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Бандароўская гасцёўняè3

Сведка на мяжыè8

Купальскія мерапрыемствы 
арганізуюцца ў розных мяс
цовасцях Беласточчыны, 
а найбольш іх ладзіцца на Гай
наўшчыне. Аднак гэта ў Бела
вежы адраджаліся купальскія 
традыцыі, якія сягаюць ажно 
паганскіх часоў і тычацца 
абрадаў звязаных з летнім 
сонцастаяннем. «Купалле», 
арганізаванае 7 ліпеня ў Бела
вежы Галоўным праўленнем 
Беларускага грамадскакуль
турнага таварыства з дапамо
гай войта Белавежскай гміны 
сёлета супала са святкаван
нем Нараджэння святога 
Іаана Хрысціцеля і сабрала 
многа публікі, якую саставілі 
перш за ўсё маладыя людзі 
і асобы ў сярэднім узросце. 
Сярод белавежскай публікі 
можна было спаткаць айчын
ных і замежных турыстаў, 
якія масава наведваюць ле
там адну з самых папулярных 
турыстычных мясцовасцей на 
Падляшшы.

Жыхары Беласточчыны хочуць у Белаве
жы выслухаць беларускія песні ў адборным 
выкананні, паглядзець беларускія народ
ныя танцы і адпачыць на прыродзе. Тым, 
што адрознівае «Купаллі» ад іншых шмат
людных беларускіх фэстаў, з’яўляюцца 
купальскія абрады, якім спадарожнічаюць 
купальскія песні, пусканне вянкоў на ваду 
і пошукі папарацькветкі ў лесе.

У Белавежы многа пансіёнаў і агратуры
стычных кватэр, якія летам запаўняюцца 
турыстамі. У цэнтры пасёлка было мора ма
шын, што стаялі на тратуарах і спецыяльна 
падрыхтаваных на купальскае мерапрыем
ства стаянках. У дзень мерапрыемства ад
бываўся футбольны матч паміж камандамі 
Расеі і Харватыі ў рамках спаборніцтваў за 
сусветны кубак, таму каля часткі харчаваль
ных месцаў, распаложаных вакол белавеж
скага амфітэатра, былі расстаўлены вялікія 
тэлевізары і мужчыны сачылі там за ходам 
матча. Пазней пра яго вынік спытаў сабра
ных са сцэны вядучы купальскае мерапры
емства Радаслаў Дамброўскі. У асноўным 
і дабавачным часе матч закончыўся выні
кам 1:1, а пенальці вырашылі, што перамаг
ла каманда Харватыі. Каля амфітэатра заў
важыў я турыстаў, якія прыйшлі паслухаць 
беларускія песні і стаялі паабапал дарогі, 
па якой мелі карагодам ісці ў амфітэатр 
калектывы. Аднак расплыліся яны сярод 
вялікай колькасці жыхароў Беласточчыны, 
якія яшчэ да пачатку купальскага мера
прыемства шчыльна запоўнілі амфітэатр 
і ў галоўным саставілі клімат «Купалля» 
ў Белавежы.

Зпад Белавежскага асяродка культуры 
ў карагодзе ішлі ў амфітэатр беларускія 
калектывы і неслі купальскія вянкі. Частка 
дзяўчат і жанчын упрыгожылі галовы вян
камі, сплеценымі з кветак. Па дарозе да 
шэсця далучаліся таксама асобы з публікі. 
Удзельнікі шэсця спявалі песню «Купалін
ка», якая пасля некалькі разоў гучала са 
сцэны. «Купалле» ў Белавежы адкрылі ві
цэстаршыня ГП БГКТ Васіль Сегень і войт 
Белавежскай гміны Грыгорый Каспровіч, 
які напомніў гісторыю купальскага мерапры
емства ў Белавежы.

— «Купалле» — гэта выдатнае шмат
люднае беларускае мерапрыемства, 

якое ў Белавежы арганізуецца ад дзеся
цігоддзяў. Выраблена ўжо марка нашага 
«Купалля» і таму збіраецца тут так многа 
людзей. Да шэсця нашых калектываў 
зпад Белавежскага асяродка культуры 
ў амфітэатр могуць далучацца людзі з пуб
лікі і так робяць. Вянкі, якія неслі нашы 
калектывы, пускаюцца пасля святочнага 
канцэрта на ваду і заўсёды ёсць аматары 
вылаўліваць іх. Пускаюцца яшчэ феер
веркі — сімвал агню і ўсё гэта стварае 
непаўторную атмасферу «Купалля», якое 
мы канчаем супольнай забавай, — сказаў 
віцэстаршыня ГП БГКТ Васіль Сегень, які 
ішоў у карагодзе з калектывам «Крыніца» 
з Беластока. Асабліва падзякаваў ён за су
арганізацыю купальскага мерапрыемства 
Марку Зубрыцкаму з Белавежскага ася
родка культуры, які ў Белавежы наглядаў 
за падрыхтоўкай да «Купалля».

Марк Зубрыцкі выйшаў на сцэну з пер
шым выканаўцам — беларускім калекты
вам «Сунічкі» са Школьнадашкольнага 
комплексу ў Белавежы, якому састаўляў му
зычны акампанемент на акардэоне. «Суніч
кі» праспявалі песню «Купалінка» і іншыя 
творы пра прыгожасць беларускіх дзяўчат. 
Іх выступ суправаджалі феерверкі, якія пад
час купальскага канцэрта пускаліся яшчэ 
некалькі разоў і былі цікавым атракцыёнам 
імпрэзы, якая адбывалася ноччу і адметна 
рознілася ад іншых шматлюдных мерапры
емстваў арганізаваных БГКТ днём.

— Ужо дзейнічаюць тры групы нашага 

калектыву «Сунічкі». Найстарэйшая група 
пачала выступленне песняй «Купалінка». 
У дзетках і моладзі надзея на захаванне бе
ларускасці ў Белавежы, — заявіла Анджа
ліна Масальская, настаўніца беларускай 
мовы ў школе ў Белавежы, заснавальніца 
калектыву «Сунічкі», які захапіў сабраную 
публіку.

Другім па чарзе выступіў народны ан
самбль танца «Спадчына» з Пружан, які 
запрэзентаваў народныя танцы, прымерка
ваныя, між іншым, да купальскага абраду 
ў сучаснай харэаграфіі. Удала прэзента
ваўся ён на сцэне яшчэ некалькі разоў 
і заўсёды выклікаў бурныя апладысменты 
публікі. Сваімі моцнымі галасамі завара
жыў сабраных фальклорнаэтнаграфічны 
ансамбль «Неруш» з Мінска, які выходзіў 
перад публіку некалькі разоў. Дзяўчаты 
са Студыі песні Гайнаўскага дома культу
ры, з вянкамі на галовах, захапілі публіку 
сваімі маладымі, але адначасна моцнымі 
галасамі. Рыхтавала іх да выступу мастац
кі кіраўнік Марта ГрэдальІванюк.

— Нам спадабалася «Купалле» ў Бела
вежы, якое розніцца ад іншых беларускіх 
мерапрыемстваў купальскімі абрадамі за
хаванымі з далёкага мінулага, — гаварыла 
жанчына з публікі.

Моцнымі мужчынскімі галасамі завара
жыў сабраных калектыў «Куранты» з Бель
скаПадляшскага, якім дырыжыравала 
Аліна Негярэвіч.

— Мы выступім з песняй «Казацкае вя

селле», да якой падрыхтавалі таксама спе
цыяльную харэаграфію з дэталямі танцаў, 
а Уладзімір Весялоўскі выступіць з шабляй 
у ролі казака, — сказала арганізацыйны 
кіраўнік хору песні і танца «Васілёчкі» Ніна 
Бялецкая.

— Я беларускі казак і таму будзем спя
ваць беларускую песню пра казацкае 
вяселле, — заявіў Уладзімір Весялоўскі 
з «Васілёчкаў». Дзякуючы яго стройнаму 
выгляду і доўгім, падкручаным вусам са
праўды выглядаў ён як казак.

«Васілёчкі» запрэзентаваліся на сцэне 
займальна. Пра іх і іншыя выступаючыя 
калектывы і іх рэпертуар умела і з гума
рам распавядалі вядучыя «Купалле» 
Ілона КарпюкДамброўская і Радаслаў 
Дамброўскі. Калектыў «Чыжавяне» з Чы
жоў два тыдні раней выступаў падчас 
купальскага мерапрыемства каля Лянева 
і ўдала запрэзентаваўся таксама ў бела
вежскім амфітэатры. 7 ліпеня ў Белавежы 
выступіла многа беларускіх калектываў. 
У гэты ж дзень «Купалле» праходзіла так
сама ў Нараўцы. На белавежскай сцэне 
выступіў хор «Крыніца» з Беластока, які 
падрыхтавала мастацкі кіраўнік Гражына 
Валкавыцкая.

— Удзел у «Купаллі» ў Белавежы гэта 
для нас свята беларускай культуры і бе
ларускай песні. Я вельмі люблю спяваць 
і ў «Крыніцы» выступаю разам з мужам 
Віктарам. Наша дачка Эмілія спявала ў «Ка
ласках», але зза сямейных абавязкаў 
спыніла ўдзел у гэтым калектыве. Думаю, 
што паколькі Эмілія добра спявае, яшчэ 
вернецца да беларускіх песень і можа на
ват уступіць у нашу «Крыніцу», — сказала 
Анна Лук’янюк з Беластока.

Пасля асноўнага канцэрта, у якім высту
піла многа беларускіх калектываў і хароў 
з Беласточчыны і госці з Рэспублікі Бела
русь, калектывы і публіка падышлі да вада
ёма, распаложанага каля амфітэатра і пу
скалі вянкі. Віцэстаршыня ГП БГКТ Васіль 
Сегень яшчэ раней запрапанаваў маладым 
асобам шукаць папарацькветку. Аднак 
найбольш моладзі засталося ў амфітэатры, 
дзе была арганізавана супольная забава.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

Купалле ў Белавежы
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Сваімі вачыма

Пу стыш кі 
з па ла чак 
і збуц ве лых 
пё раў

Мяжа вечнага
чакання

Яшчэ раз пра
„слуг народа”

Ча кан не і па да рож жа спле це ныя з са
бою не раз рыў на. Пер ша па чат ко ва ча ка
ем, каб ва ўлас ці вы мо мант ку піць са бе 
са мую тан ную эк скур сію ці гас ці ні цу. По
тым ча ка ем спры яль на га над вор’я, якое 
мае пры нес ці за да валь нен не кож на му 
з нас. А тут, вя до ма, ні ко му не да го дзіш. 
Ну і куль мі на цыя — ча кан не доб ра га 
ад па чын ку, які пры ня се нам жыц ця ра дас
ны за рад на доў гія дні. Яш чэ, каб та кое 
збы ло ся, трэ ба аба вяз ко ва пры быць на 
лёт ніш ча дзве га дзі ны за га дзя і пас ля 
рэ гіст ра цый ных пра цэ дур урэш це ўта ра
ба ніц ца на борт са ма лё та. Ча ка ем і ў зва
рот най да ро зе ці ча сам пра нас не за бу
дзец ца збан к ру та ва ная як раз тур фір ма, 
што пра да ла са мую тан ную пу цёў ку. 
Ча кан не ў нер вах, хва ля ван ні і кло па тах 
гэ та не ад’ ем ны сцэ на рый та кой да ро гі. 
Ме на ві та та кія мо ман ты про ста стам ля
юць ча ла ве ка, ста но вяц ца яму па пя рок 

гор ла. Ча кан не ўкла дзе на про ста ў фі ла
со фію і сам змест па да рож жаў. Пад час 
іх ча ка ем аў то бу саў, цяг ні коў, яды і тым 
па доб ных спраў з яш чэ боль шым азар
там. А ка лі гэ та ўсё па чы нае спаз няц ца, 
то ўсе на шы ра ней шыя ла гі стыч ныя апе
ра цыі раз валь ва юц ца, быц цам кар тач
ныя до мі кі. Не вя до ма ча му, але гэ та так 
ёсць, што ме на ві та ў час лет ніх па да рож
жаў рап там цяг ні кі па чы на юць спаз няц ца 
не на пяць ці дзе сяць хві лін, а про ста 
мі ні мум на шэс ць дзя сят. І не раст лу ма
чыш, ці ап раў да еш уся го лет ні мі ра мон
та мі. Та му лю дзі пе рад та кі мі па дзе я мі, 
ня гле дзя чы на сваю ча ста неп ры яз насць 
і што дзён ную нас меш лі васць да све ту 
ко ліш ніх па вер’ яў, па чы на юць рап там іх 
уз гад ваць. Ад ным з та кіх мне вя до мых 
і шы ро ка прак ты ка ва ных пе рад па да рож
жам звы ча яў з’яў ля ец ца аба вяз ко вая па
трэ ба пры сес ці і па маў чаць праз хві лі ну. 
Ну і, вя до ма, паг ро зу для шчас лі вай па
ез д кі ства рае чор ны кот, які пе ра бя жыць 
пе рад ма шы най, ці ў мі ну лым вя ско вым 
— пе ра ход праз ву лі цу пе рад фу рай жан

чы ны з пу сты мі вёд ра мі. Ад ным сло вам, 
для ро ду ча ла ве ча га кож нае па да рож жа 
— гэ та стан па вы ша най ры зы кі і ча сам 
ча кан ня зу сім неп ры ем ных яму сі ту а цый.

Але ёсць яш чэ адзін від ча кан ня — са
мы гар д кор ны і вель мі вя до мы ама та рам 
ван д ро вак праз поль скабе ла ру скую 
ці поль скаўкра ін скую мя жу ў яе двух
ба ко вым вы мя рэн ні. Ні чо га тут, ап ра ча 
па бу да ва ных і раз бу да ва ных паг ран пе
ра хо даў, у сэн се ад на го вя лі ка га пы таль
ні ка праз час пе ра ся кан ня мя жы тут не 
выз на чыш. Усё тут умоў нае і бяз меж нае 
— час плы ве, а пра ца най час цей рэ гу лю
ец ца толь кі і вы ключ на фа на бэ ры стас цю 
пра цу ю чых там па меж ні каў і мыт ні каў. 
Кож ны, хто хоць раз пе ра ся каў та кую 
мя жу, доб ра ве дае, якія нес па дзя ван кі 
і вык лі кі мо гуць нас там су стрэць. А то 
не та кія да ку мен ты, не та кія пя чат кі. У бе
ла ру скім ва ры ян це асаб лі ва не бяс печ на 
вез ці бе ла ру скія кні гі ці га зе ты. Наг ля ды, 
спі сы за ба ро не ных та ва раў і іх ва га, 
коль касць па ез дак і аб’ ём са ляр кі ці бен
зі ну скла да юць ужо тоў стыя кні гі. А лю дзі 

ўсё ж едуць і едуць. Цяг нуц ца да леп ша
га, каб пад за ра біць, з’е хаць за пра цай, 
ці па е хаць про ста ад па чыць. І то на маю 
дум ку най больш раз д раж няе ўла да роў 
паг ран пе ра хо даў. Да ку мен таў на за ба ро
ну, хоць ад баў ляй, а лю дзі едуць і едуць. 
І не мен шае іх. Хо дзяць та ды тыя па ны 
раз з ла ва ныя і лі хія, а кож ны па да рож нік 
ча кае па мі ла ван ня з іх бо ку. Толь кі каб 
урэш це чар га па ча ла не як ру хац ца ўпе
рад. Тыр чаць па не каль кі га дзін у ад ным 
мес цы мо жа про ста да вес ці да ад чаю. 
Ве даю та кіх лю дзей, што па да рож ні ча лі 
толь кі рэй са вы мі аў то бу са мі, якія ма юць 
у гэ тым вы пад ку так са ма прыб ліз ны час 
пе ра ез ду і зап раў ля лі ся спір т ным пе рад 
да ро гай так моц на, быц цам «фаль к с
ва генбоч ка» са ляр кай, каб прас паць 
ча кан не на мя жы. Дум ка мо жа і ці ка вая, 
але пас ля доў нас ці та ко га вы ба ру для 
кам фор ту сну, па са жы раў і злосць мыт ні
каў пры во дзі ла да яш чэ боль шых па кут.

У апош нюю ня дзе лю, вяр та ю чы ся ме
на ві та з Ук ра і ны, у чар го вы раз спаз на лі 
мы ап ра ча сма ку ўкра ін ска га са ла, лёг ка
га стра сен ня нер ваў на ша му ша фё ру ад 
тра ды цый ных раз бі тых ук ра ін скіх да рог, 
поў на га не ра зу мен ня ча кан ня ў чар зе 
дзе ля ча кан ня. «Абое, ра бое» — паў та
ра юць і ці ха, і го лас на лю дзі, ацэнь ва ю
чы пра цу ві зіт най і ўдар най сі лы кож най 
дзяр жа вы. Мне ў чар го вы раз за ста ва ла
ся чы таць толь кі лі стоў кі як нас сар дэч на 
ча ка юць су се дзі.

vЯў ген ВА ПА

Усё ўжо бы ло, ка заў цар Са ла мон... 
Праў да. Усё, што бы ло, ёсць, не а ба вяз ко ва 
та кое ж са мае, са праў ды та кое ў мі ну лым 
і су час нас ці. Яго сут насць няз мен ная, та му 
што няз мен ны ча ла век, яго ха рак тар і схіль
нас ці. Змя ня юц ца толь кі знеш нія ма дэ лі 
ча ла ве чых па во дзін і звы чак. Ма быць, толь
кі яны менш вуг ла ва тыя і менш жор ст кія. 
Ні чо га ін ша га.

Па вод ле Вал ка го на ва, ар мей ска га па
літ ру ка з ча су брэж неў ска га «за стою», 
гі сто ры ка і аў та ра ма ну мен таль най пра цы 
«Ста лін», упа да ба ным выс лоў ем гэ та га за
га ло вач на га «Баць кі на ро даў» бы ло: «Фак
ты — упар тая рэч». Са праў ды, фак ты не
маг чы ма, про ста так, за мес ці пад ды ван, 
на хаб на іх ад маў ляць ці ра біць вы гляд, 
што неш та, што бы ло, ні ко лі не бы ло. Не
за леж на ад та го, як ні ста ран на пак рыць 
іх звы шін тэр п рэ та цый ным це нем, раз боў
таць іх зна чэн ні, пры мян шаць ідэ а ла гіч ныя 
кан тэк сты, яны пара ней ша му вы хі на юць 
на сваю шчы рую, про стую мор ду. З пра
чы та на га ў Вал ка го на ва да стаў я не каль кі 
ін шых цы тат: «Мі ну лае не тэ атр це няў: 
там па нуе не сла басць, а нез ва рот насць». 
«Ста лін не лю біў, ад нак, за зі раць у мі ну
лае, ка лі яно гля дзе ла на яго з пап ро кам» 
... І, на рэш це, са мая ці ка вая рэф лек сія, 
якая ад бі ва ец ца тры ва лым узо рам на су
час нас ці. І, на пэў на, на ўсе ча сы: «Ста лін 
ім к нуў ся ад на віць у пас ля ва ен ным гра мад
стве ат мас фе ру па даз ро нас ці, стра ху, 
„па ля ван ня на ведзь маў”, ён ве даў, што 
там, дзе па гра жае па ста ян ная не бяс пе ка 
ад во ра гаў як унут ра ных, так і знеш ніх, па
трэб ны моц ны лі дар, „жор ст кая ру ка”, ра
шу чае кі раў ні цтва. Гэ тую ста рую та ям ні цу 
ўсіх дык та та раў Ста лін вы я віў даў но. Ка лі 
ў гра мад стве ня ма во ра гаў, лю дзей з роз
ны мі по гля да мі, ня ма ні я кай ба раць бы, дык 
наш то я му ён, дык та тар?».

Кла са выя во ра гі, ці як іх там на зы ваць, 
але «во ра гі», заў сё ды ўзні ка юць там, ка лі 
асоб ныя асо бы або гру пы вуз кіх ін та рэ саў 
узур пу юць са бе ўла ду над гра мад ства мі. 
Ула ду ў імя пра па ве да ва ных са бой ідэй 
або прэ зум п цыі ўлас най ге ні яль нас ці. Та
кую ўла ду не да ста юць фак тыч на гру бай 
сі лай, хоць ча сам бы вае яна пры дат ная 
пры яе ўма цоў ван ні. Ужо ў па чат ку ста год
дзя са цы ё лаг Жорж Са рэль сфар му ля ваў 

тэ зіс, згод на з якім ма сы схіль ныя бяз дум
на ве рыць у іра цы я наль ныя мі фы, якія не 
пат ра бу юць аб г рун та ван ня. Мі фы, пі саў 
Са рэль, да юць ін ту і тыў нае ўяў лен не пра 
неш та та кое, як ма ра, ідэ ал, мэ та. Мі фы не
а ба вяз ко ва зра зу мець, да стат ко ва, каб у іх 
ве рыць. Так ула ду над людзь мі зда бы ва юць 
шля хам мі фаў.

Я ні чо га тут не ха чу на зы ваць па іме ні. 
Хай кож ны Чы тач хо ча ла ска ва наз ваць 
тое, што вы раб ля ец ца за раз у Поль ш чы, 
у ад па вед нас ці з яго ўлас ным сум лен нем 
і ін тэ лек ту аль най пра нік лі вас цю. Спа сы
ла ю чы ся на тэ зіс Са рэ ля, даз воль це мне 
пра цы та ваць яр кі пры клад фар мі ра ван ня 
мі фаў. Чы та ю чы ка лісь ці на ву ко вую пра цу 
з га лі ны куль тур най ан т ра па ло гіі, нат ра
піў я на апі сан не сво е а саб лі ва га звы чаю, 
за пі са на га дас лед чы ка мі ў ся рэ дзі не двац
ца та га ста год дзя. Яны вы я ві лі на ад ным 
з іза ля ва ных аст раў коў цы ві лі за цыі дзіў ныя 
па во дзі ны мяс цо вых жы ха роў. Але трэ ба 
па чаць з са ма га па чат ку... Не ка то ры час та
му на выс пе здзей с ніў ава рый ную па сад ку 
не вя лі кі са ма лёт, яко га ні ко лі не ба чы лі бліз
ка ту быль цы. З іх ін тэ лек ту аль на га і куль тур
на га пун к ту гле джан ня, гэ та быў вя лі кі птах, 
на яко га ўзаб раў ся бе лы ча ла век. Ча ла век 
са ско чыў на зям лю, та роп ка па ка лу паў ся 
ў са ма лё це і па ля цеў. Праз не каль кі дзён 
у мес цы па сад кі са ма лё та ту быль цы ста лі 
бу да ваць з па лак, пёр і су хіх лі стоў ба на на
ва га дрэ ва аку рат ны ма не кен. Ця пер яны 
піль на ва лі яго. Ні чо га не га ва ры лі — ста я лі 
моў ч кі. Ча сам хтось ці не пры кмет на па гля
дзеў на не ба, але гэ та доў жы ла ся хві лі ну. 
Та му што спра вай не бы ло не ба, а спа дзя
ван не. Вяр таў ся паг ля дам да пу стыш кі, 
і ўсё гэ та. У лю бы час, кі ру ю чы ся ка лек тыў
ным ім пуль сам, усе ад п раў ля лі ся ў свае ха
ці ны, не ка то рыя не ах вот на, ін шыя ра шу ча, 
зак лі ка ю чы адзін ад на го. Пу стыш ка са ма лё
та, на пэў на, не бы ла аб’ ек там пак ла нен ня 
ту быль цаў. Яны толь кі сы хо дзі лі ся да яе 
ў пэў ны мо мант, аль бо па а соб ку, аль бо 
ў не вя лі кіх гру пах, кож на га вёў да гэ та га 
мес ца якісь вон ка вы ды ня чут ны кліч. І так 
кож ны дзень... яны ўгля да лі ся ў куч ку гал ля 
і ста ро га пер’я. Ча му? А мы — дык ча му?

vМі ра слаў ГРЫ КА

У све це 
за раз шмат 
пі шац ца і га во
рыц ца пра без
бар’ ер нае ася
род дзе. Гэ та 
каб бы ло зруч

на ез дзіць лю дзям на ін ва лід ных ка ля сках, 
пе ра мяш чаць дзі ця чыя ваз кі, не зла зіць 
з ро ва раў пры яз дзе па га рад скіх ву лі цах. 
Неш та ро біц ца ў гэ тым кі рун ку і ў Бе ла ру сі, 
у тым лі ку і ў вы ні ку ак тыў нас ці гра мад скіх 
ар га ні за цый. Але, ві даць, ні ў ад ной еў ра
пей скай кра і не ня ма та кой коль кас ці за га
ро джа ных тэ ры то рый, вы са чэз ных бар дзю
раў, бе тон ных пла тоўму роў, ме та ліч ных се
так і жа лез ных крат, вы са чэз ных бар’ е раў, 
пра ход ных з вяр цел ка мі і ўся ля кіх роз ных 
КПП. Для тых, хто не слу жыў у са вец кім 
вой ску, пат лу ма чу, што аб рэ ві я ту ра КПП аз
на чае: кан т роль напра пуск ны пункт. Гэ тыя 
КПП за раз не толь кі ў вай ско вых част ках 
і буй ных важ ных прад пры ем ствах. Яны 
раз меш ча ны паў сюд на і ра стуць як гры бы 
пас ля спор на га і цёп ла га лет ня га даж джу. 
Ча сам, каб на вед валь ні ку тра піць у ней кі 
ка бі нет, трэ ба прай с ці не каль кі пун к таў піль
най ахо вы. Уз ні кае поў нае ўра жан не, што 
ў Бе ла ру сі над звы чай вы со кі ро вень бан ды
тыз му. Аль бо, што ўся кра і на — ад вяр хоў
на га „глаў на ка ман ду юш ча га” да за гад чы цы 
дзі ця ча га сад ку рых ту ец ца да шмат га до вай 
і за ця тай аба рон чай вай ны.

Возь мем да прык ла ду шко лы. Не каль кі 
га доў та му ў вы ні ку на ез ду і няш час на га вы
пад ку з вуч нем вый шаў за гад аб га ра дзіць 
усе шко лы. Па ра зум на му то трэ ба бы ло 
за га ра дзіць тыя ўчаст кі, якія пры мы ка лі да 
да рог і не бяс печ ных за ез даў. Але дзяр жаў
ныя ідэ о ла гі так мыс ліць не ўме юць і не хо
чуць. Вель мі хут ка тэ ры то рыі ўсіх школ аб
га ра дзі лі вы са чэз ны мі ме та лё вы мі пла та мі. 
Ка неш не ўсё для дзя цей — та му не з дзяр
жаў ных бю джэт ных срод каў, а за гро шы 
баць коў. Гэ та на зы ва ец ца „доб ро воль ные 
взно сы на пот реб но сти шко лы”. У вы ні ку 
дзя сят кі но вых аб га ро джа ных зон у са мым 
цэн т ры га ра доў. Ста рыя лю дзі зму ша ны 
абы хо дзіць гэ тыя „аб’ ек ты”, праз тэ ры то
рыю якіх яны ра ней спа кой на ха дзі лі, ні ко
му не за мі на ю чы. А гэ тыя гро шы, якія пай ш
лі на вы со кую ага ро джу, маг лі б пат ра ціц ца 
на ўпа рад ка ван не школь ных ста ды ё наў, 
баль шы ня з якіх у жах лі вым ста не. А за раз 
на гэ тыя ста ды ё ны не мо гуць па тра піць на
ват тыя рэд кія жы ха ры на ва коль ных да моў, 
якія ра ней зай ма лі ся фіз куль ту рай.

Асаб лі ва лю бяць ад га родж вац ца ад 
лю дзей „слу гі на ро да”. Тра піў шы ў абой му 
чы ноў ні каў, яны ад ра зу му сяць па ка заць 
гра ма дзя нам іх няе на леж нае мес ца. А ўзы
хо дзя чы па кар’ ер най лес ві цы, уво гу ле ста
но вяц ца не ба жы ха ра мі і не да ся галь ны мі 
для про стых смя рот ных. Чым вы шэй уста
но ва і на чаль нік, тым шы коў ней ін тэр’ е ры 
і мэб ля. Па дат ко выя ін с пек цыі, мі лі цыя, 
су ды, пра ку ра ту ры, вы кан ка мы — усю
ды бляск, шык, ма дэрн, ча сам на мя жы 
з ра ско шай. Ка лі до ры гэ тых дзяр жаў ных 
уста ноў, на поў не ныя шмат лі кі мі „слу га мі 
на ро да”, вы раз на кан т ра сту юць з ін шы мі 
ўста но ва мі, пры кла дам са цы яль на га ты пу.

Ха рак тэр ны і ся рэд не ста ты стыч ны пар
т рэт ця пе раш ня га чы ноў ні ка ці суп ра цоў ні
ка сі ла вых струк тур. Як пра ві ла, гэ та той, 
хто ву чыў ся ў шко ле і паз ней да стат ко ва 
пас рэд на аль бо на ват нез да валь ня ю ча, 
роў нем бы та вой куль ту ры так са ма не вы
лу чаў ся ў леп шы бок. Пры маў ка „не чын 
па ва жа юць, а ча ла ве ка па яго праў дзе” 
для іх нез ра зу ме лая. У гэ тай ка тэ го рыі лю
дзей як раз усё на ад ва рот.

Пе ра важ ная баль шы ня з іх не ва ло дае 
на леж на ані вод най мо вай, на ват ра сей
скай, на якой раз маў ляе цэ лы час. Ка лі 
бе ла ру скую і ве да юць, то не ка ры ста юц ца 
ёй зу сім у сва ёй пра цы — ад ны прын цы
по ва, ад маў ля ю чы ся ад свай го „ніз ка га 
па хо джан ня”, ін шыя зза стра ху, каб іх не 
за па доз ры лі ў ла яль нас ці да бе ла ру ска
моў ных нось бі таў.

Ха рак тэр ная асаб лі васць ця пе раш ня га 
па ка лен ня чы ноў ні каў — гэ та іх кры ва душ
насць. Гэ та ў са вец кі час усе „слу гі на ро да” 
ся дзе лі до ма і вы яз джа лі ў леп шым ра зе 
ў кра і ны „Вар шаў ска га да га во ра”. Ця пер 
для іх ад кры ты ўвесь свет. І вось тут, у Бе ла
ру сі, вы кан ка маў цы, чы ноў ні кі, на чаль ні кі, 
ды рэк та ры школ сла вяць усё са вец кае, 
наш скрозь „ча ла веч ны” дзяр жаў ны лад 
і асаб лі ва пра віль ны шлях раз віц ця, а іх дзе
ці, сё стры, пля мен ні кі і ін шыя сва я кі ву чац
ца і пра цу юць на За ха дзе — у Поль ш чы, Вя
лі каб ры та ніі, Гер ма ніі, ЗША... Ха рак тэр ная 
тут гі сто рыя з ня даў нім мі ніст рам аду ка цыі, 
які па спя хо ва ўлад ка ваў сва іх дзя цей за мя
жу. І та кіх прык ла даў мно га.

Ця пе раш няя ге не ра цыя чы ноў ні каў 
у РБ — гэ та зу сім не ра ней шыя пры хад ні, 
як гэ та бы ло ў Ра сей скай ім пе рыі за ца
ром, ці як гэ та бы ло ў Са вец кім Са ю зе. Гэ
та амаль усе — мяс цо выя ўра джэн цы. Але 
пра гэ та па га во рым не як ін шым ра зам.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ва сям нац ца ты раз прай шоў 
тра ды цый ны на род ны бе ла
ру скі фэст „Бан да роў ская 
гас цёў ня” (14 лі пе ня). Ла
дзіць яго не па да лёк бе ра га 
Се мя ноў ска га ва дас хо віш
ча, у бан дар скім «ам фі тэ
ат ры» ак тыў вё сак Бан да
ры, Ры ба кі і на ва кол ля, на 
Пад ляш шы, у Мі ха лоў скай 
гмі не, ра зам з Бе ла ру скім 
гра мад скакуль тур ным та ва
ры ствам, пры пад ма цоў цы 
перш за ўсё Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст
ра цыі, Гмін на га цэн т ра куль
ту ры ў Мі ха ло ве, па жар ні
каў і ту тэй шых спон са раў.

Ак ру жа лі ўвесь Бе ла стоц кі па вет на
валь ніч ныя хма ры, ішоў пра ліў ны дождж, 
але ў той дзень над Бан да ра мі свя ці ла яр
кае ліп нё вае сон ца. «Каб бы ло над вор’е 
для ва ша га ме ра пры ем ства, — тлу ма чы
ла жар там ар га ні за та рам на ступ ных ме ра
пры ем стваў сол ты ска Ма рыя Бу ра, — трэ
ба з’ез дзіць, па ма ліц ца ў Ялоў ку і Юш каў 
Груд. І цу доў нае над вор’е га ран та ва на!» 
А, мо жа, пры да юц ца ін шыя пад пуш чан
скія за га во ры? «Ча ра дзеі» смя я лі ся ад 
ву ха да ву ха і пад дзыг ва лі ў рытм бе ла ру
скай му зы кі ра зам з усёй ма ла дой і па сі
ве лай пуб лі кай, па зі ра ю чы на ад мыс ло вы 
ра га ты ка ра вай, сім вал вя сел ля і ба гац ця, 
які кра са ваў ся пе рад сцэ най.

Фэст у Бан да рах з’яў ля ец ца пра ця гам 
бе ла ру скіх фэ стаў, якія ад больш за 
шэсць дзя сят каў га доў збі ра лі шмат люд
ную пуб лі ку ту тэй шую і «за рэ чан скую». 
Як ка заў адзін з най ак тыў ных ар га ні за та
раў свя та, Вік тар Бу ра ро дам з Ры ба коў, 
адзін з за дум ш чы каў фэ сту: «Гэ тае бе ла
ру скае свя та ла дзіц ца, перш за ўсё, для 
лю дзей, якіх пе ра ся лі лі ў Бан да ры з пя ці 
вё сак, за топ ле ных дзе ля па бу до вы Се
мя ноў ска га ва дас хо віш ча. У гэ тым лі ку 
— і мая асо ба. Між ін шым я пры ду маў пер
шы фэст. Пры хо дзіў сю ды, су стра каў ся 
з людзь мі. І вы ра шы лі штось ці ра біць, каб 
лю дзі не су ма ва лі. І вось па ча лі ся тут спе
вы, бе ла ру скі фэст. Лю дзі пры яз джа юць, 
ідуць на во зе ра і дзі вяц ца тым мес цам, 
дзе за раз бу шуе ва да, ус па мі на юць свае 
хат кі, свае па се ліш чы”. Стар шы ня БГКТ 
Ян ка Сы чэў скі ад зна чае, што свя та апі ра
ец ца на тра ды цыю ды ак тыў насць са міх 
бан да роў цаў: „Гэ тае ася род дзе аб са лют
на вы ключ нае ў тым сэн се, што асаб лі ва 
ак тыў нае. Гэ та асаб лі ва гас цін нае ме ра
пры ем ства».

— А гэ та асаб лі ва ад да ныя лю дзі, на 
якіх мож на раз ліч ваць у лю бой сі ту а цыі, 
— ка жа сол ты ска Бан да роў Ма рыя Бу ра. 
— Ан на Хля біч, Мі ко ла Хля біч, Мі ко ла Хля
бічста рэй шы, Ян Ба роў скі — наш рад ны, 
яго жон ка Ірэ на Ба роў ская, Ма рыя Хля
біч, Вік тар Бу ра з жон кай Ні най, Ні на Млы
нэк, Ра ман Лят коў скі з жон кай Алі най, 
Эва Хля біч з му жам Яр кам, Ля вон Хля біч 
з жон кай Вяс ла вай, Ян і Зо фія Хля бі чы і іх 
сы ны з Оль ш ты на. Ан на Хля біч ук лю чы ла 
дач ку сваю Олю з яе на ра чо ным... Да лу
чы ла ся да нас ды рэк тар ка До ма са цы яль
най апе кі Га лі на Са ко віч. Яе па да печ ныя, 
ін ва лі ды, так хо ра ша вы сту пі лі на на шай 
сцэ не з прад стаў лен нем пра ку пал ле.

Ім п рэ за па ча ла ся яш чэ да кан цэр та, 
які па чаў ся ў 17 га дзін вы ступ лен нем 
гар ба роў цаў. Дзе ці гу ля лі ў ага ро дзе гуль
няў, вель мі мі ла і пры туль на аб стаў ле ным. 
Яш чэ да лё ка да па чат ку ім п рэ зы гле да чы 
за се лі на ла вах ам фі тэ ат ра, ві та лі ся, ца ла
ва лі ся, ус па мі на лі. Ці ка ві лі ся вы ра ба мі ру
ка дзел ля, раз маў ля лі з твор ца мі, ча ста ва
лі ся стра ва мі рэ гі я наль най кух ні. Ма ле чы, 
сма ку ю чыя ла сун кі, гу ля лі куп ле ны мі цац
ка мі, ша ра мі... Про ста фэст — на род нае 
гу лян не, якое пры ва бі ла ама та раў род най 
пес ні з Гай наў ска га і Бе ла стоц ка га па ве
таў і з да лей шых мес цаў. Як у пес ні ся мя
тыц ка га «Амор фа са», які за спя ваў (сло
вы Мі ры Лук шы, му зы ка Але ны Шчы гол) 
эма цы я наль на: Пад ляш скі наш край, ты 
мя не так са ма не за бы вай... Сю ды я вяр-
ну ся з да лё кіх да рог, пас ля па ра жэн няў, 
пас ля пе ра мог.

У гэ ты раз ма ла ва та бы ло ту ры стаў, 

якія шу ка лі тво раў ту тэй шых аў та раў на 
поль скай мо ве, ма тэ ры я лаў пра Бе ла сточ
чы ну, каб па ка заць у сва ёй ма лой ай чы не 
ту тэй шыя сво е а саб лі вас ці. Заў сё ды на
бы ва юць яны ў Бан да рах вы ра бы на шых 
май ст роўру ка дзель ніц. Між ін шым — так
са ма пры ез джай, але ўжо свой скай Мал
га жа ты Краў чык з Плян ты, Га лі ны Бі рыц
кай з Плян ты, Ан ны Кузь мы з Мі ха ло ва, 
Та ма ры Зуб рыц кай з Гуш чэ ві ны... А на 
фэст, вя до мы ў Поль ш чы з ка лен да ра лет
ніх фоль ка вых ме ра пры ем стваў, пры яз
джа юць ру ка дзель ні кі і цу кер ні кі з ін шых 
мяс цо вас цей, на пры клад, з Лю бар то ва.

— Я раб лю ўсё ў драў ні не, — ка жа Та
ма ра Зуб рыц кая. — Дэ ку паж, ма ля ван кі, 
вы па лян кі... Вых валь ва ем род нае — Се мя
ноў ка, Бе ла ве жа... Перш за ўсё На раў чан
скую гмі ну, су сед нюю з Мі ха лоў скай, вось 
там за во зе рам. На ву чы ла ся я ад свай го 
му жа То лі ка, ка лісь ра бі лі мы ў «Цэ пэ лію». 
На ле жу да Аг ра ту ры стыч на га згур та ван ня 
«Бе ла веж ская пуш ча» ў На раў цы, як па ні 
Га лі на і Мал га жа та, вы да ем бук ле ты згур
та ван ня, ка лі хто ці ка віц ца. У іх так са ма 
мож на знай с ці гас цін ныя ха ты на шых лю
дзей... Зап ра ша ем да нас!

— Ка лісь я ся дзе ла до ма і гаф та ва ла, 

вы шы ва ла, ба я ла ся вы яз джаць, — заў ва
жа ла Ан на Кузь ма. — А ка лі прый дзе час, 
ка лі па чы на юц ца бе ла ру скія фэ сты, кар
ціць мя не, хо чац ца з’ез дзіць, па ка зац ца, 
бе ла ру скае сло ва і пес ню па чуць, па лю
ба вац ца гэ ты мі стро я мі. Про ста — род
нае свя та.

Да лу чы лі ся да свя та ўжо чар го вы раз 
жы ха ры до ма ў Гар ба рах (пад рых та ва
ныя Кры сты най Дрозд і Аляй Са ла вей), 
дэк ла ма ва лі і спя ва лі, мож на бы ло на
быць так са ма пры го жыя і пры дат ныя вы
ра бы, вы ка на ныя пад час тэ ра пеў тыч ных 
за нят каў у до ме апе кі ў Гар ба рах.

На сцэ не з ад мыс ло вым жніў ным ма
люн кам, за якой спе лі ні вы, з фі гу ры стым 
пі ра гомка ра ва ем пе рад ёю, пе рад шмат
люд най пуб лі кай па я ві лі ся бе ла ру скія 
ка лек ты вы, вя до мыя з бе ла ру скай эст рад
най і фаль к лор най сцэ ны. Но выя «Чыр во
ныя шпіль кі» і «Фе нікс» з Мі ха ло ва (вя дзе 
іх Ма ры юш Ха ру жы), і зас лу жа ныя для 
бе ла ру скай куль ту ры «Асен ні ліст» і «Рас
с пя ва ны Га ра док» з Га рад ка, «Чы жа вя
не» з Чы жоў, «Амор фас» з Ся мя тыч, якія 
прад ста ві лі па тры тво ры са свай го рэ
пер ту а ру. За ха піў ва каль наха рэ аг ра фіч
ны ан самбль «Бе лы птах» з Мін ска пад 

кі раў ні цтвам Воль гі Жыш ке віч, не пер шы 
раз у нас ба ча ны і чу ты. Усе гэ тыя і ін шыя 
ка лек ты вы мож на ўба чыць і па чуць на бе
ла ру скіх фэ стах на Бе ла сточ чы не, ар га
ні за ва ных перш за ўсё БГКТ. І ўсю ды на 
гэ тых ме ра пры ем ствах уба чым зна ё мыя 
тва ры гле да чоў, якія едуць усю ды, дзе 
толь кі чу ваць бе ла ру скую пес ню.

— Пас лу ха еш род ную пес ню — і жыць 
хо чац ца! — ка жа ба бу ля Ма ня на ла вач
цы пад бан дар скі мі блё ка мі. Не ві даць 
ужо не ка то рых з іх, заў сёд ні каў фэ стаў, 
што ся дзе лі на ла вач ках ве ча ра мі і ў свя
ты, пры го жа ап ра ну тыя, як у цар к ву. 
Лю дзей, вы се ле ных з вё сак з «ча шы» Се
мя ноў ска га ва дас хо віш ча. — За ня лі ўжо 
сваю ла вач ку ся род хмар над во зе рам», 
— ка жа жон ка вя ско ва га па э та з ся ла 
Бан да ры, і сля за сця кае па яе шча цэ. Яна 
жы ве ў вёс цы, а на Асед ле, да блё каў, 
што вы сяц ца пе рад лу га мі і па ля мі, у ам фі
тэ атр прый ш ла з «сяб роў кай» — па лач
кай.

Аляк сандр Кар даш ужо вы даў свой 
аль бом пра лю дзей і ха ты з за топ ле ных 
вё сак і ако лі цы.

— Я з гэ тым ва дас хо віш чам звя за ны 
ад са мо га па чат ку. А з гэ тай зям лёй — ад 
свай го на ра джэн ня. Мая ба бу ля — з вё
скі Боў т ры кі. Лю дзей з ба бу лі най вё скі 
вы вез лі, а ха ты за лі лі ва дой. А я жы ву 
ў Бан да рах, пра цую пры эк с п лу а та цыі. 
Саб ра лі ся тут так сама тыя, што пе ра жы лі 
тое вы ся лен не з род ных гнёз даў. Суст ра
ка юц ца на бе ра зе бы лой вё скі Руд ні, ка ля 
ады ход на га кры жа, ка ля мес ца бы лой 
шко лы ў Лу цэ. Цяг не іх да свай го, на ват 
ка лі яго ня ма. Шко да, што вы да вец аль
бо ма пра на ша род нае моц на мне яго 
пра це ра біў. Ад кі нуў шмат ма тэ ры я лаў, 
не зга дзіў ся даць тэк стаў, под пі саў па
бе ла ру ску. А гэ та ж кніж ка на ста год дзі! 
Як то ка жуць, дзе на ша не пра па да ла. 
Але саб ра нае мною не пра па дзе. Лю дзі 
свае ха ты паз на юць: «О, на ша хат ка! Там 
мая ма ма ста іць! А з ка то ра га го да гэ ты 
зды мак?» Я ў ін тэр нэт не да ваў гэ тых ма
тэ ры я лаў. Да гэ тай па ры «вы да ваў»тыя 
кніж кі «вя ско выя», для па а соб ных вё сак 
— ксе рак сы ра біў. Лю дзі мя не пра сі лі. Ма
тэ ры я ла мі ін шыя ка ры ста юц ца ў се ці ве. 
Доб ра, што хоць да да юць мае іні цы я лы 
«КА» — Кар даш Аляк сандр праў да па доб
на «вы даў», да дум ва юц ца. ... Доб ра, што 
кні га хоць у та кім выг ля дзе вы да дзе на. 
Пер шая та кая кні га на шай ста рон кі. І з гэ
та га бе ра га рэч кі, і з дру го га. Ха ця яны 
між са бою ка лісь... бі лі ся. Як і дзяў ча ты: 
«Не пай ду за рэч ку за муж, там дру гая ста
ра на. Бо ў нас га во раць «ён, яна», а ў іх 
га во рат «ву он, ва на». Так і бы ло. Бі лі ся, 
і доб ра зна лі ся, у вы пад ку якой бя ды маг
лі на ся бе раз ліч ваць, да па ма га лі ад ны 
ад ным. І гу ля лі. А ця пер вось тут гу ля ем. 
Слё зы су шым. А ня вы ка ры ста ны ма тэ ры
ял, здым кі, раз мо вы, ус па мі ны, саб ра ныя 
мною для кні гі, спа дзя ю ся ўсёта кі вы
даць. Гэ та мой доўг пе рад зем ля ка мі.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

На су пе рак сло там 
— Бан да роў ская гас цёў ня!
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Сё ле та над вор’е здзіў ляе 
і не рас пеш ч вае. Га ра чая 
і су хая вяс на, ха лод ны 
па ча так ле та. Та кое над
вор’е пры нес ла праб ле
мы зем ля ро бам і гмін ным 
уп ра вам.

29 чэр ве ня г.г. на се сіі Гмін най ра ды 
ў Ор лі спра ву за су хі зак ра нуў войт Пётр 
Сэль ве сюк:

— Ха чу ак рэс ліць свае ад но сі ны да пы тан
ня за су хі. Ма ем да чы нен не з сі ту а цы яй, 
якая па він на быць вы ра ша на сі стэм на. 
З ад на го бо ку ма ем ся лян, якія на пэў на 
па цяр пе лі зем ля роб чыя стра ты і за раз 
па да юць за яў кі для ацэн кі па сяў но га ўро
ну. І гэ тыя за яў кі маш таб ныя, на цэ лыя 
па лет кі. Па заў чо ра бы ла за яў ка ад жы ха
ра Ка ша лёў на арэ ал 297 гек та раў, сён ня 
бы ла за яў ка з вё скі Кры вая на больш за 
сто гек та раў, бы лі так са ма за яў кі з вё скі 
Спіч кі на не каль кі со так гек та раў.

Не ве даю, на вош та та кая сі стэ ма, ча му 
тыя ацэн кі ма юць слу жыць.З ад на го бо ку 
чу ем, што маг чы ма бу дуць ней кія льго ты, 
зваль нен ні, дап ла ты. Але ха чу ска заць, 
дзе ля ўсве дам лен ня вам, што гмі на — і не 
толь кі на ша — не ат ры ма ла на гэ ты мо
мант ні я кіх гро шай дзе ля да па мо гі зем ля
ро бам. Гэ та папер шае.

З вы каз ван ня пад ляш ска га ві цэва я во ды 
да вед ва ю ся, што гмі ны га то выя да вы ра
шэн ня гэ тых праб лем. Гэ та — ка жу чы 
вель мі ла год на — ства рэн не ней кай 
но вай рэ ча іс нас ці. Тое, да ча го гмі на аба
вя за на — гэ та выз на чэн не сва іх прад стаў

ні коў у ка мі сію па спра вах ацэн кі страт. 
Ап ра ча гмі ны, па вод ле за ко наў, сва іх 
прад стаў ні коў па да юць ася род кі сель ска
гас па дар чай кан суль та цыі, КРУ Сы, Пад
ляш ская сель ска гас па дар чая па ла та.

За яў ку на ад рас ва я во ды на ства рэн не та
кой ка мі сіі выс ла лі мы 27 чэр ве ня, бо гэ та 
не войт ства рае та кую ка мі сію, толь кі ва я во
да; і да та го ча су не ме лі мы з Пад ляш скай 
сель ска гас па дар чай па ла ты. Бы лі тэ ле фо
ны сол ты сам, каб удзель ні ча лі ў пра цах тых 
ка мі сій. Бо доб ра, ка лі нех та да лу чыц ца, 
але ха чу так са ма ска заць, што та кая ацэн
ка не зой ме па ло вы дня. Агуль на ацэнь ва
ю чы — бо за яў кі па сту па юць па ста ян на 
— за раз для ацэн кі ма ем 700800 гек та раў 
на тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны; зна чыць гэ
та бу дзе пра ца на не каль кі ме ся цаў, пра ца 
бяз вып лат ная. Учо ра ва я во да прыс лаў мне 
па ве дам лен не пра ства рэн не та кой ка мі сіі, 
дзе на пі саў, што войт мае за бяс пе чыць пра
цу гэ тай ка мі сіі ды за пэў ніць тран с пар т ны 
сро дак. Раз маў ляў я з на шым сак ра та ром 
і вы сту пім да ва я во ды з за пы тан нем, на 
ас но ве якіх юры дыч ных ак таў войт мае за
пэў ніць ка мі сіі тран с парт. У мя не нац цаць 
чы ноў ні каў, якія маг лі б гэ тым зай мац ца; 
з Уп ра вы за яў ле на тры асо бы і гэ та бу дзе 
дэ ста бі лі за ваць пра цу ўпра вы. Спа дзя ю ся, 
што за я вак бу дзе на прыб ліз на ты ся чу гек
та раў і мы, як гмі на, не ма ем на гэ та ні я кіх 
да дат ко вых гро шай.

Сол тыс Ды ду лёў Ан тон Го луб:

— Войт прад ста віў сі ту а цыю з за су хай. 
Усе гек та ры зак ра ну ла за су ха. Се ля нін 
вы дат ка ваў срод кі, а збя рэ — ска жам 
— 50%. І яш чэ не вя до ма, як да лей бу дзе. 
Да гэ тай па ры бы ла за су ха, а мо жа быць 
і так, што не маг чы ма бу дзе саб раць ура

джай. Мі ністр абя цае, што бу дуць ней кія 
кво ты ін ды ві ду аль на, але бу дуць яны ці 
не бу дуць, то аца ніць стра ты му со ва. Ка лі 
дба ем пра жыц цё, то тут не ка то рым пе
раш ка джа юць выш кі ма біль ні ка вых стан
цый, пе раш ка джае кра ё вая да ро га це раз 
Ма лін ні кі... А як сён ня жыць без да ро гі, 
без тэ ле фо наў? (Тут пра моў ца ад нёс ся 
да заў ва гі Аляк сан д ра Сце па ню ка з Ма
лін нік, які ска заў, што жы ха ры вё скі за не
па ко е ны, што ў іх ужо дзве ма біль ні ка выя 
выш кі, а мае быць і трэ цяя, што буй нее 
рух на ра ман та ва най кра ё вай да ро зе...).

На сло вы сол ты са ко рат ка ад ка заў стар
шы ня Гмін най ра ды Аляк сандр Клін:

— Усе ў кра і не ве да юць, што ма ем за су ху 
і якія стра ты па ня суць ся ля не. Дзе ля ча го 
та ды ўскла да юць ней кія да дат ко выя аба
вяз кі на гмі ны?

Ан тон Го луб:

— Маю прось бу. Ёсць, на пры клад, гро
шы з Еў ра са ю за на та кія за да чы. Спра ва 
ў тым, каб па ду маць пра ге не раль ную 
ме лі я ра цыю па лёў. Бо ба чым, што тое, 
што ў мі ну лым го дзе за тап ля ла ся, сё ле та 
вы сы хае. І пас ля пра вя дзен ня ме лі я ра цыі 
па ду маць пра ка ма са цыю грун тоў. Бо за
раз тых улі ко вых участ каў столь кі, што 
ў га ла ве не мес ціц ца. І доб ра бы ло б пра 
гэ та па ду маць.

На гэ та абу рыў ся Ілья Ка лі на, рад ны з Ка
ша лёў:

— То ка лі ў мя не адзін гек тар по ля, то 
і той заб раць у мя не!? (У за ле раз даў ся 
ка рот кі смех).

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Праб ле мы з над вор’емМак
Мак у по лі
ся род жы та,
мак у ага ро дзе,
як той брат ма лень кі крас ны,
што скраў яго зло дзей,
зглу міў, па біў, ус мяр ціў заў час на,
але той вяр нуў ся,
праз агонь, зям лю на во лю,
да ся бе вяр нуў ся,
уваск рос над гле бай, крас ны,
чыр во ны як во ля,
з чор ным сэр цам, што жы вое,
б’ец ца па-над по лем,
бы ма тыль пя лёст кам рвец ца
ў не ба па-над кра ем.
Сып люць ма ка він кі дзе ці,
і ва ду баў та юць,
каб вяр ну лі ся з ня бё саў
на па лет кі род ныя
кроп лі жыц ця дай ных ро саў
з хма раў паў на вод ных.
Зер нем ма ку аб сы па лі
праш чу раў ма гі лы,
каб іх доб ра за ха ва лі
ад по шас ці зброд най.
У ча ра ві кі на ра чо най
пад вя нец усы па лі,
каб ба га та і ўрад лі ва
шчас насць за ся ва лі.
Брат ку-ма ку, ха ра шу не,
квіт ней на за го нах,
каб нам шчас це не зас ну ла
на пад ляш скіх го нях.

vМі ра ЛУК ША

Су хія та по лі...
...стаяць па а ба пал па вя то вай ас фаль-

та вай да ро гі са Ста ро га Ляў ко ва ў Ле шу кі 
ў На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та. 
Больш двац ца ці та кіх тоў стых ста рых дрэў 
паз на ча на зда лёк ві да воч най чыр во най 
фар бай. Ужо даў но па ра іх сся чы. А так 
тры та по лі на по ры сты ве цер зва ліў на 
ма ста вую вы шэй з га да най да ро гі і та ды іх 
сцяг ну лі на або чы ну ша шы. Тут іх і па кі ну-
лі. Што там, ня хай ля жаць.

З су хіх та по ляў га лі ны па да юць у роў (іх 
тут шмат), а то і дзе па па ла. Ехаць сю дою 
не бяс печ на. Праў лен не па вя то вых да рог 
(ППД) у Гай наў цы па він на як ма га най хут-
чэй уп ра віц ца з за сох лы мі дрэ ва мі пры 
да во лі рух лі вай да ро зе.

Вар та да даць, што за раз або чы ны гэ-
та га ад рэз ка ша шы па за ра ста ны гу сты мі 
і вы со кі мі алеш ні ка вы мі за рас ні ка мі. Гэ-
так са ма і на скры жа ван ні да рог. Ка лі той 
ці ін шы дзі кі ляс ны звер вы ска чыць на 
ма ста вую з ку стоўя пе рад хут ка еду чым 
аў та ма бі лем (а звя ры — ця пер іх мно га 
— на ват ча ста пе ра бя га юць праз да ро гу), 
ён бу дзе за бі ты або па ра не ны. А ці так па-
він на быць? Што ду ма юць на гэ ты конт 
у гай наў скім ППД? 

Но вы прыст рэ шак
По бач цар к вы ў Ста рым Ляў ко ве На раў-

чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та мно га 
га доў та му па бу да ва лі да во лі вя лі кую па ча-
каль ню на та маш нім пры пын ку аў то бу саў 
ПКС. Ця пер яна брыд кая, бруд ная, за няд ба-
ная. У ёй цём на, па ну ра і неп ры туль на.

Я пак ры ты ка ваў яе ў „Ні ве” — у 36 ну ма-
ры ад 3 ве рас ня 2017 го да ў до пі се „Брыд-
кая па ча каль ня”. 2 лю та га гэ та га го да 
ў свят лі цы ў Ста рым Ляў ко ве ад быў ся 
агуль на вя ско вы сход жы ха роў з удзе лам 
рад на га Іга ра Бі рыц ка га і сол ты са Ста ро га 
Ляў ко ва Яў ге на Бан да ру ка ды вой та На раў-
чан скай гмі ны Мі ка лая Па віль ча. Пры сут-
ныя раз г ля да лі роз ныя спра вы вё скі і, між 
ін шым, стан вы шэй з га да най па ча каль ні 
ў Ста рым Ляў ко ве. Вы ра шы лі ра заб раць 
не а хай ную па ча каль ню і па ста віць но вы 
эстэ тыч ны прыст рэ шак кры ху ў ін шым мес-
цы. Час няў моль на бя жыць. Ка лі пі шу, гэ та 
ўжо па ла ві на лі пе ня, а зру ху ні я ка га. Мо жа 
за раз па ста віць но вы мен шы за па пя рэд ні, 
а пас ля лік ві да ваць ста ры?        (яц)

12 лі пе ня гэ та га го да ў Ста ра ляў коў
скай па ра фіі тра ды цый на ўжо свят ка ва лі 
Пят ра і Паў ла. Сё ле та ўпер шы ню ў на ба
жэн стве ўдзель ні чаў пра ас вяш чэн ны Па
вел, епі скап гай наў скі. Бы ла гэ та важ ная 
па дзея ў гі сто рыі па ра фіі. У гэ ты дзень 
у Ста рым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны 
тра ды цый на ла дзі лі бе ла ру скі фэст.

Куль тур наза баў ляль нае ме ра пры
ем ства ад крыў Мі ка лай Па вільч, войт 
На раў чан скай гмі ны. Сар дэч на пры ві таў 
усіх удзель ні каў фэ сту і зы чыў ім са мых 
леп шых му зыч ных ура жан няў ад кан цэр та 
і пас ля яго доб рай тан ца валь най за ба вы. 
Кан цэрт вя ла Ка ся Бя ляў ская з На раў кі. 
Пер шым на сцэ не вы сту піў у пры го жых 
кас цю мах фаль к лор ны ка лек тыў „Ру ча ёк” 
з Бе ла ве жы. Ён вель мі пры го жа спя ваў 
бе ла ру скія пес ні. Гэ та заў ва жы лі і са сцэ
ны ска за лі ма ла дзё выя гур ты. Не ка то рыя 
з пе сень ста лі па пу ляр ны мі, яны ўсім спа

да ба лі ся. Гурт вя дзе Марк 
Зуб рыц кі. Фаль к лор ныя 
бе ла ру скія і ўкра ін скія 
пес ні спя ваў так са ма ка
лек тыў „Вэр воч кі” з Ор лі. 
Мае ён пры го жыя вы шы
ва ныя жа но чыя кас цю мы. 
Пра цуе пад кі раў ні цтвам 
Ула дзі мі ра Рэ вы.

Здо ра ва раск ру ці лі 
ма ла дых у тан цы эст рад
ныя бе ла стоц кія ка лек ты вы „Din Dong” 
i „4 Ever”. Яны — гур ты „dis co po lo”. Па між 
пес ня мі з на го ды свя та ад ка лек ты ваў пе
ра да ва лі ся са мыя леп шыя па жа дан ні ўсім 
Пят рам і Паў лам ды Пет ру сям і Паў лі кам. 
За тым зноў і зноў плы лі звон кія поль скія, 
бе ла ру скія і ўкра ін скія пес ні. Бы лі і „Вё
сач ка”, і „Смэ рэ ко”. Усе ка лек ты вы вы сту
пі лі па спя хо ва. Пры ем на і ве се ла бы ло 
па слу хаць у воль ны час. Гле да чы слу ха лі 

зпад па ра со наў — па даў дождж, блі ска лі 
ма лан кі і гры ме ла. Для пры го жых пе сень 
і вы сту поў цаў вар та бы ло быць на фэс це. 
Па на ва ла пры ем ная ат мас фе ра. Саб ра ла
ся шмат лю дзей. Пры е ха лі на ват жы ха ры 
да лё кіх вё сак.

Пас ля 20й га дзі ны ве ча ра іш лі тан цы 
пад спеў і гуч ную му зы ку ка лек ты ву „Ак
сель”. Гу ля ла мо ладзь і ста рэй шыя.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

На дзеі Са хар чук з Ма лін нік 
у ве рас ні скон чыц ца дзе вя но ста 
пяць га доў. А зда ец ца, што ня
даў на я гас ця ваў у па ні На дзі на 
дзе вя но стых угод ках са здоб ны
мі гры боч ка мі (пі рож ным). Па рад
ні лі ся мы быц цам ма ці з сы нам. 
Ад на ду ша. Ра ней ча ста су стра
ка лі ся, га ва ры лі па тэ ле фо не. 
За раз мы, ня мог лыя ін ва лі ды 
з ба лю чы мі на га мі, даў но не ба
чы лі ся, але кан так таў не пар ва лі. 
Ка лі я за пы таў сар дэч на га ка ле
гу з Ма лін нік Ва ло дзю Да ні лю ка 
пра цёт ку На дзю, дык па чуў та
кое: «У ня дзе лю жон ка ба чы ла 
ў цар к ве на хо рах. Ка жуць, што 
з на га мі сла ба ва та». Ва ло дзя на 
ад вя чор ку пе ра даў мне цёт кі На
дзі те ле фон, мой для яе.

— Ды як жа ся бе ад чу ва е це, 

Лет нi фэст у Ляў ко ве

Цёт ка На дзя з Ма лін нік па ні На дзя? — пы таю, ка лі па чуў зна ё мы 
го лас у труб цы.

— Сла бень ка. З на га мі бя да. Цяж ка ру
хац ца, — кан ста туе ба буль ка. — У цар к ву 
Ва ло дзя, сын, пад во дзіць. Дзя куй Уся выш
ня му, па мяць яш чэ не пад во дзіць. Пес ні 
па мя таю. З ха рыст ка мі пад пя ваю. Ды і за 
ага род чы кам наг ля даю. Тру скал кі пра па
ло ла... А як з тва ім зда роў ем? Даў но не 
ба чы лі ся. Пры едзь, на ве дай. У Ма лін ні ках 
я са мая ста рэй шая. Дру гая та кая ў Паш
коў ш чы не жы ве. Гэ та На дзя Та ран та, 
мая сяб роў ка з дзя во цтва. Для яе ў траў ні 
скон чы ла ся дзе вя но ста пяць. Пэў на па мя
та еш пісь ма нос ца Іва на Та ран ту? Гэ та яго 
жон ка.

Вось, да ра жэнь кія, якая гэ та цёт ка 
На дзя з Ма лін нік. З дзя во цтва па спе лыя 
га ды — пя вун ня. Скар б ні ца на род най пес
ні і тра ды цыі ста ра даў ніх аб ра даў, якія ады
хо дзяць у веч насць ра зам з па ка лен ня мі. 
Дай Бог ёй моц нае зда роўе на мно гія ле та!

vУла дзі мір СІ ДА РУК
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Сту дыя пес ні Гай наў ска га до ма 
куль ту ры і яго са ліст ка Іза Кар
чэў ская з Чы жоў ста лі раў нап раў
ны мі лаў рэ а та мі пер ша га мес ца 
V Між на род на га фе сты ва лю 
па э тыч най пес ні імя Бу ла та Аку
джа вы «Ве ра, на дзея, лю боў», які 
быў ар га ні за ва ны з 5 па 9 лі пе ня 
Гра мад скакуль тур ным аб’ яд нан
нем «Іг ран не без ме жаў» з Бе ла
сто ка пры пад т рым цы са маў ра да
вых улад. Яго кон кур с ная част ка 
ад бы ла ся 7 лі пе ня ў ГДК. З лі ку 
16 кан кур сан таў ка мі сія, у якой 
пра ца ва лі спя вач ка, жур на ліст ка 
і яе стар шы ня Іа ан на Ра вік, іні цы
я тар і га лоў ны ар га ні за тар фе
сты ва лю Ана толь Ба ра вік і ўда ва 
па па э це і пат ро не фе сты ва лю 
Воль га Аку джа ва, вы лу чы ла пе
ра мож цаў. Яны зай маль на зап
рэ зен та ва лі ся по бач зо рак фе
сты ва лю пад час га лакан цэр та, 
які ў со неч нае над вор’е прай шоў 
8 лі пе ня ў гай наў скім ам фі тэ ат
ры. Зор кі фе сты ва лю вы сту па лі 
так са ма пад час фе сты валь ных 
кан цэр таў у Вар ша ве, Бе ла сто ку 
і Ша пя то ве.

— Сё ле та быў вель мі вы со кі ўзро вень 
кон кур с ных слу хан няў фе сты ва лю, а на 
гэ ты ўзро вень зап ра ца ва лі перш за ўсё 
дзяў ча ты са Сту дыі пес ні Гай наў ска га до
ма куль ту ры, якія за ня лі пер шае мес ца, як 
і іх са ліст ка Іза Кар чэў ская. Трэ цяе мес ца 
за ня ла Юлі та Ваў ра шук з Гай наў кі (вы пуск
ні ца Сту дыі пес ні ГДК — А. М.), якая так
са ма доб ра спя ва ла і толь кі раз дзя ліў іх 
Ма рэк Яраш з Су ра жа, што за няў дру гое 
мес ца. Вы лу чэн ні ат ры ма лі ду эт гай на вян 
Збіг неў Бу дзын скі і Ярас лаў Ка валь скі ды 
Мак сім Іў кін з Мін ска, з Бе ла ру сі. Усе пе ра
мож цы зас пя ва лі пад час кон кур с ных слу
хан няў вель мі доб ра, — за я ві ла стар шы ня 
кон кур с най ка мі сіі Іа ан на Ра вік.

Га лакан цэрт са сцэ ны га рад ско га ам
фі тэ ат ра ад к ры лі Воль га Аку джа ва, якая 
па дзя ка ва ла пуб лі цы за за ці каў лен не 
твор час цю яе му жа, га лоў ны ар га ні за тар 
фе сты ва лю, бард Ана толь Ба ра вік і бур га
містр Ежы Сі рак. Ана толь Ба ра вік і док тар 
Па вел Гра боў скі пап ра сі лі ўспа маг чы дзей
насць Ан ка ла гіч на га гос пі са ў Но вай Во лі, 
які гай на вя не ўспа ма га лі так са ма пад час 
па пя рэд ніх вы пу скаў фе сты ва лю. Ва лан
цё ры з Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо ве ў Гай наў цы 
ра зам са сва ёй на стаў ні цайбіб лі я тэ кар
кай Ірэ най Іг на то віч збі ра лі ў скар бон кі 
гро шы на гос піс ся род пуб лі кі, якой мно га 
саб ра ла ся ў ам фі тэ ат ры. Пе рад вы сту па мі 
на сцэ не тра ды цый на ўзля це лі ў па вет ра 
бла кіт ныя па вет ра ныя ша ры і дзі ця чы хор 
«Шыш кін лес» Пры хо да на ра джэн ня свя
то га Іа а на Хрыс ці це ля ў Гай наў цы ра зам 
са сва ім ды ры жо рам Паў лі най Скеп ка 

і пад акам па не мент на гі та ры Яц ка Друж
бы па чаў га лакан цэрт пес няй Бу ла та 
Аку джа вы пра сяб роў ства. Пе рад пуб лі кай 
зай маль на зап рэ зен та ва лі ся мі ну ла год ні 
лаў рэ ат фе сты ва лю гай на вя нін Ян Ся бе
шук і сё лет нія лаў рэ а ты. Паз ней за ха пі лі 
саб ра ных зор кі фе сты ва лю, ся род якіх 
бы лі за меж ныя гос ці — Тэ атр па э тыч най 
пес ні «La chan son» з Су маў (Ук ра і на), 
Ва ле ры і Свят ла на Мар чан ка з Роў на га 
(Ук ра і на) і Ан д рэй Кра ма рэн ка з Маск вы 
(Ра сія) — доб ра вя до мыя ў сва іх кра і нах 
і ма ла вя до мыя ў Поль ш чы. Пра іх дзей
насць рас па вя даў Ана толь Ба ра вік, які 
вёў га лакан цэрт і ра сказ ваў пра Бу ла та 
Аку джа ву і яго твор часць, а так са ма сам 
спя ваў пе рад пуб лі кай го ра да, у якім уз
ра стаў, пес ні на тво ры Бу ла та Аку джа вы. 
Саб ра ным спа да ба лі ся так са ма вы сту пы 
зо рак з Поль ш чы — ка лек ты ву «Пі ра мі ды» 
з Гдань ска і ка лек ты ву «Swe et Hi lo Night» 
з Бе ла сто ка.

— Між на род ны фе сты валь па э
тыч най пес ні імя Бу ла та Аку джа вы 
«Ве ра, на дзея, лю боў» раз рос ся, 
але мы вы ра шы лі, што кан цэр ты бу
дуць бяс п лат ны мі і да ступ ны мі для 
як най боль шай коль кас ці пуб лі кі, 
каб пад час іх мож на бы ло пра па ган
да ваць твор часць і ідэі Бу ла та Аку
джа вы, што яд на юць на цыі панад па
дзе ла мі, — ска заў Ана толь Ба ра вік, 
стар шы ня Гра мад скакуль тур на га 
аб’ яд нан ня «Іг ран не без ме жаў», 
якое ар га ні зуе фе сты валь.

— Я вель мі це шу ся пер ша му 

Гайнавяне пе ра мож цамі 
Фе сты ва лю Аку джа вы

Мы з „Ні вай” 
зі мой і ле там
У не ка то рых вё сках На раў чан скай гмі-

ны Гай наў ска га па ве та „Ні ва” ка ры ста ец-
ца да во лі вя лі кай за ці каў ле нас цю. „Ні ву” 
№ 25 ад 24 чэр ве ня гэ та га го да пра чы та-
ла 17 жы ха роў Аль хоў кі, Но ва га Ляў ко-
ва, Но він і Плян ты.

26 ну мар род на га ча со пі са ад 1 лі пе ня 
гэ та га го да ў Аль хоў цы, Но вым Ляў ко ве, 
Ста рым Ляў ко ве і ў Плян це пра чы та лі 
дзе вяць асоб. Мне так са ма вя до ма, што 
яго чы та лі доч кі мае ся стры Алі на Клім-
чук і Га ле на Гры ка, якія жы вуць у Бе ла-
сто ку. Яны ку пі лі па ад ным яго эк зем п-
ля ры.

„Ні ву” № 27 ад 8 лі пе ня гэ та га го да 
чы та лі Юр ка Бель скі з Ах ры моў, Кан-
стан цін і Ма рыя Це лу шэц кія ды Ні на Га-
лу боў ская з Но ва га Ляў ко ва, Аль ж бе та 
Кун цэ віч з Ле шу коў, Кан стан цін Яро шук 
з Но він, Та ма ра і Вік тар Су ха до лы ды Мі-
ка лай Су ха до ла з Пад ляў ко ва, Ва лян ці на 
Са мой лік, Га лі на Бі рыц кая і На дзея Кот 
з Плян ты, Ян і Та і са Драў ноў скія з Мік ла-
шэ ва ды Зі на Па цэ віч з На раў кі. Я быў 
з „Ні вай” у іх. За раз ма ем доў гія лет нія 
дні і мне ха пае ча су на тое, каб на ве даць 
ніў скіх чы та чоў, вя до ма, ка лі яны до ма. 
З’ез дзіў я на ро ва ры ў шэсць вё сак.

За раз збі ра ю ся па е хаць у вё скі, якія 
па да ро зе з На раў кі ў Се мя ноў ку це раз 
Аль хоў ку, між ін шым, у Заб ра ды, Прэн ты 
(за раз гэ ты ма ла на се ле ны пункт да лу чы-
лі да Се мя ноў кі) і ў Па се кі. У Заб ра дах 
жы ве Та ма ра Скеп ка, якая пры го жа вы-
шы вае і ма люе (я быў на вы стаў ках яе 
кар цін і гаф ту ў Га ле рэі імя Та ма ры Са ла-
не віч у На раў цы і та ды ра біў фо таз дым кі 
ды пі саў у „Ні ву”). У Прэн тах, як я ня даў на 
да ве даў ся, та маш няя жы хар ка Ве ра Лу-
ка шук вя дзе пункт скуп кі ле ка вых зё лак 
(та кіх пун к таў уся го тры ў На раў чан скай 
гмі не — у Ба б’ яй Га ры, Прэн тах і ў Ску па-
ве). У Па се ках я быў ад ной чы ле там з кон-
кур с най ка мі сі яй, якая ацэнь ва ла, між 
ін шым, най п ры га жэй шыя пры да маш нія 
квет ка выя ага род чы кі і па ра дак на ся лян-
скіх па над вор ках. Вар та да даць, што ў мі-
ну лым го дзе Та ма ра Скеп ка і яе муж Ян 
за ня лі пер шае мес ца ў гмін ным кон кур се 
на най п ры га жэй шы пры да маш ні ага род-
чык.

У кож ным з вы шэй з га да ных ну ма роў 
„Ні вы” (25-м, 26-м і 27-м) бы ло шмат ці-
ка вых ар ты ку лаў, до пі саў і фе лье то наў, 
бы лі рэ пар та жы і да во лі мно га фо таз-
дым каў. Бы ло дзе вяць тэк стаў з На раў-
чан скай гмі ны.

Hа шы чы та чы — лю дзі ад к ры тыя і не-
а бы я ка выя да бе ла ру скай мо вы. Яны 
чы та юць бе ла ру скі што тыд нё вік, каб не 
раз ву чыц ца чы таць і пі саць па-бе ла ру-
ску. „Ні ву” трэ ба куп ляць і чы таць. Бе ла-
ру скі тыд нё вік най больш ды ці ка ва пі ша 
пра нас, бе ла ру саў, ды пра важ ней шыя 
па дзеі на Бе ла сточ чы не.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

мес цу за соль ны вы ступ і за спеў на ша
га ка лек ты ву. Не спа дзя ва ла ся я та ко га 
май го і ка лек тыў на га пос пе ху, — ска за ла 
спя вач ка Сту дыі пес ні ГДК Іза Кар чэў ская, 
сё лет няя вы пуск ні ца Гім на зіі ў Чы жах, 
якая бу дзе пра цяг ваць ву чо бу ў Гай наў
скім бел лі цэі. У Сту дыі пес ні ГДК спя ва лі 
яш чэ Зо ся Фі лі пюк, Ка та жы на Друж ба, Да
ро та Штыл лер, Ван да Гіншт, Маг да Люн да 
і Мар ты на Бе ла ве жац.

— Асаб лі ва ра дуе нас, што пе ра маг лі 
мы ў фе сты ва лі, зма га ю чы ся за пер шын
ство ра зам з яго да рос лы мі ўдзель ні ка мі, 
якія спя ва лі на вы со кім уз роў ні, — ска за лі 
дзяў ча ты са Сту дыі пес ні ГДК Зо ся Фі лі
пюк, Ван да Гіншт і Ка та жы на Друж ба.

— Я вель мі ра да пос пе ху Ізы і ін шых ма іх 
дзяў чат са Сту дыі пес ні, якія за ня лі пер шае 
мес ца і пос пе ху Юлі ты Ваў ра шук, вы пуск ні
цы на шай сту дыі, у якой вя лі кія ва каль ныя 

маг чы мас ці. Ка мі сія звяр ну ла асаб лі вую 
ўва гу на куль ту ру спе ву, зра зу мен не і ін тэр
п рэ та цыю твор час ці Аку джа вы ма і мі дзяў
ча та мі, — за я ві ла Мар та Грэ дальІва нюк, 
якая як ма стац кі кі раў нік Сту дыі пес ні ГДК 
ат ры ма ла спе цы яль нае вы лу чэн не за пра
фе сій ную пад рых тоў ку дзяў чат са сту дыі да 
фе сты ва лю імя Аку джа вы.

— Я пі я ніст і ма стац кі кі раў нік гур та 
«Бал ц кі суб ст рат», у якім так са ма іг раю на 
гі та ры. У ма ім баць коў скім до ме пес ня мі 
Аку джа вы за хап ля ла ся мая ма ма і за ці каў
ле насць твор час цю Аку джа вы я пе ра няў 
ад яе. Да ве даў ся я пра гай наў скі фе сты
валь ад сяб ра, што пра цуе на Ра дыё Ра
цыя і пры е хаў сю ды з ін ша га му зыч на га 
фе сты ва лю без гі та ры, якую па зы чыў 
у Мар ка Яра ша, што за няў тут дру гое 
мес ца. Спя ваў я пабе ла ру ску пес ню Аку
джа вы «Му зы кант», твор «Ха да» Вік та ра 
Ся маш кі і ра ды, што ат ры маў вы лу чэн не, 
— ска заў Мак сім Іў кін з Мін ска, які ў час 
га лакан цэр та спя ваў з акам па не мен там 
Яны Шыф ры най з Тэ ат ра па э тыч най пес ні 
«La chan son» з Су маў.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

 Сту дыя пес ні Гай наў ска га до ма куль ту ры і яго 
са ліст ка Іза Кар чэў ская з Чы жоў (пер шая зле ва) 
ста лі раў нап раў ны мі лаў рэ а та мі пер ша га мес ца Між-
на род на га фе сты ва лю па э тыч най пес ні імя Бу ла та 
Аку джа вы «Ве ра, на дзея, лю боў»

 Мак сім Іў кін з Мін ска

 Ана толь Ба ра вік, іні цы я тар і га лоў ны ар га ні за тар 
фе сты ва лю
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 29-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 29 ліпеня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Стаіць дзед 
пры дарожцы,
Усім чапляе
па брошцы.
Дз.......
            (Анатоль Клышка) 

Адказ на загадку № 25-2018: аса.
Узнагароду, аўтаручку, выйграў Дам’ян 

Карнілюк з Бельска-Падляшскага. 
Віншуем!

    
Маг да ЛЮН ДА, 
«На раў чан ская ла стаў ка», 
ПШ № 1 у Гай наў цы

На раў чан ская 
ла стаў ка
Ой, што гэ та ў да лі?
Ці птуш ка ля ціць,
Ці мне зда ец ца!
Не, усе ту ды гля дзяць.
Гэ та вяс на ў На раў ку ля ціць
І ўсім ра дасць пры но сіць.
У воб ра зе ла стаў кі 

з’яў ля ец ца яна
На ша род ная пры го жая вяс на.

«Бе лы лес»: — Ка лі і ча му 
ў Вас па я ві ла ся дум ка ства-
рыць ма кет цар ска га па ла ца, 
які ка лісь ста яў у Бе ла ве жы?

Ба рыс Каз лоў скі: — Я па ду-
маў зра біць гэ ты ма кет тры 
га ды та му. У нас ні чо га не бы-
ло, толь кі ра ска зы і здым кі, 
та му я па ду маў, што лю дзям 
бу дзе ці ка ва па ба чыць, як 
вы гля да ла ле ген дар ная бу-
доў ля.

«Бе лы лес»: — Ад куль у Вас 
ве ды пра па лац, яко га даў но 
ўжо ня ма?

Ба рыс Каз лоў скі: — Я ез дзіў 
у Бе ла ве жу тры ра зы і раз-
маў ляў з роз ны мі людзь мі. 
Я мно га да ве даў ся, вель мі мя-
не ўра зі лі жы выя ўспа мі ны. 
Лю дзі га ва ры лі, што па лац 
каш та ваў 570 ты сяч цар скіх 
руб лёў. Для па раў нан ня — ад-
на ка ро ва каш та ва ла тры 
руб лі.

«Бе лы лес»: — Коль кі ча су 
ства ра е це ўжо аў тар скую ко-
пію і як ду ма е це — ка лі яе 
зро бі це?

Ба рыс Каз лоў скі: — Як я ска-
заў, ма кет раб лю ўжо трэ ці 
год. Ду маю, што праз не каль-
кі тыд няў яго скон чу. Трэ ба 
яш чэ зра біць бал кон чы кі і да-
ма ля ваць не каль кі дэ та ляў.

«Бе лы лес»: — А з яко га ма-
тэ ры я лу ства ра е це ма кет?

Ба рыс Каз лоў скі: — Спа чат-
ку мы зра бі лі бе тон ны фун-
да мент, а по тым аба бі лі пліт-
ка мі і аб к ла лі пласт ма са вай 
цэг лай. Па ма ля ва лі цэг лу 
фар бай. Ад нак цэг лу цяж ка 
бы ло прык ле іць. Яш чэ боль-
шыя цяж кас ці ат ры ма лі ся 
з да хам. Але ўда ло ся!

«Бе лы лес»: — Як Ва ша 
сям’я ста віц ца да гэ тай пра-
цы?

Цар скі па лац і «Бо ра-Здруй»
Ба рыс Каз лоў скі: — На па чат-
ку сям’я ста ві ла ся скеп тыч-
на, але ця пер, ка лі ту ры сты 
за ці каў ле ны па ла цам, яна 
за да во ле на.

«Бе лы лес»: — Што га во-
раць ту ры сты?

Ба рыс Каз лоў скі: — Што ў аг-
ра ту рыз ме та ко га ат рак цы ё-
на яш чэ не ба чы лі.

«Бе лы лес»: — Якія ў Вас 
пла ны? 

Ба рыс Каз лоў скі: — Ка лі 
толь кі за кон чу ма кет, пач ну 
ра біць Бур ш ты на вы па кой.

«Бе лы лес»: — Дзя ку ем за 
раз мо ву.

Ба рыс Каз лоў скі: — Ка лі ла-
ска!

Раз мо ву ап ра ца ва лі Кан д рат 
Кос цін і Паў лі на Ёд ла

мал. Магды Люнды 

Магда Люнда
(у цэнтры) 
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OknaSkrytka

Oka

Drużyna

Dwóch

Derkacz

Rękaw

Wolność

Pestka
Jaś

Soja
Oczy Przewodnik

stada Przyjaciel

Zupa

Początek

Bicz

Ola

Usta

JakOch

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 № 25-2018: 
Дзяў чы на, ла, марс, кол, дар, ла сось, лі пень, 

лі вень, аса ка, за, пост, наш, ва да.
Мо ра, за мак, ар, ла сы, ліст, слі ва, апе ка, на, се-

на, конь, лось, зад, баль, ка ша. Уз на га ро ды, нак-
лей кі, вый г ра лі Маг да Яку бюк і Дам’ ян Кар ні-
люк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Вік то рыя Гаць, 
«Бу сел», бель ская «трой ка»

Вё ска ма ёй ба бу лі
Пу ста тут зра бі ла ся...
Прый ш ла вяс на і бу сел пры ля цеў.
І толь кі лю дзей, якіх па мя таю,
Не спат каць іх ча мусь ці ця пер.
Не так даў но цёт ка Ма ня
Аве чак да до му га ні ла,
Дзед Ці мох ка был ку сваю вёў,
Дзя дзя Ко ля се на су шыў 

і вёз жы та.
Дзе яны ця пер?
Сён ня пу ста ста ла.
Ужо ня ма ні аве чак, ні ка роў.
Толь кі лю дзі жы вуць 
У ма ёй па мя ці.
Дзе шу каць іх?
Толь кі тра ва за ра стае...
Сцеж кай, па якой у по ле ха дзі лі,
Я ха це ла б з імі пай с ці.

Вік то рыя Гаць

Ула дзі мір Гай дук жыў у Тар но па лі, што ў На раў чан-
скай гмі не. Жыў з пра цы рук. Ка лісь бу сел звіў на ко-
мі не гняз до і гэ та лю дзі тлу ма чы лі так, што ча ла век 
з та кой ха ты бу дзе са мот ны. Ула дзі мір Гай дук жыў 
у адзі но це ся род цу доў най пры ро ды і ства раў вер шы. 
Пі саў аб дрэ вах і ле се, і пра лёс ча ла ве ка. Ён ка заў, што 
трэ ба ша на ваць пры ро ду, бо та ды яна ад дзя чыць ча ла-
ве ку. Яго твор часць за ста ла ся з на мі...

Лю дзі з Тар но па ля ча сам суст ра ка юц ца ў свят лі цы 
і чы та юць яго вер шы. Па эт, ха ця няш мат га доў ха дзіў 
у шко лу, умеў пі саць доб рыя вер шы.

Ула дзі мір Гай дук асаб лі ва лю біў пі саць пра во сень. 
Яго во сень наб ры ня лая ко ле ра мі і пла да мі, а так са ма 
су мам і пра мі нан нем. На мес цы, дзе жыў па эт, за ста-
ла ся пу стая, вя лі кая ха та з пу стой бус лян кай, на якой, 
як не дзі ва, вы рас ла бя роз ка.

Жаль, што я не маг ла паз наць па э та і па га ва рыць 
з ім пра вер шы.

Паў лі на Ёд ла, «Бе лы лес», бель ская «трой ка»

Пу стая ха та 
з пу стой бус лян кай

мал. Клаўдзіі Ніканчук

Ма ры Юр кі
У пят ні цу Юр ка па ехаў на эк скур сію. Ён доў га да яе 

рых та ваў ся, ду маў, як там бу дзе, з не цяр п лі вас цю яе ча-
каў.

Юр ка спаў з ка ма ра мі. На ступ на га дня ён на ве даў 
цар коў ку, гуль ня вую пля цоў ку і на ва кол ле. Яму вель мі 
сма ка ваў абед. Юр ка паз наў но вых сяб роў — Дам’ я на, 
Мі ко лу і Кан д ра та. Яны су поль на гу ля лі. Пас ля вя чэ ры 
хлоп цы пяк лі каў ба скі на вог ніш чы. Юр ку за ці ка ві ла 
раз мо ва з Ян кам Ра зум ні кам. Пас ля гэ тай раз мо вы ўсе 
хлоп цы ма ры лі стаць рэ дак та ра мі сур’ ёз ных га зет.

Юр ка пас ля эк скур сіі вы няў глы бо ка сха ва ныя сшыт-
кі і кніж кі ды ву чыў ся да са мой ра ні цы.

У па ня дзе лак ён ат ры маў шас цёр ку — пер шую шас-
цёр ку пас ля доў га га пе ра пын ку.

Мі хал Пах ві цэ віч, «Бе лы лес», бель ская «трой ка» 

Мі хал Пах ві цэ віч і настаўніца 
Валянціна Бабулевіч
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— Якая тут Поль ш ча бы ла? Ну, ні бы 
бы ла, але не ў Друі. Усю ды бы лі па ля кі, 
толь кі Друя бы ла бе ла ру ская.

Ка лі Час ла ве Бар ш чэў скай быў 
го дзік, у Друі паў стаў кляш тар, які па 
за ду ме яго зас на валь ні ка кс. Юры Ма
ту ле ві ча па ві нен быў мець бе ла ру скі 
ха рак тар і з яко га па ча ла ся над звы чай 
ба га тая гі сто рыя служ бы ма ры я наў на 
Бе ла ру сі. Сам блас ла вё ны кс. Ма ту ле
віч у час сва ёй інаў гу ра цыі заз на чыў: 
„Так як і Хры стос, ха чу вас аб няць усіх, 
быць для вас усім. Я га то вы па мер ці за 
праў ду. Для вас я бу ду толь кі баць кам 
і слу гай, апо ста лам Хры ста. Маё по ле 
дзей нас ці — Ва ла дар ста Хры ста, за 
свае пра вы зма га ю чый ся кас цёл. Мая 
пар тыя — Хры стос. (...) Я ка та ліц кі бі
скуп і ха чу быць ад ноль ка вы для ўсіх. 
Для мя не ўсе роў ныя: не важ на, ці па
ля кі, ці лі тоў цы, ці бе ла ру сы„. Пер шы 
раз у Друй скі кас цёл Час ла ву за браў 
баць ка, ка лі ёй бы ло сем га доў. Па е ха
лі са свай го ху та ра ў го рад ка нём, але 
най час цей тых дзе сяць кі ла мет раў ха
дзі лі пе ха тою.

— Бы ва ла так, што ка лі ксёндз ад
праў ляў служ бу паполь ску, то лю дзі 
вы хо дзі лі з кас цё ла. Але ў Друі бе ла ру
сы бы лі, га ва ры лі пабе ла ру ску ў кас цё
ле. Па ля кам гэ та не па да ба ла ся, але ж 
што ра біць? Гэ та бы лі ксян дзы! А ксян
дзы бы лі ра зум ныя і па бож ныя. Усе іх 
лю бі лі. І га ва ры лі пабе ла ру ску.

У Друі бы ла ство ра на гім на зія, з якой 
так са ма, як і з кляш та ра, вый ш ла ня
ма ла дзе я чаў бе ла ру скай куль ту ры. 
Тут мож на ўзга даць ад на го з са мых 
вя до мых дзе я чаў бе ла ру скай эміг ра цыі 
Язэ па Гер ма но ві ча, ці блас ла вё на га 
кс. Юры Ка шы ру, які быў за мар да ва ны 
фа шы ста мі ў бліз кай Ро сі цы. Але і сён
ня Друя з’яў ля ец ца важ ным мес цам 
для бе ла ру скай куль ту ры, дзя ку ю чы 
ак тыў нас ці кс. Сяр гея Су ры но ві ча, які, 
між ін шым, у Друі ар га ні зуе ма стац кія 
пле нэ ры.

З Драз доў ад нак ез дзі лі ў Друю не 
толь кі на лі тур гію ў ня дзе лю. Баць ка 
Час ла вы Бар ш чэў скай пры на го дзе 
кір ма шоў заў сё ды куп ляў бе ла ру скія 
га зе ты.

— На пош це пра ца ва ла зна ё мая жы
до вач ка — Га на Ка ці ко віч. Яна ве да ла, 
што баць ка чы тае, та му заў сё ды яму 
тры ма ла. Аж з Віль ні пры хо дзі ла да нас 
„Кры ні ца”.

Друя ў свой час бы ла го ра дам, які 
меў маг дэ бур г скае пра ва і тут пра хо
дзі лі аж тры буй ныя кір ма шы на год 
— та ды гэ тай пры ві ле яй не мог пах ва
ліц ца ні во дзін ін шы го рад у Бе ла ру сі. 
На раз віц цё Друі ме ла ўплыў так са ма 
яў рэй скае на сель ні цтва, якое скла да ла 
амаль 70% усіх жы ха роў го ра да.

— Вя сё лыя бы лі та кія жы до вач кі. 
Май го баць ку клі ка лі: „Ка зі мір, ха дзі 
сю ды! Куп ляй!” Баць ка так са ма з імі 
жар та ваў. Ад каз ваў ім: „А што вы та кія 
вя сё лыя, хі ба не са сва ім пе рас па ла”. 
Смя я лі ся, поў на лю дзей бы ло, та ва раў. 
Бы лі лю дзі.

Пра яў рэй скую Друю на па мі на юць 
ха рак тэр ныя да мы — па гор б ле ныя, 
трух ля выя, не ка то рыя і ўво гу ле за кі ну
тыя. Но выя іх гас па да ры апош нія 75 
га доў не вель мі кла па ці лі ся аб тым, каб 
за ха ваць іх пер ша па чат ко вы воб лік. 
Ра ней, у чэр ве ні 1942 го да ад бы лі ся 

тут кры ва выя па дзеі — на цы сты за бі лі 
больш за ты ся чу тры ста яў рэ яў і толь кі 
не каль кім уда ло ся вы ра та вац ца. Адзін 
з уца ле лых па мёр два га ды та му. Дзя ку
ю чы Бар ш чэў скім Ха ла кост пе ра жы ла 
яў рэй ская сям’я з Мі ё раў.

— Баць ка пры няў яў рэ яў. Да зва ляў 
ім ка паць буль бу, каб ме лі, што па ес ці. 
Не нем цы, але мяс цо выя да ве да лі ся, 
што яны сха ва лі ся ў на шай ста до ле. 
Ноч чу прый шлі да нас. Па ра скі да лі ўсе 
рэ чы па гэ тай ста до ле, якія яў рэі з са
бою ме лі. Баць ка мой вый шаў і ка жа: 
«Не ча пай це іх. Што яны вам зра бі лі?». 
А яны ўжо збі ра лі ся ста до лу пад па ліць. 
Не мог баць ка іх даў жэй тры маць, яны 
дзесь ці пе раб ра лі ся да лей. Але ча ста, 
ка лі мы вя чэ ра лі, сту ка лі ў ак но, каб 
даць ім па ес ці.

Драз ды, род ны ху тар Час ла вы Бар
ш чэў скай так са ма зніш чы лі. Са вец кая 
па лі ты ка пе ра ся ля ла жы ха роў не вя лі кіх 

па сёл каў у вё скі. Сён ня Драз ды ўжо 
цал кам за рос лес, які ка лісь ці ату ляў 
ху тар.

— Ра сію лі чы лі бяз бож най. Ра сію лі чы
лі во ра гам. Не на ві дзе лі Ра сіі. Чап ля ла ся 
гэ тая са вец кая ўла да да ўсіх. І да кас цё
ла, і да ксян дзоў так са ма. 1 траў ня аба
вяз ко ва трэ ба бы ло па ве сіць чыр во ны 
сцяг. У нас так са ма ве ша лі, бо вель мі ба
я лі ся, ха ця жы лі на ху та ры ў ку стах. Хто 
там мог ве даць ці па ве сі лі, ці не! Ве ша лі. 
Ба я лі ся. Пры яз джа лі да нас іх нія па літ ру
кі, хва лі лі са вец кую ўла ду. Даў ней на сі лі 
дзе ра вяш кі на на гах. Ча сам не ка то рыя 
зды ма лі тыя бо ты і кі да лі ў па літ ру коў. Не 
лю бі лі, але жыць трэ ба бы ло.

Баць ка Час ла вы лі чыў ся ку ла ком. 
Меў 20 гек та раў по ля. Цэ лая сям’я ба
я ла ся, што са ве ты іх вы ве зуць у Сі бір. 
Бар ш чэў скіх не вы вез лі, ад нак са ве ты 
амаль за ка та ва лі ма ла до га баць ка ва га 
ка ня, яко га вель мі лю біў. З та го ча су 

Пра жы ла амаль ста год дзе пад Дру яй: 
„Я яш чэ не да ча ка ла ся сва бод най Бе ла ру сі” 
Яе Бе ла русь бы ла пад Поль ш чай, са вец кай і ня мец кай аку па цы яй і пад Са вец кім Са ю зам. Мя ня ла ся ўла
да, лю дзі, за ко ны на ват для яе ху та ра Драз ды, які зда ваў ся ёй бяс печ ным мес цам, бо ахоў ваў яго лес. 

Згэ туль бы ло 10 кі ла мет раў у Друю і амаль столь кі ж са ма да поль скаса вец кай мя жы, якая іш ла па ра
цэ Дзві не. ЧАС ЛА ВА БАР Ш ЧЭЎ СКАЯ на ра дзі ла ся ў 1922 го дзе пры ІІ Рэ чы Пас па лі тай.

ўсё па ча ло мя няц ца, бо вель мі па мя няў
ся баць ка Час ла вы.

— Зак рыў ся ў са бе. Ха дзіў та кі зас
му ча ны. Ра зу меў, што ад бы ва ец ца з на
мі, з Бе ла рус сю. Мой сва як за спя ваў 
пес ню: „Шы ро кая кра і на мая род ная, 
шмат у ёй ля соў, па лёў і рэк! Я ін шай 
та кой кра і ны не ве даю, дзе так воль на 
ды хае ча ла век”. Гэ та ра сій ская пес ня, 
але ён яе пабе ла ру ску за спя ваў. На 
во сем га доў яго за бра лі. Во сем га доў 
ад ся дзеў дзесь ці ў Лат віі ў тур ме.

Час ла ва за раз жы ве ў Ці леў ш чы не, 
вё сач цы ад да ле най ад Друі на адзі нац
цаць кі ла мет раў. Жон ка пля мен ні ка 
спа да ры ні Час ла вы жар туе, што 97га
до вая жан чы на амаль ні чо га не есць.

— Цё ця хі ба жы ве толь кі ма літ вай!

На дум ку спа да ры ні Час ла вы ме на
ві та ма літ ва з’яў ля ец ца спо са бам на 
даў га веч насць. У сва ім па кой чы ку пры 
фа тэ лі, на якім лю біць ся дзець, ста іць 
ра дыё. Ка лісь ці слу ха ла „Ра дыё Воль
ная Еў ро па”, а за раз „Ра дыё Сва бо да”.

— 96 га доў і яш чэ ле зу ў па лі ты ку, 
— смя ец ца. — Заў сё ды яш чэ хо чац ца 
неш та па слу хаць, да ве дац ца.

Ста ры аль бом са здым ка мі гэ та для 
яе вя лі кі скарб. Ад к ры ва ю чы яго, ус мі
ха ец ца і цёп ла ўспа мі нае род ных з фа
таг ра фій.

— Тут ма ёй ма мы брат і ся стра. „За ка
я ныя” бе ла ру сы бы лі. Брат ма мы яш чэ да 
вай ны пі саў та кія жар тоў ныя пес ні. Смя яў
ся з гэ тых „па ля каў”, якія не ўме лі раз маў
ляць паполь ску, а ха це лі га ва рыць. Яны 
іш лі су праць па ля каў. Нес ха дзі мыя бе
ла ру сы. Іх ксян дзы пры ву чы лі да бе ла ру
скас ці. Тут заў сё ды бы ла Бе ла русь. Якая 
тут Поль ш ча?! І за раз, каб ім прый ш ло ся 
вяр нуц ца ў сён няш нія ча сы, як яны б жы
лі? У жар ты прай ш ла Бе ла русь.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ
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Даў нодаў нень ка па гуль ваў я панад 
са мю сень кай гра ніч най па ла сой, 
па жві роў цы, што вя дзе з Ча ром хі 

ў Апа ку. І па даў ся я зноў ту ды. Спяр ша 
да ро га вя дзе ў Вуль куТэ ра хоў скую. А па
куль да вё скі, то па да ро зе мо гіл кі.

Ві кі пе дыя: „Воль ка Це ра хоў ская (па
поль ску: Wól ka Te re chow ska, папад ля ску: 
Vil ka) — вё ска ў Гай наў скім па ве це Пад ля
ска га ва я водз т ва Поль ш чы. Зна хо дзіц ца 
ў гмі не Ча ром ха. Уз гад ва ец ца ў вя лі как
ня скіх ін вэн та рах пад наз вай Воль ка 
— Ця рэ хі ў 1731 г. Да ку мэн ты 1786 го ду 
сьцьвяр джа юць пра іс на вань не дзьвёх 
вё сак — Воль кі і Ця рэ хаў. Пась ля Трэ ця
га па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай Ка ця ры на ІІ 
пе ра да ла Воль ку зь ін шы мі вё ска мі аме
ля нец ка га шля хоц ка га клю чу сям’і кня зя 
Га га ры на. У між ва ен ны пэ ры яд пры на ле
жа ла да гмі ны Вяр хо ві чы Бе рась цей ска га 
па ве ту Па ле ска га ва я водз т ва. 22 і 23 
жніў ня 1942 го ду нем цы па мар да ва лі 11 
мяс цо вых жы ха роў і са вец кіх пар ты за наў. 
У 19811984 га дах жы ха ры па бу да ва лі тут 
цар к ву сьв. Ган ны”. Цар коў ку па бу да ва лі 
на мо гіл ках. На мо гіл ках ца рыць ці шы ня, 
но вых ма гіл ма ла. Проз віш чы па кой ні каў 
на ук ці uk. Апош ні су фікс на во дзіць аса
цы я цыю з дзяр жа вай, якая ме на ві та ча ста 
паз на ча ец ца ты мі ж лі та ра мі — UK... Uni
ted Kin g dom — так мож на так са ма наз
ваць тое па той ба ко вае ка ра леў ства, дзе 
ўсе — роў ныя — па ко яц ца без зям ных 
страс цей.

Вуль куТэ ра хоў скую ка ля са ра ка га доў 
та му на ве даў быў Мі ко ла Гай дук па мар
ш ру це яго ных кра яз наў чых ван д ро вак. 
На пі саў быў ён абу раль на: „Князь же Во-
ло ди меръ въ кня женъи сво емъ мно гы го ды 
сру би по от ци сво емъ: сру би Бе ре стій и 
за Бе ре сті емъ сру би го родъ на пу стомъ 
ме сте на ри ца е момъ Льстне и на ре че имя 
ему Ка ме нецъ, за не бысть ка ме на зем ля. 
Създа же в немъ столпъ ка мень вы со тою 
17 са же ней по до бенъ удив ле нію всемъ 
зря щимъ на нь, и цер ковь по ста віи Бла-
го ве ще нія свя тыа Бо го ро ди ци и ук ра си 
ю ико на ми зла ты ми и съсу ды ско ва слу-
жеб ныа среб ре ны и еу ан ге ліе оп ра косъ, 
око ва но среб ромъ, апо столъ оп ра косъ, и 
па рам ья и събор никъ от ца сво е го ту то жъ 
по ло жи и крестъ въез д ви заль ный по ло жи. 
Та ко же и у Бель ску по уст рои цер ковъ 
ико на ми и кни га ми... І тут нех та скеп тыч на 
заў ва жыць, што па між гэ ты мі ча роў ны мі 
рад ка мі за пі су пад 1288 го дам у Іпа ці еў
скім ле та пі се і ма ле неч кай, бо ўся го з 58 
ну ма ра мі вё сач кай, што зна хо дзіц цаў трох 
кі ла мет рах на ўсход ад чы гу нач най стан
цыі Ча ром ха, ні чо га су поль на га быць не 
мо жа. За мест кі нуц ца ў спрэч ку, я і сам 
пад кі ну май му кры ты ку не абыякі до вад: 
Воль ка Це ра хоў ская ў пісь мо вых да ку
мен тах упер шы ню ўпа мі на ец ца пад 1786 
го дам, зна чыць амаль роў на паў ты ся чы 
год пас ля смер ці кня зя Ула дзі мі ра Ва сіль
ка ві ча (на ра дзіў ся ка ля 1230 г. — па мёр 
10 снеж ня 1288 г.), пра яко га як раз і га во
рыц ца ў гэ тым урыў ку. Ад нак ёсць ад на 
бяс с п рэч ная і фун да мен таль ная су поль
насць па між імі: ту тэй шая зям ля і ба га тае 
яе мі ну лае. На ват з гэ та га ка ва лач ка 
ле та пі су вы раз на вы ні кае, што ў дру гой 
па ло ве ХІ ІІ ста год дзя зем лі над ся рэд нім 
ця чэн нем Бу га і ў вяр хоў ях Нур ца, Нар вы 
і Ляс ной бы лі лад на за гас па да ра ны і гу ста
ва та, як на тыя ча сы, за се ле ны, бо ніх то ж 
у бяз люд най пу стэ чы не бу дуе га ра доў, 
не ах вя роў вае цэр к вам за ла тых іко наў 
і ся рэб ра на га лі тур гіч на га на чын ня ды ў ні
я кім вы пад ку лю дзям ма ла а ду ка ва ным не 
до рыць кніг. Пі шу пра гэ та не вы пад ко ва. 
У мі ну лым дзе ся ці год дзі ў на шай кра і не 
вый ш ла мно га кніг, бра шур, ар ты ку лаў 
пра наш рэ гі ён. На пі са лі іх та кія аў та ры, пе
рад проз віш ча мі якіх ста яць са мыя гуч ныя 
на ву ко выя зван ні пра фе са ра, да цэн та, 
док та ра. І боль шасць іх са ску ры вы ла
зіць, каб толь кі за цер ці ба га тае мі ну лае 
на шай зям лі ў ча сы пры на леж нас ці яе да 
Кі еў скай Ру сі і Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска
га. Па вод ле іх наш рэ гі ён быў су цэль най 
дзі кай пуш чай аж да ча соў да лу чэн ня яго 
да Ка ра леў ства Поль ска га ў 1569 го дзе. 
Гэ тыя іл жэ ву чо ныя няс лаў най гер каў скай 
эпо хі на ма га лі ся паз ба віць нас, бе ла ру
саў Бе ла сточ чы ны, спад чы ны па на шых 
прод ках, ім к ну лі ся пад рэ заць нам ка рэн ні 
на шай спрад веч най тут быт нас ці і на цы я

наль най са ма быт нас ці. На пе ра кор гэ тым 
па намша ві ні стам мы па він ны быць цвёр да 
ўпэў не ны ў сва ім спрад веч ным тут пра
жы ван ні. Ні якія ня го ды — на бе гі яц вя гаў 
і лі тоў цаў у ХХІ ІІ ста год дзях, та тар ская 
на ва ла 1241 і 1259 га доў, кры жац кія рэй
зы ў XIV ста год дзі, швед скі па топ у 16546 
га дах ці ін шыя, ужо паз ней шыя няш час ці 
— ні ко лі не змаг лі пе рар ваць, пе ра пы ніць 
на ша га тут жыц ця”.

Большменш у той жа час са вец кі друк 
ін фар ма ваў: „Па чы на ю чы з XI ст. і да на
шэс ця ман го лаў у 1223 г. по лаў цы (ку ма
ны) — на паў ван д роў нае пле мя цюр к ска га 
па хо джан ня — бы лі паў д нё вы мі су се дзя мі 
Ру сі. Ад сту па ю чы пад на по рам ман голь
скіх пол чыш чаў, по лаў цы шу ка лі пры тул ку 
ў су сед ніх зем лях. Част ка з іх асе ла на 
Бе рас цей ш чы не, ва ўла дан нях Да ні лы Га
ліц ка га і яго бра та Ва сіль кі... Па ла вец кія 
па се ліш чы не вы пад ко ва ўзнік лі на паў ноч
ных ру бя жах Ва лын ска га кня ства. З ча соў 
Ра ма на, Да ні ла ва га баць кі, зем лі гэ тыя 
ля жа лі спу сто ша ныя на бе га мі су се дзяў, та
му по лаў цаў вы гад на бы ло рас ся ліць там, 
ска ры стоў ва ю чы іх у якас ці зас ло ну ад ча
стых на па даў яц вя гаў і лі тоў цаў. Па ла вец
кія па се ліш чы раз мяш ча лі ся ў паў ноч най 
част цы Брэс ц ка га па ве та Гро дзен скай 
гу бер ні і ўва хо дзі лі ў Па ла вец кую во ласць. 
У 1926 г. Па ла вец кая во ласць бы ла лік ві
да ва на, а пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны 
вё скі Ста віш ча, По лаў цы і Вуль каЦе ра
хоў ская адыш лі да ПНР”. Так, вось, ме ла 
вы гля даць сі вое мі ну лае Вуль кіТэ ра хоў
скай...

А з ча го ж мо жа вы во дзіц ца наз ва вё
скі, наз ва Це ра хі ці памяс цо ва му Тэ ра хі? 
Ці пры нес лі яе по лаў цы з ней кай цюр к
скай мо вы? Мі ка лай Бай коў і Сця пан Нек
ра шэ віч у Бе ла ру ска-ра сій скім слоў ні ку 
вы во дзяць сло ва Це рах ад імя Ця рэн ція, 
гэ так са ма і Ка зі меж Ры мут. А апош ні яш чэ 
дае ін шую пад каз ку: te rech — niech luj, brzy

dal... Ад нак мож на па даз ра ваць, што гэ тая 
наз ва вы ра стае і з ін ша га ко ра ня, з та го ж 
са ма га, што і сло ва це рам, тэ рэм, ад якіх 
пай ш лі наз вы ту тэй шых вё сак Це рам кі і Тэ
ра мі скі. Це рам жа гэ та то е ж, што і ха ром, 
а ў на род най мо ве яно маг ло жар таў ді ва 
абаз на чаць і звы чай нень кае ся лян скае 
жы лое збу да ван не, якім маг лі наз ваць і бу
ду буд ні каў. І маг чы ма, што наз вы Тэ ра хаў 
і Вуль кіТэ ра хоў скай бы лі вы ве дзе ны ад 
ха так ко ліш ніх по лаў цаўбуд ні каў, што аб
жы ва лі мяс цо вую зя мель ку...

Мі ко ла Гай дук: „У між ва ен ны час Воль
ка сла ві ла ся вы ра бам бан дар кі. Боч кі, 
цэб ры, ка па ні, дзе жы, ба лей кі, бэль цы 
(шаф лі кі на сіць корм жы вё ле), бі ян кі 
(мас ла бой кі), куф ры з Воль кі сла ві лі ся па 
ўся му на ва кол лю. Ва зі лі іх на торг у Кляш
чэ лі, Бельск, Бранск, Ор лю, Вы со кае 
і ін шыя мяс цо вас ці. Каб прыд баць хоць 
якіне будзь грош, ез дзі лі ў Бе ла веж скую 
пуш чу да вы воз кі, на путь (чы гун ку), ха дзі лі 
да са мых цяж кіх зям ля ных ра бот. Усё ж 
жы лі бед на, ледзь ка нец з кан цом вя за лі”. 
І да лей: „Наш чад кі ко ліш ніх бон да раў ста лі 
па важ ны мі чы гу нач ні ка мі. Во дзяць і аб с лу
гоў ва юць цяг ні кі, пра цу юць у дэ по, даг ля
да юць путь. Але не па кі да юць яны і свае 
гас па дар кі, аб раб ля юць ста ран на зям лю, 
га ду юць шмат жы вё лы...”.

Маг чы ма, што збі ра лі ся яны ў воль ныя 
хві лі ны ў сва ёй вя ско вай кра ме ці ка ля кра
мы і аб мяр коў ва лі, між ін шым, ку ды ў свет 
па слаць за на ву кай сва іх дзя цей. Гэ так 
бы ло со рак га доў та му. Сён ня Вуль каТэ
ра хоў ская пры ціх ла, яе ра ней шыя гас па
да ры пе ра ся лі лі ся ў па той ба ко вае ка ра
леў ства по бач вё скі, а іх наш чад кі знай ш лі 
са бе мес ца ў шы ро кім вон ка вым све це. 
Ня ма тут сля доў су час на га гас па да ран ня, 
а і від не ка то рых бу дын каў па каз вае, што 
мяс цо вая пры ро да ад ва ёў вае свае па зі
цыі, стра ча ныя ка лісь у зма ган ні з па ла вец
кі мі пер ша па ся лен ца мі...

Ка ля кі ла мет ра за Вуль кайТэ ра хоў
скай рас хад ныя да ро гі і ад на з іх, па вод ле 
да рож на га па ка заль ні ка, вя дзе ў Па гу лян
ку. Па даў ся і я па той да ро зе, але на чар го
вых ро ста нях, ужо ана нім ных, апа са ю чы ся 
заб лу кац ца ў ляс ных ла бі рын тах, па даў ся 
я ў на прам ку тае жві роў кі, што пра ляг ла 
амаль па дзяр жаў най поль скабе ла ру скай 
гра ні цы. Але за ін т ры га ваў мя не та по нім 
Па гу лян ка. Агуль на слоў ні кі пад каз ва юць, 
што гэ тае сло ва аба зна чае або пра гул ку, 
або ве ча рын ку з гу лян нем. Але мне тыя 
мяс ці ны не па да лёк Вуль кіТэ ра хоў скай 
не над та аса цы ю юц ца з гу лян ня мі. Стаў 
я кор пац ца ў се ці ве, ці гэ тая наз ва не мае 
ба га цей ша га зна чэн ня. І ўда ло ся: „Яш чэ 
ў не да лё кім мі ну лым наз ва Па гу лян ка бы
ла да во лі па пу ляр най ся род най мен няў на
се ле ных пун к таў Бе ла ру сі. Най час цей сло
ва па гу лян ка ўжы ва ла ся ў якас ці наз вы 
ху та роў. У ця пе раш ні час усё менш і менш 
за ста ец ца ху та роў, а ра зам з імі па сту по ва 
ады хо дзіць у гі сто рыю і гэ та най мен не. Ім к
нен не раст лу ма чыць па хо джан не ці ка ва га 
і про ста га на пер шы по гляд та по ні ма пры
во дзіць да па мыл ко вых эты ма ло гій. Так, 
па вод ле на род най эты ма ло гіі, ча ста наз ву 
Па гу лян ка звяз ва юць з мес цам, дзе ад
бы ва лі ся ве ча рын кі, гу лян кі. Ад нак та кое 
тлу ма чэн не з сап раў д най эты ма ло гі яй не 
мае ні я кай су вя зі, як не звя за ны не пас рэд
на гэ ты та по нім і са зна чэн нем пра гул ка, 
якое зас вед ча на ў су час ных тлу ма чаль ных 
слоў ні ках пры сло ве па гу лян ка. На са май 
спра ве раз гад ку наз вы трэ ба шу каць 
у ды я лек т най мо ве, і звя за на гэ та наз ва 
са ста ра жыт най сі стэ май зем ля роб ства. 
У на ро дзе пра ча со ва ня вор ную зям лю, 
якая ля жа ла ў аб ло зе, га ва ры лі, што яна 
гу ляе. Зям лю, якая ад па чы ва ла пад па рам, 
на зы ва лі па гу ляў шай. Па гу лян кай на зы ва
лі ся і па лі, якія не ка лі ўяў ля лі пуст ку, ца лі
ну. Ху та ры і вё скі, што з’яў ля лі ся на та кіх 
мес цах, пе рай ма лі іх наз ву”. Эты ма ла гіч ны 
слоў нік ру скай мо вы Мак са Фас ме ра 
сло ва гу ляць пры мяр коў вае да лі тоў ска
га gu liu, gu le ti — ля гаць у пас цель, пры
лег чы... А се ці ва пад кі ну ла і яш чэ ін шае 
тлу ма чэн не: „Яш чэ ад на наз ва, звя за ная 
з мяс цо вас цю — Па гу лян ка. Яна па хо дзіць 
ад сло ва, якім абаз на ча лі мес ца ў го ра дзе, 
ад ве дзе нае пад про даж (рас чыш ча нае 
ля да), дзе мож на са бе выб раць уча стак. 
Вя лі кая Па гу лян ка бы ла ад ной з са мых 
ра скош ных ву ліц у Віль ні, на пры клад”. Але 
па куль Віль ню збу да ва лі, то вы ся ка лі пад 
па бу до ву ля ды, стаў ля лі на іх бу ды і г.д. 
Та па ні мія на шых мяс цо вас цей пад каз вае, 
што яны аб жы ва лі ся руп лі вай пра цай на
шых пер ша па ся лен цаў...

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

Пра гул ка 
на мя жу

 Цар коў ка на мо гіл ках 
у Вуль цы-Тэ ра хоў скай
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

100 гадоў з дня 
П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

фармавання трэцяга Урада БНР

У Бе ла ру сі іс нуе да во лі прэ стыж ны Мін скі 
дзяр жаў ны лін г ві стыч ны ўні вер сі тэт (МДЛУ). 
Зда ец ца, што ў кра і не, дзе афі цый на іс нуе 
двух моўе, да дзе нае вну му сіць пад к рэс лі
ваць гэ тую бе ла ру скую асаб лі васць. Ад нак, 
ка лі за зір нуць на сайт уні вер сі тэ та, які мес
ціц ца па ад ра се www.mslu.by/by, то мож на 
ўба чыць, што та ко га не іс нуе.

Папер шае, вель мі дзіў на, што да дзе ны 
сайт мае ўся го толь кі ча ты ры моў ныя вер сіі 
— ан г лій скую, ру скую, бе ла ру скую і кі тай
скую. І гэ та пры тым, што ўні вер сі тэт пра па
нуе на ву чан не не толь кі ан г лій скай і кі тай
скай, якія ёсць за меж ны мі для Бе ла ру сі, але 
і ня мец кай, фран цуз скай, іс пан скай, пар ту
галь скай, іта льян скай, швед скай, поль скай, 
га лан д скай, ка рэй скай, япон скай, араб
скай, ту рэц кай, пер сід скай, вен гер скай, лі
тоў скай, фін скай, іў ры ту і ўрду.

Падру гое, бе ла ру ская вер сія сай та 
на сам рэч та кой не з’яў ля ец ца зза та го, 
што пабе ла ру ску на ёй па да юц ца толь кі 
за га лоў кі руб рык, пад руб рык і мно ства 
па а соб ных тэк стаў. „Стра ни ца не име ет 
пе ре во да на те ку щий язык. Отоб ра же на 
рус ская вер сия. The pa ge has no tran s la
tion in to the cur rent lan gu a ge. Dis p la y ed 
rus sian ver sion”, — та кое тлу ма чэн не да ец
ца амаль паў сюд на ў бе ла ру скай вер сіі. 
Пры гэ тым ула даль ні кі сай та на столь кі 
няд бай на ста вяц ца да сва ёй пра цы, што 
не пры бі ра юць гэ ты над піс, ка лі ста рон ка 
ўсё ж зай мее пе ра клад. На пры клад як на 
ста рон цы, якая пабе ла ру ску рас па вя дае 
пра гі сто рыю ўні вер сі тэ та. Да рэ чы, гэ тая 
ста рон ка ад на з неш мат лі кіх у бе ла ру
скай вер сіі, дзе з тэк стам мож на аз на ё міц
ца на бе ла ру скай мо ве. Ад туль мы мо жам 
да ве дац ца, што „сён ня МДЛУ — вя ду чая 
на ву чаль ная ўста но ва па пад рых тоў цы вы
со как ва лі фі ка ва ных пе ра клад чы каў, вык
лад чы каў дзвюх за меж ных моў, спе цы я лі
стаў па між куль тур най ка му ні ка цыі”.

Ак ра мя та го, што да дзе ны ўні вер сі тэт 
на ву чае мно ству за меж ных для гра ма дзян 
Бе ла ру сі моў, ён так са ма дае гра ма дзя
нам ін шых кра ін маг чы масць вы ву чыць 
бе ла ру скую і ру скую. Пра на ву чан не там 
пер шай дзяр жаў най мо ве пад час лет ня га 
пе ры я ду ў так зва най „Лет няй шко ле бе
ла ру саз наў ства” па ве дам ляе на ват сайт 
Згур та ван ня бе ла ру саў све ту „Баць каў
ш чы на”, які пе рад ру ка ваў па ве дам лен не 
з сай та МДЛУ. „Мы зап ра ша ем вас на ін
тэн сіў ны курс бе ла ру скай мо вы. Пра цяг
ласць кур су — 2 тыд ні. Мы на ву чым вас 
га ва рыць пабе ла ру ску або ўда ска на лім 
ва шы на вы кі, а так са ма да дзім ас ноў ныя 
тэ а рэ тыч ныя звест кі па бе ла ру скай мо ве 
і куль ту ры”, — пі шуць ула даль ні кі сай та 
ў руб ры цы „Лет нія моў ныя шко лы”.

На сай це сцвяр джа ец ца, што куль тур ная 
пра гра ма да дзе най шко лы па бе ла ру скай 
мо ве ўклю чае эк скур сіі па гі ста рыч ных мяс
ці нах Мін ска і Бе ла ру сі, на вед ван не му зе яў 
і ін шых куль тур ных і аду ка цый ных уста ноў 
го ра да, су стрэ чы з дзе я ча мі бе ла ру скай 
на ву кі, не фар маль ныя сяб роў скія су стрэ чы 
са сту дэн та мі — нось бі та мі бе ла ру скай мо
вы. „Вы змо жа це лепш спаз наць Бе ла русь, 
яе куль ту ру, гі сто рыю і жы ха роў, а так са ма 
пра вес ці не за быў ны час з но вы мі зна ё мы мі 
з ін шых кра ін. На пра ця гу кур су вы мо жа це 
заў сё ды раз ліч ваць на да па мо гу і пад трым
ку на шых вык лад чы каў і ва лан цё раў”, — па
ве дам ля ец ца там і ад зна ча ец ца, што та кое 
на ву чан не каш туе 100 еў ра, але пра езд, 
пра жы ван не, хар ча ван не, рэ гіст ра цый ны 
збор, ме ды цын ская стра хоў ка ап лач ва юц
ца да дат ко ва.

Цяж ка ска заць, якім чы нам здо ле юць 
доб ра на ву чыць бе ла ру скай мо ве за меж ні
каў у МДЛУ, але зва жа ю чы на сайт уні вер сі
тэ та, па зна ёміц ца з усім яго зме стам пабе
ла ру ску на ву чэн цам бу дзе не маг чы ма.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Знач насць гэ тай маш таб най па дзеі 
цяж ка пе ра а ца ніць. У най ноў шай гі
сто рыі на шай кра і ны мес ца Пер ша га 

з’ез да бе ла ру саў све ту, склі ка на га з іні цы
я ты вы ЗБС „Баць каў ш чы на”, зна хо дзіц ца 
ў ад ным шэ ра гу з ат ры ман нем не за леж
нас ці і ад наў лен нем за ба ро не най на цы я
наль най сім во лі кі.

Га лоў най ідэ яй Пер ша га з’ез да бы лі не
за леж насць і на цы я наль нае ад ра джэн не. 
Га лоў най тэ май — дзяр жаў нае бу даў ні
цтва Бе ла ру сі. Ця гам трох дзён бе ла ру сы 
з роз ных кра ін дзя лі лі ся ўспа мі на мі, дос
ве дам, сва ім ба чан нем бу ду чы ні Бе ла ру сі, 
аб мяр коў ва лі праб ле мы раз віц ця ўза е ма
ад но сі наў Бе ла ру сі з яе амаль ча ты рох мі
льё най ды яс па рай, вы ра ша лі пы тан ні аб 
пад т рым цы за меж ных су ро дзі чаў, аб мяр
коў ва лі на кі рун кі пра цы Згур та ван ня бе ла
ру саў све ту „Баць каў ш чы на”.

Прад стаў ні цтва на З’ез дзе ме лі ўсе дэ
мак ра тыч ныя гра мад скія сі лы Бе ла ру сі, 
дзяр жаў ныя струк ту ры, тыя бе ла ру сы за
меж жа, кан так ты з які мі за са вец кім ча сам 
бы лі за ба ро не ныя, а так са ма бе ла ру сы 
за меж жа, якія зай ме лі та кі ста тус праз 
па дзел Са вец ка га Са ю за на не за леж ныя 
рэс пуб лі кі.

Ад крыў З’езд на род ны пісь мен нік Бе
ла ру сі, прэ зі дэнт Згур та ван ня бе ла ру саў 
све ту Ва сіль Бы каў. Дру гім вы сту паў 
Стар шы ня Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ста ніс лаў Шуш ке віч. Да клад 

25 га доў та му ад быў ся Пер шы з’езд бе ла ру саў све ту

ад імя су свет най бе ла ру скай су поль нас ці 
за чыт ваў ві цэпрэ зі дэнт Ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі Ра дзім Га рэц кі. Ся род дэ ле га таў 
З’ез да — мі ністр за меж ных спраў Пётр 
Краў чан ка, на мес нік стар шы ні Са ве та Мі
ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі хась Дзям
чук, мі ністр ін фар ма цыі і дру ку Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ана толь Бу тэ віч, на род ны па эт, 
стар шы ня ка мі сіі Вяр хоў на га Са ве та па 
куль ту ры, аду ка цыі і за ха ван ні гі ста рыч най 
спад чы ны Ніл Гі ле віч, рэ дак тар га зе ты 
„Бе ла рус”, адзін з най вя до мых дзе я чаў Бе
ла ру ска га за меж жа Ян Зап руд нік, кі раў нік 
Бе ла ру ска га ін сты ту ту на ву кі і ма ста цтва 
ў НьюЁр ку Ві таўт Кі пель. На З’езд бы лі 
за про ша ныя най больш вя до мыя і зас лу жа
ныя пе рад Бе ла рус сю лю дзі. Гэ та ты ся ча 
дэ ле га таў і больш за дзве сот ні гас цей!

Ма ста кі Бе ла ру сі пры да па мо зе Мі ні
стэр ства куль ту ры зла дзі лі ў Па ла цы ма
ста цтва вя лі кую вы ста ву з удзе лам ма ста
коў з бе ла ру ска га за меж жа. З да па мо гай 
Мін скіх га рад скіх ула даў го рад быў уп ры

го жа ны пла ка та мі і афі ша мі з ві тан ня мі да 
ўдзель ні каў З’ез да, а бу ды нак Опер на га тэ
ат ра, дзе пра хо дзі ла ме ра пры ем ства, быў 
аз до бі лі Ку па ла вы мі сло ва мі: „На Сход! На 
Усе на род ны Сход!”. Ура чы стас ці ў ме жах 
куль тур най пра гра мы З’ез да прай ш лі ў На
ваг рад ку, Няс ві жы, Лі дзе, Бар ку ла ба ве 
(Ма гі лёў ш чы на) і ін шых мес цах.

З’езд стаў пер шым вя лі кім ме рап ры ем
ствам, у ажыц цяў лен ні яко га бра лі су мес ны 
па ры тэт ны ўдзел гра мад скія сі лы і дзяр жаў
ныя ўла ды. Гэ та ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 
шчыль най суп ра цы ў ар га ні за цыі ме ра пры
ем стваў, якія па пя рэд ні ча лі Пер ша му з’ез ду 
— Уста ноў чай кан фе рэн цыі па ар га ні за цыі 
Згур та ван ня бе ла ру саў све ту „Баць каў ш
чы на” ў ве рас ні 1990 го да, ства рэн ні Ар га ні
за цый на га ка мі тэ ту па пад рых тоў цы З’ез да 
ў лі пе ні 1992, а так са ма Пер ша га схо да 
бе ла ру саў бліз ка га за меж жа ў снеж ні 1992 
го да. У тым са мым го дзе Са вет Мі ніст раў 
Бе ла ру сі пры няў спе цы яль ную па ста но ву 
„Аб пы тан нях дзей нас ці ЗБС «Баць каў

ш чы на»”. Мі ні стэр ства за меж ных спраў 
да па ма га ла ар га ні за та рам З’ез да шу каць 
кан так ты за ход ніх эміг ран таў. Мі ні стэр ства 
ін фар ма цыі і дру ку па спры я ла вы дан ню 
кніг Ві таў та Кі пе ля, Ар ка дзя Смо лі ча і Юрыя 
Ту рон ка, а так са ма да ло доб рую рэк ла му 
па дзеі. Гос ці і дэ ле га ты З’ез да ат ры ма лі 
бяс п лат ныя ві зы на ўезд.

Пер шы з’езд бе ла ру саў све ту стаў пер
шым рэ аль ным кро кам і вя лі кім пра ры вам 
у спра ве кан са лі да цыі бе ла ру скай на цыі. 
Ура чы стай свя точ най суст рэ чай з бра та мі 
і сёст ра мі пас ля доў га га рас стан ня. Вя лі
кім Схо дам, аб якім пра ро чыў Пяс няр.

Неў за ба ве Са вет Мі ніст раў зац вер дзіў 
Дзяр жаў ную пра гра му „Бе ла ру сы ў све це” 
і ства рыў Ка ар ды на цый ны са вет па спра
вах бе ла ру скай ды яс па ры пры ўра дзе. І ха
ця не спраў дзі лі ся ап ты мі стыч ныя спа дзе
вы на тое, што дзяр жа ва на да лей бу дзе 
толь кі па ска раць раз віц цё су пра цоў ні цтва 
з бе ла ру скім за меж жам, рас п ра ца ва ны 
ЗБС „Баць каў ш чы на” „За кон аб бе ла ру
сах за меж жа”, які на дзя ляе прад стаў ні коў 
бе ла ру скай ды яс па ры юры дыч ным ста ту
сам, праз двац цаць га доў усё ж та кі быў 
пры ня ты. Згур та ван не бе ла ру саў све ту 
„Баць каў ш чы на” у сва ей дзей нас ці пара
ней ша му кі ру ец ца прын цы па мі і ідэ а ла мі, 
якія да па ма га юць бе ла ру сам не зва жа ю чы 
на ўсе спрэч кі, збі рац ца ра зам. Чвэрць 
ста год дзя З’ез ды бе ла ру саў све ту рэ гу
ляр на пра хо дзяць ў Мін ску і пра цяг ва ю чы 
аказ ваць уп лыў на жыц цё бе ла ру саў і на 
Баць каў ш чы не, і за мя жой.

Ін фар ма цый ны цэнтр 
МГА „ЗБС „Баць каў ш чы на”

У гэ тым вы пу ску ка лен да ра пра тое, як 
фар ма ва лі ся ўра ды Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі ў 1918 го дзе, якія асо бы ў іх ува
хо дзі лі і як склаў ся іх да лей шы лёс.

Пер шы ка бі нет БНР іс на ваў да 14 траў ня 
1918 го да, ка лі Ра да БНР да ру чы ла Ра ма ну 
Скір мун ту ўтва рэн не дру го га Ура да. У той 
са мы дзень быў ство ра ны ка а лі цый ны Прэ
зі ды ум Ра ды БНР на ча ле з но вым стар шы
нёй Ра ды — Язэ пам Лё сі кам.

З 14 траў ня да 9 лі пе ня 1918 пер шы На
род ны сак ра та ры ят іс на ваў як пе ра ход ны 
Урад БНР да ўтва рэн ня но ва га ка бі не та. 
Пас ля ад ста вак дзе вя ці на род ных сак ра та
роў пер шы склад На род на га Сак ра та ры я та 
ста лі на зы ваць „Ра даю пя цёх”. У яе ў траў ні 
1918 го да ўва хо дзі лі: стар шы ня На род на га 
сак ра та ры я та, на род ны сак ра тар між на род
ных і ўнут ра ных спраў Язэп Ва рон ка, на род
ны сак ра тар ас ве ты і на цы я наль ных спраў 
Ар кадзь Смо ліч, на род ны сак ра тар юсты
цыі і кі раў нік спраў На род на га сак ра та ры я
та Ля вон За яц, на род ны сак ра тар фі нан саў 
і хар ча ван ня Пёт ра Крэ чаў скі, на род ны сак
ра тар на род най гас па дар кі і зем ля роб ства 
Ян ка Се ра да. Да 9 лі пе ня кан фі гу ра цыя „Ра
ды пя цёх” змя ні ла ся: з яе вый шаў Ар кадзь 
Смо ліч, а па са ду на род на га сак ра та ра ас ве
ты за няў Ка стусь Еза ві таў.

9 лі пе ня 1918 го да быў зац вер джа ны аса
бо вы склад дру го га Ура да БНР пад кі раў ні
цтвам Ра ма на Скір мун та. У склад но ва га ка
бі не та ўвай ш лі: Скір мунт — стар шы ня Сак
ра та ры я та і сак ра тар між на род ных спраў, 
Кіп ры ян Кан д ра то віч — сак ра тар унут ра ных 
спраў, Ста ніс лаў Хржан стоў скі — сак ра тар 
фі нан саў, Ра дас лаў Аст роў скі — сак ра тар 
ас ве ты і Па вал Аляк сюк — за гад чык спра ва
мі. Ле гі тым насць но ва га На род на га сак ра та
ры я та не прыз на ваў, ад нак, Язэп Ва рон ка 
і шэ раг яго пап леч ні каў. 20 лі пе ня 1918 го да 
Ра ман Скір мунт пай шоў у ад стаў ку з па са
ды стар шы ні ўра да.

22 лі пе ня 1918 го да быў сфар ма ва ны трэ
ці Урад БНР, які ўзна ча ліў Ян ка Се ра да.

Лёс сяб роў ура да БНР склаў ся пароз
на му. Тыя, хто паз ней вы е ха лі ў эміг ра цыю, 
знай ш лі апош ні спа чын там. Тыя, хто за ста
лі ся на ра дзі ме, усе бы лі фі зіч на вы ніш ча ны 
са вец кім ста лін скім рэ жы мам.

Пёт ра Крэ чаў скі па мёр у Пра зе ў 1928 
го дзе, па ха ва ны на са мых вя до мых у Чэ хіі 
Аль шан скіх мо гіл ках.

Ге не рал Кіп ры ян Кан д ра то віч па мёр сва
ёй смер цю ў 1932 го дзе ў ма ён т ку Па га род
на (Во ра наў скі ра ён). Яго па ха ва лі там жа, 
паз ней, у наш час, пе ра па ха ва лі ў Во ра на ве 
ка ля пра ва слаў най цар к вы. Лід скія гра мад
скія ак ты ві сты ўша ноў ва юць яго па мяць.

Ля вон За яц быў за ка та ва ны НКВД у тур
ме го ра да Уфа (ста лі ца ця пе раш ня га Баш
кар ста на) у 1935 го дзе.

Ар кадзь Смо ліч рас ст ра ля ны ў Ом ску 
ў 1938 го дзе.

Ра ман Скір мунт рас ст ра ля ны са ве та мі 
ў 1939 го дзе ў ва ко лі цах род на га Па рэч ча 
(Пін скі ра ён). Пе ра па ха ва ны паз ней у Па
рэч чы, пат ры ё ты ўша ноў ва юць яго па мяць.

Язэп Лё сік па мёр у тур ме ў Са ра та ве (Ра
сія) у 1940 го дзе. Мес ца яго па ха ван ня да гэ
туль не вя до мае.

Ян ка Се ра да згі нуў без ве стак пас ля 19 
лі ста па да 1943 го да пас ля выз ва лен ня з са
вец ка га кан ц ла ге ра.

Ка стусь Еза ві таў па мёр ці рас ст ра ля ны 
ў мін скай тур ме НКВД у 1946 го дзе. Мес ца 
па ха ван ня не вя до мае.

Язэп Ва рон ка вы е хаў у ЗША, па мёр у Чы
ка га ў 1952 го дзе. Па ха ва ны там на пра ва
слаў ных мо гіл ках.

Па вал Аляк сюк ад бе ла ру скай ідэі ады
шоў, у 1920я га ды зай маў ся ад ва кац кай 
прак ты кай у На ваг рад ку.

Ра дас лаў Аст роў скі пра жыў даў жэй ін
шых. Пас ля за кан чэн ня Дру гой су свет най 
вай ны, ра ту ю чы ся ад са ве таў, спяр ша ўцёк 
у За ход нюю Ня меч чы ну, а ў 1956 го дзе вы е
хаў у ЗША, па мёр у 1976 го дзе.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
На здымку: Стар шы ня трэ ця га Ура да БНР Ян ка Се ра да
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Не пра во дзіш ча су бе стур-
бот на, усё ду ма еш пра кам форт сям’і. Гро шы 
за ро біш ма лан ка ва, ды ні чо га не ад к ла дзеш. 
Больш кан цэн т ра цыі на фір ме. Пе ра ка на еш-
ся, што не ўсе дзей ні ча юць „фэр” (лепш мець 
сум лен ных во ра гаў, чым няш чы рых сяб роў). 
З 26.07. шы куй ся на не за быў ную ім п рэ зу.
(21.04. — 21.05.) Ка лі за вель мі скан цэн т ру-
еш ся на зда бы ван ні гро шай, мо жаш стра ціць 
важ ней шае. Ка хан не сту кае ў дзве ры раз-по-
раз. Час на сур’ ёз ныя раз мо вы, ана лі зы і па-
ляп шэн не ад но сін у па ры. Мо жаш за ра біць 
гро шы, аб якіх і не ма рыў (іг рай!). Маг чы мае 
но вае ка хан не ча кае ця бе 25-29.07.
(22.05. — 22.06.) Мо жаш спа дзя вац ца па вы-
шэн ня. Бу дуць на леж на ацэ не ны твой спрыт, 
ін тэ лі ген т насць, ад ва га. На го ды за ра біць да-
дат ко выя гро шы. Ды ас це ра гай ся, каб не 
стра ціць та го, што за ра біў (не іг рай!). Але па-
чы на ю чы з 26.07. за ду мы мо гуць быць ня вар-
тыя рэ а лі за цыі. З 24.07. (да 30.07.) схо чаш 
зда быць чы ёсь ці сэр ца, але прый дзец ца моц-
на зма гац ца з са пер ні кам. 24-27.07. мо гуць 
быць нес па дзя ва ныя вы дат кі.
(23.06. — 23.07.) Мо жаш раз ліч ваць на апе ку 
і пад трым ку сяб роў. За тое з ад ным сяб рам 
бу дуць тур бо ты. Ад мо віш ся ад пра ек таў, якія 
лі чыў ра ней важ ны мі. Не схо чаш пра ца ваць 
з кім сь ці, да ка го стра ціў да вер. 22-24.07. 
пры дас ца та бе не раз да па мо га сяб роў. 
Пры пра па но вах но вай пра цы (асаб лі ва 23-
27.07.) доб ра іх пра а на лі зуй; не най леп шы 
час на раз мо вы з шэ фам пра па вы шэн не.
(24.07. — 23.08.) Ты здоль ны да та го, каб пе-
ра маг чы лю быя пе раш ко ды. За ся родзь ся ад-
нак най больш на са бе і сва ім пар т нё ры. Тым 
больш, што ча ка юць ця бе не зям ныя жар с ці! 
Хоць не па ра зу мен ні і ін т ры гі ў сям’і мо гуць 
да вес ці да сур’ ёз на га кан ф лік ту. 26-28.07. 
не пад дай ся «цу доў на му» мо ман ту і не ідзі 
за да ёл ка. 26-28.07. лепш не пад піс вай ні я кіх 
да моў. З 24.07. (да 30.07.) твая цяр п лі васць 
бу дзе пад да дзе на вып ра ба ван ню.
(24.08. — 23.09.) Маг чы мыя свар кі на пра-
цы, асаб лі ва з Іль ва мі. Ды раз д раж не насць 
пой дзе на спад. З 27.07. твае ге ні яль ныя ідэі 
за хо пяць усіх, а най больш твай го пар т нё ра. 
22-24.07. пры хіль ныя та бе чы ноў ні кі і асо-
бы на вы со кіх па са дах. 25-29.07. ра зум ныя 
выс но вы з чу жых па мы лак. Па ду лад ным яс на 
і кан к рэт на па да вай за га ды, бо бу дзе цяж ка 
асаб лі ва пас ля 26.07.
(24.09. — 23.10.) Не на ма гай ся на ней кія 
ам біт ныя ме ра пры ем ствы, лепш ад па чы вай. 
Воль ныя Ша лі мо гуць пе ра ка нац ца, што 
ідэ а лаў ма ла хо дзіць па све це, а ўя ва пры га-
жэй шая ад рэ аль нас ці. Не вы да вай, па куль 
не за ро біш! 22-24.07. дып ла ма тыя пры ня се 
пос пех. 24-27.07. мо жаш ад чуць са мо ту.
(24.10. — 22.11.) Моц на за ан га жу еш ся ў важ-
ныя ме ра пры ем ствы. Бу дзеш бун та вац ца су-
праць усіх аб ме жа ван няў. Доб ры на строй, 
ра ман тызм. Зва жай на праб ле мы з нут ром. 
23-27.07. Скар пі ё ны, якіх жыц цё ў па ры бы ло 
пек лам, мо гуць ра шыц ца на во лю (неў за ба ве 
но вае шчас лі вае ка хан не) 22-24.07. ат ры ма-
еш зас лу жа ную ўзна га ро ду. 25-29.07. паз на-
ё міш ся з но вы мі сяб ра мі; бу дзеш схіль ны да 
гвал тоў ных рэ ак цый. 23-27.07. піль нуй ся ад 
«ужы вак», бо мо гуць вяр нуц ца кеп скія звыч кі.
(23.11. — 22.12.) 22-24.07 спраў на афор-
міш кож ную спра ву ва ўста но вах. 23-27.07. 
не зра бі яко гась глуп ства і не страць тва ру. 
23-27.07. не страць вя лі кай су мы гро шай; 
тры майся зда лёк ад азар ту, не бя ры крэ ды-
таў, а асаб лі ва «хві лё вак».У па чуц цях пат ра бу-
еш до ка заў! Ма еш шан цы на па вы шэн не. Ад-
к ры ва юц ца рэд кія шан цы. Ды дай са бе шанц 
кры ху па ле на вац ца і ўрэш це ад па чыць!
(23.12. — 20.01.) Ад ва га, прад п ры маль-
насць. Да 25.07. паз бя гай па да рож жаў і кан-
так таў з чу жа зем ца мі. 25-29.07. мо жа ця бе 
тра піць стра ла Аму ра. Дбай пра доб рую 
ат мас фе ру ў сям’і. Твае пра ек ты ста нуць на-
бі раць це ла.
(21.01. — 19.02.) Ас це ра гай ся кан ф лік таў, 
бо мо жаш стра ціць важ ны кан такт. Да 25.07. 
маг чы мыя фі нан са выя за ві ра ван ні. На шчас-
це зной дзеш раз вяз ку і ўсё вер нец ца да 
нор мы. Шмат спраў уба чыш у ін шым свят ле. 
З 26.07. (да 30.07.) вя лі кі пос пех у кам па ніі. 
26-28.07. да ро гі не ка то рых Ва да ле яў з іх па-
рай мо гуць ра зыс ці ся.
(20.02. — 21.03.) Будзь спа кой ны і абач лі-
вы. 22-24.07. мо жаш ку піць фай ныя і не да-
ра гія рэ чы з адзен ня. Але 23-27.07. схо чаш 
на быць штось ці, на што та бе, на жаль, мо жа 
не ха піць срод каў. 25-29.07. вар та ад на віць 
ся мей ныя су вя зі і ад чуць бліз касць з сап раў д-
ны мі сяб ра мі. Са мот ную Ры бу не аб мі не стра-
ла Аму ра.

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

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

„егі пец кая” опе ра Вер дзі = 22 _ 13 _ 
23 _ 9 _;
да і пас ля Клін та на = 3 _ 24 _ 20 _;
доў гі вы со кі зем ля ны на сып = 16 _ 7 
_ 18 _;
руч ное пры ста са ван не для аб мах ван
ня ў ду ха ту = 10 _ 11 _ 25 _ 4 _;
хі міч ны эле мент нр 53 = 17 _ 1 _;
ін’ ек цыя = 19 _ 21 _ 2 _ 8 _;

1.

2.
3.

4.

5.
6.

не вя лі кая ляс ная пту шач ка, якая во
дзіц ца ў... гмін най мяс цо вас ці між Ор
ляй і Нар вай = 6 _ 5 _ 14 _ 15 _ 12 _.

(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 26 ну ма ра
Ма не та, воўк, штат, па пу ас, уп ра ва, ка

бы ла, Гай наў ка.
Ра шэн не: Атаў ка — се ну пры баў ка.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне 

Дэм’ я нюк з БельскаПадляшскага.

7.

ЧАС СКА ЗАЦЬ ПРАЎ ДУ 
(за кан чэн не)

Вы сту па ю чы су праць на ган ным між люд скім ад но сі нам на рэ а бі
лі та цый ным ад дзя лен ні я ра зу меў, што па чы наю су тыч ку быц цам 
Дон Кі хот з вет ра ка мі — адзін су праць уся му ад дзя лен ню. З дру го
га бо ку я не мог да зво ліць, каб хтось ці сваю гразь змы ваў ма ім доб
рым імем. Мае раз мо вы з ар ды на та рам і на мес ні кам ды рэк та ра па 
ме ды цын скіх спра вах, праў да, не вы ра шы лі праб ле мы, але да лі 
па зі тыў ны вы нік. Скан дал пры ціх. У па ла це кам па ньё ны па ча лі аку
рат на ся бе па во дзіць. На ват ста лі ўсмі хац ца. Але бы ла гэ та фаль
шы вая ўсмеш ка, кры ва душ ная. Чар го вы ўдар я ат ры маў ад тэ ра
пеў т кі, якая апе ка ва ла ся на шай па ла тай. Гэ тая на вон ка вы вы гляд 
даб ра дзей ная істо та аб ві на ва ці ла мя не ў тым, што я яе на вы зы ваў 
і са сля за мі ў ва чах пай ш ла да мед сяст ры па ад дзя лен ні на скар
гу. Гэ тая, не ра заб раў шы ся ў спра ве, пры бег ла ў па ла ту і на па ла 
на мя не быц цам кар шун на ку ры цу. Нез дар ма ў на ро дзе ка жуць: 
«Дзе д’я бал не змо жа, туды ба бу паш ле». Так бы ло і гэ тым ра зам. 
Тэ ра пеў т ка па ча ла рас па вя даць па ад дзя лен ні, які з мя не ня год нік, 
што шу каю пры чы ны для сва рак і скан да лаў. Ёй да лі ве ру. Мя не 
абы хо дзі лі быц цам пра ка жо на га. Не мог я з гэ тым па га дзіц ца. Рас
ст ро і лі маю нер во вую сі стэ му, ру кі па ча лі дры жаць, уна чы зры ваў
ся. Ці гэ та бы ло нар маль на хво ра му з аб ме жа ван ня мі па цы ен ту? 

Я да вя раў „сва ім” ле ка рам з гай наў скай ля чэб ні цы, ад каз ва ю чы ся 
ад са на то рыі ў Гал да пе. А што вы нік ла? Скан дал. І гэ та як раз зда
ра ец ца ў пуб ліч ным шпі та лі, які быў ча ты рох к рат ным фі на лі стам 
га зе ты „Жэч пос па лі та” ў рэй тын гу „Бяс печ ны пуб ліч ны шпі таль”. 
Трэ ба ска заць, што ў гай наў скай баль ні цы пра цу юць вы дат ныя 
спе цы я лі сты і са ма ах вяр на ня суць да па мо гу па цяр пе лым ад апап
лек сіі хво рым. Так са ма мож на ска заць аб фі зі я тэ ра пеў тах, апя кун
ках і аку шэр ках. Праз шэсць тыд няў на гля даў я за іх няй што дзён
най пра цай. Але зда ра юц ца, як у кож най гра мад скас ці, „чор ныя 
авеч кі”, якія на но сяць кляй мо гань бы на ўвесь ка лек тыў. Ці на гэ та 
мож на да зво ліць? Не дай це звес ці ся, да ра жэнь кія, кры ва душ ным 
адзін кам кляй міць доб рае імя. Праў да ёсць та кая: «Як нас ба чаць, 
так пра нас пі шуць». Вар та аб гэ тым па мя таць.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

P S. Пе рад вы пі сам са шпі та ля мае „аб ві на ваў цы” па да лі ся ў вод-
пуск. Няў жо со рам на ім бы ло гля дзець ча ла ве ку ў во чы пас ля та кіх 
пак лёп ніц кіх паск ві ляў? Ха чу на пом ніць, што не за доў га зноў спат ка ем-
ся. 10 жніў ня мне вы зна чы лі тэр мін апе ра цыі сцяг на на ар та пе дыч ным 
ад дзя лен ні, за тым ча кае шас ці тыд нё вая рэ а бі лі та цыя. Вар та за ду мац ца 
не ка то рым ра бот ні кам рэ а бі лі та цый на га ад дзя лен ня аб сва іх па во дзі-
нах. Больш па кор лі вас ці і па ша ны для па цы ен таў. Асаб лі ва для тых з аб-
ме жа ван ня мі.

Анатоль ПАРЭМБСКІ

Сяброўская бяседа
Бяседа ты, наша бяседа,

Це сталі Сяброўскаю зваць.

Табою цікавяцца й медыя,

А свет стаў цябе паўтараць.

Твор удалы Астапчука Юркі

І таленту яго вышыня.

Не баіцца ніякай цэнзуркі,

Як клінок із дубовага пня.

І чакаюць цалюткі год людзі

Той бяседы суседзяў, сяброў.

Легендарны Барык шалець будзе

Ад заспеваў, жаданняў, «гвінтоў».

Колькі тут спевакоў, калектываў!

Кожны хваліцца дзелам сваім.

А да гутаркі столькі матываў,

І не здолець успомніць пра ўсіх!

А пад соснамі цокаюць чаркі,

Кум падносіць куме дарагой,

А кума ўжо задбала пра скварку:

«Вып’ем, куме, за добры настрой!».

Тут раскошы – дзятве і дарослым!

То Сяброўскай сустрэчы ідэя.

А настрой тут заўсёды ўзнёслы.

На світанні – канец «эпапеі».

  30.07.2016
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