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Гафт у Гайнаўцыè3

Пісьмы Алеся Белакозаè8

Апора татаршчыны

Кожны, хто меў магчымасць наведаць 
Крушыняны, ведае, што гэта адно з нямно
гіх месцаў на карце Польшчы, у якім безу
пынна ад 300 гадоў жывуць татары.

Вёска была, верагодна, заснавана ў кан
цы шаснаццатага стагоддзя. У канцы сям
наццатага стагоддзя кароль Ян III Сабескі 
пасяліў тут ліпкаў (так называлі мусульман, 
якія ваявалі на польскім баку з туркамі). 
Жыў тут, між іншым, Самуэль МурзаКша
чоўскі, які выратаваў караля ў бітве пад 
Парканамі.

Татарская юрта — аграсядзіба, якой 
кіруе Джанэта Багдановіч і яе сям’я, гэта вя
домае месца ў цэлай Польшчы. Там можна 
было паспрабаваць арыентальныя прыс
макі, страляць з лука, атрымліваць асалоду 
ад прыроды. Але, што самое важнае, гэта 
было месца, у якім захоўвалася памяць аб 
гісторыі і згодным суіснаванні на гэтых зем
лях каталікоў, праваслаўных, мусульман 
і габрэяў.

Згарэла месца 
шматкультурных сустрэч

Дзевятнаццаць пажарных машын тушы
ла пажар Татарскай юрты ў Крушынянах. 
«На той час гэта канец», — напісалі на фей
сбуку пасля пажару ўласнікі аграсядзібы.

Пажар у Татарскай юрце ў Крушынянах 
здарыўся ў ноч з 30 красавіка на 1 траўня. 
На шчасце ніхто не пацярпеў. У будынку 
знаходзіліся працаўнікі аграсядзібы і госці, 
якія прыехалі адпачыць на час травень
скіх выхадных. Пажарныя машыны з’ехалі 
амаль з цэлага Сакольскага павета, а так
сама з суседніх гмін Беластоцкага павета.

— Страх было ўглядацца. Мы ўсе тут 
плакалі, — кажа суседка Тацяна Міхай
лава. — Мы яшчэ баяліся, каб агонь не 
пайшоў на суседнія будынкі. Такі тады 
вецер страшэнны быў... Але тут усё было 
дзеравянае, нічога ўжо не можна было вы
ратаваць.

Агонь з’явіўся перад 23 гадзінай. Згарэ
ла ўся маёмасць уласнікаў, у тым ліку татар
скія касцюмы, альбомы, сямейныя архівы. 
Страты ад пажару ацэньваюцца на паўтара 
мільёна злотых.

— Гэта ўсё, што мы мелі, — кажа ўласні
ца Татарскай юрты Джанэта Багдановіч. — 
Гэта наша месца ад пакаленняў. Раней мы 
прыязджалі сюды да нашага дзеда. Сядалі, 
супольна пілі гарбату, запрашалі гасцей, 
апавядалі пра нашу культуру. Пазней самі 
сюды з’ехалі, каб яшчэ нешта зварыць, 
пачаставаць... Мы так пачыналі. Пачыналі 
з традыцыі.

Цягам сямнаццаці гадоў юрта была не 
толькі прыязным месцам для турыстаў, але 
перш за ўсё домам сям’і Багдановічаў. Ад 
пажару згарэлі традыцыйная сямейная та
тарская вопратка, фотаздымкі, памяткі па 
продках.

— Мы зараз цешымся, што ўдалося заб
раць рэчы нашых гасцей, — падкрэслівае 
Багдановіч. — Мы не падумалі нават, што 
амаль дашчэнту згарыць наш дом. Спадзя
валіся, што прынамсі частку ўдасца вырата
ваць. Прапала ўсё.

Многія людзі прыехалі пасля пажару 
ў Крушыняны. Дапамаглі ва ўборцы спале
ных частак аграсядзібы і ў іншых працах. 
Дапамога прыйшла таксама, вядома, ад 
суседзяў і аднавяскоўцаў. Для Багданові
чаў гэта быў сігнал, што іх з гэтай вялікай 
бядой не пакінуць саміх.

Супольная справа 
розных меншасцей

Ужо 3 траўня ў Беластоку пачаўся збор 
грошай для пагарэльцаў. У час фэсту «Су
польная незалежная» прадстаўнікі ўсіх пад
ляшскіх меншасцей, у тым ліку беларускай, 
сустрэліся на мерапрыемстве, якое такса
ма было нагодай для падтрымкі Татарскай 
юрты.

— Страты — гэта 1,5 мільёна злотых, та
му кожная залатоўка вельмі важная, — ка
жа старшыня Фонду Татарскае культурнае 
таварыства Роза Хазбіевіч. — У час фэсту 
«Супольная незалежная» ўдалося сабраць 
3 тысячы злотых. Там мы былі ўсе, усе мен
шасці разам. Гэтага таксама вучыла аграся
дзіба Татарская юрта. Вучыла ўражлівасці 
на іншых. І далей вучыць.

Ужо 3 траўня ўласнікі Татарскай юрты 
абвясцілі, што плануюць адрамантаваць 

аграсядзібу. Рушыў таксама інтэрнэтзбор 
грошай на сайце pomagam.pl. На той мо
мант дапамагло амаль 400 асоб, якія пера
далі на Татарскую юрту 23 тысячы злотых.

— Мы рады і здзіўлены той вялікай 
колькасцю розных ініцыятыў, мэта якіх 
— сабраць сродкі для аднаўлення Татар
скай юрты. Гэта вельмі важная справа, 
— адзначыў старшыня мусульманскай 
гміны ў Крушынянах Браніслаў Талькоўскі. 
— Мы зараз разумеем, што для многіх лю
дзей з усёй Польшчы наша культура важ
ная. Я сам атрымліваю шмат тэлефонаў, 
паведамленняў па пошце ад людзей, якія 
жадаюць нас падтрымаць. Ведаю, што яны 
разам з сям’ёю Багдановічаў і з нашай та
тарскай супольнасцю.

Таксама адкрыўся дабрачынны рахунак, 
у пераводзе якога трэба пазначыць «Адбу
дуем Татарскую юрту». Уся інфармацыя 
змешчана на старонцы Татарскай юрты на 
фейсбуку.

Татарская юрта сям’і Багдановічаў заўсёды была перапоўненая пахам татарскай кухні, 
гасціннай атмасферай і людзьмі, якія прыязджалі сюды з розных куткоў свету. Пасля па
жару па гэтым месцы засталася куча перапаленых дошак і сумны краявід. Аднак атмас
фера, якую стваралі цягам сямнаццаці гадоў уласнікі аграсядзібы, засталася. Дзякуючы 
гэтаму месца далей жыве, радуе і дае надзею на будучае. 

Дабрачынны пікнік

Ужо 3 траўня ўласнікі Татарскай юрты 
запрашалі да сябе гасцей. Хаця будынак 
згарэў, пакаштаваць татарскай кухні мож
на было ў суседнім будынку на тэрыторыі 
Цэнтра мусульманскай культуры польскіх 
татараў. Затое 6 траўня адбылося тут 
вялікае мерапрыемства. «На помач Татар
скай юрце ў Крушынянах» — пад такім 
загалоўкам прайшоў дабрачынны пікнік, 
які сцягнуў да спадарства Багдановічаў 
сотні людзей.

— Гэта неверагоднае! Так шмат пры
ехала людзей, — гаварыла ў час пікніка 
Джанэта Багдановіч. — Мы стваралі 
гэтае месца як прыватныя асобы. Нягле
дзячы на нішто шмат арганізацый, гуртоў, 
гмін і прыватных людзей пажадала нам 
дапамагчы. Гэта дае нам сілу, каб узяцца 
за работу. Згарэў толькі будынак, але 
месца, дзе хочуць прыязджаць людзі, за
сталося.

Дабрачынны пікнік пачаўся з выступаў 
лакальных калектываў. У час мерапрыем
ства праходзілі таксама аўкцыёны карцін, 
кніжак ды іншых вартасных прадметаў, 
якія перадалі ахвяравальнікі. Абавязкова 
ўсе прысутныя маглі пакаштаваць той са
май смачнай татарскай кухні, якую кашта
валі ў згарэлым будынку Татарскай юрты.

— Удасца, мы тут разам, — адзначы
ла Роза Хазбіевіч. — Я веру, што яшчэ 
ў гэтым годзе будзем маглі смачна паесці 
ў Татарскай юрце.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

Адбудуюць 
Татарскую юрту
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Сваімі вачыма

Парадокс 
няпраўды

Буль ба 
— спра ва го на ру і со ра му

Ха кей ная 
ілюст ра цыя

У апош ні час я не ад чу ваў ся бе доб ра. 
Фі зіч на я быў паў т руп — што б гэ та не зна
чы ла. Ця пер мне па леп ша ла на чвэрць та
го, што я ад чу ваў. Так, пача ла ве чы ка жу
чы, я знач на пап ра віў ся. Толь кі што неш та 
ў ма ім ра хун ку не склад ва ец ца. Та му што 
звяр ні це ўва гу, што «па ло ва» роў на ў два 
ра зы больш, чым «чвэрць». Так што, ка лі 
ў «паў т ру пе» па ло ва жыц ця, у чвэр ці тру
па, з ма тэ ма тыч на га пун к ту гле джан ня, па
він на яго быць у два ра зы менш, ад па вед
на. На са мой спра ве, да клад на на ад ва рот. 
Ад сюль вы ні кае, што ло гі ка ма тэ ма ты кі не 
су па дае з ло гі кай жыц ця. Та кім чы нам, мы 
ма ем спра ву з дзвю ма асоб ны мі ла гіч ны мі 
струк ту ра мі, кож ная з якіх з’яў ля ец ца пра
віль най толь кі ка лі ні ад на з іх не вы хо дзіць 
за ме жы са мой ся бе. Ну, і, але ка лі гэ та 
зро біць, зна хо дзіц ца пад стро гім па рад кам 
сва іх улас ных за ко наў, якія іх тон ка рэ гу
лю юць. Але гэ та ін шае пы тан не.

Гэ та смеш на і страш на ў той жа час, ка
лі хтось ці спра буе на вя заць абод вум ло гі
кам агуль ны на зоў нік. Мож на гэ та наз ваць 
спро бай ства рэн ня па ра док су. Па ра докс 
уз ні кае, ка лі ней кая дум ка пац вяр джае 
сваю ўлас ную па мыл ко васць. Але та ды 
яна не мо жа быць ла гіч на ні праў дзі вай, ні 
іл жы вай. Ка лі хтось ці шу кае па ра док сы, 
мо жа, бе зу моў на, знай с ці іх у поль скіх рэ а
лі ях. Я прыз наю, што іх ня ма ла ў поль скай 
па лі ты цы за апош нія два га ды. Ча сам вель
мі смеш ных. Але мне па гэ тай пры чы не 
зу сім не смеш на. Перш за ўсё та ды, ка лі 
стро га ма тэ ма тыч ная ло гі ка і жыц цё су пя
рэ чыць зда ро ва му сэн су, але ма юць агуль
ны на зоў нік. Та кім чы нам, яны зво дзяц ца 
да фун к цыі па ра док су і, вя до ма, не са мі па 
са бе. Хтось ці ўпар та боў тае ў на шых га ло
вах. Хтось ці на хаб ны. І шчы ра ка жу чы, ён 
гэ та свя до ма ро біць, пад ман вае.

Возь мем у якас ці прык ла ду па пу ліс
ц кую пра гра му «Сям’я 500+», якая мае 
раз бу дзіць у па ля ках дэ маг ра фіч ны пат
ры я тызм. Пас ля больш дзе ся ці ме ся цаў 
па ла во га на ма ган ня кры вая ро даў знач на 
зні зі ла ся, пра што свед чаць на дзей ныя 
ста ты стыч ныя па каз чы кі. На жаль, на ват 
ап ты мі стыч ныя дэ маг ра фіч ныя праг но зы 
ў гэ тым пы тан ні... пе сі мі стыч ныя. Та кім чы
нам, па ля каў, хут чэй за ўсё, у блі жэй шы 
час больш не бу дзе ды пач не мен шаць 
іх лік у та кім тэм пе, з якім страч ва юц ца 

мі льяр ды з дзяр жаў на га бю джэ ту на фі
нан са ван не пат ры я тыч на га ма ця рын ства. 
Па лі ты кі, якія прад стаў ля юць ПіС, ві ноў ні кі 
гэ тай над звы чай да ра гой пра гра мы, ад
нак, сцвяр джа юць, што па ля кі да маг лі ся 
пос пе ху. Праў да, пас пех... Але не па ля каў, 
толь кі пар тыі Пра ва і спра вяд лі васць. Я б 
на зваў гэ та пос пе хам па ра дак саль ным. 
З жыц цём па ля каў мае ён ма ла агуль на га. 
Гэ та зна чыць, па ра дак саль на, на дум ку не
ка то рых з іх, а па вод ле ін шай част кі — не 
мае. І ўсе яны, зда ец ца, ма юць ра цыю. 
Толь кі што гэ тыя мер ка ван ні з’яў ля юц ца 
ўза ем на су пя рэч лі вы мі. Як гэ та трэ ба ра
зу мець?

ПіС, вя до ма, ка жа, што яно не хлу сіць. 
На са мой спра ве, не хлу сіць. Але толь кі 
та ды, ка лі хлу сіць. Гэ та ста ры, пат ра па ны 
па ра докс. І гэ та на зы ва ец ца па ра док сам 
іл гу на.

Яго аў тар ства пры піс ва ец ца Эў бу лі ду 
з Мі ле та, які спас лаў ся на за я ву ней ка га 
ўра джэн ца Кры та Эпі ме ні да, што «ўсе 
кры ця не хлу сы». Гэ та нон сэнс, чмых нуў 
спа чат ку Эў бу лід, та му што ка лі вы ка заць 
зда гад ку, што Эпі ме нід ска заў праў ду, ён 
як кры ця нін схлу сіў, бо ўсе жы ха ры Кры та, 
па вод ле яго слоў, з’яў ля юц ца хлу са мі. Вось 
і ён хлус. А ка лі ёсць іна чай і Эпі ме нід схлу
сіў, ён та ды ска заў праў ду ў той жа час. 
Дык што праў да, а што та кое — хлус ня?

Па ра докс хлу са, на са мой спра ве, гэ та 
не ма тэ ма тыч нае зац вяр джэн не. Сён ня 
ён лі чыц ца больш лін г ві стыч най няў з год
не нас цю, ад люст роў ва ю чай ча ла ве чае 
жыц цё, чым ла гіч най су пя рэч нас цю, якая 
з’яў ля ец ца яд ром стро гай ма тэ ма ты кі. Аса
бі ста я ад чу ваю ся бе су па ко е ным. Я люб
лю па ра док сы, як га ла ва лом кі. Не ў якас ці 
рэ аль най па гро зы. Я люб лю ма тэ ма ты ку 
для ма тэ ма ты кі і жыц цё для жыц ця. Хай 
ма тэ ма ты ка бу дзе ма тэ ма ты кай, а жыц цё 
жыц цём. А ПіС — Пі Сам, а Дзяр жа ва — 
Дзяр жа вай. На жаль, хтось ці вель мі хо ча, 
каб ства рыць но вы па лі тыч ны па ра докс 
— ве ра год на для та го, каб гра ма дзя не па
ла ма лі над ім га ло вы. Бо па ча лі б ду маць 
паін ша му. Пасап раў д на му. Ці ПіС гэ та 
Дзяр жа ва? А Дзяр жа ва — ПіС?

vМі ра слаў ГРЫ КА

За на мі доў гі, ад па чын ка вы май скі ты
дзень. Ну, хі ба зра зу ме лая ўсім спра ва, 
што каб хтось ці мог ад па чы ваць, нех та 
дру гі му сіць пра ца ваць. Ад веч ная праў да 
зям ной ту за ні ны, а так са ма эка на міч ных 
го нак мі ру. Ад вы шэй ска за на га ёсць ад
но ад ступ лен не вы ключ на куль ту ра ла гіч
нацы ві лі за цый най на ту ры і кра нае яно 
нас, бе ла ру саў, асаб лі ва на Пад ляш шы. 
Гэ тая з’я ва ўжо амаль сак раль на га ха
рак та ру і мае сваё імя, якое за вец ца пер
ша май скай па сад кай буль бы. Так як ма
ем што га до вы цыкл аб ра да варэ лі гій ных 
свя таў, то ў сэн се ге не тыч най ся лян скай 
спад ка ем нас ці гэ тая да та так са ма зна
чыц ца чыр во ным ко ле рам у ся мей ных 
ка лен да рах аў тах то наў Бе ла сточ чы ны. 
Вя до ма, ад нак, што ў пра цоў ным сэн се 
з гно ем і буль бай. З аса бі ста га па над вор
ка доб ра ве даю, што мно гія мае сяб ры 
і сяб роў кі на да лей у гэ ты дзень зай ма юц

ца на буль бя ных за го нах і ага ро дах. Ад 
зям лі і дзе даў скай ды баць коў скай спад
чы ны ні ку ды не ўця чы.

Та му едуць га рад скія, па па не лыя вы
хад цы ўжо не за пар шу ком, якіх звя ла 
дзяр жа ва ў на шых вё сках, але паў дзель
ні чаць у аб ра дзе ад чу ван ня зям лі пад 
на га мі і ня бес на га кос ма су панад га ло
ва мі. Едуць не толь кі з усіх га ра доў Бе ла
сточ чы ны, але і роз ных кут коў Поль ш чы, 
каб ста ць на зва жай пе рад ге не тыч ным 
вык лі кам. Не ка то рым на ват пры хо дзіц
ца, за ціс нуў шы зу бы, пра ца ваць з роз
ны мі траў ма мі і хва ро ба мі. На ўлас ныя 
во чы ба чыў я на ват лю дзей з гіп сам на 
ру ках і на гах, якія на кід ва лі буль бу з ко
шы каў, або кі ра ва лі трак та ра мі ад ной 
ру кой, ці ад ной на гой, не га во ра чы пра 
се ні ё раў ро ду, якія ад ця жа ру на ват пе
ра куль ва лі ся на сва ім по лі. Пас ля та кой 
эк с пе ды цыі боль шасць з іх цу доў на не 
зда ра вее, але, на ад ва рот, тэм паў на бі
ра юць боль шыя і но выя бо лі і хва ро бы 

ў кож най час цін цы це ла. Але тра ды цыя 
ёсць тра ды цы яй і па куль яна жы ве, дык 
ня хай тры ма ец ца дзе ля бу ду чы ні і не раз
з ла ван ня на шых баць коў.

У гэ тым го дзе я так са ма ат ры маў маў к
лі вы вы га вар з бо ку баць кі, што не з’я віў
ся на ры ту аль нае свя та. Ха ця бы ло ка му 
і па са дзіць буль бу, і зак лас ці ага род, то 
ад нак ся мей ная пля мен насць аба вяз вае 
ўсіх быць та ды ра зам, ня гле дзя чы на ін
шыя аба вяз кі. Бо як жа ж гэ та вы гля дае 
пе рад ад на вя скоў ца мі! Ха ця, як у ма ім 
вы пад ку, ня ма ўжо тых ад на вя скоў цаў 
і ня ма ані я кай су сед скай гон кі ў гэ тай 
спра ве. Як рас па вя ла мая сяб роў ка, гэ та 
яна з сёст ра мі ат ры ма ла ў гэ тым го дзе 
мат чы ны вы га вар, што су сед скія дзе ці 
больш пра ца ві тыя, бо ўжо спра ві лі ся 
з ра бо тай пры зак ла дан ні ага ро да, а яны 
яш чэ не. Доб ра, што пры нам сі брат 
спраў на па са дзіў буль бу ма шы най, ка жа 
яна, а то і тут яш чэ б ат ры ма лі не каль кі 
слоў па ву шах. Гэ та і так вя лі кі пра грэс 

са дзіць ці ка паць буль бу трак та рам і ма
шы на мі. Баць ка ад на го май го зна ё ма га 
прыз на ваў у гэ тай спра ве толь кі ка ня 
і плуг. А ка лі сам не быў у змо зе га да
ваць ка ня, то ка ры стаў ся су сед скі мі пас
лу га мі. Ад нак і ка лі су се дзі звя лі ко ней, 
то збі раў сваю рад ню, каб рыд лёў ка мі 
ка па лі зям лю і так здзей с ні лі пер ша май
скі ры ту ал. Чар го вы мой зна ё мы амаль 
са сля за мі пра сіў зня мог лых баць коў, 
каб пе ра ста лі са дзіць буль бу, бо ён сам 
жыў звыш тры ста кі ла мет раў ад род най 
ха ты, а, ма ю чы ад каз ную па са ду, не мог 
спраў ляц ца не толь кі з па сад кай буль бы, 
але і з яе даг ля дам ці ка пан нем. Абя цаў, 
што бу дзе куп ляць ім са мую эка ла гіч ную 
і смач ную кар тоф лю ды не ад су се дзяў, 
толь кі бу дзе яе пры во зіць з ін шых вё сак 
ці рэ гі ё наў, каб яны не са ро ме ла ся гэ та
га фак ту пе рад су се дзя мі. У ад каз заў
сё ды чуў з іх бо ку адзін пап рок: «Ты пра 
нас не па мя та еш». Ад ным сло вам, буль
ба — спра ва го на ру і со ра му для на ша га 
ся лян ска га ро ду. Так са ма не менш важ
най з’яў ля ец ца спра ва ка лек тыў напат
ры яр халь на га ла ду жыц ця, у якім ся мей
ная ўза е ма да па мо га гэ та за ру ка пос пе ху 
і ўзба га чэн ня. Толь кі та ла ка да ва ла аба
ро ну і шанц спра віц ца з без ліч чу спраў 
і аба вяз каў пе рад дзяр жа вай, не да хо пам 
гро шай, ці вык лі ка мі на ту раль най гас па
дар кі. «Адзін у по лі не во ін», — паў та ра лі 
здаў на. Ад на буль бі на, укі ну тая ў зям лю, 
пра кар мі ла не раз і не ад ну сям’ю.

vЯў ген ВА ПА

Ха кей ная збор ная Бе ла ру сі бяс с лаў на 
стар та ва ла на чэм пі я на це све ту па ха кеі, 
што пра хо дзіць за раз у Да ніі. За бя га ю чы 
на пе рад, мож на сме ла праг на за ваць, што 
ў леп шым ра зе Бе ла русь з цяж кас цю за ха
вае мес ца ў мац ней шым ды ві зі ё не (у яго, 
на га даю, ува хо дзіць 16 мац ней шых дру
жын све ту). Але і ве ра год насць, што да вя
дзец ца па кі нуць „вы шэй шы свет” на гэ ты 
раз над звы чай вы со кая.

З ча су вы ха ду на між на род най арэ не 
ў элі ту, а бы ло гэ та, пры пом ню для ша
ноў ных чы та чоў, у 1997 го дзе (сам дэ бют 
ад быў ся ў 1998), збор ная Бе ла ру сі пе ра
жы ла ўжо не каль кі па ка лен няў гуль цоў, 
змя ні ла дзя ся так га лоў ных трэ не раў. 
Зда ра лі ся за гэ ты пе ры яд і ла каль ныя 
ўда чы, і на ват сен са цыя, як на алім пі я дзе 
ў СолтЛэйкСі ці ў 2002 го дзе, ка лі дру жы
на Бе ла ру сі вый ш ла ў паў фі нал і за ня ла 
вы ні ко вае 4е мес ца. Але яш чэ ні ко лі Бе ла
русь не ме ла на столь кі сла бой ка ман ды, 
як за раз. Хоць не менш двац ца ці га доў 
ха кей дэк ла ру ец ца ў на шай дзяр жа ве як 
спорт ну мар адзін, на яго ідзе вя ліз ны пра
цэнт срод каў у па раў нан ні з ін шы мі ві да мі. 
Нез дар ма і ха кей ную фе дэ ра цыю кра і ны 
ўзна чаль ва юць па тра ды цыі над звы чай 
вы со ка па стаў ле ныя на чаль ні кі. На яе ча ле 
па бы ва лі і не ка то рыя мі ніст рысі ла ві кі. Але 
па спя хо ва раз ві ваць тэх ніч на скла да ны від 
спор ту — гэ та не мі тын гі дэ ман ст ран таў 
раз га няць ды на апа зі цы я не раў па ля ваць. 
Тут пат рэб ная ад ла джа ная і ра зум на пра
ду ма ная сі стэ ма. Бо вы ступ на чэм пі я на це 
све ту — гэ та не ўдзел у па цеш ным Ка ляд
ным тур ні ры, які што год з упар тай пас ля
доў нас цю вый г рае ка ман да дзяр жаў на га 
„ха ке і ста ну мар адзін”. Праў да, па ру ра зоў 
да вя ло ся са сту піць і там пер шын ства „ста
рэй шым бра там” — ві даць, над та ж па трэб
ныя ў тыя га ды бы лі но выя крэ ды ты.

Сі ту а цыя з бе ла ру скім ха ке ем — гэ та 
най леп шая ілюст ра цыя та го, як усё раз ві
ва ец ца, дак лад ней дэг ра дуе, у Рэс пуб лі
цы Бе ла русь. Шмат пу стых дэк ла ра цый, 
проць ма неп ра ду ма ных ра шэн няў, ідэ а ла
гіч ныя „на пам поў ван ні”, чы ноў ніц кі ва люн
та рызм. Вось на бу да ва лі гэ тых вя ліз ных 
лё да вых па ла цаў, а пас ля вы яў ля ец ца, 

што яны зу сім не рэн та бель ныя, аку піць 
ся бе не мо гуць. Дык і ча му раз ві ваць нам 
ме на ві та ха кей, да стат ко ва да ра гі від спор
ту ў па раў наль на бед най на шай дзяр жа
ве?! Што ў нас та кая ма гут ная эка но мі ка 
як у Шве цыі, Гер ма ніі ці Ка на дзе, ці на ват 
моц ная як у Чэ хіі ці Сла ве ніі? Ці та кія пры
род ныя рэ сур сы і „ша лё ныя” ад іх гро шы, 
як у Ра сеі? Та му і даг на лі і пе раг на лі нас 
у тым жа ха кеі та кія кра і ны як Нар ве гія, 
Да нія, Сла ве нія, та му і трэ ба за бы вац ца, 
што яш чэ зу сім ня даў на на „ста рым ба га
жы” мы бы лі ў ха кеі на роў ні з Гер ма ні яй 
і Фран цы яй і на ват час цей пе ра ма га лі іх. 
У на шай, па куль сціп лай дзяр жа ве, ку ды 
вы гад ней бы ло б раз ві ваць та кія ві ды як 
тэ ніс, ба скет бол, ва лей бол, ган д бол. Асаб
лі ва пер с пек тыў ны мі гэ тыя ві ды спор ту 
вы гля да лі ў жан чын, ды і за раз яш чэ яны 
неб ла гія. Браць пры клад з тых жа бал кан
цаў — хар ва таў, сла вен цаў, аль бо іс лан д
цаў, вы бу доў ваць пі ра мі ду ад дзі ця чых да 
да рос лых ка манд. Вось ма лая па на сель
ні цтве Іс лан дыя зра бі ла спяр ша стаў ку 
на ган д бол і вы ве ла сваю муж чын скую 
дру жы ну ў элі ту, якая аж но ся рэб ра ныя 
алім пій скія ўзна га ро ды за ва я ва ла. По тым 
аст ра ві ця не сі стэм на ўзя лі ся за фут бол 
і ўжо за раз моц на вы сту па юць на мо ла дзе
вым роў ні, а на цы я наль ная збор ная ста ла 
рэ гу ляр на вы хо дзіць на топтур ні ры і не 
губ ля ец ца ў элі це.

У Бе ла ру сі ж усё бе стал ко ва. Ка лі 
ў на чаль ні ка дзяр жа вы і На цы я наль на га 
алім пій ска га ка мі тэ та ўлю бё ная цац ка 
— ха кей, то і вы сіл кі чы ноў ні каў скі ра ва
ныя най перш на гэ ты від. Пры гэ тым ніх то 
не па ду маў, што ха пі ла б на Бе ла русь і 67 
лё да вых арэн і ад па вед на столь кі ж ха кей
ных клу баў — ад па вед на ўзрас ла б і кан
ку рэн цыя і ўзро вень на цы я наль на га чэм
пі я на ту. А за кошт ін шых па ла цаў мож на 
бы ло б па бу да ваць сот кі тэ ніс ных кор таў, 
два ро вых ба скет боль ных упа рад ка ва ных 
пля цо вак і та му па доб на га. Та лен ты ж не 
пе ра вя лі ся, про ста іх трэ ба даг ле дзець 
і ўзга да ваць. Пе рад ва чы ма, яш чэ раз паў
та ру ся, вы дат ны пры клад тых жа пост’ ю
гас лаў скіх кра ін. Але ж іс ці ра зум ным і пра
ве ра ным шля хам ніх то ў нас не збі ра ец ца. 
Па ра лель нае ж раз віц цё фіз куль ту ры 
і ма са ва га спор ту — ін шая, хоць і вель мі 
бліз кая тэ ма. Пра гэ та не як ін шым ра зам.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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У га ле рэі і на ка лі до ры Гай
наў ска га до ма куль ту ры пра
цуе ці ка вая вы ста ва ма стац
ка га ру ка дзел ля трыц ца ці 
твор цаў. Гэ та плён ХІ Аг ля ду 
гаф ту і ка ру нак Гай наў ска га 
па ве та 2018.

Ужо тра ды цый на на пад вя дзен не вы ні
каў аг ля ду і ад к рыц цё эк с па зі цыі на род
на га і су час на га ру ка дзел ля пры бы лі ру
ка дзель ні кі з ся мей ні ка мі і гай на вя не, за
ці каў ле ныя ру ка дзель ным май стэр ствам. 
Аг ляд ад к ры лі, дып ло мы і па да рун кі ру ка
дзель ні кам уру чы лі бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак, ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун
цэ віч, ма стац кі кі раў нік до ма куль ту ры 
Яд ві га ЛяхКуч кін і ста рэй шы ін ст рук тар 
па спра вах ма ста цтва Ан на Та ра сюк, ад
каз ная за ар га ні за цыю аг ля ду. Яш чэ да 
ад к рыц ця вы ста вы пе рад саб ра ны мі зай
маль на спя ва ла Ван да Гіншт са Сту дыі 
эст рад най пес ні ГДК.

— На ра бо тах, якія ба чым на эк с па зі
цыі, ві даць ма ста цтва, пра фе сій насць. 
Мо жам тут за хап ляц ца ка рун ка мі, гаф
там і но вы мі тэх ні ка мі ру ка дзел ля, — ска
заў бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак.

— У мі ну лым сур вэт кі, аб ру сы, руч ні кі 
і ін шыя вы шы ва ныя і ўпры го жа ныя ка
рун ка мі пра цы мы па каз ва лі ў не вя лі кай 
за ле на пер шым па вер се до ма куль ту ры, 
паз ней прэ зен та ва лі ў Му зеі і ася род ку 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы. Та ды 
на ша ме ра пры ем ства на зы ва ла ся «Ігол
кай ма ля ва нае». Паз ней уз нік «Аг ляд 
гаф ту і ка ру нак Гай наў ска га па ве та». 
Наш аг ляд раз рос ся. Ад не каль кіх га доў 
мы із ноў ла дзім бя скон кур с ны аг ляд, 
па каз ва ем на вей шыя ра бо ты ру ка дзель
ні каў на ша га па ве та, якія ў нас па ста
ян на прэ зен ту юць свае пра цы і ча ка ем 
прык ла даў ру ка дзел ля но вых твор цаў, 
— ска за ла ста рэй шы ін ст рук тар Ан на 
Та ра сюк.

— Вель мі мно га пап ра ца ва лі ру ка
дзель ні кі, каб вы ка наць пры го жыя, прэ
зен та ва ныя тут ра бо ты. Для іх вы ка нан ня 
па трэб ны бы лі так са ма та лент і вя лі кая 
цяр п лі васць, — ска заў ды рэк тар до ма 
куль ту ры Рас ціс лаў Кун цэ віч.

Ма стац кі кі раў нік Яд ві га ЛяхКуч кін 
за я ві ла, што ўдзель ні кі аг ля ду ім к нуц ца 
раз гор т ваць свае здоль нас ці і ўме лас ці, 
дзе ляц ца во пы там з ін шы мі ру ка дзель ні
ка мі. Пра ін фар ма ва ла, што на вы ста ве 
прэ зен ту юц ца так са ма пра цы муж чын 
Бар та ша Шпа ко ві ча, Мі рас ла ва Да ні лю
ка і Пёт ра Се ге ня. Яны так са ма май ст ры 
ру ка дзел ля і зай ма юц ца ў Май стэр ні 
пра ца тэ ра піі і Па вя то вым ася род ку 
са цы яль най да па мо гі ў Гай наў цы, дзе 
зай ма юц ца мя ша ны мі тэх ні ка мі і вы шыў
кай. Саб ра ныя за хап ля лі ся іх ра бо та мі, 
звяр та ю чы ўва гу, што та кія здоль нас ці 
рэд ка пра яў ля юц ца ў муж чын. Бар таш 
Шпа ко віч з Бе ла ве жы на аг ляд пад рых та
ваў бран за ле ты з на род ны мі і су час ны мі 
аў тар скі мі ма ты ва мі. На ХІ Аг ляд гаф ту 
і ка ру нак Гай наў ска га па ве та трыц цаць 
яго ўдзель ні каў да вез лі і дас ла лі больш 
за сто ра бот. Гай наў скі дом куль ту ры да 
пад вя дзен ня вы ні каў аг ля ду вы даў бук
лет з вы я ва мі леп шых прац.

— Удзель ні кі аг ля ду за хоў ва юць 
узо ры і ма ты вы на род на га ру ка дзел ля 
або вы кон ва юць пра цы, ін с пі ра ван ня 
мі нуў ш чы най і гэ та да па ма гае за ха ваць 
мяс цо выя тра ды цыі вы кон ван ня ка ру нак 
і гаф ту. Пад час аг ля ду прэ зен ту юц ца 
так са ма но выя ма ты вы і тэх ні кі вы кон ван
ня ру ка дзел ля, што ро біць яго ба га тым, 
— за я ві ла кі раў нік Му зея ў Бель скуПад
ляш скім Алі на Дэм боў ская.

— Я што год пры сут ні чаю ў аг ля дзе 
з пер ша га яго вы пу ску. Ка лі яш чэ вы лу
ча лі ся мес цы, я двой чы зай ма ла пер шае 
мес ца. Ча ты ры ра зы ат рым лі ва ла ўзна га
ро ду, па коль кі паз ней аг ляд пра во дзіў ся 
на бя скон кур с най ас но ве. Бы лі ў мя не 
так са ма вы лу чэн ні. Мы прэ зен ту ем сваё 
ру ка дзел ле, каб па ка заць на вед валь ні
кам вы ста вы, што мы зра бі лі апош нім ча
сам. Мы, па ста ян ныя ўдзель ні цы аг ля ду, 
ве да ем ад на дру гую, але мы ра ды, што 
па яў ля юц ца но выя ўдзель ні кі. Я ра ней 
пры во зі ла руч ні кі, вы шы ва ныя іко ны, пра
цы вы ка на ныя круч ком і вы шыў ку. Сё ле та 
прэ зен тую сур вэ ты вы ка на ныя круч ком. 

Сваё ру ка дзел ле я па каз ваю на вы ста вах 
і пра даю, перш за ўсё пад час бе ла ру
скіх фэ стаў і на ін шых ме ра пры ем ствах, 
— ска за ла Га лі на Бі рыц кая з Плян ты.

З На раў чан скай гмі ны пры е ха лі так
са ма ін шыя ру ка дзель ні цы, а з імі — Ка
ця ры на Бя ляў ская з Гмін на га ася род ка 
куль ту ры ў На раў цы, якая ці ка віц ца ру ка
дзел лем, яго ўзо ра мі і ма ты ва мі.

— На аг ляд гаф ту і ка ру нак Гай наў ска
га па ве та свае пра цы да сы ла юць жан
чы ны з на шай гмі ны. Так бы ло і сё ле та. 
На вы ста ве прэ зен ту ец ца ру ка дзел ле 
Га лі ны Бі рыц кай, Мал га жа ты Краў чык, 
Лю цы ны Зда ноў скай, Ве ры Осяк і Ма рыі 
Ка раль чук, — за я ві ла Ка ця ры на Бя ляў
ская з Гмін на га ася род ка куль ту ры ў На
раў цы.

З Плян ты пры бы ла так са ма Мал га жа
та Краў чык, якая сваё ру ка дзел ле па каз
вае ўжо мно га ра зоў.

— На вы ста ве прэ зен ту ец ца мая ма
кат ка з ма ты вам поль ска га белчыр во
на га сця га. Гэ ты ма тыў на ве я ны со тай 
га да ві най не за леж нас ці Поль ш чы, якую 
адз на ча ем сё ле та. Ма кат ку са стаў ля юць 
па ду шач кі з вы шы тым на род ным ма ты
вам, у якія я за шы ла па ху чую ла ван ду, 
— га ва ры ла Мал га жа та Краў чык, якая 
свае вы ра бы ча ста па каз вае на бе ла ру
скіх фэ стах ра зам з Га лі най Бі рыц кай 
з Плян ты. Мно га ча су пра цуе яна з круч
ком, вы шы вае і зай ма ец ца разь бой.

Асо бам, якія на сва іх пра цах змяс ці
лі ма ты вы, звя за ныя з со тай га да ві най 
не за леж нас ці Поль ш чы, уру ча лі ся да
дат ко выя па да рун кі. На эк с па зі цыі прэ
зен ту юц ца пры го жыя ка рун ка выя пра цы 
зас лу жа най спя вач кі бе ла ру ска га хо ру 
«Цаг лін кі» з Ляў ко ва Ве ры Осяк і пры го
жыя сур вэ ты з ці ка вы мі ўзо ра мі Ма рыі 
Ка раль чук з На раў чан скай гмі ны.

На вед валь ні кі эк с па зі цыі звяр та лі ўва
гу на шы кар ную бі жу тэ рыю Ан ны Ха ры та
нюк. Яна што год да стаў ля ла на аг ляд бі
жу тэ рыю, якая ацэнь ва ла ся ў ка тэ го рыі 
су час на га ру ка дзел ля.

— Мо да на бі жу тэ рыю з су та жу пры
бы ла да нас з Фран цыі. Ця пер яна вель
мі мод ная ў Ра сіі. Спе цы яль на на аг ляд 
пад рых та ва ла я брош ку, ашый нік і заш
чап ку, якія зра бі ла су таж най тэх ні кай. Гэ
тыя ўсе дроб нень кія дэ та лі я вып ля та ла. 
Каб вы ка наць та кую бі жу тэ рыю, трэ ба 
мно га пра ца ваць. Ру ка дзел ле — маё за
хап лен не. Я шу каю но выя ма ты вы для 
сва іх прац, ка ры ста ю ся так са ма на шы мі 
тра ды цый ны мі ма ты ва мі. Ру ка дзел ле не 
дае мне пры быт ку, але та кі за ня так мя не 
су па кой вае. Ка лі ра бо та ўжо за кон ча на, 
яе рэ зуль тат дае вя лі кае за да валь нен не. 
Усе мае ра бо ты — не паў тор ныя. Бі жу тэ
рыя не раз луч ная з воп рат кай і та му на 
эк с па зі цыю я пад рых та ва ла і бі жу тэ рыю, 
і воп рат ку, — га ва ры ла Ан на Ха ры та нюк, 
ра ней пе ра мож ца ў ка тэ го рыі су час на га 
ру ка дзел ля.

Мно га з прут ка мі і круч ком у ру ках 
пра цуе Юсты на Са мой лік. На вы ста ве 
прэ зен ту юц ца яе кам п лект з ша лем 
і шап кай, пры го жыя хуст кі і ці ка выя ўпры
го жан ні.

— Я вель мі люб лю пра ца ваць на прут
ках і з круч ком. Гэ та маё за хап лен не. 
Ка лі я ўцяг ну ся ў вы ка нан не ней ка га вы
ра бу, ёсць ах во та пап ра ца ваць і свя там, 
бо гэ та для мя не так са ма спо саб ад па
чын ку. Ка неш не, пра цую перш за ўсё 
буд ня мі, але та ды мно га пра фе сій ных 
і ся мей ных аба вяз каў, — ска за ла Юсты
на Са мой лік.

Пер шае мес ца ў ка тэ го рыі ка ру нак 
зай ма ла ра ней Яні на Пле ва з Гай наў кі, 
аў тар ка ка рун ка вых прац. Іх вы ка нан не 

зай мае мно га ча су, але жан чы ны Гай
наў ска га па ве та на о гул мно га пра ца ва лі 
з круч ком у ру ках у ма ла дос ці і на да лей 
вы кон ва юць ка рун ка выя пра цы.

— Ка лі я вы кон ваю свае пра цы круч
ком, та ды ад ры ва ю ся ад што дзён ных 
праб лем і за бы ваю аб іх. Раб лю я фі
ран кі, аб ру сы, сур вэ ты і та кія вы ра бы 
пры но шу на аг ляд. Перш за ўсё раб лю іх 
на свае пат рэ бы і раз даю сва ім дзе цям 
і сяб рам у якас ці па да рун каў. Ка ры ста ю
ся тра ды цый ны мі ўзо ра мі і вып ра цоў ваю 
свае пра ек ты, — ска за ла Яні на Пле ва, 
якая на гэ ты раз пад рых та ва ла на аг ляд 
вы ка на ныя круч ком фі ран ку з рас лін
ны мі ма ты ва мі і сур вэ ты. Зай маль ныя 
пра цы да ста ві ла на аг ляд сяб роў ка спа
да ры ні Яні ны, Зі на і да Ба кун. На вы ста ве 
прэ зен ту юц ца яе сур вэ ты з ці ка вы мі 
ма ты ва мі.

— Зі на Ба кун ня даў на па ха ва ла му жа, 
які за гі нуў пад час па жа ру іх до ма. Са ма, 
ра ту ю чы ся ад аг ню, ска ка ла звы со ку, 
па тур ба ва ла ся і зна хо дзіц ца ў баль ні цы, 
— пат лу ма чы ла Яні на Пле ва.

На вы ста ве прэ зен ту ец ца сур вэ та Ірэ
ны Мі ха ляк з ці ка вай вы шыў кай.

— Я на аг ляд пад рых та ва ла аз даб лен
ні вы ка на ныя круч ком. Раб лю іх са бе і на 
па да рун кі. На вы ста ве мож на ўба чыць 
мно га зай маль ных прац, — га ва ры ла Ма
рыя Храс ця леў ская.

Чар го вы раз пры вез ла на аг ляд вы
ка на нае круч ком ру ка дзел ле Хрыс ці нія 
Гры га рук з Ор лі, якая ра ней ву чы ла 
ў Гай наў цы пад час май старкла саў вы
кон ваць ру ка дзел ле з па пя ро вай ла зы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Гафт і ка рун кі 
Гай наў ш чы ны

 Ад к рыц цё ХІ Аг ля ду гаф ту і ка ру нак Гай наў ска га па ве та 2018. Зле ва ста яць: ма стац кі кі раў нік Яд ві га Лях-Куч кін, ста р шы 
ін ст рук тар Ан на Та ра сюк, бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак і ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч

 Ан на Ха ры та нюк з Гай наў кі пад рых та ва ла і бі жу тэ рыю, 
і воп рат ку



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 13.05.2018              № 1913.05.2018              № 19

Вяр нуць пра да дзе ную 

баць каў ш чы нуП
раз год ад лі ста ў офіс дзяр
жаў на му за ступ ні ку пра воў 
гра ма дзян Поль скай Рэ чы 
Пас па лі тай прый шоў ад каз на 

за пыт ад нос на маг чы мас ці кам пен са цыі 
па ру шэн ня пра воў бы лых улас ні каў да 
вяр тан ня эк с п рап ры я ва ных не ру хо мас
цей з ся мі дзя ся тых га доў двац ца та га 
ста год дзя, якія ме лі быць вы ка ры ста ны 
на пат рэ бы па бу до вы ва дас хо віш ча Се
мя ноў ка і ка на ла Нар ва — Суп расль. Ам
буд с мен пра сіў пра ба чэн ня за та кі доў гі 
час ад ка зу, што вы ні кае з аг ром най коль
кас ці спраў, якія ўплы ва юць у яго бю ро. 
Гэ та, ад нак, паў п лы ва ла на тое, што 
не ка то рых спраў гра ма дзян ужо не маг
чы ма «ад к ру нуць», та му што ў вы пад ку 
няп раў на пра да дзе най улас нас ці бы лы 
ўлас нік мо жа ад мо віць у са праўд нас ці 
да мо вы про да жу яго най зям лі чу жо му 
куп цу, на быў ша му ўча стак або ўчаст кі 
ў «доб рай ве ры», яко га гмі на на аў к цы
ё не за пэў ні ва ла, што зям ля воль ная ад 
ней кіх пат ра ба ван няў ці даў гоў і з’яў ля
ец ца яе ўлас нас цю. Ад на го ўста но ва не 
вы ка на ла — не аб ход нас ці па ін фар ма
ваць бы ло га ўлас ні ка ці яго спад чын ні каў 
на конт пла наў яе збыц ця і про да жу за 
дзя сят кі ты сяч зло тых.

Ад но ся чы ся да сут нас ці скар гі, ам буд
с мен быў згод ны з аб ві на ва чан нем і па
тра ба ваў тлу ма чэн няў у гэ тай спра ве ад 
вой та На раў чан скай гмі ны, па коль кі рэ гу
ля цыі за ко на ад 21 жніў ня 1997 го да аб 
гас па дар цы не ру хо мас ця мі (па доб на як 
па пя рэд ні ча ю ча га яму за ко на з 1985 г. 
аб гас па дар цы грун та мі і эк с п рап ры я цыі 
не ру хо мас цей) за ба вяз ва юць уста но ву, 
што рас па ра джа ец ца не ру хо мас цю, якая 
для пуб ліч ных мэт ака за ла ся не пат рэб
най, да ін фар ма ван ня бы лых улас ні каў 
аб на ме рах яе прыз на чэн ня на ін шыя 
мэ ты — што дае маг чы масць па спя хо ва 
па даць за я ву на вяр тан не яе на ас но ве 
ар ты ку ла 136, уст. 3 гэ та га за ко на.

На жаль, мяр куе ам буд с мен, сі ту а цыя 
па пя рэд ня га ўлас ні ка на столь кі горш 
за хоў ва ец ца (у па раў нан ні з сі ту а цы яй 
ак ту аль на га ўлас ні ка), што па ру шэн не 
гэ тых аба вя за цель стваў «ад па вед ным 
ор га нам» не вык лі кае аб са лют най ня важ
нас ці маг чы май да мо вы про да жу (ці ўста
наў лен ня «веч на га ка ры стан ня»), а толь
кі кам пен са цый нае аба вя за цель ства (дэ
лік то вае), як вы ра шы ла ся мё ра суд дзяў 
Га лоў на га су да 15 ве рас ня 2015 го да. 
Тыя ар гу мен ты Га лоў на га су да да ты чаць 
сут нас ці па між бы лым улас ні кам, эк с п
рап ры ю ю чым суб’ ек там і но вым куп цом 
і ў гэ тым сэн се ма юць уні вер саль нае 
зна чэн не, і мож на іх пры мя няць так са ма 
пры ацэн цы фак тыч на га ста ну на фо не 
за ко на ад 1997 г. За тым ка лі да дзе ная 
не ру хо масць бы ла па спя хо ва пра да дзе
на «трэ цім асо бам» (пры ват ным), ста но
віць гэ та пад ста ву для вы дан ня ра шэн ня, 
якое ад маў ляе вяр тан ня. Ам буд с мен 
звяр таў ува гу су да на пат рэ бу леп ша га 
за бес пя чэн ня ін та рэ саў бы лых улас ні
каў, больш для іх ка рыс на га, рас су джэн
ня аб спор ных спра вах усіх ба коў, але 
яго ны по гляд не быў адоб ра ны. У не каль
кіх ра шэн нях спраў, якія раз г ля да лі ся 
пас ля за ко на Га лоў на га су да, су ды 
па лі чы лі, што ка лі на ват факт про да жу 
з па ру шэн нем пра воў бы лых улас ні каў 
не ўспры маць як па ру шэн ня за ко на, якія 
per spe ў вы ні ку аб са лют на ад маў ля юць 
важ насць да мо вы (згод на з за ко нам ІІІ 
CZP 107/14), то ў кан к рэт най фак тыч най 
сі ту а цыі про даж не ру хо мас ці трэ цім асо
бам (якая ў ін шым вы пад ку му сі ла б быць 
вер ну та), мож на трак та ваць як дзе ян не, 
на ме ра нае да абы хо ду за ко на і па ру ша
ю чае прын цы пы гра мад ска га су жыц ця, 
што так са ма ў вы ні ку па він на аб са лют на 
ад мо віць важ насць да мо вы про да жу, 
ха ця на ін шай юры дыч най ас но ве (не па 
ар ты ку лах 58 цы віль на га ко дэк са). Тыя 
ра шэн ні ад бы лі ся ў спе цы фіч ных ака ліч
нас цях: «ба ро ня чы ся» пе рад «за лі вам» 
па тэн цы яль ных пат ра ба ван няў бы лых 
улас ні каў за вяр тан не не ру хо мас цей, 
якія ака за лі ся ліш ні мі для мэт эк с п рап

ры я цыі, гмі на зас на ва ла спе цы яль ную 
су пол ку, у якую ўнес ла спрэч ныя не ру
хо мас ці ў якас ці апор ту. Суд па лі чыў, 
што ас ноў най і зра зу ме лай мэ тай та кіх 
пры ё маў з’яў ля ец ца крыў да бы лых і но
вых улас ні каў, а не ла яль насць ад нос на 
іх па ра жае. Суд ад зна чыў так са ма, што 
«гмі на вы кон вае пуб ліч ныя за дан ні, з’яў
ля ец ца суб’ ек там пуб ліч на га за ко ну і як 
та кая па він на — праз дзе ян ні сва іх ор га
наў — за хоў ваць прын цы пы сум лен нас ці 
і ла яль нас ці». А тыя прын цы пы «ад мыс
ло ва не пры ня тыя пад ува гу» (ра шэн не 
Апе ля цый на га су да ў Ка та ві цах).У ін шым 
ра шэн ні бы ло па лі ча на, што «ма ё мас нае 
пе ра ня сен не па між гмі най і юры дыч най 
асо бай гэ та не вы вад не ру хо мас ці паза 
ўла ду гмі ны і не аз на чае гэ та ўня сен не 
не ру хо мас ці на дру гас ны ры нак аба ро ту 
не ру хо мас ця мі». Зна чыць, та кая тран сак
цыя мае ін шы ха рак тар ад да моў, пра 
якія га ва рыў за кон ІІІ CZP 107/14 і так
са ма пад ля гае ад ме не, зна чыць, яна ня
важ ная па пры чы не ахо вы пра воў бы лых 
улас ні каў і змо гуць яны вяр нуць са бе эк с
п рап ры я ва ную ма ё масць (ра шэн не су да 
ў Бель скуБя лай з 2016 г.).

За тое ка рыс най для бы лых улас ні каў 
з’яў ля ец ца юрыс п ру дэн цыя ў пы тан нях 
тэр мі наў, у якіх мож на ста рац ца за вяр
тан не эк с п рап ры я ва ных ма ё мас цей. 
Згод на з па зі цы яй Га лоў на га су да, тэр
мін даў нас ці пат ра ба ван не аб кам пен са
цыі страт па чы нае свой ход толь кі з дня 
вы да чы кан чат ко ва га ра шэн ня, ад маў ля
ю ча га вяр тан не не ру хо мас ці (гэ так бы ло 
з ра шэн ня мі поль скіх су доў у 2012, 2014, 
2017 га дах).

Пры ма ю чы пад ува гу тое, што маг
чы ма, што да сён няш ня га дня пры
нам сі не ка то рыя з эк с п рап ры я ва ных 
не ру хо мас цей яш чэ не пра да дзе ны, 
або на сту пі ла гэ та ад нос на ня даў на, 
пры тым На раў чан ская гмі на ве да ла 
аб за яў ле ных пат ра ба ван нях (спра вы 
прад стаў ле ныя гай наў ска му ста ро сту), 
ам буд с мен за пра па на ваў яш чэ адзін 
юры дыч ны пры ём, які мог бы мець пры
мя нен не ў спра ве вяр тан ня зям лі бы лым 
улас ні кам. Згод на арт. 59 цы віль на га ко
дэк са «ў вы пад ку зак лю чэн ня да га во ра, 
яко га вы ка нан не ро біць не маг чы мым 
част ко ва або зу сім кам пен са цыю пат ра
ба ван ня трэ цяй асо бы, тая асо ба мо жа 
пат ра ба ваць па лі чыць тую да мо ву не э
фек тыў най у ад но сі нах да яе, ка лі ба кі 
аб яе пат ра ба ван ні ве да лі або да мо ва 

бы ла дар мо вая. Па лі чэн не ахо вы гэ та му 
пат ра ба ван ню трэ цяй асо бы аз на чае, 
што прыс лу гоў вае ёй да рэ а лі за цыі яе 
так, як быц цам бы тая да мо ва не бы ла 
зак лю ча на». Клю ча вой умо вай да ска
ры стан ня та ко га ві ду пат ра ба ван ня з’яў
ля ец ца до каз прад су дом са праўд нас ці 
свя до мас ці абод вух ба коў да мо вы 
(плат най) аб іс ну ю чых пат ра ба ван нях, 
як і за ха ван не га да во га тэр мі ну на ўня
сен не ад па вед на га іску. У юрыс п ру дэн
цыі Га лоў на га су да вы ні ка ю чае з за ко на 
аб гас па дар цы не ру хо мас ця мі (як і кан
сты ту цый ных га ран тый ахо вы ўлас нас ці 
і ле галь най эк с п рап ры я цыі) пат ра ба ван
не вяр тан ня не ру хо мас ці трак ту ец ца як 
гра ма дзян скі па зоў аб пе ра да чы пра ва 
ўлас нас ці, толь кі што да хо дзіц ца яно на 
ад мі ніст ра цый напраў най да ро зе.

Але, як ад зна чае ад ра зу ам буд с мен, 
што вы нік маг чы май спра вы па ар ты ку
ле 59 ц.к. мо жа быць ня пэў ны, та му што 
юрыс п ру дэн цыя roz ch wia na ад нос на 
ас ноў на га пы тан ня, ці цы віль ны суд уво
гу ле мо жа ацэнь ваць аб г рун та ва насць 
прэ тэн зіі аб кам пен са цыі за вяр тан не эк
с п рап ры я ва най ма ё мас ці, ка лі вы ра шэн
не аб гэ тых спра вах пе ра да лі на шлях 
ад мі ніст ра цый ны. За ступ ні ку пра воў 
гра ма дзян вя до мы та кія ра шэн ні су доў, 
якія ад маў ля юць у сва ёй г.зв. каг ні цыі 
(юрыс дык цыі) у та го ты пу спра вах, ка лі 
Га лоў ны суд ад мо віў агуль ным су дам 
са ма стой нае вы ра шэн не та кіх спраў 
у сва ім су до вым раз бі раль ні цтве. Трэ ба 
бы ло стро га тры мац ца ра шэн ня ГС у гэ
тай спра ве зза не ад на лі тай ацэнь ва най 
кан цэп цыі цал ка ві тай асоб нас ці ад мі
ніст ра цый на га і цы віль на га шля ху юрыс
п ру дэн цыі». І што тут мо жа зра зу мець 
звы чай ны ядок хле ба, ка лі вы ра ша юць 
яго спра вы та кія ўста но вы, якія са мі раз
ва жа юць, хто па ві нен зай мац ца спра вай 
яго пра да дзе най баць каў ш чы ны?

Ам буд с мен за сту піў ся за пра вы гра
ма дзян, кры ты ку ю чы гэ тае ра шэн не ГС, 
сцвяр джа ю чы, што тое аб ме жа ван не ці 
раз ме жа ван не (па між су да мі і ад мі ніст
ра цы яй) мо жа вес ці да крыў ды гра ма
дзян, па ру шэн ня іх кан сты ту цый ных пра
воў, асаб лі ва пра ва да су до вай ахо вы 
пра ва ўлас нас ці і ін шых ма ё мас ных пра
воў. Пат рэб ная па зі цыя больш гнут кая 
— ці ацэнь ван не спра вы су дом, ці пат
ра ба ван не вяр тан ня ма ё мас ці ад мі ніст
ра цый ным шля хам мо жа прыс лу гоў ваць 
па зоў ні ку. Га лоў ны суд адоб рыў дэфак

та па зі цыю ам буд с ме на, сцвер дзіў шы 
што «кам пе тэн цыя да ак рэс лен ня, ці 
эк с п рап ры я ва ны ўлас нік мае пат ра ба
ван не на вяр тан не не ру хо мас ці, прыс лу
гоў вае ор га ну пуб ліч най ад мі ніст ра цыі 
та ды, ка лі вы ра шае аб вяр тан ні, а так
сам та ды, ка лі ад маў ля ец ца вяр нуць, 
сцвер дзіў шы, што не ру хо масць усё ж 
бы ла вы ка ры ста ная на мэ ту эк с п рап ры
я цыі, зна чыць, пат ра ба ван не ня важ нае. 
Ка лі па зоў нік ста ра ец ца за вяр тан не 
не ру хо мас ці, суд не мо жа ад мо віц ца ад 
вы ра шэн ня спра вы, а зна чыць, што ад
зна чае ам буд с мен, пе рад на кі ра ван нем 
у суд спраў па ар ты ку ле 59 ц.к. пат рэб
ная ўнік лі вая кан суль та цыя з юры ста мі, 
якія спе цы я лі зу юц ца ў та кіх спра вах, 
якія пад ка за лі б па зоў ні ку ці пры мя нен
не гэ тых юры дыч ных срод каў у фак
тыч ных спра вах бы ло б ап раў да нае. 
Маг чы мы прой г рыш бу дзе пат ра ба ваць 
вя лі кіх гро шай, якія, зза скла да нас ці 
та ко га ты пу спраў і вя лі ка га кош ту прад
ме та спо ру ў «не ру хо мас ных» спра вах 
мо гуць ака зац ца вель мі вы со кі мі.

Мі ні стэр ства ін ф раст рук ту ры і бу даў
ні цтва ап ра ца ва ла пра ект на ве лі за цыі 
за ко наў аб гас па дар цы не ру хо мас ця мі 
як раз у аб ся гу рэ гу лю ю чым пра ва да 
вяр тан ня эк с п рап ры я ва най ма ё мас ці. 
Зме ны тыя ма юць быць ка рыс ны мі для 
бы лых улас ні каў. Ся род пра ек та ва ных 
пап ра вак ёсць та кая, што пат ра ба ван не 
вяр тан ня вы га сае ад дня, у якім ра шэн
не ста ла пра ва моц ным, мі ну ла 20 га доў, 
а за той час бок не па да ваў за явы, пра 
якую га вор ка ва ўсту пе 3. Пе ра ход ныя 
пра ві лы зап ла на ва ны так, каб даць маг
чы масць ста рац ца за зва рот тым бы лым 
улас ні кам, якія та кіх за яў яш чэ не па да
лі, за час 2 га доў ад уступ лен ня ў сі лу 
пла на ва ных змен. Ця пер яш чэ цяж ка 
асу дзіць, мяр куе ам буд с мен, ка лі і ў якім 
кштал це тыя пра ек ты ста нуць аба вяз
ва ю чым пра вам. Пра ект ад 22 снеж ня 
2017 г. зна хо дзіц ца яш чэ на эта пе ўра
да вых ле гіс ля цый ных прац (да ступ ны на 
сай це Ура да ва га цэн т ра ле гіс ля цыі) і не 
быў яш чэ на кі ра ва ны ў Сейм.

Ам буд с мен ад пра віў ліст з пат ра ба ван
нем тлу ма чэн няў вой ту На раў чан скай гмі
ны, якая па він на дбаць аб ін та рэ сы так 
сва іх ця пе раш ніх, як і бы лых гра ма дзян...

(Пра цяг бу дзе)
vМі ра ЛУК ША

(працяг з Нівы № 18)
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Ра сказ 
пе ву на
Суст рэ лі ся мы ў Гай наў скім шпі та-

лі на ад дзя лен ні ўнут ра ных хва роб. 
І хоць та ва ры скія ад но сі ны доў жы лі ся 
ў нас ад но два дні, за раз зда ец ца, што 
зна ём ства цяг ну ла ся га да мі. Яму сем-
дзе сят дзе вяць год. Вя сё лы жар таў нік 
з па сі ве лай стрыж кай, не па се да ды 
пя вун. Зран ку па чы наў спя ваць і не 
сці хаў на мо мант. Ве ся ліў кам па ньё-
наў па па ла це. На ват хво рых па ды маў 
на но гі. А га вор ка ідзе пра Ана то ля 
Ка валь чу ка з Пух лаў, што не па да лёк 
Трас цян кі Нар ваў скай гмі ны. Вось як 
ён ус па мі нае мі ну лае:

— На ра дзіў ся я ў 1938 го дзе з баць-
кі Ва сі ля і ма ту лі Воль гі. Баць ка вы хо-
дзіў з Мя кі шаў і пай шоў у пры сту пы 
ў Пух лы. У па са гу дзя ду ля Ба рыс абя-
цаў яму па ло ву гас па дар кі. У мя не 
бы ло двух ста рэй шых бра тоў Іван ды 
Мі хась, за тым дзве сяст ры цы Га ну ля 
і Ма рыя. Я быў са мым ма лод шым. Ня-
дрэн на жы ло ся. Ура джай ная зям ля 
да ва ла пры бы так. У нас бы ла па ра 
ко ней, ча ты ры ка ро вы, не каль кі кор-
м ні каў, пту шы ны ста так і не аб ход ныя 
сель ска гас па дар чыя пры ла ды. Баць-
ка з Іва нам, ста рэй шым бра там, зай-
ма лі ся цяс ляр скі мі ра бо та мі. Лі чы лі ся 
зна та ка мі ў сва ім май стэр стве. У іх не-
каль кі пад лет каў пры ву ча ла ся ста ляр-
ска му ра мя ству. Баць ка быў заў зя тым 
кур цом. Што год за ся ваў па лет ка ты ту-
ню. У цянь ку су шыў зя лё на-ка рыч не-
ва га ко ле ру ліст кі, за тым скруч ваў іх 
у цы га рэ ту і за цяг ваў ся сі нім дым ком. 
Па коль кі баць ка з Іва нам зай ма лі ся 
бу даў ні чы мі ра бо та мі ды ста ляр кай, 
дык дзя ду ля з ма лод шы мі ся мей ні ка-
мі ап ра цоў ва лі гас па дар ку. Неў за ба-
ве па мёр дзед ка Ба рыс. У 1953 го дзе 
я ажа ніў ся з Ма ры яй — дзяў чы най са 
сва ёй вё скі. Ма ту ля да піль на ва ла вы-
ка нан ня та ста мен та па мер ла га. Абя-
ца ны па саг, больш дзе ся ці гек та раў 
по ля і па ло ву до ма за пі са лі мне, дру-
гую па ло ву ма ту лі Воль зе. У нас на ра-
дзіў ся сын. Наз ва лі Янам. З Ма ры яй 
пра жы лі двац цаць га доў. Раз вя лі ся. 
Па чаў я жыць з раз вод кай Оляй. У яе 
бы ло двух да рос лых сы ноў — Ян ка і Мі-
ка лай. Жы лі ў Бе ла сто ку. Жа на ты. Мы 
з жон каю (бяс ш люб най па сён няш ні 
дзень) зай ма лі ся гас па дар кай. Не каль-
кі ме ся цаў пра ца ваў я ў Бе ла стоц кім 
прад п ры ем стве хар чо вай пра мыс ло-
вас ці, за тым вар таў ні ком у пап раў чым 
до ме, але вы нік лі скла да нас ці з пра ез-
дам на пра цу і вы му ша ны быў вяр нуц-
ца на гас па дар ку. Па да сяг нен ні пен сі-
я нер ска га ўзро сту, у 65 га доў па даў ся 
на сель ска гас па дар чую пен сію.

Ад куль у мя не ця га да спе ву? — пы-
та е це. — Па баць ку пе ра няў. Та та за-
хап ляў ся пес ня мі. Зран ку да змро ку 
пад с пеў ваў пры ра бо це, у ха це ў час ад-
па чын ку... Па доб ную звыч ку пры ня ла 
сяб роў ка Ма ры ся з су сед няй вё скі Ка-
ча лы, якая на ву чы ла мя не пес ні „Ра ска-
жу вам пра край да лё кі”. І па сён няш ні 
дзень па мя таю. У Пух лах бы ло шмат 
мо ла дзі. Раз дзя ля лі ся на дзве кам па ніі 
— ста рэй шых і ма лод шых. Я на ле жаў 
да дру гой. Ча ста ар га ні за ва лі за ба вы. 
Най ма лі му зы кан та Вась ку Глін ска га 
з Ка ча лаў, які за бу тэль ку га рэл кі і вя чэ-
ру па ды гры ваў да поз няй но чы. Ла дзіў 
я та ва ры скія ад но сі ны з мо лад дзю 
з Гра доч най. Ад туль і мая дру гая жон-
ка Оля.

Трыц цаць га доў ужо ра зам, — кан-
чае апо вед То лік. — Так ужо за ста нец-
ца... І тут жа за цяг нуў на шу бе ла ру скаю 
„Ажа ніў ся ста ры дзед”...

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Амаль кож ны цы ві лі за ва ны 
ча ла век мае з са бою га дзін нік, 
але са з’яў лен нем ма біль ні каў 
лю дзі пе ра ста лі куп ляць і на-
сіць на руч ныя га дзін ні кі — ма-
юць га дзін нік у тэ ле фо не.

Па вод ле да вед ні ка No wa 
En cyk lo pe dia Pow szech na най-
ста рэй шым хра но мет рам быў 
гно ман. У ста ра жыт ных Грэ цыі, 
Ва ві ло ніі, Егіп це і Ры ме ка ры ста-
лі ся клеп сід ра мі (пя соч ны мі і ва-
дзя ны мі). Вы на ход ні кам ме ха ніч-
на га га дзін ні ка лі чыц ца кі та ец 
Лян Лін ц зань (724 г.), па вод ле 
ін шых мер ка ван няў — фран цуз-
скі аст ра ном Гер берт (979 г.) 
— паз ней шы па па Сіль вестр ІІ. 
У Поль ш чы пер шыя ве жа выя 
га дзін ні кі, па каз ва ю чыя і вы-
бі ва ю чыя толь кі га дзі ны, ме лі 
Вроц лаў (1368 г.), Гнез на (1414 
г.), паз ней Гданьск, Кра каў 
і Вар ша ва. Квар ца вы га дзін нік 
скан ст ру я ваў ан г лі ча нін Уо рэн 
Ма ры сон.

Ме ха ніч ныя га дзін ні кі пра цу-
юць, ка ры ста ю чы ся гар ма ніч-
ным ру хам ма ят ні ка з гі ра вым 
або пру жын ным пры во дам. 
Ме на ві та та кі мі га дзін ні ка мі ці ка-
вяц ца ма ла лі кія асо бы.

Раз мо ва са спа да ром Ан
д рэ ем ГРЫ ГА РУ КОМ, 
1950 го да на ра джэн ня, 
з Ор лі, ад стаў ным ста рэй
шым афі цэ рам па лі цыі. 
Пе рад вы ха дам на пен
сію пас ля трыц ца ці га доў 
служ бы зай маў па са ду 
па вя то ва га ка мен дан та па
лі цыі ў Монь ках.

— Ад куль за ці каў ле насць даў ні ной?

— Ка лісь, ба дай у 1978 го дзе, аг ля даў 
па тэ ле ба чан ні пе ра да чу пра ста рыя нас
цен ныя га дзін ні кі, ка лек цы я нер прэ зен
та ваў свае зда быт кі. Га дзін ні кі, ап ра ча 
ме ран ня ча су і бою ку ран таў вы лу ча лі ся 
пры га жос цю вы ка нан ня, кштал там, разь
бой і аб шыў кай. І пас ля гэ тай пе ра да чы 
ў мя не ўзнік ла за ці каў ле насць ста ры мі 
га дзін ні ка мі.

У са ло не спа да ра Ан д рэя не каль кі 
дзя сят каў раз ма і тых ста рых га дзін ні каў. 
Кож ны з ін шым бо ем ку ран таў.

— Я пас ля поў на чы чую ўда ры і ве даю 
якая га дзі на. У кож на га га дзін ні ка асаб
лі вая гі сто рыя. Ёсць та кі, які як адзі ную 
рэч вы ра та ва лі з па жа ру до ма.

— Як уз ні ка ла Ва ша ка лек цыя?

— Ез дзіў і куп ляў на рэ ча вых рын ках. 
Бы лі пад но ша ныя, але меў спе цы я лі ста, 
які іх ад наў ляў і пас ля та кі га дзін нік прэ
зен та ваў ся вель мі пры го жа, як но вы.

У мя не за хап лен не ста ры мі рэ ча мі, 
у іх ней кая та ем насць. Ін шым лю дзям 
дас па до бы но выя, су час ныя. Зда ра ла ся, 
што я звяр таў ува гу на ста ры га дзін нік, 
а ўлас нік ад каз ваў: «То ж ён ужо ста ры, 
ні чо га ня вар ты; ка лі б вы мне ку пі лі но вы 
га дзін нік, то я вам яго ад дам». Так і бы
ло.

Бы ва лі сі ту а цыі, ка лі лю дзі лі чы лі ста
рыя га дзін ні кі смец цем, якое трэ ба вы кі
нуць. А гэ та ж пры го жыя рэ чы. Ця пер вы
твор часць се рый ная, штам па вая, але ка
лісь кож ны эк зем п ляр быў ін шы, разь ба 
так са ма ад роз ні ва ла ся. Ме ха нізм та ко га 
га дзін ні ка вель мі тры ва лы, не псу ец ца 
і да клад на па каз вае час. Боль шасць ма іх 
га дзін ні каў вы раб ле на ня мец кай фір май 
Гу стаў Бе кер.

— Ці ін шыя ста рыя рэ чы так са ма 
Вас ці ка вяць?

— Люб лю ста рую мэб лю, са ма ва ры. 
У са ло не ў мя не вель мі ста рая па суд ная 
ша фа, ад ноў ле ная, вы раб ле ная пра дзе

дам ма ёй жон кі Кры сты ны. Ён ка лісь 
пра ца ваў у цар скім па ла цы ў Бе ла ве жы. 
Ша фа ста я ла ў цеш чы, па дзе ле ная на 
дзве час ці, ад на вы кон ва ла ў кух ні ро лю 
ста ла. Бы ла яна не а хай на па ма ля ва на. 
Пас ля за вёз я цеш чы ін шую мэб лю з кра
мы, а да тае на няў спе цы я лі ста з Кны шы
на. Доў га ён пры ёй пра ца ваў, му чыў ся, 
чыс ціў каў стыч най со дай, шчот кай і ва
дою. За ра бо ту зап ла ціў, да ю чы ў да да
так мэб лес цен ку.

— Вы жы вя це быц цам у двух све тах 
— су час ным і даў нім...

— Так. Ча ла век му сіць ці ка віц ца су
час нас цю, але ча сам трэ ба на сталь гіч на 
вяр нуц ца да мі ну ла га. Бо гэ та вель мі важ
ная рэч. Вяр та ю ся ў юна цтва, ка лі ра ка 
Ар лян ка бы ла чы стай, а зі мою за мяр за
ла і мож на бы ло коў зац ца на кань ках. 
Люб лю пры ро ду, я — грыб нік.

— Якія ў Вас ад но сі ны да ча су?

— Пару ску ка жуць, што «ча сы для 
кра сы, а вре мя по сол н цу». Для мя не, ка
лі я за вя ду ўсе га дзін ні кі, та ды маю са бе 
час. Кож ны вы бі вае мне ку ран ты.

Пры гад ва ец ца мне адзін ві зіт цеш чы. 
На ча ва ла яна ў са ло не, дзе мно га га дзін
ні каў. Ра ні цай па ці ка віў ся я, як спа ла. Ад
ка за ла: «Доб ра, толь кі што га дзі ну пад
скок ва ла», — смя ец ца мой су бя сед нік. 
— За тое я ці жон ка мо жам на га дзін ні ках 
спаць. Яны б’юць, а гэ та нам не пе раш
ка джае.

— Ці та кія га дзін ні кі бы лі толь кі ў ба
га тых лю дзей?

— А гэ та пароз на му. На пры клад, пры
гад ваю та кі ра сказ ста рэнь кай ба бу лі. 
За раз пас ля Дру гой су свет най вай ны, 
ка лі з Гер ма ніі вяр та лі ся ру скія сал да ты, 
бы лі ў іх роз ныя рэ чы. Спы ні лі ся ў яе на 
нач лег. Хар чоў бы ло ў іх ма ла. Афі цэр 
за пра па на ваў, каб яна ўза мен за га дзін
нік пра кар мі ла іх. Жан чы на на рых та ва ла 
гу ся ці ну і што там ме ла, спра ві лі бан кет, 
га дзін нік па кі ну лі жан чы не. І ра сказ ва ла, 
што ка лі ня ма му жа до ма, а той га дзін
нік ці кае, б’е, то зда ец ца быц цам по бач 
зна хо дзіц ца дру гая асо ба, быц цам раз
маў ляе.

— Ці боль шае ка лек цыя?

— Ня даў на да ку піў адзін га дзін нік. Ка
лісь ці на ве даў мя не адзін ба га ты ча ла век 
і за я віў, што ку піў бы ў мя не ўсе мае га
дзін ні кі. А я ад ка заў, што кож ны з іх мне 
важ ны і ні вод на га не ма гу пра даць.

У мя не за двац цаць га дзін ні каў: нас
цен ныя — ві ся чыя, ста я чыя, ка мін ка выя. 
Най ста рэй шы са зло му ХІХ/ХХ ста год
дзяў, а апош нія з па чат ку ХХ ста год дзя.

Га дзін ні кі гэ та та ем ная з’я ва. Нас не 
бу дзе, а яны аста нуц ца. Яны ўжо ў ка
гось ці бы лі, маг чы ма, што мя ня лі ўла даль
ні каў, хтось ці імі апе ка ваў ся, за во дзіў, 
чыс ціў і, пап ро сту, жыў з імі. Яны быц цам 
чле ны сям’і. Кож ны мае сваю гі сто рыю, 
свой ха рак тар...

Ста рыя га дзін ні кі вы лу ча юц ца сва ёй 
ся рэ дзі най, там быц цам ду ша — мно га 
роз ных ме ха ніз маў. У ста ра даў ніх га дзін
ні ках ві даць кар пат лі вую руч ную ра бо ту, 
а на ват ін ды ві ду аль ны след га дзін ш чы ка. 
Гэ та ўні каль ныя прад ме ты і вар та іх за
хоў ваць ад зніш чэн ня.

— Ці свет ста рых га дзін ні каў ці ка віць 
ма ла дых лю дзей? Ці ба чы це ся мей ных 
спад ка ем цаў свай го за хап лен ня?

— Дзе ці ўжо са ма стой ныя. Пры яз джа
юць, на вед ва юць, але маё за хап лен не 
не за хап ляе іх. Больш ці ка вяц ца рэ ча мі, 
якія вы раб ляе жон ка, на пры клад вя за ны
мі круч ком ды ва ні ка мі...

— Дзя кую за раз мо ву.

vГу та рыў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Фа нат 
ста рых 
га дзін ні каў
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 19-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 20 мая 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Для ад ных ён — са да вод,
Для дру гіх ён — па ля вод,
Пас пя вае ўсю ды быць,
По ле, луг і сад па ліць.
Д....

(Н. Па ру каў) 
Ад каз на за гад ку № 15-2018: кра пі ва.

Уз на га ро ды, ка ляп ро выя алоў кі, вый г ра лі Зу зя 
Ба кер, Аляк сан д ра Са віц кая з НШ свсв. Кі ры лы 

і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Мар цін Га лён ка з Нар вы, 
Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га.

Він шу ем!

Зайздроснік
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Цар ве даў усё пра сва іх ва я роў. Ён ве даў, што адзін ад на го га то вы ўта піць у лыж цы ва ды! 

Пак лі каў цар ад на го ва я ра і ка жа:

— Пап ра сі, ка лі ла ска, у мя не лю бую рэч, па да ру нак або па вы шэн не па служ бе. Я вы ка наю 

тваё жа дан не, з ад ной ага вор кай і ўмо вай...

— Якая гэ та ўмо ва? — за га рэў ся вой.

— Яна та кая, — пра мо віў спа кой на цар, — я дам та бе што хо чаш, а сяб ра твой ат ры мае гэ-

та са мае ў два ра зы больш за ця бе.

Вой па чаў раз ва жаць і пух нуць у дум ках ад зай з д рас ці: Ка лі я пап ра шу неш та доб рае, 

та ды гэ ты сяб ра ат ры мае ў два ра зы больш даб ра за мя не! Не! Ні ко лі на гэ та не даз во лю!

— Ха чу, каб мне вы ка ла лі ад но во ка, — пра мо віў вой.
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Бус лы 
У кут Бе ла ру сі, 

да род ных ха ці наў,
Ім к нуц ца бус лы, 

бы ўсім па шан ці ла.
Да род нае рэч кі, 

лу гоў і ўзле скаў,
Па ля ны, для шчас ця, 

сат каць бы пра ле скаў.
З на дзей па да ру нак 

ма ту лям ды та там,
Здзяй с ня юц ца 
ма ры — ра стуць не маў ля ты.

На кры лах ля це ла 
цяп ло для прад вес ня,

І бу дзіць нас клё кат, 
ды жаў ран ка пес ня.

Ула дзі мір Гай дук, 
Тар но паль, На раў чан ская гмі на

З на го ды 3 мая, на Свя та кан-
сты ту цыі, у Бе ла сто ку зла дзі лі 
між куль тур ны фэст. Ра зам з па-
ля ка мі вы сту пі лі прад стаў ні кі 
на цы я наль ных мен шас цей: 
бе ла ру сы, ук ра ін цы, та та ры, 
ро мы, лі тоў цы, ра сі я не. Бе ла ру-
скую мен шасць пры го жа прад-
стаў ля лі дзе ці з тан ца валь на га 
ан сам б ля «Пад ляш скі вя нок» 
і эст рад ны гурт «Ас».

Ві цэ-мар ша лак Пад ляш ска га 
ва я вод ства Ма цей Жыў на, які 
ра зам з удзель ні ка мі, тан чыў 
па ла нэз, так на пі саў пра па дзею 
на сва ім фей с бу ку:

— Ужо даў но я не меў столь-
кі ра дас ці ад пра вя дзен ня доб-
рай і слуш най ідэі. Су поль на 
ўсе мен шас ці на ша га рэ гі ё на 
ра дас на і ве се ла ад зна чы лі Свя-
та кан сты ту цыі 3 Мая. Бы ло 
фан та стыч на, ра дас на, шмат ус-
ме шак, ра дас ці і па чуц ця, што 
шмат на ро даў бу да ва ла і бу дуе 
Рэч Пас па лі тую Поль скую. І тан-
чы лі раз на ко лер ны па ла нэз, 
усе, ра зам з пуб лі кай, ка лек ты-
вы ў на род ных стро ях...

Гэ та бы ла доб рая пе ра ме на 
наст рою пас ля ка рыч не ва га 
мар шу...

(гак)

3 Мая, 
у цэн т ры Бе ла сто ка

Фота Аляксандра Васылюка
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Такой 
парой
Такой парой,
Калі, як цень снягоў,
На баравінах
Ландыш выпадае,
Калі вясна
Чакае і гукае,
Калі зязюля
Вечнасць абяцае
I дрозд
Ад песні
Галаву губляе, —
Мы ў лес пайшлі —
У май, нібыта ў рай...
Пайшлі,
А ці вярнуліся —
Не знаю. 

Żyto

Może
Koła

Wiek

Tęcza

Listek

Ząb
Bis

Związek

FigaChrzan Swój

Światło
Wóz

Wianek

Siódmy
Bierz

Koty

Okazja

Upał

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 № 15-2018: 
Спор, Яша, пя та, адзі на рог, акт, Коў на, дар, гі ра, 

мак, ля, хлус, па рог. Нюх, шап ка, сад, заў гас, пік нік, 
ян тар, Ала, па рад, яр, ах, рог, ранг.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Іа ан на Ні-
кі цюк з бель скай «трой кі», Зоя Се мя нюк, Ан д рэй 
Бон да, Мі хал Са віц кі з НШ свсв. Кіры лы і Мя фо дзія 
з Бе ла сто ка, Оля Хі лі ма нюк, Мая Та па лян ская з 
Нар вы, Ма ры юш Ра дзец кі з ПШ № 1 у Гай наў цы, 
Якуб Ва ран чук, Дам’ ян Авяр чук, Да від Су рэль з 
Арэш ка ва. Він шу ем!

Васіль Зуёнак

Пятакласнікі з НШ св.св Кірылы і Мяфодзія з настаўніцай Людмілай Сегень. Фота ГК

Та кой кні гі яш чэ не бы ло на бе ла ру скай мо ве! Яна чы та ец ца як 
му зы ка рэп, ба чыц ца як ко мікс, а пра маў ляе як муд рая, гу ман ная 
пры па весць. Ужо сам за га ло вак шмат па ве дам ляе: «Су пер к ні га 
пра Бі ла з Бо лаю: Біл ра зум ны а Бо ла вя сё лая». Гэ та гі сто рыя 
хлоп ца, які лю біць сваю сяст рыч ку з псі хіч ны мі аб ме жа ван ня мі 
і ад на ча со ва вы му ша ны ва я ваць з ася род дзем, якое па ці ху на зы-
вае яе дэ біл кай і дур ні цай. Ён ба іц ца, што рап там, ад на го дня, яго 
лю бі мую Бо лу зра няць, пры ні жаць. Яна не га во рыць, не змо жа 
даць ад пор, аба ра ніц ца.

Та му Біл вя дзе ба лю чы ма на лог:
А што зда рыц ца рап там, ка лі зра зу мее драж ніл кі?
І зап ла ча? І пой дзе да до му з мя нуш кай дэ біл кі?
КА ЛІ-НЕ БУДЗЬ, ка лі гэ ты мо мант на ста не,
Мы не бу дзем яе драж ніць -
Я да клад на, ня ма пы тан ня!

Ды ў ся рэ дзі не кра са ві ка 
Біл і сам аб ра зы па чуў
ад най леп ша га сяб ру ка:
Ма ма, ён ка жа:
«Твая сяст ру ха — дур ная...
З Бо лай не про ста да мо віц ца, яна жы ве ў сва ім све це. Раз яна 

кі піць ра дас цю і шчас цем, ін шы раз ус пых вае аг рэ сі яй, да во дзіць 
да неў тай ма ва най злос ці. Ка лі яна раз бу рае за мак, які Біл ма руд на 
і доў га бу да ваў, брат спа чат ку хо ча ад пом с ціць: А, мо жа, ёй даць кух-
та ля?!

Су пер к ні га, ко мікс і рэп!
І ляль ку зла маць ёй пас ля?!
Але ён муд ры і доб ры Брат, 

у рэш це рэшт, пас ля бун ту, 
ён сам да хо дзіць да вы ва ду 
— не біць жа та кіх ма лых!

У «Су пер кні зе пра Бі ла 
і Бо лу: Біл ра зум ны а Бо ла 
вя сё лая» па ка за на і шчас-
це, якое ня се ма лод шая 
ся стра, і го ра, і боль. Кні га 
па чы на ец ца над та ап ты мі-
стыч на. Біл, які стаў ста рэй-
шым бра там, па чу ва ец ца 
най ш час лі вей шым ва ўсім 
све це. Але час ідзе і ўсе ра-
зу ме юць, што з ма лод шай 
сяст рыч кай неш та не так.

Біл увесь час зма га ец ца 
за тое, каб не вы кі нуць лю-
бі май сяст рыч кі са свай го 
сэр ца. І гэ та яму ўда ец ца. 
А як гэ та яму ўда ец ца? Ад-
каз зной дзе це ў цу доў най 

кніж цы швед скай пісь мен ні цы Гу ні лы Бэр г ст рэм. Гэ та так са ма 
доб ры ўрок гу ман нас ці для да рос лых і малых, якія не заў сё ды ра-
зу ме юць праб ле мы лю дзей з псі хіч ны мі і фі зіч ны мі аб ме жа ван ня-
мі.

Кніж ка ў пе ра кла дзе Ан д рэя Ха да но ві ча (пад рад коў ны пе ра клад 
на ле жыць Але сі Ба ша ры ма вай і На дзеі Кан д ру се віч) вы да дзе на 
ў 2017 го дзе вы да ве цтвам «Кні газ бор».

Ува га! Яе мож на вый г раць у кон кур сах «Зор кі».
(гак)
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З Але сем Бе ла ко зам я быў зна ё мы 
шмат га доў, су стра каў ся не раз у вёс цы 
Гу дзе ві чы Ма стоў ска га ра ё на, а так са ма 
ў Ма стах, у Лун на, у Мін ску. У Гу дзе ві чах 
ён ства рыў уні каль ны школь ны му зей, які 
з 1990 го да на быў ста тус дзяр жаў на га лі та
ра тур накра яз наў ча га му зея. А сам Алесь 
Мі ка ла е віч Бе ла коз у 1987 го дзе стаў зас
лу жа ным ра бот ні кам куль ту ры Бе ла ру сі.

У 2012 го дзе сло нім скія на стаў ні кі на
ве да лі Гу дзе віц кі школь ны му зей. Пас ля 
па да рож жа ў Гу дзе ві чы да мя не за ві таў 
сло нім скі на стаў нікпен сі я нер Мі ка лай Іва
на віч Ра ке віч і пры вёз не каль кі тэ чак з роз
ны мі па пе ра мі, над ру ка ва ны мі на пі шу чай 
ма шын цы і на пі са нымі ад ру кі. „Гэ та та бе 
пе ра даў Бе ла коз з Гу дзе віч і пра сіў, каб 
ты да па мог яму вы даць кні гу пра Гу дзе ві чы 
і выб раць тут леп шае для кні гі, бо толь кі 
та бе ён да вя рае, а больш ні ко му”, — ска
заў спа дар Ра ке віч і пак лаў мне на стол 
не каль кі вя лі кіх тэ чак з па пе ра мі.

Я ўзяў ся за га ла ву, бо пра цы там бы ло 
не па ча ты край. Але ад мо віць Але сю Мі
ка ла е ві чу не мог. Та му па чаў пра ца ваць. 
Не каль кі ме ся цаў я рых та ваў кні гу Але ся 
Бе ла ко за да дру ку. Уваж лі ва пе ра чы таў 
усе ма тэ ры я лы, якія ён пе ра даў. Ар ты ку лы 
бы лі роз ныя, але ці ка выя. У іх аў тар рас па
вя даў, як ён дас ле да ваў сваю мяс цо васць: 
гі сто рыю вё скі Гу дзе ві чы, Пра чыс цен скую 
цар к ву, глы жа вікма на літ, шко лу. На ста
рых, па жоў к лых ад ча су па пе рах, за хоў ваў
ся тэкст і пра му зей, ся лян скую ха ту кан ца 
XVIII ста год дзя, пра паў стан не 18631864 
га доў, пра ка лек цыі му зея, а так са ма пра 
лю дзей, чый лёс быў звя за ны са ства рэн
нем му зея, да па мо гай яму, а гэ та Ула дзі мір 
Ка рат ке віч, Юлія Бі бі ла, Са ша Рыж ко, які 
пе ра піс ваў ся з бра там Яку ба Ко ла са Юзі
кам, і мно гі мі ін шы мі. Кні га ат ры ма ла ся доб
рая, яна на ліч ва ла 200 ста ро нак. І ў кан цы 
2012 го да кні га Але ся Бе ла ко за „Му зей 
у Гу дзе ві чах” з ма ёй прад мо вай вый ш ла 
з дру ку ў мін скім вы да ве цтве „Кні газ бор”.

За вы дан не раз лі чыў ся адзін з сы ноў 
Але ся Мі ка ла е ві ча. Я кні гу пры вёз у Сло
нім, а са Сло ні ма ўвесь нак лад вы дан ня 
за бра лі ў Гу дзе ві чы. Я ад ра зу па тэ ле фа
на ваў Але сю Мі ка ла е ві чу, ён па дзя ка ваў 
і ска заў, што кні га яму спа да ба ла ся.

Са праў ды, кні га „Му зей у Гу дзе ві чах” 
— до каз та го, як няп ро ста і ня лёг ка ства
ра лі ся па доб ныя бе ла ру скія му зеі. Коль кі 
па па ха дзіў, па а бі ваў па ро гаў Алесь Мі ка ла
е віч дзе ля свай го му зея. Яму да ва лі вы мо
вы, на ладж ва лі ў шко ле пра вер кі, аб зы ва
лі на цы я на лі стам, ця га лі ў КДБ, а ён ра біў 
сваю спра ву, ра біў упар та і нат х нё на, 

спа кой на і... заў сё ды. Не ўсё за ду ма нае ім 
спраў дзі ла ся, ад бы ло ся, за ха ва ла ся для 
наш чад каў. Але ён выт ры маў, пе ра жыў, 
адо леў. Гэ та кні га — па кі ну тая нам жмень
ка праў дзі вых ус па мі наў муд ра га на стаў
ні ка з Гу дзе ві чаў. Каб мы жы лі, каб жы ла 
ў све це Бе ла русь, каб жы ла на ша мо ва, 
каб за ха ва ла ся на ша ба га тая спад чы на.

Не так ча ста я лі ста ваў ся з Але сем Мі
ка ла е ві чам Бе ла ко зам, але зрэд час мы 
пі са лі адзін ад на му лі сты. Не ка то рыя з іх 
пра па ную тыд нё ві ку „Ні ва”. Тым больш, 
што Алесь Бе ла коз сва ёй ра дзі май заў сё
ды лі чыў Бе ла сточ чы ну. Пра гэ та ён пі ша 
і ў сва іх лі стах.

Лі сты 
Але ся Бе ла ко за

28 ве рас ня 1998 го да

Ша ноў ны і да ра гі спа дар Чыг рын!

Шчы ра дзя кую за він ша ван не. Вель мі 
спа да ба лі ся нам паш тоў кі з фа таг ра фі я мі 
Ла ры сы Ге ні юш1. Вы так мно га зра бі лі для 
па мя ці пра Ла ры су Ан то наў ну, што мы про
ста не ве да ем, як Вам ад дзя ка ваць. Ваш 
пат ры я тызм, сяб роў ская вер насць аба вяз
ва юць кож на га з нас ак ты ві за ваць сваю 
дзей насць, на кі ра ва ную на па ра ту нак на
шай род най Бе ла ру сі. Каб хоць 10% бе ла
ру саў бы лі та кі мі пат ры я тыч ны мі, як Вы, то 
не толь кі цы га ны, але на ват больш ма гут
ныя аку пан ты нам не бы лі б страш ныя.

Са шчы рай па ша най і ўдзяч нас цю 
Алесь Бе ла коз.

* * *
25 жніў ня 2010 го да

Да ра гі спа дар Чыг рын!

Вель мі дзя кую за Ва шу кні гу „З Бе ла
стоц кай зям лі”. Сам я лі чу ся бе ро дам з Бе
ла сточ чы ны. Та му Ва шу кні гу праг лы нуў 
тут жа. Асаб лі ва мя не за ці ка ві лі Ва ло шын2 
і Пры тыц кі3 — мае сва я кі.

Вы сы лаю Вам ма тэ
ры я лы пра М. Ар ла4. 
Іх са бра лі вуч ні Гу дзе
віц кай шко лы. Мо жа 
Вам удас ца дзесь ці 
на дру ка ва ць па э му М. 
Ар ла „Ча му ж усы ха
юць кве тач кі поль скія 
на гною бе ла ру скалі
тоў скім?5”.

Пі саць шмат не ма
гу. Бу ду ўжо дру ка ваць 
на кам п’ ю та ры. Да сы
лаю яш чэ 12 лі стоў 
роз на га тэк сту. Мо жа 
Вам спат рэ бяц ца.

Алесь Бе ла коз.

* * *
21 траў ня 2012 го да

Па ва жа ны і да ра гі 
спа дар Чыг рын!

Шчы ра дзя кую 
за пры ем ны ліст і за 

каш тоў ную Ва шу кні гу „Па сля дах Ку па лы 
і Ко ла са”. Яна дае мно га не толь кі на стаў ні
кам і сту дэн там, але і дас лед чы кам. Ва шы 
кні гі мя не за ча роў ва юць, асаб лі ва звест кі 
пра маю род ную Бе ла сточ чы ну. Мае баць
кі пе ра е ха лі ў вё ску Ляш кі Бе ла стоц ка га 
па ве та 6 лі пе ня 1928 го да. А на ра дзіў ся 
я ў Ляш ках 11 ве рас ня 1928 го да. Амаль 
сем ме ся цаў я жыў у Яраў ля нах, там спрад
ве ку, а з XIII ста год дзя на пэў на, жы лі мае 
праш чу ры. Мо ва Яраў ля наў мне да ра жэй
шая і пры га жэй шая за мяс цо вую. Я, на пры
клад, ка жу: „Дзя куй Бо га ві, гоб руць” і ін
шыя сло вы, ха рак тэр ныя для Яраў ля наў. 
І ў нас ёсць пры стаў ное „г”. Мы ка жам: 
гост ры, га раць, а не араць і г.д. Пі шу Яраў
ля ны, а не Юраў ля ны. Спра ва ў тым, што 
ў 1939 го дзе там, ка ля вё скі, ба чыў яры. 
Про сты поль скі пі сар, каб паз дзе ка вац ца 
з се ля ні на ў XVI ста год дзі да ваў ся ля нам 
проз віш чы Ся рун, Сца ка, Пе нес і ін шыя 
неп ры стой нас ці. А ча му б не аб ра зіць усю 
вё ску, хоць юр не мае да чы нен ня да вё скі, 
але чу жын цы на вя за лі та кое гу чан не.

Зай з д рош чу пат ры я тыз му сло нім скіх 
дзе я чаў. У нас у 19251926 га дах так са ма 
бы ло шмат пат ры ё таў. Не ка то рых па ля кі 
па са дзі лі ў тур мы, ін шыя ста лі сяб ра мі 
КПЗБ. Му шу пры знац ца, што пат ры ё та мі 
яны за ста ва лі ся, здра дзі лі толь кі сту ка чы, 
ся род та га час ных ка му ні стаў іх бы ло ма ла. 
Вя до ма ка му ні стампат ры ё там яны па са
даў не да ва лі, на ват ад на го па са дзі лі ў тур
му, але з ча сам іх усіх звез лі б у Ку ра па ты.

Шчы ра дзя кую, што хо ча це на пі саць 
і пра май го та ту, бо ён быў прад стаў ні ком 
бяд ней ша га ся лян ства і за ста ваў ся ім пры 
ўсіх ула дах, хоць баль ша ві кі лі чы лі яго аме
ры кан цам, во ра гам, ку ла ком. Праў да, тры 
гек та ры зям лі і ад на ка ро ва не да ва лі пад
ста вы на зы ваць яго ку ла ком, але баль ша
ві коў ён не лю біў усё жыц цё. Ха це ла ся б 
мець чар на вік пра Бе ла ко за Мі ка лая6, які 
Вы на пі ша це. Ка лі бу дуць пы тан ні, да сы
лай це. Вы сы лаю Вам пяць сва іх зга дак 
пра та ту.

З па ша най і ўдзяч нас цю Алесь Бе ла коз.

* * *

25 чэр ве ня 2012 го да

Да ра гі спа дар Чыг рын!

Шчы ра дзя кую за ліст. На жаль, ма
тэ ры я лаў пра Кан д ра та Лей ку7 не маю. 
Пі шы це, ка лі ла ска, як Ва ша зда роўе. 
Я пе ра ка наў ся, што Вы шчы ры бе ла ру скі 
пат ры ёт. Ха це ла ся б, каб хоць га доў з 40 
яш чэ пра жы лі. А дзе ля гэ та га пад ходзь це 
кры тыч на да на шай ме ды цы ны, менш ужы
вай це хі міч ных прэ па ра таў, боль шую ўва гу 
звяр тай це на на род ную ме ды цы ну.

Я вель мі даў но рас ча ра ваў ся ў дак
та рах і ля чу ся сам. Хоць мне ан ко ла гі 
ў Грод не абя ца лі не больш за год жыц ця, 
а ў ан ка ла гіч ным ін сты ту це ў Ба раў ля нах 
толь кі два ме ся цы, а я без іх няй да па мо гі 
жы ву ўжо 26 га доў, ма ю чы рак га лаў но га 
моз га, кі шэч ні ка, пя чон кі і ін шых ор га наў. 
Це шу ся, што не па га дзіў ся на роз ныя ап
ра мень ван ні.

Ці п’я це кра мя нё вую ва ду, бо ка лі не, то 
тэр мі но ва па чы най це.

Не пі шы це, ка лі ла ска, чыр во ным чар ні
лам, бо я маю дрэн ны зрок.

З па ша най і ўдзяч нас цю Алесь Бе ла коз.

* * *
5 лі пе ня 2012 го да

Спа дар Чыг рын, доб ры дзень!

Дзя кую за він ша ван не. Пра Мі ха ся Пет
ры ке ві ча8 ма тэ ры я лаў не ма ем у му зеі. 
Але ця пер там чу жы ча ла век.

Я зай ма ю ся гас па дар чы мі спра ва мі: 
пе рак рыў шы фе рам хлеў, збі ра ю ся пе
рак ры ваць ха ту. Ім к ну ся, каб ад пен сіі не 
за ста ва ла ся ні ка пей кі, бо над та ім к лі ва 
абяс цэнь ва юц ца гро шы. Тлу мач це, ка лі ла
ска, лю дзям, што і да ля ры, і еў ра за адзін 
год тан не юць у два з ліш нім ра зы. Це шу ся, 
што ні чо га не маю.

У мя не ча ста бы ва юць лю дзі, то су ма
ваць ня ма ча су. Рых тую да дру ку ар ты ку
лы „Гі сто рыя Гу дзе ві чаў”, „Як вы хоў ваць 
пат ры ё таў”, „Твор часць і збі раль ніц кая 
дзей насць гу дзе віц кіх вуч няў”, „Гі сто рыя 
ро ду Бе ла ко заў і Пет раш ке ві чаў” і ін шыя. 
Це шу ся, што пра цы ха пае, бо гэ та і ёсць 
жыц цё.

З удзяч нас цю Алесь Бе ла коз.

* * *
23 лі ста па да 2012 го да

Па ва жа ны і да ра гі спа дар Чыг рын!

Вы сы лаю Вам свой ар ты кул „Бе ла коз 
Ве ра Мі ка ла еў на9”. Дзя кую, што пра па на
ва лі мне саб раць усе мае ма тэ ры я лы ў ад
ну кні гу. Шка да, што ця пер, на 85м го дзе 
жыц ця, га ла ва не тая.

Ве ру Бе ла коз я ха цеў па ка заць доб рай, 
ра зум най, пры го жай бе ла ру скай пат ры
ёт кай, але мне гэ та га зра біць не ўда ло ся: 
мно га вы вет ры ла ся з га да мі. Мае ўспа мі
ны пра Ве ру мо жа це вы ка ры стоў ваць, як 
Вам за хо чац ца.

Вы сы лаю Вам яш чэ до піс пра ка му нізм 
у вёс цы Га нуль кі. Каб Ста лін10 па жыў 
яш чэ га доў з 10, то ён зра біў бы ка му нізм 
у СССР, і гэ тым да вёў бы кра і ну да поў на
га раз ва лу.

Дзя кую за ўсё, што ро бі це для мя не 
і для бе ла ру скай лі та ра ту ры.

Алесь Бе ла коз.

Жыў у Гу дзе ві чах 
на стаў нік з Бе ла сточ чы ны

vСяр гей ЧЫГ РЫН

1 Ла ры са Ге ні юш (19101983) — бе ла ру ская па эт ка, пуб лі

цыст ка, гра мад ская дзя яч ка.
2 Па вел Ва ло шын (18911937) — бе ла ру скі гра мад скапа лі

тыч ны дзе яч, пуб лі цыст.
3 Сяр гей Пры тыц кі (19131971) — па лі тыч ны дзе яч За ход

няй Бе ла ру сі і БССР, лі дар КПЗБ.

4 М.Арол (Сця пан Пя тэль скі, 18901917) — бе ла ру скі пісь

мен нік, пуб лі цыст.
5 Па э ма бы ла над ру ка ва на ў ча со пі се „Лід скі Ле та пі сец”, 

№ 54, 2012.
6 Ма ец ца на ўва зе баць ка Але ся Бе ла ко за Мі ка лай Бе ла

коз.

7 Кан д рат Лей ка (18601921) — бе ла ру скі па эт, пра за ік, 

дра ма тург, пе да гог.
8 Мі хась Пет ры ке віч (19131999) — бе ла ру скі кра яз на вец, 

пе да гог, му зе яз на вец.
9 Ма ец ца на ўва зе род ная ся стра Але ся Бе ла ко за.
10 Іо сіф Ста лін (18781953) — са вец кі дзяр жаў ны, па лі тыч ны 

і ва ен ны дзе яч.
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26 
кра са ві ка ў но вай ся дзі бе 
бе ла стоц ка га Дзяр жаў на
га ар хі ва ад бы лі ся дэ ба ты 
на тэ му па мя ці пра Вя лі кае 

Кня ства Лі тоў скае ў Поль ш чы, Літ ве 
і Бе ла ру сі. Пуб лі ку дэ ба таў скла лі вуч ні 
ся рэд ніх школ Бе ла сто ка. На віз ной бы
ло мес ца пра вя дзен ня ме ра пры ем ства 
— у но вым бу дын ку Дзяр жаў на га ар хі ва, 
што па ву лі цы Міц ке ві ча. Ды рэк тар Ар
хі ва Ма рэк Кет лін скі ко рат ка аха рак та
ры за ваў но вую ся дзі бу сва ёй уста но вы. 
Ста рую ся дзі бу, што бы ла ў Рын ку Кас
цюш кі, Ар хіў па кі не ў каст рыч ні ку; афі
цый нае ад к рыц цё но вай пла ну ец ца на 
20 чэр ве ня г.г. Но вая ўста но ва ат ры мае 
на вей шае тэх ніч нае аб ста ля ван не. Пра
моў ца пад к рэс ліў, што но вая ся дзі ба мае 
ад рас па ву лі цы Міц ке ві ча, у Бе ла сто ку, 
яко га част ка зна хо дзі ла ся ў ме жах ВКЛ, 
што сім ва ліч на аса цы ю ец ца з тэ май 
дэ ба таў. Бу ды нак быў уз ве дзе ны ў 2016
2017 га дах, а з лю та га г.г. ён ужо ў ве
дан ні Ар хі ва. 3600 квад рат ных мет раў 
плош чы на трох па вер хах, дзе ўлас на 
ар хіў ныя і ра бо чыя ад сек, усебакова за
бяс пе ча ны ад роз ных не бяс пек...

У дэ ба тах пры ня лі ўдзел пра фе са ры 
Ге надзь Са га но віч з Мін ска, Рус ціс 

Ка мун та ві чус з Коў на ды Да нель Грын
берг, Кшыш таф Бу хоў скі і Алег Ла ты шо
нак з Бе ла сто ка. Алег Ла ты шо нак заў ва
жыў, што Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га 
ўжо ня ма, але ёсць яго спад чын ні кі: 
Бе ла русь, Літ ва, Поль ш ча, ды ў ней кай 
сту пе ні Ук ра і на і... Із ра іль. Апош няя дзяр
жа ва наз ва на не вы пад ко ва, бо шмат лі кія 
яў рэй скія гра мад скія плы ні за ра джа лі ся 
ў на шай част цы све ту, у тым і ў тэ ры та
ры яль ных ме жах ВКЛ, та му і Із ра іль так
са ма вы па дае ўклю чыць у лік спад чын ні
каў Кня ства. Не сум нен на, най боль шую 
до лю спад чы ны ма юць Літ ва і Бе ла русь, 
але і ў Поль ш чы скла ла ся тра ды цыя лі
чыць цэ ласць ВКЛ поль скай спад чы най, 
ха ця Віль ня і Га род ня зна хо дзі лі ся ў поль
скіх ме жах толь кі ця гам двац ца ці між ва
ен ных га доў.

Пра фе сар Ка мун та ві чус ад зна чыў, 
што поль скай мо ве на ву чыў ся са

ма туж на ад кан так таў з па ля ка мі, якіх, 
як пры знаў ся, ні ко лі не лю біў, та му што 
па ля кі ўсё на ма га лі ся заб раць у лі тоў цаў 
іх нюю гі сто рыю, іх нюю то ес насць, асі мі
ля ваць. Пра моў ца звяр нуў ува гу на тое, 
як су сед нія на ро ды гля дзяць на сваё 
мі ну лае — у на шых дзяр жа вах не пе рак
ла да юц ца пад руч ні кі па гі сто рыі, якія 
са бе пі шуць су се дзі. У Літ ве не пе рак
ла да юць, а вось вель мі па доб на спра ва 
ма ец ца і ў Поль ш чы. Тут пе рак ла дзе на 
гі сто рыя Літ вы аў тар ства Ал ф рэ да са 
Бум б лаў ска са, які ў Літ ве лі чыц ца па ла на
фі лам і мар гі наль ным гі сто ры кам; яго ныя 
тэк сты, па вод ле лі тоў скіх гі сто ры каў, не 
ма юць ні чо га су поль на га з лі тоў скім ба
чан нем гі сто рыі. Гэ та для па ля каў, каб 
яны ду ма лі, што лі тоў цы за хап ля юц ца 
Поль ш чай, але што яны са праў ды ду ма
юць пра па ля каў, па ля кам не пе рак ла да
ец ца. У лі тоў скіх пад руч ні ках па гі сто рыі 
Літ вы ня ма та го, што пі ша Бум б лаў скас, 
а са праўд ны га лоў ны на ра тыў лі тоў скай 
гі сто рыі на пі саў у між ва ен ны пе ры яд 
Адоль фас Ша по ка; па ля кі лі чац ца там 
ад ным з важ ней шых во ра гаў Літ вы. Гі
сто рык мае не ка то ры кло пат з пі сан нем 
гі сто рыі, бо з ад на го бо ку пат ра бу ец ца 
ад яго аб’ ек тыў нас ці, а з дру го га — пат
ры я тыз му, але гэ та з ла гіч на га пун к ту 
гле джан ня з’яў ля ец ца нон сэн сам. Та му 
ў вы ні ку ма ем роз ныя пун к ты гле джан ня 
на су поль нае мі ну лае. І ка рыс на бы ло б 
ве даць гэ тыя су сед скія ас пек ты.

Пра фе сар Са га но віч ска заў, што ў Бе
ла ру сі ня ма адзі на га гі ста рыч на га на

ра ты ву на конт улас най гі сто рыі. Па мяць 
пра ВКЛ скла да ец ца з дзвюх га лоў ных 
плы няў: афі цый ная па мяць пра ра сій ская 
і еў ра філь ная на цы я наль ная па мяць. 
Афі цый ныя чын ні кі на ма га лі ся па каз ваць 
ВКЛ у ад моў ным свят ле дзе ля бу да ван ня 
су поль нас ці з Ра сі яй; апа зі цый ны ж бок 
на ма гаў ся тры мац ца да лей ад Ра сіі, а блі
жэй еў ра пей ска га цы ві лі за цый на га аб ша
ру. Па між гэ ты мі по гля да мі ўтва ры ла ся 
прор ва і ў 1990х га дах амаль не маг чы ма 
бы ло мер ка ваць пра пры мі рэн не па між 
імі. Ад нак апош нім ча сам мож на заў ва
жыць ла стаў кі змен, ад зна кі зблі жэн ня 

дзвюх зга да ных па зі цый. Мож на гэ та 
заў ва жаць з 2009 го да, ка лі ўла да ад зна
чы ла ўгод кі Грун валь д скай біт вы, ад нак 
най больш гэ тая зме на пра я ві ла ся ў су вя
зі з дра ма тыч ны мі па дзе я мі на Ук ра і не. 
Пер шым пры кла дам бы ло ўзвя дзен не 
пом ні ка кня зю Аль гер ду ў Ві цеб ску; да
гэ туль ні во дзін з кня зёў ВКЛ не быў так 
уга на ра ва ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Так
са ма з’я ві ла ся іні цы я ты ва ўга на ра ван ня 
кня зёў Мін доў га ў На ваг рад ку і Ге дзі мі на 
ў Лі дзе, а гэ та га без ве да ма Аляк сан д ра 
Лу ка шэн кі не маг ло б быць. У мі ну лым 
го дзе вы ка заў ён дум ку, што ВКЛ бы ло 
важ ным эта пам у ста наў лен ні бе ла ру
скай дзяр жаў нас ці. Ад нак у гра мад стве 
на да лей тры ма ец ца гі ста рыч ны ра скол. 
Бо ж моц на тры ма ец ца кан цэп цыя вы то
каў Бе ла ру сі з Кі еў скай Ру сі, кан цэп цыя 
адзін ства з Ра сі яй, якая мае пад трым ку 
Маск вы.

Пра фе сар Грын берг зас ця рог, што 
з Із ра і лем мож на звяз ваць толь кі ней

кую част ку спад чы ны ВКЛ, та му што ця
пе раш няя із ра іль ская дзяр жа ва збу да ва
на на шмат лі кіх ін шых пад ва лі нах, асаб лі
ва сі я ніз му, аб мя жоў ва ю чы іды шызм, тыя 
вут кі яў рэй скай куль ту ры, якія най буй
ней прац ві та лі ў Віль ні. У ВКЛ прац ві та лі 
хе дэ ры, ешы вы, кні гар ні, дру кар ні, тыя 
лям пач кі яў рэй скай ас ве ты ў не вя ліч кіх 
пра він цы яль ных цэн т рах. Ад нак тыя 
цэн т ры па кі ну лі свой след у гі сто рыі, 
бо там жа на ра джа лі ся лю дзі дум кі, якія 
па кі ну лі свой след у яў рэй скай куль ту
ры. Яў рэй ская куль ту ра раз ві ва ла ся тут 
та кі мі ж шля ха мі, як і су сед нія куль ту ры. 
ХаТык ва, су час ны гімн Із ра і ля, умяш чае 
ма ты вы з Дво жа ка і Сме та ны, жы доў скія 
на цы я на лі стыч ныя тэк сты су гуч ныя поль
скай ра ман тыч най па э зіі.

Пра фе сар Бу хоў скі ска заў, што 
ў Поль ш чы г.зв. Крэ сы лі чац ца 

поль скай гі ста рыч най спад чы най. Лі
тоў скасць у поль скай то ес нас ці мае 
мі фіч ны, эма цы я наль ны ха рак тар. Па
ля кі гля дзяць на Літ ву са ма люб на, не 
зва жа ю чы на яе шмат куль тур ны ха рак
тар. Сам тэр мін „Крэ сы” мае ХІХвеч ны 
ра ман тыч ны ра да вод, пры ду ма ны та ды 
і за сво ены поль скай куль ту рай, што 
ства рае ўра жан не, што „Крэ сы” бы лі 
заў сё ды, а гэ та ж не так. І ро дзіц ца пы

тан не: ці той поль скі по гляд на Крэ сы не 
з’яў ля ец ца „зас лу гай” апош ніх ста пя ці
дзе ся ці га доў? Так моц на па ля кі па лю бі лі 
той рэ гі ён, што не маг чы ма за раз ад яго 
ад мо віц ца. А ка лі ве рыць дас лед чы кам, 
то поль скасць на той тэ ры то рыі бы ла па
вяр хоў ная, аб ме жа ва ная ад но да тон кай 
прас лой кі.

Пра фе сар Алег Ла ты шо нак вы ка заў 
здзіў лен не пом ні кам Аль гер ду ў Ві

цеб ску; столь кі ж зна ка мі тым бе ла ру сам 
ня ма пом ні каў, а тут рап там Аль герд. 
Раз гад ку па чуў ад ад на го з мін скіх гі сто
ры каў: спра ва ў тым, каб па ка заць Ра сіі, 
што Бе ла русь ме ла сваю ідэю ін тэг ра
ван ня з Ра сі яй, а гэ та кае тлу ма чэн не 
мае пад ма цоў ваць ле ту цен ныя ам бі цыі 
Лу ка шэн кі ўсё ж та кі ўха піц ца за кі ра
ван не пост са вец кай тэ ры то ры яй. Ка лі ж 
га ва рыць пра ад наў лен не даў ніх зам каў 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, то праў дзі вым 
зда ец ца быць анек дот, што адзін з мі ніст
раў куль ту ры РБ ха цеў ства рыць пра гра
му ад наў лен ня сот кі гі ста рыч ных зам каў. 
На та кую за ду му ра сій скі па сол у Мін ску 
пай шоў да Лу ка шэн кі, за кі да ю чы яму ах
во ту зра біць у Бе ла ру сі Еў ро пу; апаль ны 
мі ністр куль ту ры апы нуў ся ў Па ры жы на 
па са дзе ам ба са да ра... А най больш тыя 
зам кі па да ба юц ца ра сій скім ту ры стам, 
якія, за хап ля ю чы ся ты мі зам ка мі, ад чу
ва юць ся бе быц цам са праў ды бы лі ў Еў
ро пе, дзе яш чэ і га во рыц ца пару ску. 
Ад ной чы спа да ру Ла ты шон ку паз ва ні ла 
ней кая жур на ліст ка, пат ра бу ю чы, каб 
ён вы ка заў сваё мер ка ван не на конт ад
наў лен ня бе ла ру са мі „поль скіх” зам каў 
у Мі ры і Няс ві жы ды пры са беч ван ня бе
ла ру са мі поль скай гі сто рыі. Ад каз быў 
та кі, што ўлас ні кам няс віж ска га зам ка 
быў літ він, бу даў ні ком іта лья нец, за гро
шы мяс цо ва га на сель ні цтва і ў са праўд
нас ці ў Няс ві жы ня ма ні чо га поль ска га; 
апы таль ні ца бы ла не ве ра год на аша ра
ша на... Пра Із ра іль на пі саў Ты ма ці Снай
дэр, што ён з улон ня ВКЛ; сам Із ра іль не 
спа сы ла ец ца на па мяць ВКЛ.

Ге надзь Са га но віч па ве да міў, што іні
цы я та ра мі ўзвя дзен ня пом ні каў у бе

ла ру скіх га ра дах з’яў ля юц ца та маш нія 
элі ты, пра яў ля ю чы та кім чы нам мяс цо вы 
пат ры я тызм. У Ві цеб ску бы ло так, што 
су праць уша на ван ня Аль гер да бы лі та

маш нія цар коў ні кі і пры хіль ні кі за пад на
ру сіз му. Усе звяр та лі ся да Лу ка шэн кі, ён 
доў га не пры маў ра шэн ня і толь кі пас ля 
па дзей на Ук ра і не даў зго ду.

Спрэч най аказ ва ец ца по стаць вя лі ка
га кня зя Ві таў та, які ў рэй тын гу бе ла

ру скіх гі ста рыч ных по ста цей зай мае ба
дай дру гое мес ца за Ска ры нам. Ад нак, 
як заў ва жыў пра фе сар Са га но віч, та кія 
по ста ці з’яў ля юц ца важ ны мі чын ні ка мі 
ства рэн ня гі ста рыч на га на цы я наль на га 
мі фа.

З за лы бы ло пы тан не, як ста віц ца да 
поль скай кан цэп цыі Між мор’я. У ад

каз Ге надзь Са га но віч ад ка заў, што 
ў Бе ла ру сі гэ тае пы тан не пры сён няш
няй ула дзе не ста віц ца. За тое Рус ціс 
Ка мен та ві чус ад ка заў, што Літ ва ары ен
ту ец ца на За хад і так са ма не раз г ля дае 
та кой кан цэп цыі. Гэ та звя за на і з лі тоў
скай гі ста рыч най па мяц цю, з мен та лі тэ
там, з су па стаў лен нем Поль ш чы і Літ вы, 
з апа скай пе рад поль скім за хоп ні цтвам. 
У Літ ве ня ма ні вод най кні гі па поль скай 
гі сто рыі, ап ра ча кні гі аў тар ства Нор ма
на Дэй ві са; ня ма так са ма кніг па бе ла ру
скай гі сто рыі. Лі тоў цы ні ко лі пры хіль на 
не гля дзе лі на па ля каў, та му што з поль
ска га бо ку ад чу ваў ся на ступ на лі тоў
скасць, ад чу ва ла ся па гро за ад па ля каў 
для лі тоў скай куль ту ры і дзяр жаў нас ці. 
Па гро за па ла ні за цыі ад чу ва ла ся ў лі тоў
цаў знач на мац ней, чым, на пры клад, 
па гро за гер ма ні за цыі. Вось Ягай ла раз г
ля да ец ца ў Літ ве як чор ны ха рак тар, ба
дай толь кі ад на ву лі ца ў цэ лай дзяр жа ве 
наз ва на яго ным імем. Уніі Поль ш чы 
з Літ вой лі чац ца ў Літ ве ка таст ро фа мі 
для лі тоў скай дзяр жа вы. А Ві таў та ша ну
ец ца там та му, што ён зма гаў ся су праць 
Ягай лы.

Алег Ла ты шо нак заў ва жыў, што склаў
ся ў па ля каў і бе ла ру саў міф, быц цам 

ВКЛ ба ра ні ла ру сі наў пе рад кры жа нос ца
мі і та та ра мі. А бы ло аку рат на ад ва рот: 
гэ та та та ры ба ра ні лі ру сі наў пе рад лі тоў
ца мі і па ля ка мі. Па куль тры ма ла ся Ар да, 
да туль тры ма ла ся і Русь, а ка лі ў вы ні ку, 
ба дай, чу мы, За ла тая Ар да за ла ма ла ся, 
та ды ўся Русь па па ла пад лі тоў скае па на
ван не...

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

Па мяць пра Вя лі кае 
Кня ства Лі тоў скае
 Зле ва нап ра ва: Да нель Грын берг, Кшыш таф Бу хоў скі, 
Алег Ла ты шо нак, Ге надзь Са га но віч і Рус ціс Ка мун та ві чус
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

135 га доў з дня на ра джэн ня 
Сця па на Нек ра шэ ві ча

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Бе ла ру скі мо ваз на вец і гра мад скі дзе яч 
Сця пан Нек ра шэ віч на ра дзіў ся 8 траў ня 
1883 г. у вёс цы Да ні лоў ка (ця пер Свет ла
гор скі ра ён Го мель скай воб лас ці). Па хо
дзіў ён са шля хец кай сям’і Мі ха і ла Нек ра
шэ ві ча, які зай маў ся сель скай гас па дар
кай, і яго жон кі Евы. Ся стра Ган на, па му жу 
Ака но віч, у на ступ ным бы ла на стаў ні цай 
у аме ры кан скім НьюЙор ку. Род Нек ра шэ
ві чаў гер ба „Лю біч” вя до мы з XVII ста год дзя 
і па хо дзіць са Слуц ка га кня ства.

Па чат ко вую аду ка цыю Сця пан Нек ра
шэ віч ат ры маў до ма. У 1908 г. скон чыў 
на стаў ніц кую се мі на рыю ў Па ня ве жы Ко
вен скай гу бер ні. Як і мно гія прад стаў ні кі 
та га час на га бе ла ру ска га ру ху скон чыў 
Ві лен скі на стаў ніц кі ін сты тут — у 1913 го
дзе. Пра ца ваў у шко ле Та ва ры ства цвя ро
зас ці ў Цель шын скім па ве це Ко вен скай 
гу бер ні. З 1914 г. у час Пер шай су свет най 
вай ны — на Ру мын скім фрон це. Пас ля 
Лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 г. аб ра ны ў ар
мей скі ка мі тэт 6й ар міі. Ува хо дзіў у пар
тыю Бе ла ру ская са цы я лі стыч ная гра ма да, 
за тым — адзін з кі раў ні коў Бе ла ру скай 
пар тыі са цы я лі стаўрэ ва лю цы я не раў.

У лё са нос ным 1918 г. Нек ра шэ віч апы
нуў ся ў Адэ се, быў там за гад чы кам бе ла
ру скай сек цыі пры гу бер н скім ад дзе ле на
род най ас ве ты. У вы ні ку яе пра цы ў Адэ се 
на па чат ку 1918 на ву чаль на га го да бы лі 
ад чы не ны 30 па чат ко вых бе ла ру скіх школ 
і зме ша ная бе ла ру ская гім на зія ў скла дзе 
пер шых ча ты рох кла саў, у якой на ву ча лі
ся дзе ці ўце ка чоў з прыф ран та вых тэ ры
то рый Бе ла ру сі.

Пас ля аб вяш чэн ня БНР у 1918 г. Нек ра
шэ віч стаў прад стаў ні ком яе ўра да на поў
д ні Ук ра і ны і ў зно сі нах з фран цуз скім ка
ман да ван нем Ан тан ты. Быў пры хіль ні кам 
фар ма ван ня бе ла ру скай ар міі для ба раць
бы з баль ша ві ка мі. Стаў стар шы нёй Бе ла
ру ска га на цы я наль на га цэн т ра, які быў 
ство ра ны 13 сту дзе ня 1919 г. Ад на час на 

ву чыў ся ў Адэ скім вы шэй шым між на род
ным ін сты ту це.

Паз ней пе ра е хаў у БССР, з 1920 г. 
стаў за гад чы кам лі та ра тур навы да вец ка
га ад дзе ла Нар ка мас ве ты, зай маў шэ раг 
ін шых па сад. Удзель ні чаў у ар га ні за цыі 
Ін сты ту та бе ла ру скай куль ту ры, у 1922
1925 гг. быў яго пер шым стар шы нёй.

З па чат ку 1925 да лі пе ня 1926 г. быў 
на пад вы шэн ні мо ваз наў чай ква лі фі ка цыі 
ў На ву ко вадас лед чым ін сты ту це мо вы 
і лі та ра ту ры пры Ле нін г рад скім уні вер сі тэ
це, пра ца ваў пад кі раў ні цтвам Яў хі ма Кар
ска га. Да лей зноў пра ца ваў у Мін ску на 
роз ных па са дах. Важ ней шы мі пра ца мі на
ву коў ца ў га лі не лек сі каг ра фіі ста лі „Бе ла
ру скара сій скі слоў нік” (1925), а так са ма 
„Ру скабе ла ру скі слоў нік” (1928). Абод ва 
слоў ні кі бы лі ўкла дзе ны ра зам з Мі ко лам 
Бай ко вым. Гэ тыя слоў ні кі ка ры ста юц ца по
пы там і сён ня.

21 лі пе ня 1930 г. арыш та ва ны Дзяр жаў
ным па лі тыч ным уп раў лен нем БССР па 
спра ве „Са ю за выз ва лен ня Бе ла ру сі”. Па
ста но вай ка ле гіі Аб’ яд на на га ДПУ СССР 
пры га во ра ны да 5 га доў вы сыл кі ў г. Са
ра пул (Уд мур ція, Ра сія). У 1936 г. тэр мін 
вы сыл кі па доў жа ны на 2 га ды. Пра ца ваў 
пла на ві комэка на мі стам ка а пе ра тыў на
пра мыс ло вай ар це лі ін ва лі даў, за тым бух
гал та рам кан то ры „На рых т зер не”. Паў
тор на арыш та ва ны ў лі ста па дзе 1937 г., 
пры ве зе ны ў Мінск, 19 снеж ня 1937 г. пры
га во ра ны да рас ст рэ лу. Сця пан Нек ра шэ
віч па дру гім пры су дзе быў рэ а бі лі та ва ны 
ў 1957 г., а па пер шым — толь кі ў 1988 г.

Па мяць пра та ле на ві та га на ву коў ца 
ўша на ва на ў род най Да ні лоў цы — на мес
цы бы ло га фаль вар ка ўста ля ва ны па мят
ны знак. А ў бу дын ку ў Мін ску, дзе не ка лі 
быў Ін бел культ, уста ля ва на ме ма ры яль
ная шыль да з імё на мі вы дат ных асоб, ся
род якіх і проз віш ча Нек ра шэ ві ча.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вель мі ча ста пры гад ваю вы дат на га бе ла
ру ска га па э та, пуб лі цы ста, гу ма ры ста і про
ста шчы ра га ча ла ве ка Мі ха ся Ша хо ві ча 
(19532000). Сё ле та ў лі ста па дзе яму споў
ні ла ся б толь кі 65 га доў, а яго ўжо 18 га доў 
ня ма ся род нас. І ка лі пры гад ваю Мі ха ся, 
на па мяць цы тую яго вы дат ныя рад кі:

Плы ву на хва лях ча су
І сам не ве даю, не знаю —
Ці я ад не ча га ўця каю,
Ці, мо жа, неш та да га няю?

Ён, са праў ды, плыў на хва лях свай го 
ча су. Не ве даю ад ка го і ад ча го ён уця каў, 
але і даг наць ні ко га і ні чо га не па спеў, ды 
і не пла на ваў. Мі хась плыў па ця чэн ні жыц
ця і быў та ле на ві тым ча ла ве кам, ён пі саў 
пабе ла ру ску і жыў бе ла ру скас цю. Та му 
я па мы ля ю ся, ка лі ка жу, што Мі хась Ша
хо віч ні ко га і ні чо га не даг наў, ён спат каў 
у жыц ці ЛІ ТА РА ТУ РУ, якая са ма шчы ра 
ўзя ла яго ў твор чы па лон. Пры жыц ці ён 
на пі саў і вы даў цу доў ныя кні гі сва іх тво раў 
„Пра мі нан не” (1978), „Свя тая ноч” (1979), 
„На пе вы” (1987), „Кліч” (1993), „Пад су зор’
я мі” (1998), „Ва да ў рэ ша це” (1983), „Рап со
дыя”(1993) і ін шыя.

З Мі ха сём Ша хо ві чам я па зна ёміў ся даў
но. Шмат ра зоў з ім су стра каў ся ў Бе ла сто
ку, у рэ дак цыі тыд нё ві ка „Ні ва”, на ват ра біў 
з ім ін тэр в’ю, лі ста ваў ся. Праг ля да ю чы ўлас
ны хат ні ар хіў, тра піў на адзін ліст Мі ха ся 
Ша хо ві ча. Ён быў на пі са ны аж но 16 сту дзе

ня 1984 го да. Та ды я ву чыў ся ў Бел дзяр жу
ні вер сі тэ це. Мы лі ста ва лі ся, але ін шыя пісь
мы дзесь ці згу бі лі ся. За ха ваў ся адзін гэ ты 
ліст. Мі хась Ша хо віч мне пі саў: „Па ва жа ны 
Сяр гей! Пра бач це за та кое доў гае маў чан
не, але ўся му гэ та му ві на ва ты стан май го 
зда роўя. Мо жа і не так бы ло ўсё страш на, 
але трэ ба бы ло зра біць кан т роль ныя ба дан
ні. У су вя зі з гэ тым не аб ход на бы ло лег чы 
ў шпі таль. Усё скон чы ла ся шчас лі ва. Па даз
рэн ні ака за лі ся бес пад стаў ны мі.

Да ра гі Сяр гей! Ва шы вер шы бы лі на дру
ка ва ны яш чэ ў мі ну лым го дзе ў кра са віц кім 
ну ма ры „Ні вы”. Ві даць, гэ тая „Ні ва” да Вас 

не дай ш ла. Я яш чэ раз упэў ні ваў ся ў рэ
дак та ра і ён амаль ба жыў ся, што „Ні ву” 
выс ла лі. Зна чыць, выс ла лі! Сам знаю, 
што зна чыць не ба чыць аў та ру сва іх 
над ру ка ва ных вер шаў. Раз да быў я яш чэ 
не каль кі ну ма роў і на сам па ча так паш лю 
дзве вы раз кі. Выш лю за каз ным. Ка лі дой
дуць — ад пі шы це! Ка лі не ад пі ша це, зна
чыць, не дай шлі і та ды па ста ра ю ся не кім 
пе ра даць.

Па ва жа ны Ся ро жа! У мя не да Вас 
прось ба. Ні як не ма гу раз да быць аль ма
нах „Дзень па э зіі83”. Ка лі не над та ж 
уш чуп ліць гэ та Ваш сту дэн ц кі бю джэт, то 
прыш лі це мне, ка лі ла ска, адзін эк зем п
ляр. З вя лі кай па ша най да Вас — Мі хась 
Ша хо віч”.

Ат ры маў шы гэ ты ліст, я ху цень ка па бег 
у ад ну з кні гар няў Мін ска і ку піў Мі ха сю 
Ша хо ві чу бе ла ру скі што год нік „Дзень 
па э зіі83” (ця пер, на жаль, ён ужо не вы
да ец ца). І ад ра зу яго выс лаў у Бе ла сток. 
Не вы пад ко ва Мі хась пра сіў выс лаць яму 
гэ ты збор нік. На ста рон ках 237240 бы лі 
апуб лі ка ва ны яго пяць вер шаў з не вя лі
кай прад мо вай Ула дзі мі ра Паў ла ва. Гэ та 
быў дэ бют Мі ха ся Ша хо ві ча на ста рон ках 
бе ла ру ска га што год ні ка. Ды і над ру ка вац
ца та ды ў ім бы ло няп ро ста, бо для кні гі 
ад бі ра лі ся са мыя леп шыя па э тыч ныя тво
ры бе ла ру скіх аў та раў.

У прад мо ве да вер шаў Ула дзі мір Паў
лаў шчы ра ві таў Мі ха ся Ша хо ві ча з над ру
ка ван нем у „Дні па э зіі” і жа даў яму но вых 

твор чых уз лё таў, адз на чыў шы пры гэ тым, 
што верш Мі ха ся Ша хо ві ча „бя рэ па ча так 
з род най зям лі, ся лян ска га по бы ту, мат чы
най пес ні і спра буе сяг нуць да кас міч най 
пра сто ры, а най больш — да асэн са ван ня 
асо бы ча ла ве ка на Зям лі, яго ро лі ў на
шым нес па кой ным све це”.

„Дзень па э зіі83” над ру ка ваў та ды 
вер шы Мі ха ся Ша хо ві ча „Ту ды”, „Да ро гі”, 
„Эх, каб пла каць я мог...”, „Ка лі да ваць...” 
і „Ноч гой на спраў ля ла хаў ту ры на сон
цы...”. Вер шы да во лі сме лыя, ад к ры тыя, 
шчы рыя і фі ла соф скія. Пры вя ду не каль кі 
рад коў з роз ных тво раў:

***
Дык, зна чыць, кан ца не бы вае ў пры ро дзе...
Ў пры ро дзе ёсць толь кі па ча так.

***
Ні смя яц ца
Ні да ваць
Ні пла каць
Ні ца ла ваць
Не ўме лі мы
І не ўме ем.

***
Каб во толь кі ка ці лі ся слё зы ў мя не,
Я за пла каў бы сам над са бою.

Мі хась Ша хо віч ні ко лі не пла каў „сам 
над са бою”. Ён жыў і пі саў вер шы, жур на
ліс ц кія ар ты ку лы, гу ма рэ скі. Жыў і пі саў, 
як умеў. Час яго ны прай шоў, але лі та ра
тур ная твор часць Мі ха ся за ста ла ся нам 
у спад чы ну.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Да 60-год дзя „Бе ла ве жы”

Плыў на хва лях свай го ча су

Мо да на вы шы тую ка шу лю ўзнік ла пас
ля ўкра ін ска га Еў ра май да на 20132014 
га доў як сво е а саб лі вая рэ ак цыя ўзмац нен
ня на цы я наль най свя до мас ці на жа дан не 
ім пер скіх ко лаў Ра сіі не даць вый с ці Ук ра
і не з аб ша ру іх уп лы ву. Мод ніц кія па ве вы 
да сяг ну лі Бе ла ру сі, дзе бы лі пад хоп ле ныя 
спа чат ку на цы я наль на свя до май мо лад
дзю і пабе ла ру ску „вы шы тая ка шу ля” 
ста ла на зы вац ца ўкра ін скім сло вам „вы
шы ван ка”. Праз неп ра цяг лы час яе мож на 
бы ло ўжо ўба чыць не толь кі на ак ты ві стах 
ад ра джэн ска га ру ху, але і на лу ка шэн каў
скіх чы ноў ні ках. Зра зу ме ла, ап ра на лі яны 
вы шы ван кі не ад вя лі кай лю бо ві да Бе ла ру
сі і ўся го бе ла ру ска га, а ад пе ра пу ду зза 
маг чы мых над звы чай моц ных аб дым каў 
ра сій скіх бра тоў, здоль ных аб ця паць не ма
лы ка ва лак „дрэн на ля жа чай” тэ ры то рыі ці 
з дроб на га не па ра зу мен ня рас па ліць у су
сед няй кра і не сап раў д ную вай ну, як гэ та 
ста ла ся з Кры мам і Дан ба сам.

Праў да, мо да на вы шы ван ку, па ўсім ві
даць, прай ш ла свой апа гей. Яе, ка неш не, 
да гэ туль мож на су стрэць на тым ці ін шым 
ча ла ве ку ў Бе ла ру сі, але яна ўжо не вык лі
кае ней ка га за ці каў лен ня да ся бе, як тое 
бы ло го дамдву ма ра ней. Гэ та на ту раль
ны пра цэс, бо мо да ёсць мо да, і яна не 
мо жа цяг нуц ца веч на. Але па куль яна не 
сыш ла цал кам, на вы ра бе вы шы та га на цы
я наль ным ры сун кам адзен ня яш чэ мож на 
за ра біць неб ла гія гро шы. Пры кла дам гэ
та га з’яў ля ец ца май стэр ня Elen Ca rot te, 
сайт якой мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://elenca rot.by. „Пра ект зай ма ец ца 
раз віц цём і адап та цы яй на цы я наль на га 
адзен ня да су час ных умоў, рас п ра цоў вае 
і пра па ган дуе эт надзе ла вы стыль, ства
рае воп рат ку з бе ла ру скай ад мет нас цю”, 
— рас па вя да ец ца на сай це, дзе саб ра ныя 
бе ла ру ска моў ныя біз не сы „Свае”.

У сваю чар гу на сай це май стэр ні ў руб
ры цы „Пра нас” ад зна ча ец ца, што яе 
мэ та — па пу ля ры за цыя бе ла ру ска га на
цы я наль на га адзен ня. „Пра ект зас ноў ва
ец ца на вы ву чэн ні тра ды цый на га строю, 
за ха ван ні яго ас ноў ных рыс, але ім к нец ца 
ўво дзіць на цы я наль ную воп рат ку ў паў
ся дзён нае жыц цё. Ад ным з пры я ры тэ таў 
з’яў ля ец ца па шы рэн не куль ту ры на род
на га строю і адап та цыя аг рар на га сты лю 
адзен ня да ўмоў ур ба ні за цыі. Аў тар скай 
ідэі Elen Ca rot te на ле жыць вы на ход ні цтва 
эт надзе ла во га сты лю для су час най бе ла
ру скай мо ла дзі”, — га во рыц ца на „вы шы
ван каў скім” сай це.

У ад роз нен ні ад ін шых біз не саў Elen 
Ca rot te не ро біць та ям ні цу з та го, хто пра
цуе над пра ек там. Гэ та Алё на Мар коў ка 
— вя ду чая спе цы я ліст ка май стэр ні, кан
ст рук тар, ды зай нер, рас п ра цоў ш чы ца 
аў тар скай вы шыў кі і На тал ля Ка жуш ко ва 
— так са ма спе цы я ліст ка май стэр ні, а да 
та го ж кан ст рук тар муж чын ска га вер х ня
га адзен ня з 25га до вым ста жам.

Каб па зна ёміц ца з узо ра мі пра цы май
ст рых, вар та за зір нуць у руб ры ку „Ка та
лог”. Там мы ўба чым дзі ця чае, муж чын
скае і жа но чае адзен не, якое пры ду ма лі 
і мо гуць па шыць у Elen Ca rot te. Ак ра мя гэ
та га май ст ры хі пра па ну юць не вя ліч кія су
ве ні ры з вы шыў кай — іль ня ныя тор бач кі, 
ма ле неч кія ка шуль кі, бо ці кі для ка ляд ных 
па да рун каў.

Па ру га доў та му бе ла ру скія ўла ды, су
му ю чы па са вец кай ураў ні лаў цы для на ро
да, уз ня лі тэ му школь най фор мы. Elen Ca
rot te не за ста ла ся ў ба ку, рас п ра ца ваў шы 
свой ва ры янт агуль на га адзен ня для бе ла
ру скіх шка ля роў, зроб ле на га на ас но ве 
на цы я наль ных тра ды цый. Па ба чыць яго 
мож на ў руб ры цы „Школь ная фор ма”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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13.05 — 19.05

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 12-14.05. вы ра шэн ні праб-
лем ака жуц ца быць вель мі про сты мі. 13.05. 
шэф ацэ ніць тваю пра цу не толь кі доб рым сло-
вам. Але мо жа ў той дзень ча каць ця бе неп ры-
ем ная раз мо ва. Пас ля 15.05. трэ ба бу дзе зме-
раць свае сі лы з кан ку рэн цы яй. Ра ман на ла джа-
ны ў па ло ве тыд ня мо жа пры нес ці праб ле мы 
Ба ра нам на ро джа ным у кан цы зна ка. Но вых 
зна ё мых тры май лепш на ад лег лас ці і поў нас-
цю не да вя рай. Па ра бі дроб ныя не аб ход ныя 
ра мон ты. Пра па но ву пра цы доб ра аб ду май.
(21.04. — 21.05.) На бя рэш во пы ту, пап ра віш 
свае ква лі фі ка цыі. Шмат спраў уба чыш у но вым 
свят ле. Ма еш шанц па зна ёміц ца з кім сь ці ці ка-
вым, але не спя шай ся, будзь ас ця рож ным аж да 
19.05. Нес па дзя ва ны ві зіт сва я коў 18-19.05. Не 
па ка жы, што пры бы лі не ў час! Тым больш што 
ця пер мо жаш зра біць ра монт або па шу каць но-
ва га жыл ля. З 13.05. доб ры мо мант па чаць на ву-
ку, аба ра няць пра цу. Мно ства энер гіі. 17-19.05. 
па ла дзіш пры ем насць з аба вяз ка мі. 13-19.05. Ба-
ра ны з пер шай дэ ка ды па він ны піль на вац ца са 
зда роў ем, на ву лі цы ці з вост ры мі пры ла да мі.
(22.05. — 22.06.) Бу дзеш вель мі ваб ны для ін-
ша га по лу! Але не аб га вор вай важ ных спраў 
аб бу ду чы ні 12-14.05. На пра цы зай май ся сва-
ёй дзя лян кай, да вя дзі да кан ца па ча тыя спра вы. 
Не ўдас ца вес ці сва ёй дзей нас ці і ад на ча со ва 
быць на шта це. Ад ча гось ці трэ ба бу дзе ад мо-
віц ца; не вы ра шай гэ тых спраў 14-16.05.
(23.06. — 23.07.) Не спя шай ся з ра шэн ня мі і вы-
ба ра мі, най лепш яны са мі скла дуц ца. 13.05. не 
злуй ся. Но выя нап рам кі дзе ян ня пад ка жуць та-
бе зор кі пас ля 15.05. До сыць цяж кі час у ад но-
сі нах. Най лепш не ўклю чай ся ў кан ф лік ты, не 
слу хай плё так выс мак та ных з паль ца. 12-17.05. 
будзь так тыч ным і вет лі вым, каб не пак рыў дзіць 
бліз кай асо бы. Хтось ці, ка го ты меў за пры я це-
ля, да 17.05. мо жа ця бе пад вес ці. Але пас лу хай 
яго ар гу мен ты. Не за бы вай ся пра важ ныя спра-
вы, най лепш пра цуй па пла не. 17-19.05. уба-
чыш рэ аль ныя рэ зуль та ты сва іх ста ран няў.
(24.07. — 23.08.) Спра вы скла дуц ца доб ра, 
ха ця бу дуць пе раш ко ды, якія пры му сяць ця бе 
да зме ны кур су. 12-14.05. мо жаш па зна ёміц ца 
з людзь мі, на якіх мо жаш заў сё ды раз ліч ваць. 
Хо чаш уз моц ніць ся мей ныя ла ды? Зап ра сі сва-
я коў, так са ма зда лёк, без ні я кай на го ды. Ха ця 
ам бі цыі ра стуць, па куль не вы соў вай ся ў пер-
шы рад. Ка лі шу ка еш но вую пра цу, не бой ся 
апуб лі ка ваць там, дзе пат ра бу юц ца кам пе тэн-
цыі боль шыя чым ма еш — на раз мо ве ака жаш 
вя лі кае ўра жан не. Шпа цы руй, глы бо ка ды хай, 
пры мя няй прэ па ра ты з маг ні ем.
(24.08. — 23.09.) З роз ных скла да ных сі ту а-
цый зной дзеш вы хад. Спа дзя вай ся но вых пра-
па ноў. Абя цан не пос пе ху і прыз нан ня. Але 
12-13.05. сям’я бу дзе на ра каць, што яе ты за-
няд баў. А 18-20.05. хтось ці з ся мей ні каў мо жа 
спа ка ваць ча ма да ны і вы се ліц ца. Но выя ўме-
лас ці толь кі ча ка юць, каб спат рэ біц ца. Гро шы 
вы дай най лепш на штось ці не ма тэ ры яль нае. 
Дбай каб спа ліць лі шак ка ло рый.
(24.09. — 23.10.) Ты поў ны кра сы і ваб нас ці. 
13.05. на ват у доб рых па рах бу дзе це кры ху 
пад кус вац ца. Да 17.05. ста рай ся, каб не апы-
нуц ца ў не бяс печ най сі ту а цыі. У да сяг нен ні 
мэ ты не пе раш ко дзіць на ват Мер ку рый у апа зі-
цыі. 12-14.05. мо жаш апы нуц ца ў заг ра ніч най 
ка ман дзі роў цы, на даў жэй шым абу чэн ні ці кір-
ма шы. Паз на ё міш ся з ці ка вы мі людзь мі і мно га-
му на ву чыш ся.
(24.10. — 22.11.) За вя дзеш па рад кі ў сар дэч-
ных спра вах. Бу дзеш сур’ ёз ным пра ціў ні кам. 
Да сяг неш кож най мэ ты. Раз з во няц ца твае тэ-
ле фо ны, прый дуць мэй лы і лі сты. У ад ным з іх 
Скар пі ё ны на ро джа ныя ў ІІ дэ ка дзе ат ры ма-
юць за пра шэн не на шлюб, хрэсь бі ны ці юбі-
лей. Пас ля 16.05. млын на пра цы. Ас це ра гай-
ся ры зы коў ных ін ве сты цый 12-17.05.; хтось ці 
схо ча ўвап х нуць кі ёк у твае спі цы.
(23.11. — 22.12.) 12-14.05. ні я кая на го да не 
прой дзе ка ля твай го но са! 13.05. не дай ся бе 
ўцяг нуць у кан ф лікт. Да 15.05. кры ху за па воль 
тэмп свай го жыц ця. Да 18.05. мно ства на год 
да флір таў. На пра цы з 15.05. ары ен ту еш ся, на 
якім ба ку ста нуць. Пас ля 16.05. змо жаш узяц ца 
за боль шыя вык лі кі. Мо жа ча каць ця бе не вя лі кая 
хі рур гіч ная пра цэ ду ра. 17-19.05. до ма выз нач 
яс ныя пра ві лы.
(23.12. — 20.01.) Не спя шай ся, не пе ра нап-
руж вай ся. Пат рэб ная са ма дыс цып лі на. Свае 
на ме ры, усё ж, да вя дзеш на фі на лу. Сяб ры пра 
ця бе не за бы лі ся, не вык рас ляй іх са сва іх зна ё-
мых! 13-17.05. не ра бі ні чо га на сваю шко ду.
(21.01. — 19.02.) Вы дат ная кам па нія. На го ды 
для су стрэч і флір таў. 12-14.05. ад чу еш да ка-
гось ці вель мі моц нае пры цяг нен не. 13-14.05. 
гля дзі, каб твае ўлас ныя сло вы не бы лі вы ка ры-
ста ныя су праць ця бе. Пас ля 15.05. пе ра ста не 
ця бе тур ба ваць зда роўе. Ад 16.05. зма бі лі зу еш-
ся да ад важ ных, энер гіч ных дзе ян няў. 17-19.05. 
ад но вяц ца ста рыя, вель мі ка лісь важ ныя для ця-
бе кан так ты.
(20.02. — 21.03.) Ма еш шан цы на здзяй с нен не 
сва іх мар. Ла ві на го ды! Пап ра віц ца стан тва іх 
ра хун каў. Вы ра шаль ны час для ад но сін. Важ-
ныя ра шэн ні ў спра ве кар’ е ры. Вык люч тэ ле ві-
зар, ад к лю чы ся ад се ці ва, па кінь тэ ле фон і ідзі 
на шпа цыр. Еж пча лі ны пы лок.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма

ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — афа рызм.
1. яра вая зба жы на, якой зер нем кар мі лі ко ней = 26 _ 13 _ 17 _ 18 _;
2. кан ты нент з Гі ма ла я мі = 30 _ 20 _ 29 _ 36 _;
3. го ры з Джа ма лун г май = 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 22 _ 21 _ 4 _;
4. ня про ша ны гор шы за та та ры на = 34 _ 35 _ 12 _ 10 _ 11 _;
5. тра вя ні стая рас лі на з Ін дыі на вя роў кі, ка на ты = 31 _ 24 _ 19 _ 49 _;
6. лю тэ ран ская цар к ва = 37 _ 38 _ 40 _ 39 _ 41 _;
7. ге а мет рыч нае це ла, якое ўтва ра ец ца вяр чэн нем пра ма ву голь на га 

трох ву голь ні ка ва кол ад на го з яго ка тэ таў = 2 _ 14 _ 3 _ 43 _ 27 _;
8. най мен шы па лец на ру цэ = 44 _ 45 _ 42 _ 46 _ 25 _ 23 _ 28 _;
9. гар ба та = 51 _ 50 _ 15 _;
10. дзяр жа ва за за ход няй мя жой Ар ген ці ны = 47 _ 48 _ 16 _ 1 _;
11. штат між Не ва дай і Ка ла ра да = 9 _ 32 _ 33 _.

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

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

Ад каз на ад га дан ку з 16 ну ма ра
Пру ток, пры ход, хры бет, сі лу эт, Віль ня, войт, бар сук, пры ві лея.
Ра шэн не: Хто ліс лі вы, той кус лі вы.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПа дляшскага.

На раў чан скія 
пей за жы

Вы стаў ку кар цін бе ла стоц ка га ма ста ка 
Ка зі мі ра Юр ге лян ца 28 кра са ві ка гэ та га 
го да ад к ры лі ў Га ле рэі імя Та ма ры Са ла
не віч. Яе пад рых та ва лі з на го ды пя тай 
га да ві ны смер ці вы дат на га ма ста капей за
жы ста. Эк с па зі цыя скла да ец ца з 34 кар
цін і зай мае дзве за лы ў га ле рэі.

Ка зі мір Юр ге ля нец удзель ні чаў у два
нац ца ці пле нэ рах, якія ла дзі лі ён і гай наў
скі ма стак Вік тар Ка бац у вё сках На раў
чан скай гмі ны. Ма стак най лепш ад чу ваў 
ся бе ў Ста рым Ляў ко ве і ў На раў цы. 
На ма ля ваў ён мно га кар цін. Быў вель мі 
пра ца ві тым жы ва піс цам. На яго кар ці нах 
ад люст ра ва ная На раў ш чы на, яе са мыя 
пры го жыя за кут кі ў роз ныя по ры го да. 
Тут і Бе ла веж ская пуш ча, і за ві лі стая і ў мно гіх мес цах дзі кая пуш чан ская 
ра ка На раў ка, вось ха ця б ка ля Ко са га Мо ста, і квя ці стыя лет нія над рэч
ныя лу гі. На кар ці нах бач ны драў ля ныя ха ты ары гі наль най вя ско вай ар хі тэк
ту ры, якія за ха ва лі ся ў пуш чан скіх сё лах і ін шыя вя ско выя кра я ві ды. Та кія 
кар ці ны рэ а лі стыч на га ма ста цтва мне аса бі ста вель мі па да ба юц ца.

Гмін ная ўпра ва і ГАК у На раў цы вы да лі пры го жы бук лет са змя стоў ным 
ар ты ку лам пра ма ста ка і яго ныя кар ці ны. У ім, між ін шым, па ру дзя сят каў 
ка ля ро вых фо таз дым каў кар цін на 20 ста рон ках вя лі ка га фар ма ту.

Вы стаў ку мож на гля дзець у га ле рэі да кан ца ле та. Ар га ні за та ры зап ра
ша юць.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Ар хе а ла гіч ныя ра скоп кі 
ў Ча ром се
На ад ной пры ват най не ру хо май улас нас ці ў Ча ром се зна хо дзі

ла ся ма гі ла здзей с не на га гіт ле раў ца мі за бой ства ў 1942 го дзе. 
Эк с гу ма цыя за кон чы ла ся пе рад ве лі код ным свя там. Астан кі ся мі 
за ка та ва ных ля жа лі на жы ва тах у рад ку, адзін по бач дру го га. Ма
гіл ка бы ла ўсім доб ра вя до мая, зна хо дзі ла ся на ёй над ма гіл ле. 
Пас вед чы лі за тым як свед кі, так і да ку мен ты.

— Эк с гу ма цыя бы ла вы ка на на па за га дзе стар шы ні Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці ў су вя зі са зме най за ка на даў ства, — пат
лу ма чы лі пра цаў ні кі Бю ро по шу каў і ідэн ты фі ка цыі ІНП. — Ні ко
му да гэ туль не бы ло вя до мым, што астан кі бы лі ў так асаб лі вы 
спо саб па ха ва ны, нег лы бо ка пад па вер х няй зям лі, по бач ма гі лы. 
Пас ля су до ваме дыч на га аг ля ду астан кі бу дуць па ха ва ны на па
ра фі яль ным мо гіль ні ку ў Ча ром се.

Па вод ле гі сто ры каў ІПН за ка та ва ныя бы лі поль скай і бе ла ру
скай на цы я наль нас ці. У ра бо тах удзель ні чаў др габ. Кшыш таф 
Шваг жык, ві цэстар шы ня ІПН і за ад но на чаль нік Бю ро по шу каў 
і ідэн ты фі ка цыі. Ар хе а ла гіч ныя ра скоп кі на ве даў кон сул РБ, на
гля даў так са ма прад стаў нік яў рэй скай рэ лі гій най аб ш чы ны.

Апр. (УС)

Бу дзе ад ноў ле ны 
чы гу нач ны рух у Бе ла русь 
Не каль кі год та му быў ад ме не ны рух цяг ні коў на чы гу

нач ным паг ран пе ра хо дзе Ча ром ха — Вы со каЛі тоўск. Як 
па ве да мі лі СМІ, ця пер вя дуц ца пе ра га во ры па між прад
стаў ні ка мі ра бо чых груп чы гу нач ных прад п ры ем стваў 
ПЛК і  Кар го  ды бе ла ру скай чы гун кі. Прад бач ва ец ца, што 
рэйс Ча ром ха — Вы со каЛі тоўск бу дзе за пуш ча ны ў ход 
яш чэ ў гэ тым го дзе. Пер шыя цяг ні кі з Ча ром хі ў Бе ла русь 
ру шаць сё ле та во сен ню. Кошт ад наў лен ня да мо вы не бу
дзе над та вы со кім, па коль кі ра ней та кое тран с па меж нае 
злу чэн не іс на ва ла. Ад наў лен не па гад нен ня і пуск у ход 
цяг ні коў з Ча ром хі ў Бе ла русь змен шыць тран с пар т ны 
рух на пе ра хо дзе Та рэс паль — Б рэст, праз які пе рап раў
ля юц ца, між ін шым, та ва ры з Кі тая.

(УС)
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Або чы най між на род най да ро гі цяг нуў ся 
воз з гно ем. Лёг кі ко нік, аб роб ле ны па жы
вот ля пёш ка мі, без бо я зі пе ра мяш чаў ся 
паўз бя скон цай чар гі ня мец кіх, поль скіх, 
іта льян скіх і ра сей скіх аў та фур...

Му жы кі ў ра бо чых, зад ры па ных ап ра на
хах, што вы седж ва лі на во зе з гно ем, сма
лі лі па пя ро скі і неш та дзе ла ві та аб мяр коў
ва лі. Бу дзён ны, пры зем ле ны вы гляд дзей
ні чаў як ка муф ляж. Зда ва лі ся яны част кай 
кра я ві ду, неп рык мет ны мі гас па да ра мі.

У іх бок зай з д рос на па зі ра лі кі роў цы 
аў та фур, пры бі тыя чар гой і вяс но вай спё
кай. А чар га доў жы ла ся ад Яга дзі на за Лю
бомль, больш за два нац цаць кі ла мет раў.

Вы стой ва лі яны ў не вя лі кіх гру пах, у ка
рот кіх што ні ках, з якіх вы лі ва лі ся пу за тыя 
жы ва ты. Аса ве лыя, вы бі тыя з рыт му, гля
дзе лі на сяр мяж ную фур ман ку, якая без 
спе ху еха ла на сваё по ле. Кор пац ца ў све
жай, саг рэ тай вяс но вым сон цам зям лі 
— пры ем ны за ня так. Та кія дум кі нак лі ка ла 
ак тыў насць ту зем цаў, якія як му ра шы ад 
ран ня шчы ра ва лі на за го нах. По бач між
на род най да ро гі, дзе не глянь, раст ра са лі 
яны гной, са дзі лі буль бу, зак ла да лі ага ро
ды. Са мы вя лі кі зрух па на ваў пры па сад цы 
буль бы. Пра ца ва лі цэ лы мі сем’ я мі — ста
рыя, ма ла дыя, дзе ці. Паўз ра зо ра ных ба ра
зё нак, гусь ком, за ві ха лі ся пры гор б ле ныя 
по ста ці. Рытм пра цы пад бі ваў ара ты з ка
нём. Ён вёў плуг сле дам ра бот ні каў і спраў
на за вор ваў ка рыч не выя скі бы з буль бай.

На за ха дзе Еў ро пы, а так са ма ў Поль
ш чы, ня ма ўжо та кіх пры да рож ных, вяс но
вых кар ці нак. Хі ба што ажыц цяў ля юць пра
ект па рэ кан ст рук цыі за бы тых за нят каў.

Але тут не ра бі лі па ка зу хі, усе пра ца ва
лі па вод ле пры каз кі: «Як не па се еш — дык 
не паж неш!».

Пры мно гіх за го нах ста я лі шы коў ныя 
лег ка выя ма шы ны, част ка якіх ме ла поль
скія, люб лін скія ну ма ры. За ві та лі на час 
па сад кі буль бы ся мей ні кі з не да лё кай 
эміг ра цыі, каб да па маг чы баць кам і сва я
кам. Яны во сен ню ад дзя чаць ім буль бай, 
ага род ні най і ўсім астат нім, што вы рас це 
на град ках. У та кіх кра ях як Ук ра і на трэ ба 
раз ліч ваць на ся бе, сям’ю і зям лю.

* * *
Ук ра ін скі свет з пер с пек ты вы раз го не

на га аў та ма бі ля зда ваў ся бу дзён ным і ад
на ча со ва свя точ ным, ча роў ным...

Знач ную част ку лан д шаф ту зай ма лі 
па се вы квіт не ю ча га рап су. У та кіх мес цах 
пах ла са лод кім мё дам з рап са ва га цве ту.

Не менш ваб ны мі зда ва лі ся хат нія ага

род чы кі. Ля акон кра са ва лі ся раз на ко лер
ныя цюль па ны і бе лыя нар цы сы. Усю ды 
ад на ча со ва цві лі слі вы, яб лы ні, гру шы, ча
ром ха, бэз... У га рад скіх ага род чы ках што 
крок кра са ва лі ся бе лыя і лі ло выя маг но ліі.

З па доб най сі лай ма ні лі дзі кія лу гі 
з плах та мі бе лай і ру жо вай сніт кі ды жоў
тых дзьму хаў цоў. У пад мок лых да лі нах рэк 
Стыр і Тур’я за ла ці ла ся ло таць і кру жы лі 
дра пеж ныя ка ню кі. Ка ро вы і ко ні, па ху дзе
лыя за зі му, праг на пас ві лі ся на му ра гу. 
По бач тап та лі ся гу сі, авеч кі, ко зы...

Ка ля Луц ка і Дуб на так са ма са дзі лі буль
бу і зак ла да лі ага ро ды. Му жык у ску ра ным 

ка пе лю шы і ру жо вай, рас х ры ста най ка шу лі 
пе ра ка паў ужо бай ка ва ты за гон рыд лёў кай 
і, аба пер шы ся на ла па ту, гу та рыў з су се
дам. Той раў няў жа лез ны мі граб ля мі град кі 
на ўза ра ным пра ста кут ні ку, на якім жан чы
на са дзі ла цы бу лю. Га ра джа не, у ад роз нен
не ад вя скоў цаў, якія пра ца ва лі цэ лы мі сем’
я мі і з да па мо гай ка ня, за ві ха лі ся ў адзі ноч
ку або ў па рах. Буль бу са дзі лі ў наз на ча ных 
рад ках як мор к ву і бу ра кі, пад ключ ку.

Тут так са ма ў мен шай ме ры ка ры ста лі
ся на ту раль ным гно ем. Ад на ча со ва аша
лам ля ла коль касць мі ні я цюр ных за го наў. 
Яны са стаў ля лі асаб лі вую ма за і ку на кож
ным пры га рад скім по лі або ўзгор ку. Пік 

Вяс но вы зрух 
на Ук ра і не і ў Поль ш чы

сель ска гас па дар чай га рач кі ўспых ваў тут 
па су бо тах і вы хад ных. Та ды на ва кол ле га
ра доў на па мі на ла са праўд ны му раш нік.

Праў да, на зі раць за кра ска мі Ва лы ні 
мо жа сва бод ны па са жыр. За ру лём ін шыя 
«квет кі». Дзі ра вая і схва ля ва ная да ро га 
між Луц кам і Дуб нам за стаў ляе ехаць сла
ла мам. На да да так тут заў сё ды нех та хо ча 
ка гось ці абаг наць і дзі ка тру біць у знак 
абу рэн ня.

* * *
Мая да ро га з Бе ла сто ка праз Ва лынь 

вя ла ў Па ча еў. У гэ ты раз у ма на сты ры па
бы ва ла няш мат па лом ні каў. Ка ме раль ная 
ат мас фе ра і ўзнёс ласць мес ца да па ма га лі 
за ся ро дзіц ца на ма літ ве. Ні я кіх пра па ган
дыс ц кіх пра моў, ва ро жас ці. Бу дзён ны воб
лік ма на сты ра нат х няў ці шы нёй і мо рам 
квіт не ю чых цюль па наў.

Дзе па дзе лі ся па лом ні кі?

Ці спы ні лі іх сель ска гас па дар чыя спра
вы і ага ро ды? Ці мо жа аб ме жа ваў эка на
міч ны кры зіс у кра і не? Ця гам апош ня га 
го да знач на па вы сіў ся кошт па да рож жа.

Ужо на пер шай ук ра ін скай аў та зап раў
цы, быц цам на драж джах, вы рас „шчот” 
за па лі ва. Прыб ліз на як бен зін, не дзе на 
трыц цаць ад сот каў, па вы сіў ся кошт нач ле
гаў у гас ці ні цах і хар ча ван не ў ста ло вых 
і рэ ста ра нах. У га тэ лі ся рэд няй мар кі, дзе 
ра ней спы ня лі ся па лом ні кі з Ук ра і ны, за
раз пра жы ва лі ад ны гос ці з Ру мы ніі.

Кошт ту ры стыч ных пас луг прыб ліз на 
ўжо та кі як у Поль ш чы.

Так са ма пас ля пе ра ся чэн ня ўкра ін ска
поль скай мя жы ў Яга дзі не і Да ра гу ску на 
пле чы зва лі ла ся стом ле насць. У гэ ты раз 
чар гу спе цы яль на за цяг ну лі па ля кі, якія 
тры ма лі на сва ім ба ку ча ты ры га дзі ны. 
У па ва рот най да ро зе су стрэ ла нас на валь
ні ца з гра дам. Але пас ля бу ры ўсё ад мя
ні ла ся. Поль ш ча за раз зда ва ла ся над та 
пры го жай, зад ба най і ба га тай кра і най. Тут 
так са ма рас ц ві лі яб лы ні, бэз, гру шы, ча
ром ха, маг но ліі і цюль па ны.

І ўсю ды, дзе не глянь, усе ад па чы ва лі, 
гры ля ва лі і свят ка ва лі!

Ка ра цей ка жу чы, ніх то не са дзіў уруч
ную буль бы і не кор паў ся ў зям лі. Праў да, 
у да ро зе ў сваю род ную вё ску я су стрэ ла 
гру пу ра бо чых. Ня гле дзя чы на спя кот нае 
над вор’е яны ма ха лі ла па та мі і ла дзі лі тра
ту ар. Пры е ха лі на за ро бак з Ук ра і ны.

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК


