 15-17.04. уда ла афор міш ста-
рыя, ад к ла дзе ныя спра вы. 16-22.04. абя ца юц-
ца та бе шмат лі кія ат рак цы ё ны і сюр п ры зы. Але 
да 23.04. лепш будзь па мяр коў ным у па каз ван ні 
сва іх па чуц цяў і эмо цый. Лепш не ад каз вай на 
за чэп кі. На пра цы мо гуць вы лез ці ней кія пры ха-
ва ныя хі бы і па мыл кі, ха ця мо жа не бу дзеш за іх 
ад каз ны, та бе прый дзец ца іх па ла дзіць. Ця пер 
яш чэ раз ліч вай на свае аш чад нас ці. Дбай аб 
свой паз ва ноч нік.
(23.06. — 23.07.) Бу дзеш ад важ ны і па пу ляр ны 
ў асоб ін ша га по лу. У ін та рэ сах так са ма без цяж-
кас цей даб’ еш ся свай го. Рух у ін та рэ сах і боль-
шыя гро шы. У па ста ян ных па рах ажыў лен не. На-
ват ка лі ма еш ру кі поў ныя ра бо ты, знай дзі час 
на за ба ву. З 20.04. па я вяц ца ка рыс ныя пра па но-
вы, а хут кія ра шэн ні бу дуць трап ныя. На пра цу 
ха дзі пеш шу ці ез дзі на ве ла сі пе дзе.
(24.07. — 23.08.) Ін ве стуй у сваю асо бу. На 
пра цы бу дзеш су пер не га цы я та рам. Апе ра тыў-
насць і рэф лекс. 16-20.04. па ці каў ся на він ка мі 
— яны та бе пры да дуц ца ў да лей шай кар’ е ры! Ін-
ве стуй у пра гра мы, абу чэн ні — усё та бе вер нец-
ца двой чы! Але 14-18.04. маг чы мая фі нан са вая 
ры зы ка, яна абер нец ца вы га дай, але пас ля та го 
не паў та рай гэ та га пры ё му!
(24.08. — 23.09.) Не пад да вай ся няў да чам 
і праб ле мам, ёсць рэ чы, за якія вар та ўпар та 
паз ма гац ца. Мо жа прый с ці но вае ка хан не. Вы ка-
ры стай усе шан цы ў гэ тым пла не. У сям’і і ся род 
сяб роў будзь са бой, не ўва ходзь у ды ску сіі, бо 
так ця бе зак ру цяць, што зро біш усё, што яны за-
хо чуць. На пра цы ў дру гой па ло ве ме ся ца ад к-
ры юц ца пе рад та бой но выя шан цы, пап ра віц ца 
так са ма тваё зда роўе. Свае ве ды па шы рай на 
кож ным кро ку.
(24.09. — 23.10.) 15-18.04. не ідзі з ні кім у зак-
лад, бо хут чэй прай г ра еш. Ста рай ся не быць 
лег ка дум ным і ліш не бе скам п ра міс ным. У па ста-
ян ных па рах маг чы мыя нап ру жан ні, але лепш 
пра іх і не ду маць. Па шы рац ца кан так ты. Куп ляй 
ма шы ну пас ля 16.04. Вар та ін ве ста ваць у вы вуч-
ван не моў ці ін шыя кур сы; па вы шэн не ква лі фі-
ка цый пры дас ца ў по шу ках пра цы. Еж больш 
га род ні ны і са да ві ны, зак ла дзі нач ны за мок на 
ля доў ню.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш дзей ні чаць на са мых 
роз ных па лях. Бу дзеш тал ко вы, за ся ро джа ны 
і са маў пэў не ны. Зя лё нае свят ло для шу ка ю чых 
ка хан ня! З 20.04. не бу дзе нуд на ў пас це лі, 
што б там не ра біў. Тваё гняз дзеч ка бу дзе больш 
кам фор т ным. Спра віш ся на ват з ра мон там! Еж 
ка ля ро ва, але без бе ла га (соль, цу кар, му ка).
(23.11. — 22.12.) 15-17.04. мо жа пам но жыц ца 
твая ма ё масць, але не будзь ліш не праг ны. 14-
18.04. вель мі піль нуй ся пе рад сва імі во ра га мі 
або не бяс пе кай. За бяс печ ся ў пра фе сіі на вы па-
дак ры зы кі. З 20.04. бу дзеш ба я ві ты, моц ны, да-
бі вай ся свай го! Але ра ма ны на ла джа ныя ця пер 
не бу дуць мець бу ду чы ні. Мі не ма разм у кам па-
ніі. Не ад к лад вай ні чо га на пра цы, бо ў на ступ-
ным тыд ні прый дзец ца ра біць усё ў апош нюю 
хві лі ну. Ін ве стуй у ся бе, зда бы вай но выя ўме лас-
ці, раз г ледзь ся ў на він ках. Шпа цы руй.
(23.12. — 20.01.) 15-17.04. мо жаш па зна ёміц-
ца з кім сь ці, хто пад т ры мае тваю кар’ е ру. 15-
19.04. зма гай ся за сваё ся род рад ні; сва я кі гэ та 
зра зу ме юць. Пры ліў сі лы, ра дасць і ах во та да 
дзе ян няў. Ты як маг ніт на прад стаў ні коў ін ша га 
по лу! Доб рая фор ма. Па я вяц ца пер шыя эфек ты 
тва іх пра фе сій ных ста ран няў. Вя лі кае ажыў лен-
не і рух у ін та рэ сах.
(21.01. — 19.02.) Адоб рыш на ды хо дзя чыя 
зме ны і пе ра ста неш уск лад няць сваё жыц цё. 
16-20.04. мо жа на сту піць тваё аза рэн не і на ват 
проб лі скі ге нію! Але 15-18.04. мо жа кры ху апа-
раж ніц ца твой ка ша лёк... А ў па ру мо жа зак рас-
ці ся зай з д расць. Не па ды ходзь лёг ка да ас ця рог 
і не бяс пе кі. Маг чы мыя спрэч кі. Лёг ка ў га ла ву 
зой дуць ін шыя мо вы. Не най леп шы час для па ху-
дзен ня.
(20.02. — 21.03.) 15-17.04. мо жаш не ча ка на 
на ват для ся бе стаць пра ва ды ром. Спры яе та бе 
боль шасць зо рак. Бу дуць ка рыс ныя вы пад кі. Но-
выя зна ём ствы і ра ма ны. Знай дзі хві лі ну для сяб-
роў. Асаб лі выя пос пе хі ў Рыб з дру гой дэ ка ды. 
Ву чы ся, ін ве стуй, на пры клад, куп ляй ад па вед ныя 
пры ла ды. Піль нуй ся на сліз кіх і мок рых па вер х-
нях. Лепш ідзі ў пас цель на ват пры нас мар ку!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Са мым ста рэй шым быў Фе дзя, за-
тым Алё ша, Ся ро жа і Ва ля. Па коль кі 
да рос лыя ся да лі за свя точ ны стол, 
я гу ляў з хлоп ца мі. Най ма лод шая 
Ва ля за ста ва ла ся збо ку. За па мя та-
ла ся мне над та смеш нае зда рэн не. 
Цёт ка Воль га пры нес ла му жы кам на 
за ку ску рэ ша та сы рых яек. Я прыг-
ля даў ся як Пап лаў скі з баць кам ра бі-
лі з ад на го бо ку яй ка дзір ку і выс мок-
т ва лі сы ры змест.

— Я та ко га цу да не ба чыў, — ка-
жу хлоп цам. — Як яны мо гуць спа жы-
ваць сы рыя яй кі?

— Я ця бе на ву чу, — адаз ваў ся 
Аляк сей з ус меш кай і пры нёс з рэ-
ша та бе лае яй ка. — А ро біц ца гэ та 
так, — і ўзяў шы ў два паль цы пра вай 
ру кі яй ка, трэс нуў чуб кам у мой лоб.

Яй ка раз лі ло ся па ма іх гру дзях 
і зап ля мі ла кас цюм. Па ча ла ся ка лат-
не ча. Цёт ка Воль га ха лод най ва дою 
змы ва ла мой свя точ ны кас цюм. Най-
больш раз з ла ваў ся дзядзь ка Міць-
ка. Ма цю гаў ся на Аляк сея. Ду маў я, 
што грым не сы ну ў чэ рап, але на ша 
ма ту ля су па ко і ла рас х ва ля ва на га 
дзядзь ку. Кас цюм цёт ка аб чыс ці ла 
ды пра су шы ла. Усё ста ла ў нор му. 
Гас ця ван не пра доў жы ла ся да ве ча-
ра і мы за ста лі ся на ча ваць.

На дру гі дзень пас ля сне дан ня па-
да лі ся мы ў Га род ні кі на ве даць Мі ха-
лю коў. У дзядзь кі Ва ло дзі бы ло трое 
дзе так — Ве ні я мін і Зі на з Ве рай. 
Я вель мі ўпа да баў но вых кам па ньё-
наў. З та го ча су стаў заў сёд ні кам 
у Мі ха лю коў. Кож ную су бо ту пас ля 
ўро каў пе ха тою па да ваў ся ў Га род-
ні кі і за ста ваў ся там на нач лег. Ра ні-
цай ад п раў ляў ся ў шко лу.

У дзядзь кі Ся мё на Ка цян кі быў 
адзі ны сын Ва ло дзя. Пры кож най 
на го дзе я іх так са ма на вед ваў. 
А ў 1956 го дзе гу ляў я на Ва ло дзе-
вым вя сел лі, быў друж бай ма ла до га. 
Ажа ніў ся ён з дзяў чы най са Слі ва ва, 
што ка ля Клей нік. Пры ем нае і пыш-
нае бы ло вя сел ле. Але гэ та ўжо ін-
шая гі сто рыя.

Ад но ма гу ска заць: ад ве лі код на-
га свят ка ван ня ў Пап лаў скіх я на ву-
чыў ся спа жы ваць сы рыя яй кі.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

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.

пра вая або ле вая част ка це ла = 8 
_ 26 _ 7 _;

пры ста са ван не з плас ці нак для аб-
мах ван ня ў ду ха ту = 5 _ 6 _ 9 _ 12 _;

злу чае аг лоб лі з ха му том = 11 _ 13 
_ 14 _ 15 _;

вер х няя част ка тва ру ча ла ве ка ў... 
аг лоб лях = 3 _ 18 _ 22 _;

рэш т кі неў ма ца ва на га пасе ліш ча = 
25 _ 23 _ 27 _ 28 _ 16 _ 1 _ 2 _;

1.

2.

3.

4.

5.

част ка шкі ле та ча ла ве ка, якая апі-
ра ец ца на ніж нія ка неч нас ці і з’яў ля ец ца 
апо рай для паз ва ноч ні ка = 17 _ 4 _ 10 _;

ска рэй шая за ха ду = 19 _ 24 _ 20 _ 
21 _.                                                  (ш)

6.

7.

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 12 ну ма ра
Ра стоў, Пал та ва, тэ ле ба чан не, хан ты, Іўе, 

хор, ган чар, до, бра га, Шклоў, цень, ме тал, 
печ, хна, на вой, Брэж неў.

Ра шэн не: Хто лі хо га не ба чыў, той доб-
ра га ша на ваць не ўмее.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з Бельска-Падляшскага. 
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На се сіі ар лян скай Гмін най ра ды 1 лю та га 2018 го да рад ныя пры ня лі пісь мо выя 
спра ваз да чы з пра цы Гмін най ка мі сіі па спра вах ал ка голь ных праб лем ды аб рэ а лі за-
цыі Гмін най пра гра мы суп раць дзе ян ня нар ка ма ніі.

Ал ка голь тра ды цый на не аб ход ны на вя сел лях, хрыс ці нах, імя ні нах, юбі ле ях і ў прын-
цы пе так са ма на па мін ках, ха ця тут бы ва юць вык лю чэн ні. Пэў ная гру па лю дзей па га-
ра дах і вё сках спа жы вае ал ка голь што дзень і без асаб лі вай пры чы ны.

Ал ка голь ча ста на зы ва юць раз ве ся ляль ным на піт кам, але ў даў жэй шай пер с пек ты-
ве пры но сіць тур бо ты і бы вае пры чы най заў час най смер ці.

У Ар лян скай гмі не ал ка голь ныя праб ле мы з га да мі амаль не змя ня юц ца. На ву лі-
цах Ор лі пад х ме ле ных асоб амаль не ві даць. Ча ты ры га ды та му бы ла зак ры та ге э-
саў ская гас по да по бач ад па чын ко ва га пар ку ў цэн т ры мя стэч ка. За раз не вя лі кае 
ко ла лю бі це ляў гэ тых на по яў у спры яль нае над вор’е збі ра ец ца ў „ага род чы ку пад 
хмар кай” ка ля ад ной не да лё кай кра мы, а ін шыя ў пры ват ным ба ры на ак ра і нах Ор-
лі. Маш таб з’я вы па каз ва юць ста ты сты кі па лі цыі і Ка мі сіі па спра вах ал ка голь ных 
праб лем.

У Ка мі сію ў 2017 го дзе па сту пі ла тры нац цаць (у 2016 го дзе ча тыр нац цаць, у 2010 го-
дзе дзе вяць) пісь мо вых за я вак у спра ве скі ра ван ня на пры му со вае ля чэн не злоў жы ва-
ю чых ал ка го лем асоб і ўсчы на ю чых хат нія аван ту ры: ча ты ры за яў кі ад сем’ яў (у 2016 
го дзе дзе вяць) і дзе вяць ад па лі цыі (у 2016 — пяць).

У вы ні ку раз г ля ду Ка мі сія на кі ра ва ла шэсць за я вак (у 2016 г. пяць) у суд дзе ля су до-
ва га ра шэн ня пра пры му со вае ля чэн не ад ал ка га ліз му. Ча ты ры асо бы даб ра воль на 
ра шы лі ад ра чы ся ад злоў жы ван ня ал ка го лем і ўсчы нан ня хат ніх аван тур. Ад на асо ба 
па мер ла за раз пас ля па ступ лен ня за яў кі ў Ка мі сію. Спра вы дзвюх асоб раз г ля да юц ца 
Ка мі сі яй.

Пра фі лак тыч ная дзей насць ін фар ма цый на га і аду ка цый на га ха рак та ру:
— Ка мі сія рас паў сюдж ва ла ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы для баць коў, на стаў ні каў 

і вуч няў „Як бе раг чы дзі ця ад ал ка го лю і ні ка ці ну”. На клас ных схо дах з баць ка мі прад-
стаў ля лі ся лі стоў кі на тэ му цвя ро зас ці ва дзі це ляў і паг роз ад піц ця ал ка го лю ця жар ны-
мі жан чы на мі;

— Ка мі сія сфі нан са ва ла тэ ат раль ны спек такль, а так са ма ніз ку аду ка цый ных філь-
маў па пра фі лак ты цы за леж нас цей за пар са сцэ на ры я мі за нят каў з мо лад дзю. Кошт 
ма тэ ры я лаў 789 зл.;

— за срод кі Ка мі сіі сфі нан са ва на бы ла па куп ка ўзна га род для лаў рэ а таў школь ных 
кон кур саў пра па ган ду ю чых зда ро вы лад жыц ця на кво ту 387 зл.;

— 1 лю та га 2017 го да Ка мі сія зла дзі ла „Гмін ную ёл ку” для дзя цей з сем’ яў, якія 
ў ма тэ ры яль ных і ал ка голь ных кло па тах. Удзель ні ча ла ў ёй со рак дзя цей і пят нац цаць 
баць коў з тэ ры то рыі гмі ны. Кошт ме ра пры ем ства, у тым лі ку спек такль і па да рун кі 
з ла сун ка мі і су ве ні ра мі для дзя цей ад ча ты рох да два нац ца ці га доў склаў 3308,24 зл.

Пад мо га дзе ля ра шан ня ал ка голь ных праб лем:
— кво тай амаль дзвюх з чвэр цяй ты сяч зло таў бы ло да фі нан са ва на рэк рэ а цый нае 

ме ра пры ем ства пад ад кры тым не бам з на го ды Дня дзі ця ці;
— Ка мі сія да фі нан са ва ла па ез д ку дзя цей у тэ атр, пле нэр ныя ім п рэ зы і фа таг ра фіч-

ныя май стар-кла сы кво тай за 1370 зло таў; ме ра пры ем ства на ла дзіў ар лян скі Гмін ны 
ася ро дак куль ту ры;

— за срод кі Ка мі сіі бы ла сфі нан са ва на па куп ка ма біль на га кам п’ ю та ра за дзве з па-
ло вай ты ся чы для па трэб за нят каў з дзець мі;

— кво тай 3600 зло таў бы ла сфі нан са ва на лет няя па ез д ка дзе вя ці вуч няў ар лян-
скай шко лы на ка ні ку лы ў Элк;

— кво тай 6000 зло таў Ка мі сія да фі нан са ва ла лет нюю па ез д ку два нац ца ці дзя цей 
у Гла ды шо ва, сар га ні за ва ную ар лян скім Бра цтвам пра ва слаў най мо ла дзі.

У 2017 го дзе не бы ло ні вод най скар гі на дзей насць ган д лю ю чых ал ка го лем суб’ ек-
таў. На рэ а лі за цыю за дач Ка мі сія зап ла на ва ла 41 ты ся чу зло таў з ап лат ад про да жу 
ал ка го лю, а рас хо да ва ла менш трыц ца ці ты сяч.

На пра фі лак тыч ныя дзе ян ні су праць нар ка ма ніі Ка мі сія рас хо да ва ла ў мі ну лым го-
дзе ты ся чу зло таў.

На зга да най се сіі рад ныя пры ня лі Гмін ную пра гра му пра фі лак ты кі і ра шан ня ал ка-
голь ных праб лем Ар лян скай гмі ны на 2018 год.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Пра фі лак ты ка і ра шан не 
ал ка голь ных праб лем
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У
 наш час, ка лі ад к ры лі ся маг чы мас ці 
ван д ра ваць па ўсёй зям лі, з’я ві ла ся 
мно га тво раў пра да лё кія кра і ны. 
Аў та бі яг ра фіч ная кні га бе ла ру ска га 

пісь мен ні ка з Бе ла сточ чы ны Вік та ра Стах-
вю ка „Па куль змер к не дзень” не губ ля ец ца 
ў гэ тым шэ ра гу. У яе ўвай ш лі дзве апо вес-
ці: „Мая Кам чат ка” і „Кор сі ка”. Пра апош-
нюю і пой дзе раз мо ва. Твор вы зна ча ец ца 
на віз ной тэ ма ты кі, ад мет нас цю воб ра зу 
ге роя, які вы кон вае на ра тыў ную фун к цыю, 
на ту ры ак тыў най, дзей с най, аван тур най. 
У леп шым зна чэн ні гэ та га сло ва. Бо апан-
та ны пра гай паз нан ня но ва га, да лё ка га. 
Асаб лі ва ва біць яго вод ная, мар ская сты-
хія.

Нез вы чай ны за чын мае гэ ты ма стац ка-
да ку мен таль ны твор: ма лен не на кра су 
бе ла стоц кае ме ся цо вае но чы, ус п ры няц це 
яе праз воб ра зы, ство ра ныя вя лі кім Ку ін-
джы ў яго най кар ці не „Ме ся цо выя но чы 
над Дняп ром”. Ужо па ча так тво ра ха рак та-
ры зуе аў та ра як асо бу, здоль ную ба чыць 
пры га жосць ва ўсёй яе паў на це і раз на-
стай нас ці: „...Змен лі выя фор мы воб ла каў, 
пад с вет ле ныя мяк кі мі ко ле ра мі — ад 
за ла ці ста га се раб ра да да лі кат най са ла та-
вай зе ле ні, якая нес ла на дзею на штось ці 
важ кае, што не сум нен на мо жа здзей с ніц-
ца неў за ба ве і пры нес ці та бе ра дасць”. 
Эстэ тыч ная аса ло да вы сту пае ў якас ці та-
го пры ця галь на га ім пуль су, ка лі па він на ад-
быц ца неш та яш чэ не вя до мае, але, ге рой 
пэў ны, не звы чай нае. І гэ та неш та не ча-
кае, каб неў за ба ве ад гук нуц ца, ма тэ ры я лі-
за вац ца. Вест ка, якая ў су час нас ці час цей 
пры хо дзіць з тэ ле фа на ван нем, ад на час на 
і аб ры вае рэф лек сіў на-су зі раль ны стан, 
і ста но віц ца за вяз кай ван д роў на га сю жэ та 
— праз Еў ро пу на Кор сі ку.

Ад но з са мых моц ных ура жан няў па-
чат ку ван д роў кі — здоль насць жы ха роў 
Ня меч чы ны „спан тан на рас с лаб ляц ца”, 
што ў пер шы мо мант па да ло ся па да рож ні-
кам не да рэч ным. Але ат мас фе ра кар ч мы, 
ку ды яны тра пі лі ў пер шы ве чар, на столь кі 
за па ла ні ла, што і яны „ад да лі ся піў но му ша-
лен ству”. У ду шу ге роя ўва хо дзіць ні з чым 
не па раў наль нае ад чу ван не сва бо ды, ка лі 
ча ла век цал кам ад кі дае ня лёг кія што дзён-
ныя кло па ты. „Тут ты воль ны” — гэ тая дум-
ка па чы нае ава лод ваць ге ро ем. Ён ад чу-
вае во лю ўсім нут ром. Так, як яе ра зу ме ла 
Ла ры са Ге ні юш. Зга да ем яе вер ша ва ную 
мі ні я цю ру:

Во ля — не тое, што ру кі раз вя жуць,
Зме няць на боль шую клет ку ма лую.
Во ля — не тое, што „воль ны ты” ска жуць,
Во ля — то во ля, якую ад чую.
Сва бо да, якая сы хо дзіць не са знеш ніх, 

тым больш на вя за ных ідэ а ла гіч ны мі дог ма-
мі, уяў лен няў, а з аса бі стых ад чу ван няў, 
ка лі ў ча ла ве ка ніш то не ві сіць над ду шою. 
А праб ле ма асо бы ўрэш це зво дзіц ца да 
праб ле мы шчас ця. Звы чай ны мі ў су час-
ным све це (і не толь кі су час ным) з’я ва мі 
ста но вяц ца кан ф лік ты з ін шы мі, са све там 
і з са бою, што вя дуць да дэ фар ма цыі, а то 
і рас па ду асо бы. На о гул, улас на і для аў та-
ра, які раск ры вае сваё, пе ра жы тае, вель мі 
важ ным з’яў ля ец ца па чу ван не аса бі стай 
сва бо ды пры на пі сан ні тво ра.

Ге рой апо вес ці як раз і вы яў ляе та кое 
ад чу ван не сва бо ды, ка лі ча ла век па чу ва-
ец ца шчас лі вым. Ён здоль ны ад кі нуць тое 
з бу дзён на га, што вык лі кае „чор ныя” дум-
кі. Тут ён не да сяж ны для ўся го зло га: „Усё 
гэ та за ста ло ся не дзе там. Тут ты воль ны, 
та му што сю ды іх няя моц ні я кім чы нам не 
ў змо зе даб рац ца, каб за па ла ніць твае 
эмо цыі і ўпіх нуць ця бе ў чор нае ме сі ва дур-
ных роз ду маў, кі да ю чых ця бе ў пра цяг лую 
фруст ра цыю, каб ты тра ціў час на шкод-
ную та бе не пат рэб ш чы ну”.

Быць воль ным і шчас лі вым у та кой пры-
ем най ван д роў цы, на пер шы по гляд, зу сім 
про ста. Але склад ні кі шчас ця да дзе най 
асо бы знач на глы бей. Яны ма юць тры-
ва лы грунт: сям’я, ка ха ная жон ка. Аў тар 
пяш чот на на зы вае яе Лю ляй. І хоць пра га 

кра сы, якая жы ве ў ім, ня стом на па тра-
буе не пра мі нуць, уда ва на, час цей з гу-
ма рам аца ніць пры га жосць кож нае 
вы пад ко ва суст рэ тае ха ра шу хі, усё ж 
вя лі кае ка хан не, шчы рая па ва га, бяз-
меж нае ша на ван не — толь кі ёй, адзі-
най. Не вы пад ко ва вы ры ва ец ца ў яго 
кры ху пры ха ва нае, але та кое шчы рае, 
та кое жар с нае прыз нан не: „А ка лі 
ўсё за ціх не і толь кі Ме сяц з Юпі тэ рам 
пап лы вуць на вы пе рад кі..., зра зу ме еш, 
што ня ма пры га жэй шай, ня ма больш 
пуль сі ру ю чай жа ноц кас цю ва ўсім 
све це за яе. За Лю лю тваю, з су зор’я 
Скар пі ё на”.

Склад нік шчас ця і доб рыя дзе ці, 
якія ні ра зу не зас му ці лі баць коў. Зга-
да ем, як, ры зы ку ю чы са бою, кі нуў ся 
сын ра та ваць баць ку, ка лі той, вып лы-
ва ю чы з глы бі ні, вы ра шыў не ра зум на 
па жар та ваць. Ці ста рэй шы сын, які за-
сту піў баць ку ў няп ро стых пра цоў ных 
спра вах, даў шы маг чы масць для гэ та-
га па да рож жа. Гэ та не аз на чае, што 
аў тар ма люе іды ліч ную кар ці ну поў нае 
зла го джа нас ці ду мак, ацэ нак. Не, праб ле-
ма „баць кі і дзе ці”, на ту раль на, паў стае. 
Да прык ла ду, здзіў ляе баць ку ўспры няц це 
Паў лам На па ле о на, якое не ад па вя дае 
яго ным пог ля дам на гэ тую гі ста рыч ную 
асо бу. Ці ўпэў не насць сы на, што „зме ны 
ў све це ідуць у доб рым на прам ку”, на што 
баць ка гля дзіць з вя лі кай до ляй скеп сі су. 
Але ў яго ха пае выт рым кі і ра зу мен ня, што 
гэ та трэ ба пры няць, бо гэ та праб ле ма ад-
веч ная, бо „так бы ло, ёсць, і, ві даць, бу дзе. 
І ты ні чо га не мо жаш зра біць”.

Ге рой Вік та ра Стах вю ка — асо ба ад мет-
ная. Гэ та ма стак, які не рэ а лі за ваў ся, але 
за стаў ся ма ста ком у ду шы. Гэ та на ту ра, 
здоль ная ба чыць не звы чай нае. Нез вы чай-
насць ко ле раў (ён ама тар ка ла ры сты кі), 
фор маў. Здоль ная за хап ляц ца. Выз ва лен-
не ад што дзён на га іс на ван ня ён так са ма, 
як ма стак, тлу ма чыць пры да па мо зе ко ле-
раў: „Уяў лен не на тое і да дзе на Бо гам, каб 
ты мог выз ва ліц ца ад шэ рас ці дня і зра зу-
мець, што свет, на які та бе па шан ца ва ла 
з’я віц ца, не за мы ка ец ца ў чор на-шэ рых 
та нах, у якія на ма га юц ца ця бе за цык ліць 
не пры хіль ныя тва ёй ду шы сі лы”.

Ба га та ста ро нак ад ве дзе на апі сан ню 
да рож ных ура жан няў: Ге нуя, Пі за. А на ват 
не на ве да ны, пра мі ну лы Мі лан так са ма 
паў стае пе рад ва чы ма чы та ча. Бо ка лі 
за е хаць не маг чы ма, то маг чы ма ра ска-
заць. Пе ра даць сваё шка да ван не: Мі лан 
за ста ец ца збо ку. Але ён не за стаў ся нес-
паз на ны чы та чом дзя ку ю чы аў тар ска му 
апо ве ду.

За тое на ве да на Пі за, дзе па да рож ні кі 
за хап ля юц ца Пі зан скай ве жай — цу дам 
све ту. Гэ тае мес ца не звы чай нае, бо не-
звы чай на ўплы вае на ча ла ве ка. На па чат ку 
пе ра да дзе ны ўра жан ні ма ста ка, май ст ра 
ка ла ры сты кі: „Ве ча рэ ла. Доў гія це ні зна-
чы лі васт ры нёй ко ле раў кон ту ры вуг лоў. 
Пром ні сон ца міль га лі за ла ці стай чыр ван-
ню ў шы бі нах”. За тым па чы нае апа вя даць 
пісь мен нік-псі хо лаг, які ім к нец ца пра нік-
нуць у ду шу ге роя, рас крыць не толь кі яго-
ныя ад чу ван ні, але і пры чы ны та ко га ста-
ну: „Між во лі ад чу ва ла ся, што зна хо дзіш ся 
ў мес цы асаб лі вым, эма ну ю чым энер гі яй. 
Рап там знік ла спа це ласць, а стрэс, які спа-
да рож ні чае ча ла ве ку, у яко га ня ма ча су 
і які заў ж ды спя ша ец ца не ку ды, пра паў 
бяс с лед на”. Аў тар не ра скід ва ец ца эпі тэ та-
мі. Пе ра дае ўра жан ні стры ма на. Вы каз вае 
кры ху фан та стыч ную гі по тэ зу на конт пры-
ця галь нас ці гэ та га мес ца, уп лы ву яго на 
лю дзей, не прэ тэн ду ю чы на іс ці ну ў апош-
няй ін стан цыі: „Сап раў д ная плош ча цу даў. 
Цуд ар хі тэк ту ры і ча гось ці боль ша га — 
цуд мес ца або мес ца мо цы. Мо жа, нех та 
ка лі гэ та пат лу ма чыць. Тут на на ва ад к ры-
ва еш сло ва шпа цыр. Це ла тваё, твой ар га-
нізм аку на ец ца ў стан вы ці шэн ня, а ўнут ры 
ця бе ро дзіц ца неш та, што за ка лых вае ця-
бе, быц цам да лі кат ная і ўсё а гор т ва ю чая, 

на сы ча ная глы бін най лю боўю му зы ка. Хто 
ве дае, ці вост рыя на ка неч ні кі ку па лоў і са-
ма ве жа, на кі ра ва ная пад вуг лом у вя до мы 
ар хі тэк та рам-бу даў ні кам пункт не ба, не 
збі ра юць і кам п рэ су юць энер гію за хап лен-
ня на тоў паў лю дзей, а мо жа ска ну юць іх 
ве ды і па мяць і тран с лю юць іх не а паз на-
ны мі ча ла ве цтвам і на ву кай ка на ла мі ў ін-
шыя вы мя рэн ні све ту ці сус ве ты, каб там 
да ваць свед чан не люд ской даб ра ты”. Як 
ба чым, Вік тар Стах вюк увесь час звяр та ец-
ца да ма раль ных ка тэ го рый.

Пры ро да, ма ці ўся го жы во га, якая 
вяр тае ча ла ве ка ў стан дзі ця чае чыс ці ні, 
ус п ры няц ця жыц ця як вя лі кай ра дас ці іс на-
ван ня ро біць яго даб рэй: „Ка лі твой мозг 
вы мы ты глы бі нёй за лі ву Пор та Між зем на-
га мо ра да бяз г рэш нас ці дзі ця чай чыс ці ні, 
у за ка лых ва ю чых ця бе аб дым ках най пер-
шай ма ці — пла не ты Зям ля, на паў ня еш ся 
жа дан нем тва рыць даб ро і ра дасць”.

Ма гут ным акор дам гу чыць ма тыў сва-
бо ды на Кор сі цы, жы ха ры якое не ска ры-
лі ся са стра ча най не за леж нас цю. Аў тар 
апіс вае, як яны слу ха юць пес ні вя до ма га 
спе ва ка, як ус п ры ма юць кож нае сло ва 
пра сва бо ду. Апі сан не ўда ла пе ра дае 
ма гут ную ды на мі ку, энер ге ты ку па чуц ця 
і ру ху на тоў пу: „Яны ў эк ста зе зры ва лі ся 
з мес цаў і бур на рэ а га ва лі, а рэ ха іх ма гут-
на га клі чу пра ля та ла праз гай і, ак ры ле нае 
ма гут нас цю доў га ча ка най во лі, ад бі ва ла ся 
з шмат к рат най сі лай ад Ка пу Ві ту лю і суп-
раць лег лай га ры, каб... су тык нуц ца з ім-
пэ там і рва нуць увысь над эў ка ліп та вым 
га ем, пад ку пал кар сі кан ска га не ба — каб 
аб вяс ціць аку пан ту, што час во лі бліз кі...

Лі бэр тэ!
Што мо жа быць да ра жэй шае для лю-

дзей, для кож на га ча ла ве ка!? Для пад ляш-
ска га бе ла ру са так са ма.

Воль насць!
Сва бо да!”
І ры та рыч нае пы тан не і вок лі чы, і вы лу-

чэн не ў асоб ны ра док сло ваў-сім ва лаў 
— усё гэ та спры яе дак лад на му ад люст ра-
ван ню ра ман тыч на га пок лі чу сва бо ды. Без-
на дзей на ра ма тыч на га, ка лі мець на ўва зе 
ўдак лад нен не пра бе ла ру саў.

Кор сі ка — пры го жая. Гэ та га лоў ны 
ма тыў тво ра — ад кры ваць кра су, даў но 
ад к ры тую све там, апі са ную ў ма стац кіх 
тво рах, ту ры стыч ных да вед ні ках. І вось 
ужо твая чар га, та бе па да ра ва ны шчас лі-
вы вы па дак уг де дзець усё гэ та, ад крыць 
для ся бе па-но ва му, уба чыць так, як ніх то 
да ця бе не ба чыў.

Шмат лі кія апі сан ні пад вод ных глы бі няў 
не на да куч ва юць, бо што ра зу на шля ху 
ван д роў ні каў уз ні кае неш та но вае, пе рад 
ва чы ма паў ста юць раз на стай ныя мар скія 
пей за жы, гор ныя хрыб ты, упа дзі ны, ад бы-
ва юц ца но выя пры го ды. Ра зам з ге ро я мі 
чы тач па ста ян на зна хо дзіц ца ў ста не нап-
ру жа на га ча кан ня ча гось ці нез вы чай на га. 

Ра зам з імі поў ніц ца за хап лен нем пер ша-
ад к ры валь ні каў: „Між воль на на ра джа ла ся 
па чуц цё, уз бу джа нае пад с вя до мым ра зу-
мен нем ма гут нас ці пад вод най сты хіі, яе не-
аб сяж най мо цы, дзе мы — істо ты з ін ша га 
све ту, за губ ле ныя ў яе не вы мер ных пра-
сто рах, пры ве дзе ныя сю ды пе ра мож най 
ці каў нас цю, ме на ві та га ра чым жа дан нем 
пе ра жыць не маг чы мае, на сы ціць ін стынкт 
дас лед чы ка но вых сус ве таў”.

Пе рад на мі паў стае дзі вос ны, улад ка ва-
ны, згар ма ні за ва ны пад вод ны свет, які Вік-
тар Стах вюк на зы вае Неп ту на вым два ром. 
На сель ні кі яго ўраж ва юць стаў лен нем да 
чу жын ца, спа кой ным ус п ры няц цем ча ла-
ве ка-ве лі ка на, гэ та га не зу сім да рэч на га 
тут ін ша род на га це ла: „Ка лі ас во іш ся зро-
кам і пач неш ба чыць фор мы і пра сто ры, 
а за раз жа і ко ле ры, аку неш ся ў неш та, 
быц цам з ін ша га су све ту, дзе ўвер се 
і ўні зе бур ліць і пе ра мяш ча ец ца жыц цё 
ў няс пеш ным рыт ме, а ты, гру васт кі і шум-
лі вы, ува хо дзіш на са ло ны, у іх ня мы свет, 
бур чыш шы пу чы мі бур бал ка мі, што пруць 
уверх з-пад мем б ра ны ак ва лан га і раз бі-
ва юц ца аб ку па лы свя ты ні, дзе ля чы ся на 
мно ства се раб ры стых мя чы каў, і паў зуць, 
каб выб рац ца на вон кі. На дзі ва, не вык лі-
кае гэ та па ні кі ся род жы ха роў маў к лі ва га 
су све ту, якія на да лей пла ва юць і кру жац-
ца на во кал, паг ля да юць на ця бе спа кой на, 
без мі тус ні і без га мо ну”. Да пуш чэн не, 
якое ўяў ля ец ца аў та ру, не на ка рысць ча-
ла ве ча му гра мад ству. Год ныя па во дзі ны 
на сель ні каў глы бі ні не мо гуць не вык лі каць 
здзіў лен ня і за хап лен ня: „А каб так у на шу 
пра сто ру, ас во е ную людзь мі, ус п лыў з-за 
краю ня бёс ве лі кан, ні коль кі не па доб ны 
на неш та зна ё мае, які б уз нік вэр хал, якая 
па ні ка, страх і ня на вісць, крык і бе га ні на! 
А тут не. Дзі ва та дзі вос ная!” Ван д роў ка 
ў мар скія глы бі ні вель мі не бяс печ ная спра-
ва. Ге ро яў ча ка юць мно гія мар скія дра пеж-
ні кі, між якіх са мыя страш ныя аку лы. Аў тар 
да во лі пад ра бяз на апіс вае па во дзі ны, 
ха рак тар гэ тых за бой цаў. А яш чэ пад с-
це ра га юць ча ла ве ка ба ра ку ды, му рэ ны. 
І роз ная драб ней шая не чысць, та кая, як 
мар скія во жы кі. Усё гэ та пе ра каз ва ец ца 
дэ бю тан там пад вод на га пла ван ня, сы нам, 
ма ла дым хлоп цам, яко га клі ча глы бі ня 
і які яш чэ не зу сім на ву чыў ся ха ваць свой 
страх. Але ву чыц ца ста ран на. На о гул, 
воб ра зам ма ла дых лю дзей ад да дзе на 
на леж ная ўва га. Гэ та сы ны, дзе ці. Та му, 
зра зу ме лы вя лі кі баць коў скі кло пат, тры во-
га за іх лёс, жыц цё, ім к нен не пра ду хі ліць 
сён няш нія нес па дзеў кі. Як раз на іх до лю 
са мае неп ры ем нае і вы па ла. Ата ка пач вар-
нае му рэ ны на Паў ла, з якою спра ві лі ся, 
бо агід ная змяя, ві даць, ад чу ла не бяс пе ку 
і для ся бе. А са мая вя лі кая бя да на глы бі ні 
— азо та вы нар коз, які вя дзе да эй фа рыі 
глы бі няў, ка лі ча ла век пе ра стае кан т ра ля-
ваць ся бе. Ме на ві та ў та кім ста не апы нуў-
ся Па вел: „У яго шы ро ка ад кры тых, а на 
са май спра ве вы та раш ча ных ва чах, іг ра лі 
не на ту раль ныя эмо цыі, як у п’я на га-п’я на-
га ча ла ве ка. Яму бы ло ўсё роў на, дзе ён. 
Па вел мог у лю бую хві лі ну па пер ці не ку ды 
за мі ра жом і на ват вы кі нуць з ро та муш тук, 
каб ды хаць ва дою”. Толь кі ве ды і спрыт 
дас вед ча на га пад вод ні ка-баць кі ўра та ва лі 
хлоп ца ад не мі ну чае гі бе лі.

Та кі стан аб васт рае не толь кі па чуц ці, 
але і мыс лен не, пры во дзіць да не ча ка ных 
ад к рыц цяў, якія, із ноў жа, цал кам праг ма-
тыч ным асо бам пры няць не маж лі ва, бо 
пе рак рэс лі ва юць даў но ад к ры тыя за ко ны: 
„Мае лёг кія ўды ха лі між зор ную энер гію, 
якая за паў няе шчыль на най мен шыя ку точ-
кі, усе-ўсю сень кія, без сле ду ва ку у му... 
Ня ма ва ку у му. Ня ма і ўсё!” Бяс с п рэч на, 
ван д роў ні кі ў бяз дон ныя глы бі ні ма юць 
не толь кі мэ ты паз на ваў чыя, эстэ тыч ныя 
— уз ба га ціць ся бе су зі ран нем пад вод нае 
пры га жос ці, але і ма ры па та ем ныя: „...
Знай с ці кар кас яко га-не будзь з со цень 
за топ ле ных тут, у нез лі чо ных праз мно гія 
ста год дзі біт вах, па рус ных ка раб лёў”. 
Знай с ці сля ды тых, хто за стаў ся ў глы бі ні 
на заў сё ды. Спраў дзіць яе гэ тым ра зам не 
ўда ец ца. Але хі ба ма ра ста но віц ца менш 
пры ваб най ад та го, што па куль не спраў-
дзі ла ся?

Ала ПЕТ РУШ КЕ ВІЧ

* Вік та р Стах вю к „Па куль змер к не дзень” 
Бібліятэчка Беларускага літаратурнага 
аб’яднання „Белавежа”, Беласток 2014.

Уба чыць Кор сі ку — 
і жыць да лей


