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Бобранскія сенакосыè3

Вершы Жэні Мартынюкè9

На Гайнаўшчыне пакаленне 
маіх бацькоў вырошчвала мно
га бульбы, якую ўбіралі ўруч
ную. Была яна асноўным кам
панентам харчавання нашых 
родзічаў і продкаў, а таксама 
кормам для хатняй жывёлы. 
Бульбу прадавалі на ўнутраны 
рынак, напрыклад на Шлёнск, 
высылалі на экспарт, нават 
у Савецкі Саюз. Пазней вырош
чванне бульбы на Гайнаўшчы
не моцна абмежавалася, але 
надалей прыпушчанскія сяля
не вырошчваюць яе на свае 
патрэбы і прадаюць на рынку 
гайнавянам. Фэст, прысвечаны 
традыцыі вырошчвання бульбы 
і яе выкарыстання стаў ладзіць 
Музей і асяродак беларускай 
культуры ў Гайнаўцы. Пазней 
быў ён уключаны ў Беларускі 
фестываль «Культура на му
зейных сходах». Фэст, прымер
каваны бульбе сталі ладзіць 
жыхары Ліпін. Да ліпінскага 
бульбянога фэсту падключылі
ся сімпатыкі мерапрыемства, 
стала падтрымліваць яго войт 
Гайнаўскай гміны.

VІІІ Бульбафэст, які адбыўся 1 верасня, 
прыцягнуў у Ліпіны многа публікі, сярод 
якой паявіліся таксама былыя бульбаводы. 
Падчас фэсту яго ўдзельнікі з’елі амаль 
увесь суп звараны са 100 кілаграмаў буль
бы, 40 кіло свініны, тлушчу, цыбулі і прып
раўлены рознымі спецыямі. Супам напоўне
ны былі 4 умяшчальнікі ёмістасцю ў 300 літ
раў. Кухар Рыгор Анішчук суп падрыхтаваў 
паводле беларускага народнага рэцэпта. 
Публіка ела таксама печаную ў вогнішчы 
бульбу і іншыя бульбяныя стравы, сачыла 
за спаборніцтвамі з бульбай у галоўнай ро
лі, слухала вершы аб бульбе, напісаныя на 
адмысловы конкурс.

У 2011 годзе на панадворку солтыса Лі
пін Кацярыны Якубоўскай спаткаліся мала
дыя асобы, каб супольна адпачыць на пры
родзе пры печанай бульбе. Тады паўстала 
ідэя, каб праз год сарганізаваць пячэнне 
бульбы адкрытае на ўсіх жыхароў Ліпін 
і наваколля. Другое такое спатканне было 
названае бульбафэстам. Жыхары Ліпін і іх 
знаёмыя з суседніх мясцовасцей збудавалі 
сцэну. На мерапрыемства сталі запрашаць 
музычныя калектывы. Калі ў 2013 годзе 
жыхары Ліпін заснавалі Аб’яднанне «Кры
ніца», стала яно з дапамогай гмінных улад 
арганізаваць шматлюдны бульбафэст.

Так было і сёлета. Шматлюдная публіка 
праводзіла час пры выступах выканаўцаў, 
якія спявалі пабеларуску, прымала ўдзел 
у прапановах арганізатараў бульбафэсту, 
якімі былі Аб’яднанне «Крыніца» ў Ліпінах 
і войт Гайнаўскай гміны.

— Я хацела асабліва адзначыць, што сё
летні бульбафэст арганізуецца пры выдат
най падтрымцы амаль усіх жыхароў Ліпін. 
Падчас Ражджаства Хрыстовага мы каля
давалі і дзякуючы сабраным тады сродкам 
ладзім сённяшні фэст. Наша Аб’яднанне 
«Крыніца» арганізавала раней выезд 
у рамках праекта, які мы назвалі чатырма 
стыхіямі «Вада, агонь, зямля і паветра». 
Мы самастойна рэалізавалі свой праект, 
без вонкавых сродкаў і пабывалі ў Мель
ніку, дзе плавалі па рацэ Буг, былі ў крэй
давым кар’еры і ў музеі, дзе паказваюцца 

мінералы. У Ліпінах арганізуем для вучняў 
майстаркласы па бульбаводстве і выкары
станні бульбы ў харчаванні. Сёлета вучні 
Пачатковай школы № 2 у Гайнаўцы запрэ
зентавалі тэатральную пастаноўку пабела
руску «І як тут не верыць у шаптух», якую 
падрыхтавала тэатральная апякунка Вера 
Масайла, — сказала старшыня Аб’яднання 
«Крыніца» ў Ліпінах і солтыс гэтай вёскі Ка
цярына Якубоўская.

Бульбафэст вяла Марыёля ГерманПет
ручук. У ходзе аднаго з конкурсаў ставіла 
сабраным пытанні наконт вырошчвання 
бульбы, гісторыі бульбафэсту і дзейнасці 
Аб’яднання «Крыніца».

— З пастаноўкай «І як тут не верыць 
у шаптух» мы выступалі ўжо ў многіх мес
цах і ўсюды ўспрымаецца яна з вялікай 
зацікаўленасцю зза добрай ігры нашых 
вучняў і гумару, які любіць наша публіка, 
— гаварыла настаўніцапенсіянерка Вера 
Масайла, мастацкі кіраўнік тэатральнава
кальнага калектыву «Званкі», які дзейнічае 
ў Гайнаўскім доме культуры.

— Хаця ў пачатковай школе і гімназіі 
я не вучылася беларускай літаратурнай 
мове, то дзякуючы пані Веры Масайла я па
чала яе любіць. Мне вельмі падабаецца 
выступаць пабеларуску ў спектаклі «І як 
тут не верыць у шаптух», да якога доўга 
рыхтавала нас пані Вера, — сказала Юля 
Вжосак, якая ўдала выступіла яшчэ з дзвю
ма сольнымі песнямі. Белліцэістка Верані
ка Пташынская таксама захапіла сабраных 
выкананнем сваіх песень.

Многа працы было ў кухара Рыгора 
Анішчука, які штодзень варыць абеды 
вучням Комплексу школ у Дубінах. Разам 
з членамі Аб’яднання «Крыніца» расчысціў 
ён 100 кілаграмаў бульбы і прыправіў 40 кі
ло свініны, каб зварыць 300 літраў супу, які 
публіка з’ела на працягу бульбафэсту.

— Суп падрыхтаваў я паводле белару

скага народнага рэцэпта з бульбы, мяса, 
тлушчу і цыбулі. Канешне, дабаўляў прып
равы, галоўным чынам з нашых агародаў, 
— заявіў кухар Рыгор Анішчук.

На трэцяй гадзіне бульбафэсту яго 
ўдзельнікі з’елі больш чым палову зварана
га Грыгорыем супу. Публіка ахвотна дары
ла сродкі, якія Фонд прарока Ільі ў Міхало
ве збіраў на будову госпіснаапякунскага 
асяродка ў Макаўцы каля Нарвы.

Музычныя і тэатральны калектывы 
выступалі на сцэне, побач якой адбывалі
ся конкурсы. Дзеткі навыперадкі збіралі 
ў вядзерцы рассыпаную бульбу і складалі 
вершыкі пра бульбу. Падчас конкурсу 
за кубак войта Гайнаўскай гміны трэба 
было выканаць як найдаўжэйшую лупіну 
з бульбы. Маючы тры бульбы, трэба было 
паказаць лоўкасць і зрабіць самую доў
гую бульбяную лупіну. Найлепшы вынік 
атрымаўся ў Ірыны Лукшы з Гайнаўкі, якая 
з адной бульбы выканала лупіну ў 87 сан
тыметраў. Сабраныя спажывалі таксама 
бульбу печаную ў вогнішчы і бульбяныя 
стравы, падрыхтаваныя дома гаспадынямі 
на «Кулінарны конкурс на самую смачную 
бульбяную страву».

— Арганізацыйнымі пытаннямі сёння 
займаецца Аб’яднанне «Крыніца» ў Ліпі
нах, а Гайнаўская гміна ўспамагае бульба
фэст у розных яго праявах, — заявіла войт 
Гайнаўскай гміны Люцына Смактуновіч.

— Каб не прыгарала, мы ў вогнішчы 
пячэм бульбу завернутую ў фольгу і назы
ваем яе «бульбай у сярэбраных сарочках», 
— удакладніла дзяячка Аб’яднання «Крыні
ца» ў Ліпінах.

Перад публікай займальна запрэзента
валіся беларускія вакальныя калектывы 
— «Жаваранкі» з Махнатага і «Ручаёк» 
з Белавежы, з якімі займаецца Марк Зуб
рыцкі з Белавежскага асяродка культуры. 
Дзеткі маглі паглядзець вопратку пажар

VІІІ 

ніка, пазнаёміцца з машынай пажарнікаў 
з Махнатага. Падбягалі яны да месца, дзе 
ахвотныя паліваліся вадой. На фэст пры
былі вайскоўцы тэрытарыяльнай аховы, 
якія арганізавалі дзеткам ваенізаваныя спа
борніцтвы. Вялікай зацікаўленасцю дзетак 
карысталіся майстаркласы па рукадзеллі, 
якія праводзілі жыхары Ліпін і Барысаўкі 
ў рамках праекта тэматычных вёсак «Ба
рысаўка — вёска драўляная і «Ліпіны — вё
ска бульбы». Можна было там выканаць 
выявы постацей і розныя прадметы перш 
за ўсё з выкарыстаннем драўніны. Дзеткі 
гулялі таксама на багата абсталяванай 
і агароджанай пляцоўцы, некалькі гадоў на
зад збудаванай за вясковай святліцай у Лі
пінах. Працаўнікі Гміннага цэнтра культуры 
ў Дубінах выконвалі цацкі з шароў і разма
лёўвалі твары дзеткам. Займальна запрэ
зентаваліся на сцэне з песенным рэпертуа
рам Эва Іванюк з Пачатковай школы № 4 
у Гайнаўцы, вакальная група Студыі песні 
ГДК і дзіцячамаладзёжны хор Нарваўска
га асяродка культуры, з якімі паспяхова 
займаецца Марта ГрэдальІванюк.

— Дзяўчаты Студыі песні ГДК падрых
тавалі рэпертуар на розных мовах, які тут 
яны заспяваюць. Зараз рыхтуемся да двух 
вялікіх канцэртаў, якія будуць наладжаны 
ў Гайнаўскім доме культуры. Вучні дзіцяча
маладзёжнага хору, з якімі я год займаюся 
ў Нарваўскім асяродку культуры, ахвотна 
ходзяць на заняткі і чакае іх адкрыванне 
сваіх музычных талентаў, — заявіла ма
стацкі кіраўнік Студыі Марта ГрэдальІва
нюк.

Бульбафэст доўжыўся да позніх начных 
гадзін, калі сабраныя гулялі пад музыку ка
лектыву «Лайланд» з Беластока.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

Бульбафэст у Ліпінах 

n Кухар Рыгор Анішчук
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Сваімі вачыма

Веч ныя і зямныя 
да ро гі

Па да рож ныя 
во сень скія 
за ма лёў кі

На мі ну лыя вы ход ныя із ноў па цяг ну ла 
мя не ў свае пуш чан скія кут кі і за гай наў
скія ку точ кі. Да е хаць, асаб лі ва ў су бо ту 
ці ня дзе лю, на гра мад скім тран с пар це 
ў гэ тыя мес цы Пад ляш ска га ва я вод ства 
да во лі скла да на. Хут чэй мож на тра піць 
у Вар ша ву, ня гле дзя чы на ўвесь час бу да
ва ную там да ро гу. Або лепш уво гу ле не 
вы бі рац ца з до му, бо з хві лі най пры няц ця 
ра шэн ня та кое па да рож жа га ран туе сап
са ва ныя нер вы і спаз нен ні.

Са мыя вя лі кія бу даў ні чыя пра цы вя
дуц ца за раз па між Заб лу да вам і Трас цян
кай. Да во лі ча ста мне пры хо дзіц ца за раз 
там па да рож ні чаць і хо чац ца толь кі спа
дзя вац ца, што ней кае па ска рэн не тэм паў 
да рож ных прац усё ж та кі ад бу дзец ца. 
Ша фё ры і па са жы ры скеп тыч на вы каз
ва юц ца пра ві доч ную про стым во кам 
ла гі сты ку вя дзен ня гэ тых ра бот. Я ў да
рож най спра ве ані я кі спе цы я ліст, але 
ка лі за кож ным ра зам чую тыя ж са мыя 

кры тыч ныя заў ва гі, то, ма быць, неш та 
ёсць не так. На пэў на не так спра ва ма ец
ца з сі стэ май да рож ных тут свят ла фо раў 
і ча кан ня на чыр во ным свят ле, якая аб
са лют на не су па дае з чар го вы мі ра ман
та ва ны мі ад рэз ка мі. Ме на ві та чыр во ная 
вы бар чая кар т ка на ле жыц ца ўжо даў но 
ўсім са маў ра да вым па лі ты кам за тую 
шмат га до вую ад ста ласць якас ці да ро гі 
Бе ла сток — Гай наў ка. Але, дай Бо жа, 
да жы вем і за жы вем як лю дзі і на гэ тым 
на прам ку.

Пра па ды ход да ка му ні ка цый ных раз
вя зак на ўсход няй сця не пі саў я не раз 
і не два. Склаў ша я ся сі ту а цыя па каз вае, 
які па ды ход мае мяс цо вы са маў рад да 
гэ тай праб ле мы. А га вор ка, што дбае ён 
увесь час пра сва іх жы ха роў, гэ та ў боль
шас ці, на жаль, толь кі пу стыя сло вы. Ві да
воч на, дбае ён ге не раль на пра ад но: каб 
быць яш чэ раз пе ра аб ра ным. І гэ та ўся 
вяр шы ня пам к нен няў мяс цо вай ула ды.

А лю дзі на ват не хо чуць ужо ін тэг ра цыі 
ад ста лай част кі гмін са сва ім цэн т рам. 
Чым да лей ад ва чэй чы ноў ні каў, то пры

нам сі яш чэ ней кім чы нам мож на на шым 
пен сі я не рам пад га да ваць без усіх за ка ло
таў курэй, аве чак, ну і свін ку вы га да ваць 
пабо жа му, зна чыць, на на ту раль ным кор
ме. Та му каст рыч ніц кія вы ба ры ў са ма кі
ра ван не ў пад ляш скай да лі не дас пя ван ня 
не ўно сяць у яе жыц цё нап ру гі, эмо цый 
і звыш па лі тыч ных спа бор ні цтваў. Про ста 
пя соч ны га дзін нік ад ме раў час па лі тыч
на га ры ту а лу, які ёсць толь кі кроп кай 
у ма шы не кан ве е ра ры ту аль ных пас луг. 
Га во ра чы пача ла ве чы, лю дзям на па ро
зе све ту жы во га і мёр т ва га да лям пач кі 
ней кія вы бар чыя ка мі тэ ты.

Са мы га лоў ны кло пат пен сі я не раў 
— зра біць сва ім ады хо дам як най менш 
кло па таў ся мей ні кам. Та му пра па но ва 
на ста я це ля ад ра ман та ваць ста рую па ра
фі яль ную пля ба нію пры ма ёй пры хад ской 
цар к ве і тых жа мо гіл ках, з прыз на чэн
нем для ла джан ня там па ха валь ных ці 
па мі наль ных абе даў, лю дзі ўспры ня лі 
як про мы сел Бо жы, як яго ад каз насць 
пе рад сва і мі па ра фі я на мі ў апош няй іх 
зям ной да ро зе. «От по хо ва ют чо ло ві ка 

і од ра зу усі на обід. Як доб рэ. Не трэ ба 
дэсь еха ті, а по том ду май хто од вэ зэ». 
Та кія сло вы паў та раў мне не каль кі ра зоў 
мой баць ка ў час апош няй па быў кі до ма. 
Хва ля ва ла яго яш чэ ца на абе даў: дзе тан
ней шыя, ка лі прый дзец ца іх за каз ваць 
— у Ду бі чах ці Кляш чэ лях. «З Кляш чэ ляў 
то на ват у Гай наў ку на Раж джа ство і Вя
лік дзень лю дзі за каз ва юць яду». Смач на 
і тан ней — не да ваў мне спа кою сва і мі ку
лі нар нахаў тур ны мі рас с ле да ван ня мі мой 
баць ка. Бы лі яны вы ні кам тых усіх га лоў
ных тэм раз моў, якія гу чаць па між апош
ні мі, на ту раль ны мі аба ры ге на мі гэ тай 
зям лі. А раз маў ля юць яны пра апош нія 
дні ня даў на ады шоў шых, па ра дак у цар к
ве і на мо гіл ках, пос ныя і мяс ныя стра вы 
для што дзён на га хар ча ван ня і па ха ван ня. 
На ват ужо той фак тар, што грыб ны се зон 
у пуш чан скай глу шы на ват яш чэ і не па
чаў ся, не вык лі кае той хва лі ра ней шых 
жар с цей, якія вы лі ва лі ся ў што дзён ных 
раз мо вах. Про ста ўжо но гі не да цяг ва
юць да ле су. А ру кі толь кі аба пі ра юц ца 
на кі ё чак, за быў шы ся пра ра ней шае 
ўме лае ка ры стан не грыб ным но жы кам. 
Та му і сыш лі грыб ныя эмо цыі. А гры бы, 
ві даць, прад чу ва юць, што ў гэ тым мес цы 
ня ма ка му за імі ўгля дац ца і за хап ляц ца 
— та му не спя ша юц ца сю ды за ві таць. 
Бо яны ж са маў лю бё ныя ў ся бе і без цмо
кан ня над імі цяж ка іх зна хо дзіць. Так як 
і цяж ка зна хо дзіць нам ча ла ве чае жыц цё 
ў пуш чан скай пра сто ры.

vЯў ген ВА ПА

У Мінск 
з Га род ні мы 
вы е ха лі ра на. 
І хоць тры ста 

кі ла мет раў для еў ра пей скай ма шы ны не 
ад лег ласць, лепш усё ж стар та нуць ра ней, 
бо па са мым Мін ску мож на стра ціць больш 
ча су, чым да бі ра ю чы ся да яго. Бо там ма ра
фон ней кі, спар то выя спа бор ні цтвы, увесь 
го рад пе рак ры ты і мі лі цыі шмат. І аў та за кі 
ўжо не ха ва юц ца па за ву гол лях а ста яць 
там, дзе ім у нас і на ле жыць ста яць, пра ма 
на ву лі цах, і вель мі гар ма ніч на ўпіс ва юц ца 
ў агуль ны фон у кра і не.

Та му да кан к рэт на га ад ра су хут чэй да е
дзеш на мет ро чым на ўлас ным тран с пар
це. Мож на і пеш шу, ка неш не. Ці на ро лі ках. 
Ці ра зам са спар тоў ца мі пра бег чы ся, ча го 
ніх то не за ба ра няе, Іх, як ка жуць, бег ла 
больш трыц ца ці ты сяч. Спар то вая ў нас 
ста лі ца.

Ні чо га не зро біш, у ста лі цы 8 і 9 ве рас ня 
свя та го ра да — 951 год з мо ман ту зас на
ван ня. Гэ та не жар ты. Та му ўсе ра дас на бе
га юць. І не толь кі бе га юць. На род свят куе, 
хто як хо ча. На ла джа на больш за сто свя
точ ных ме ра пры ем стваў у роз ных кут ках 
го ра да. Сам на чаль нік кра і ны пры е хаў пас
п ра чац ца, хто леп шы ў эста фет най гон цы 
на лы жа ро ве рах у спа бор ні цтвах ка манд 
сі ла ві коў. Ка ман да кі раў ні ка Бе ла ру сі пе ра
маг ла. А сам кі раў нік за вяр шаў эста фе ту 
і фі ні ша ваў пер шым. Ну хто б сум ня ваў ся.

Свя та го ра да па вы пад ко вым су па дзен
ні ці па во лі якой сь ці ма гут най сі лы су па ла 
з Днём бе ла ру скай вай ско вай сла вы, які 
вель мі ша нуе апа зі цыя. Гэ та ка лі пад Ор
шай на шы раз бі лі вой скі ра сей ска га ца ра 
ў 1514 го дзе. Та му жа да ю чыя маг лі це шыц
ца і гэ тай пе ра мо гай ра зам з астат ні мі, 
што свят ка ва лі год зас на ван ня Мін ска, але 
не асаб лі ва афі шу ю чы. Бо як мі ні мум ад
на го ма ра фон ца за тры ма лі сі ла ві кі толь кі 
за тое, што ён бег з белчыр во набе лым 
сця гам. Па куль што Дзень го ра да Мін ска 
і Дзень бе ла ру скай вай ско вай сла вы су
па да юць толь кі па да тах ка лен да ра. І хі ба 
што на дум ку ар га ні за та раў свя та, гэ та 
яш чэ не ста ла пры чы най іх зво дзіць і па ін
шых па ра мет рах.

А па да ро зе да Мін ска ўжо мож на бы ло 
на зі раць, як жы ха ры кра і ны па ча лі ка паць 
буль бу. Мяш кі роў нень ка як сал да ці кі выст
ра і лі ся на па лях. Лю дзі куч ка мі пак ры се 

пра соў ва лі ся на пе рад па по лі. Звык лая 
во сень ская кар ці на для Бе ла ру сі. Ся род 
удзель ні каў той эста фе ты дух пер шын ства 
не на зі раў ся. І ўра чы стас ці на тва рах так
са ма бы ло кры ху менш, чым у ста ліч ных 
удзель ні каў. Але, зда ец ца, ніх то не ўхі ляў
ся ад пра цы і не зы хо дзіў з гэ тай па ля вой 
ды стан цыі. Хі ба што ў гэ тай буль бя ной 
эста фе це не па руш на дзей ні чае алім пій скі 
прын цып — га лоў нае не пе ра мо га, а ўдзел.

Бе ла ру сы, ка жуць, больш за ўсіх з’я
да юць той буль бы на ду шу на сель ні цтва. 
Мо жа хто ду мае, што яны яе лю бяць 
больш чым ін шыя пра дук ты, але я штось ці 
сум ня ва ю ся. Бо ня даў на быў у гас цях, то 
ба чыў, што на шы лю дзі і ад мя са нос не ад
ва роч ва юць, і ад ры бы. Ду маю і каль ма ры 
ўпля туць за мі лую ду шу, і крэ вет кі, і ама ры, 
і эк за тыч ныя стра вы з аку лы і кра ка дзі ла. 
Але больш за ўсіх на ду шу на сель ні цтва 
ўсё ж з’я да юць буль бы. Вось та кія мы за
гад ка выя. Ну але гэ та лёг кае ад хі лен не ад 
апі сан ня во сень ска га пей за жу.

Да ро га з Га род ні ў Мінск пак ры се на бы
вае еў ра пей скі вы гляд. Ча го доб ра га і з ня
мец кі мі аў та ба на мі хут ка змо жа пас па бор
ні чаць. Пры нам сі адзін да рож ны ра бо чы 
мне так і за я віў, што ка лі ў да ро гу ўклас ці 
еў ра пей скія гро шы, то яна ад еў ра пей скіх 
ні чым ад роз ні вац ца не па він на. Праў да, 
ін шыя яго ка ле гі за ра га та лі і за я ві лі, што 
для гэ та га трэ ба, каб і да рож ныя ра бо чыя 
за раб ля лі еў ра пей скія за роб кі. Вось мо жа 
та ды і пас па бор ні ча ла б. Ох, гэ тыя спа бор
ні цтвы! І тут спа бор ні цтвы. Ну але хут ка 
са мі па ба чым хто быў праў. З еў ра пей скі мі 
за роб ка мі, ці з бе ла ру скі мі, а да ро гу пла ну
юць ад чы ніць згод на з гра фі кам. От та ды 
і паг ля дзім, ці вар та на ра бо чых вы кід ваць 
та кія ша лё ныя гро шы як у Ня меч чы не, ці 
мож на да сяг нуць та го ж вы ні ку мен шы мі 
стра та мі.

А ля ўжо даў но збу да ва най мін скай каль
ца вой да ро гі саб ра лі ся ка ла 80 ча ла век, 
каб не да пус ціць за баў ляль ны біз нес на 
мес цы рас ст рэ лу лю дзей у Ку ра па тах. Ак
цыю пла ну ец ца пра цяг ваць да „Дзя доў”. Гэ
та так са ма ўжо ста ла звык лай во сень скай 
кар ці най гэ та га го да.

У гэ тым го дзе во сень над звы чай цёп
лая. І ле та бы ло та кое. Клі мат, ка жуць, мя
ня ец ца. Усё мя ня ец ца. За кон жыц ця. Мо жа 
ўсё зме ніц ца хут чэй, чым ду ма ем. Ніш то ж 
не веч на. vВік тар СА ЗО НАЎ

Я пра чы таў у «Жыц цях і пог ля дах вя до
мых фі ло са фаў» Ды я ге на Ла эр ц ка га пра 
Пла то на, што ён упер шы ню ўвёў у фі ла со
фію між ін шым та кія тэр мі ны, як «ды я лек
ты ка», «якасць» і «вы со кія (лон г лі не ар ныя) 
лі кі» Так, я па мя таю са шко лы, вы лу ча юц
ца ся род іх пер шыя, на ту раль ныя, ра цы я
наль ныя... Мож на да даць да гэ та га лі кі Фі
ба на чы, «за ла ты лік» і ўсё астат няе. У той 
час пра лі кі лон г лі неа р ныя ні ко лі не чуў. 
Хоць гэ та праў да, што ка лі хтось ці не ас ця
рож на возь ме крэ дыт у бан ку, і не па га шае 
яго ў час, пра цэнт не ап ла ча ных уз но саў мо
жа пе рай с ці тыя «ло н глі неар ныя лі кі». Ана
ла гіч ным чы нам, лік П («пі»). Яе ма тэ ма тыч
ны раз вой, не ве даю, ці яш чэ ак ту аль ны, 
да хо дзіць да больш ты сяч мі льяр даў (!) 
дзе сят ко вых мес цаў і, вя до ма ж, гэ та не 
з’яў ля ец ца вы ні кам пра цы ча ла ве ча га моз
гу, а ма гут на га кам п’ ю та ра, яко му пад лі кі 
за ня лі больш за 600 га дзін ал га рыт міч на га 
іск рэн ня. У мя не бы ла кні га ў ру цэ, дзе 
аў та ры спра ба ва лі на дру ка ва ць на яе ста
рон ках той за піс па шы рэн ня лі ку П. Цi не 1 
тры льён 240 мі льяр даў ліч баў. Вя до ма, дзе
сят ко вых. Рэ зю му ю чы, не раз ві тае П гэ та 
3,14... У кні зе за ня ло гэ та амаль 36 поў ных 
дру ка ва ных без пра бе лаў ста ро нак. Гэ тая 
кні га — за над та лон г лі не ар ная.

Лон г лі не ар насць па нуе — так бы мо
віць — усё больш і больш у су час ным 
све це. Возь мем у якас ці прык ла ду кні гу. 
Яш чэ ў апош нім ста год дзі, за вык лю чэн
нем «У по шу ках стра ча на га ча су” Мар се
ла Пру ста, яе ся рэд ні аб’ ём не пе ра вы шаў 
250 ста ро нак. Усё даў жэй шае зда ва ла ся 
ко ліш ня му чы та чу лон г лі не ар най ну до
тай. Сён ня на ват 600 і 1000ста рон ка вы 
ра ман, са мая га неб ная ха ла пры но сіць 
чы та чу аса ло ду. У той жа час коль касць 
ста ро нак не ідзе з якас цю апа вя дан ня. 
Я так ду маю. Скан дэн са ва ная ка рот касць 
— як у «Неп ры ча са ных дум ках» Ста ніс ла
ва Ежы Ле ца (ой, хто цы туе яго сён ня?), 
змя стоў насць, дак лад насць, ла гіч нае 
адзін ства, дак лад ная яс насць, усту па юць 
мес ца раз мям ля най, не дак лад най, неп раз
ры стай лон г лі не ар нас ці. Не за леж на ад та
го, як яна вы яў ля ец ца. Спра ва ў тым, што 
па пу ляр насць та кіх тэ ле се ры я лаў, зва ных 
ва чак лей ка мі, тым больш вы ра стае, чым 
больш ва ло чац ца на пі са ныя на ка ле не 
сцэ на рыі. Са праў ды гэ так жа, як з лон г лі
не ар ны мі вы каз ван ня мі Ка чын ска га. Та го, 
Ярас ла ва! Дзіў на тое, што ўваск рэ сіў ён 

ды я лек ты ку 
мар к сіс ц ка га 
па хо джан ня, 
што «коль
касць» на 
ней кім эта пе плён нас ці на ту раль ным чы
нам тран с фар му ец ца ў «якасць». 500+ 
і ін шыя плю сы — гэ та ка мусь ці штось тлу
ма чыць?! Я гэ та га зу сім не ра зу мею. Але 
Ярас лаў га во рыць і га во рыць і, па доб на, 
ве рыць у гэ та, з та кой жа ды я лек тыч най 
упар тас цю ас ла (ас лы хай да ру юць!), што 
«коль касць» ста не «якас цю».

І ця пер ён ра ду ец ца! Шко да, што яго 
лон г лі не ар ная, зак ры тая ім па сі біль нас цю 
ля скат лі вая ўла да пры мер ва ец ца, вы ма
рач на, да бя скон ца га і ўсё пра цяг ва ю ча
га ся лі ку П. Толь кі што лік П — про ста ма
тэ ма тыч ная асаб лі васць. А ім па сі біль ная 
ўла да Ка чын ска га — не а ба вяз ко ва. Хоць 
яна ўсё больш асаб лі вая.

Хут ка вы ба ры ў мяс цо выя ор га ны са ма
кі ра ван ня. Неў за ба ве пар ла мен ц кія і прэ
зі дэн ц кія вы ба ры. Лон г лі не ра ныя і мут на
ва тыя за явы лі да раў ПіС, не ка жу чы ўжо 
пра май ст ра ван не пры вы бар чым за ко не 
і за ко не ў цэ лым, свед чаць пра тое, што 
ўла ды ка лісь ці ўхоп ле най у ла пы, хут ка 
з лап не вы пус цяць. Горш та го, у ад па вед
нас ці з прын цы пам зва рот най ды я лек ты кі, 
што чым даў жэй яны кі ру юць, ук лю ча ю чы 
ў сваю па лі ты ку «доў гі бі зун і вя лі кі пер
нік», на бі ра юць усё больш і больш прыз
нан ня....Су ве рэ на? На да дзе ны мо мант 
вар та спы таць, якое стаў лен не су ве рэ на 
да гра ма дзян не ад чу ва ю чых ся бе су ве
рэ нам? Згод на з аў та ры тэт ны мі дас ле да
ван ня мі, цвёр ды элек та рат ПіС крыш ку 
пе ра хо дзіць 30 ад сот каў вы бар ш чы каў 
здоль ных да вы ба раў. Гэ та на ват не па ло
ва. Ад нак для Пі Саў скіх хва сту ноў гэ та не 
праў да, са мая праў да і толь кі праў да, бо 
ёсць у іх і «са мая сап раў д ная праў да», так 
што «па ло ва» не а ба вяз ко ва аба зна чае 
«па ло ву» ўво гу ле. Та кая ло гі ка не ад роз
ні ва ец ца ад пра ві ла, якое выз на чае «лон
г лі не ар насць». Чым менш ло гі кі, тым яна 
больш пры ваб ная для ма сы за хоп ле ных 
пры хіль ні каў мыль ных опер і бя скон цых 
ра ман саў; ама та раў уся го, што доў гае 
і не ві да воч нае, як жыц цё. Для шмат лі кіх 
— яно да стат ко вае. Для яш чэ боль шай 
боль шас ці (ве ру ў тое, ад нак, што для нар
маль най боль шас ці) — са мае блі но вае.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Не да стат ко вае, 
зна чыць...
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Ні бы та ў Боб ры мож на за ка хац ца так, 
як у ак цёр ках — па здым ках. Толь кі 
ў гэ тым вы пад ку боб ран ская пры ро да 
ні ко га яш чэ не рас ча ра ва ла. Маг чы ма 
та му і ў гэ тым го дзе пры е ха лі тут сот-
ні ах вот ні каў з коса мі. Усё гэ та дзе ля 
за ха ван ня на ту раль на га кра я ві ду да лі-
ны ад ной з най больш дзі кіх поль скіх 
рэк. Да гэ та га ча су мож на за хап ляц ца 
гар мо ні яй су іс на ван ня пры ро ды і лю-
дзей — так, як сто га доў та му. „Боб-
ран скія се на ко сы” ма юць па спры яць 
абу джэн ню эка ла гіч най свя до мас ці 
ўлас ні каў пры боб ран скіх лу гоў, як 
і нас усіх. Ад нак не ўсіх за да валь ня-
юць вы ні кі ім п рэ зы, якая прай ш ла 
ўжо сям нац ца ты раз. 

Для пры ро ды, а не ўзна га ро ды

У су бо ту (8 ве рас ня) на тэ ры то рыі 
Боб ран ска га на цы я наль на га пар ку, не
па да лёк ад поль скабе ла ру скай мя жы 
ад быў ся Чэм пі я нат све ту па ка шэн ні 
ба лот ных лу гоў. Ме ра пры ем ства ад бы ва
ец ца ад сям нац ца ці га доў. У Шу ша ле ве 
— дру гі раз. Рэ гу ляр нае скош ван не баг
ні стых лу гоў ля ра кі Боб ра па чы на ец ца 
кож ны год пас ля се зо на раз м на жэн ня 
пту шак. Гэ та звы чай на ка нец жніў ня або 
па ча так ве рас ня. Ме ра пры ем ства но сіць 
не толь кі спар то вы, ма са вы, але і эка ла
гіч ны ха рак тар. Та кім кро кам кі раў ні цтва 
на цы я наль на га пар ку пры цяг вае ўва гу 
да за ха ван ня каш тоў на га пры род на га 
ася род дзя — за ба ло ча ных лу гоў.

— Звяр ні це ўва гу, мы ў мі ну лым го
дзе тут ар га ні за ва лі се на ко сы, за раз 
гэ тыя ма лень кія бя роз кі зноў ад бі лі ся ад 
зям лі і зноў гэ ты луг па тра буе ка шэн ня. 
Бя ро зы, але шы ны ўжо паў мет ро вай вы
шы ні, без вы кош ван ня ба лот у бу ду чы ні 
мо гуць за мя ніц ца ў лес. Не толь кі ме ха
ні за цыя сель скай гас па дар кі на гэ та мае 
ўплыў, але так са ма ні жэй шы ўзро вень 
ва ды, — пат лу ма чыў ды рэк тар Боб ран
ска га на цы я наль на га пар ку Ан д рэй Гры
га рук.

У Поль ш чы ў Боб ран скім на цы я наль
ным пар ку ўжо XVII раз ад бы ла ся спар
то вая ім п рэ за для пры ро ды — Чэм пі я нат 
све ту па ка шэн ні тра вы. Гэ тай ак цы яй 
пры цяг ва ец ца ўва га гра мад ства да за ха
ван ня ба лот ды пад т ры ман ня тра ды цыі 
руч но га ка шэн ня тра вы. У спа бор ні цтвах 
пры ма лі ўдзел ін ды ві ду аль ныя кас цы, як 
і ка ман ды. Ме на ві та на ін ды ві ду аль ных 
гас па да рах і ўлас ні ках лу гоў над Боб рай 
най больш за ле жыць ды рэк цыі пар ку. 
Боб ран скія лу гі ка сі лі так са ма прад
стаў ні кі на цы я наль ных пар каў з усёй 
Поль ш чы і гос ці зза мя жы: Сла ва кіі, 
Ву гор ш чы ны, Бель гіі, Ка на ды і Бе ла ру сі. 
Для пе ра мо гі ў ка ман д ным за лі ку кас цоў 
у скла дзе двух удзель ні каў трэ ба бы ло 
як ма га хут чэй і якас ней ска сіць ста мет
ро вую па ла су шы ры нёй у тры мет ры. 
За тым, каб вы зна чыць пе ра мож цу ў аса
бі стым за лі ку, дзе ся ці леп шым кас цам 
не аб ход на бы ло прай с ці та кую ж ды стан
цыю, але ўжо з шы ры нёй пра ко са на 
паў та ра мет ра.

— Мы ўжо ча ты ры ра зы бы лі ў Поль
ш чы чэм пі ё на мі, — ска заў Ва сіль Но вік, 
чэм пі ён Беларусі па ка шэн ні баг ні стых 
лу гоў. — Каб доб ра ка сіць, па він на быць 
па жа дан не з га ла вы і з сэр ца. Так са ма 
важ нае, хто ву чыў ка сіць. Мя не на ву чы
ла ма ці. Я пры яз джаю са сва ёй ка сой 
— та кой ужо ні дзе не суст рэ неш. Гэ та 
яш чэ поль ская, зроб ле ная ў 1938 го дзе! 
Не ка то рыя мяр ку юць, што ка лі паль цам 
уда рыш ка су і да ста нец ца звон кізвон кі 
гук, гэ та свед чыць, што ка са доб рая.

Ся род удзель ні каў бы лі як пра фе сій
ныя кас цы, так і тыя, хто тры маў ка су 
ў ру ках упер шы ню. Кас ца мі бы лі муж чы
ны на роў ні з жан чы на мі.

— Пер шы раз тры маю ка су ў ру ках. 
Сяб роў ка да ла мне кры ху па ра даў і ду
маю, што на ват доб ра ат ры ма ла ся. Ну, 
я не ка сі ла на час — не ска сі ла най хут

чэй, — пры зна ла ся Ан на Сад ке віч з Боб
ран ска га на цы я наль на га пар ку. — Я ка сі
ла, каб бы ло доб ра — для пры ро ды!

Боб ран скія ба ло ты 
за цяг ва юць лю дзей

Боб ран скі на цы я наль ны парк са мы вя
лі кі ў Поль ш чы. Лу гі зай ма юць 70% усёй 
тэ ры то рыі. Яго ба ло ты гэ та не толь кі 
пер шас ныя эка сі стэ мы, ство ра ныя сі ла мі 
пры ро ды. Яны сфар ма ва лі ся пад уп лы
вам ча ла ве ка, які не над та ін тэн сіў на 
вы ка ры стоў ваў гэ тыя лу гі. Лю дзі іх ка сі лі, 
збі ра лі се на, пас ві лі ка роў. Дзя ку ю чы гэ
та му Боб ран скія ба ло ты не па за ра ста лі 
ча ро там, хмыз ня ком і дрэ ва мі. Тут за ста
лі ся лу гі, дзе гняз ду юц ца шмат лі кія ві ды 
пту шак. Ды рэк цыя паў ста ла га ў 1993 го
дзе Боб ран ска га пар ку зра бі ла стаў ку ме
на ві та на ахо ву пту шак і пры го жых шы ро
кіх лу гоў. Ка шэн не так зва най „бе лі” зноў 
па ча ло пры но сіць пры бы так гэ тым ся ля
нам, якія ка ры ста юц ца аг ра э ка ла гіч ны мі 
праг ра ма мі. Ад нак ка ры ста юц ца імі толь
кі тыя, якіх лу гі да стат ко выя су хія, каб 
уе хаць туды трак та рам. Маг чы ма ўдас ца 
тут за ха ваць гар мо нію су іс на ван ня ра кі 
і лю дзей, якія жы вуць на яе бе ра гах. Ад 
тра ды цый на га ка шэн ня ся ля не знад боб
ран скіх лу гоў адыш лі не дзе ў 70х га дах 
двац ца та га ста год дзя.

— Больш за во сем ты сяч гек та раў вы
кош ва ем. Ро бім гэ та ка сіл ка мі на коль кі 
даз ва ляе пры ро да. Так са ма не ўсе лу гі 
на ле жаць Боб ран ска му на цы я наль на му 
пар ку. Улас ні каў участ каў ма ты ву ем дап
ла та мі за ка шэн не іх улас най тра вы. Так
са ма ро бім гэ та ка сіл ка мі з ру ха ві ком 

унут ра на га зга ран ня або рат ра кам (спе
цы яль ная ма шы на на гу се ніч ным ха ду 
— рэд.), — да даў Ан д рэй Гры га рук. Але 
якая б су час ная тэх ні ка ні пры хо дзі ла на 
да па мо гу ча ла ве ку, ёсць мес цы ў ба ло
тах, дзе за вес ці па ра дак мож на толь кі 
з да па мо гай дзе даў скай ка сы.

Ба ло ты з пры род на га пун к ту гле джан
ня з’яў ля юц ца вель мі каш тоў ны мі тэ ры
то ры я мі. Яны зат рым лі ва юць ва ду, што 
асаб лі ва важ на ў су хія га ды, як сё ле та. 
Больш за тое, гэ та мес ца пра жы ван ня 
ды зна хо джан ня рэд кіх ві даў рас лін, пту
шак ды жы вёл. Ба ло ты ў Еў ро пе бы лі 
асу ша ны, за ста ло ся іх няш мат і яны пат
ра бу юць ахо вы.

— З Боб рай ёсць так, што мож на ў ёй 
за ка хац ца, як у ак цёр ках — па здым
ках. Я шу каў дзі ка га мес ца ў Поль ш чы, 
— ска заў Та маш Кла соў скі, член на ву ко
вай ра ды Боб ран ска га на цы я наль на га 
пар ку, фа тог раф, жур на ліст і вя ду чы 
тэ ле ві зій ных праг рам аб пры ро дзе („Дзі
кая Поль ш ча” і „Тан цу ю чы з пры ро дай”). 
— Та ды яш чэ тут не бы ло на цы я наль на
га пар ку толь кі на кар це ры скі, зна чыць 
— ба ло та. Ка лі я сюды пры е хаў упер шы
ню, я за ка хаў ся. Так па па да еш у баг ну. 
І не маг чы ма з яе вый с ці!

Бан джы-джам пінг, сур ві валь? 
Над Боб рай вар та ша лець 
з ка сою 

Боб ра — ад на з апош ніх у Еў ро пе неў
рэ гу ля ва ных рэк. Яна на ту раль ная. Тут 
зна хо дзяц ца вя лі кія тар фя ні кі і асаб лі
вае ба гац це фаў ны і фло ры. У час „Боб
ран скіх се на ко саў” гас цей, якія з’яз джа лі 

ў Шу ша ле ва, суст ра каў пры го жы во дар 
ско ша най тра вы.

— Уя ві це са бе, што ка лі тут яш чэ не 
бы ло пар ку, уз нік ла та кая дум ка, каб 
над Боб рай паў ста ла пра мыс ло вая ак ру
га. А пад Віз най ха це лі па бу да ваць элек
т ра стан цыю, якую апаль ва лі б тор фам! 
Дзя куй Бо гу да гэ та га не дай ш ло, — ска
заў Та маш Кла соў скі. — Лу гі во кам г нен
на за ра ста юць ма ла дым ле сам. І гэ та 
аба зна чае, што мно га ві даў пту шак пра
па дае. А за раз вы кош ва ец ца пры да па
мо зе ме ха ні кі, а яна шкод ная пры ро дзе. 
Усё та кі доб ра, што ад бы ва юц ца та кія 
ме ра пры ем ствы. Са праў ды Шу ша ле ва 
прэ зен туе той тып кра я ві ду, як та ды, ка
лі яго вы ка ры стоў ва лі ся ля не.

Ім п рэ за „Боб ран скія се на ко сы” на дум
ку Та ма ша Кла соў ска га не пры но сіць 
ча ка на га эфек ту.

— Ка лі бы ло б доб рых сто кас цоў у да
лі не Боб ры, і кож ны ка сіў бы па два гек
та ры, а ся ля не ўме юць столь кі ска сіць, 
то кра я від бы не мя няў ся. У гэ тым пла не 
тая ім п рэ за пад ма ну ла. Гэ та ме ра пры ем
ства ка мер цый нае, на род нае, вя сё лае. 
Тут каў ба су з’ес ца, што за раз сам зраб
лю, але ўруч ную толь кі тут ко сяць. У час 
фэ сту. Трэ ба на пі саць доб ры пра ект, да
стаць доб рыя гро шы і доб ра зап ла ціць 
лю дзям. Ха ця з дру го га бо ку лю дзі сён
ня лю бяць ша лен ства — бу дуць вып ра
боў ваць ся бе ў бан джыджам пін гу, у сур
ві ва лі і гэ так да лей. Не ка то рыя на пэў на 
ах вот на прый шлі б па ка сіць дар ма. Але 
па куль што ніх то не ўмее гэ та га доб ра 
сар га ні за ваць.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

«Боб ран скія се на ко сы» 
— ка мер цый ная ім п рэ за ці ак цыя для пры ро ды 
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У на раў чан скіх 
пен сiя не раў
23 жніў ня гэ та га го да ў Гмін ным ася-

род ку куль ту ры ў На раў цы Гай наў ска га 
па ве та ад бы ла ся спра ваз дач на-вы бар-
ная кан фе рэн цыя на раў чан ска га Ра ён-
на га ад дзе ла Поль ска га са ю за пен сі я-
не раў (РА ПСП). На суст рэ чу пры е ха лі 
Ян Ка лі ноў скі, стар шы ня Ак ру го ва га 
ад дзе ла ПСП у Бе ла сто ку і Мі ка лай Па-
вільч, войт На раў чан скай гмі ны.

Спра ваз да чу за чы та ла Яд ві га Кар-
пюк, стар шы ня РА ПСП у На раў цы. 
Ад зна чы ла перш-на перш пос пе хі 
ў дзей нас ці вя ско вай пен сі я нер скай 
ар га ні за цыі. Чле ны ПСП ах вот на 
ўдзель ні ча лі, між ін шым, у та ва ры скіх 
су стрэ чах і тан ца валь ных ве ча ры нах, 
ез дзі лі на ай чын ныя і за меж ныя кра-
яз наў чыя эк скур сіі. Яны — ак тыў ныя 
ўдзель ні кі ма стац кіх ва каль на-му зыч-
ных ка лек ты ваў ды кон кур саў — лі та-
ра тур ных, на най п ры га жэй шыя ся лян-
скія ся дзі бы ў сва ёй гмі не, а так са ма 
кон кур су на „Най п ры га жэй шыя гафт 
і ка рун кі Гай наў ш чы ны”. Праў лен не ра-
ён на га ад дзе ла ат рым лі вае дзей с ную 
да па мо гу вой та (між ін шым, гмін ны 
аў то бус ва зіў пен сі я не раў на куль тур-
на-за баў ляль ныя ме ра пры ем ствы 
ў той ці ін шай гмін най мяс цо вас ці), ды-
рэк тар кі гмін на га ася род ка куль ту ры 
Га ле ны-Ма ры ё лі Рэ ент і Ка а пе ра тыў на-
га бан ка ў На раў цы. За тым ад бы ла ся 
ды ску сія. Выс но ва з яе бы ла та кая 
— трэ ба па вя лі чыць коль касць чле наў 
(за раз гмін ная ар га ні за цыя на ліч вае 
120 ча ла век, а бы ло больш). Ка лі пен сі-
я не рам да ва лі г.зв. пра дук то выя пач кі, 
бы ло на ват 400 чле наў. У мі ну лым 
го дзе пры во зі лі і раз да ва лі яб лы кі. 
Стар шы ня бе ла стоц ка га Ак ру го ва га ад-
дзе ла ПСП вы со ка аца ніў пра цу на раў-
чан ска га праў лен ня ПСП. Пад час пе ра-
пын ку ў аб ра дах саб ра ныя аг ле дзе лі 
кі на фільм „На шы пен сі я не ры” Юрыя 
Ра він ска га, кі на рэ жы сё ра-ама та ра са 
Ста ро га Ляў ко ва.

З’езд вы браў но вае праў лен не Ра ён-
на га ад дзе ла ПСП у На раў цы ў скла дзе 
Яд ві га Кар пюк — стар шы ня, Аляк сандр 
Зда ноў скі і Га ле на Бан да рук — на мес-
ні кі стар шы ні, Лю цы на Зда ноў ская 
— сак ра тар ды Па вел Леў ша і Ана толь 
Ра ман чук — чле ны. На кан фе рэн цыю 
ў Бе ла сток па е дзе Яд ві га Кар пюк. 

Най п ры га жэй шыя 
ся лян скія ся дзі бы
2 ве рас ня гэ та га го да пад час гмін-

ных да жы нак у На раў цы Гай наў ска га 
па ве та пад су ма ва лі, між ін шым, вы ні кі 
кон кур су „Най п ры га жэй шыя ся лян скія 
ся дзі бы ў На раў чан скай гмі не ў 2018 
го дзе”.

У ка тэ го рыі „Ся дзі бы” два раў нап-
раў ныя пер шыя мес цы за ня лі Да ну та 
і Кшыш тоф Шу мар скія ды Ірэ на Там-
берг з На раў кі, тры раў нап раў ныя дру-
гія мес цы за ня лі Зі на і Яў ген Рэ ен ты са 
Ску па ва, Га ле на Аніш чук з Се мя ноў кі 
ды Та ма ра і Ян Скеп кі з Заб ра доў. Вы-
лу чэн ні ў гэ тай ка тэ го рыі ат ры ма лі 
Лю ба Піль ціц кая з Аль хоў кі і Лю ба Ле а-
неў ская з Мік ла шэ ва.

У ка тэ го рыі „Па над вор кі” два раў-
нап раў ныя пер шыя мес цы за ня лі Ірэ-
на За сім з Се мя ноў кі і Ка ця ры на Бель-
ская з Тар но па ля, два раў нап раў ныя 
дру гія мес цы за ня лі Воль га Ве ра ме юк 
з Міх наў кі ды Юлі та і Ана толь Ма ты сю-
кі з Се мя ноў кі.

У ка тэ го рыі „Ся дзі бы аг ра ту ры стыч-
ных ква тэр” пер шае мес ца за няў Ан д-
рэй Ма цю ка з Ка пі тан ш чы ны, дру гое 
— Ва лян ці на Гер ма нюк са Ску па ва 
і трэ цяе мес ца — Га лі на і Юзэф Вяж хоў-
скія з Заб лот чы ны. Вы лу чэн не ў гэ тай 
ка тэ го рыі ат ры ма лі Лю цы на і Аляк-
сандр Зда ноў скія з Плян ты.

Він шу ем пе ра мож цаў кон кур су! Усе 
яны ат ры ма лі гра шо выя ўзна га ро ды 
ад гмін ных улад. (яц)

Е
ў ра пей скія дні спад чы ны 
— 2018 г. у Пад ляш скім ва я вод
стве пра цяг ва юц ца ад 8 да 16 
ве рас ня. ЕДС гэ та дзе ян ні па 

ўсёй кра і не (агуль на на цы я наль ны ка ар ды
на тар ме ра пры ем ства — На цы я наль ны 
ін сты тут спад чы ны) — са мае важ нае 
свя та сла ву тас цей, ар га ні за ва нае што год 
у ве рас ні ў Еў ро пе і ў Поль ш чы. Яго мэ та 
зак лю ча ец ца ў тым, каб са дзей ні чаць раз
віц цю рэ гі я наль най куль тур най спад чы ны 
і на га даць усім аб агуль ных ка ра нях еў ра
пей скай куль ту ры. Гэ та так са ма са дзей
ні чан не між куль тур на му ды я ло гу і, та кім 
чы нам, ства рэн не мо ста, які злу чыць жы
ха роў роз ных рэ гі ё наў, а так са ма роз ных 
па ка лен няў. У Еў ра пей скіх днях спад чы ны 
ўдзель ні ча юць роз ныя ар га ні за цыі: уста но
вы куль ту ры, на ву кі, аду ка цыі, гра мад скія 
су пол кі і пры ват ныя асо бы. Яны ста но вяц
ца ўсё больш і больш па пу ляр ны мі ся род 
жы ха роў Пад ляш ша. У 2018 го дзе адз на
ча ем со тую га да ві ну не за леж нас ці Поль ш
чы. Гэ ты вель мі важ ны юбі лей з’яў ля ец ца 
так са ма тэ май 26 вы дан ня сё лет ніх ЕДС 
і пра хо дзіць пад ло зун гам «Не за леж ная 
для ўсіх». Гэ тай тэ май На цы я наль ная 
ра да Са ве та па спад чы не хо ча на га даць 
пуб лі цы гі сто рыю не за леж нас ці, па ка заць 
да сяг нен ні пра цяг ла га гі ста рыч на га пра
цэ су, у якім удзель ні ча лі мно гія вя до мыя 
дзе я чы і цэ лы шэ раг звы чай ных жы ха роў 
Рэ чы Пас па лі тай, якія ў цяж кі час не за бы
лі ся пра сваё, не шка ду ю чы на ма ган няў 
і ах вяр, ча ста з улас на га жыц ця. Праз 
свят ка ван не го да ЕДС ар га ні за та ры хо
чуць на ву чыць чы тан ня ў пом ні ках — маў
к лі вых свед ках гі сто рыі — гі сто рыі гэ тых 
лю дзей і іх спад чы ны, каб зра зу мець, 
коль кі аб’ ек таў аса цы ю ец ца са сва бо дай 
і ад ра джэн нем.

2018 год з’яў ля ец ца так са ма Еў ра пей
скім го дам куль тур най спад чы ны. Яго 
свят ка ван не з’яў ля ец ца маг чы мас цю пад
к рэс ліць важ насць еў ра пей скай куль ту ры 
і на па мі нам аб су поль ных каш тоў нас цях.

У Поль ш чы ЕДС ад зна ча юц ца з 1993 
го да. На кі ра ва ны яны да шы ро кай аў ды то
рыі, за ах воч ва юць да вы ву чэн ня пом ні каў 
і ін шых мес цаў, звя за ных з тра ды цы я мі 
і куль ту рай. Ар га ні за та ры хо чуць та кім 
чы нам пра ма ваць раз на стай насць форм 
рэ гі я наль най куль тур най спад чы ны, на па
мі наць пра агуль ныя ка ра ні еў ра пей скай 
куль ту ры, за ав хоч ваць да са дзей ні чан ня 
між куль тур на му ды я ло гу. Ка ар ды на та рам 
ЕДС у Пад ляш скім ва я вод стве з’яў ля ец ца 
Дэ пар та мент куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны Мар шал коў скай уп ра вы ПВ. 
Еў ра пей скія дні спад чы ны з’яў ля юц ца 
су мес най іні цы я ты вай Ра ды Еў ро пы і Еў ра
пей ска га Са ю за.

Інаў гу ра цыю ЕДС 2018 го да па ча лі 
мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства 
і Пад ляш скі Му зей на род най куль ту ры 
8 ве рас ня се мі на рам у пад бе ла стоц кім 
скан сэ не. Се мі нар «Куль тур ныя мар ш ру-
ты і іх зна чэн не для ахо вы куль тур най 
спад чы ны», з удзе лам на ву коў цаў і му
зей ных ку ра та раў з Поль ш чы і Бе ла ру сі, 
быў пер шым з больш чым двац ца ці ме ра
пры ем стваў Дзён еў ра пей скай спад чы ны 
ў гэ тым го дзе на Пад ляш шы. Куль ту ра 
на шля ху з’яў ля ец ца ад ной з леп шых ідэй 
для па пу ля ры за цыі гі сто рыі і яе сля доў. 
Рас п ра ца ва ны з ідэ яй і ўме ла пра соў ва
ныя куль тур ныя мар ш ру ты пры цяг ва юць 
сот ні ту ры стаў, а аб’ ек ты, якія іх ства ра
юць, ста но вяц ца вя до мы мі. Гэ та па ляг чае 
іх аба ро ну. Се мі нар скон чыў ся ды ску сі яй, 
пад час якой удзель ні кі аб дум ва лі маг чы
мас ці ства рэн ня та тар ска га шля ху, які быў 
бы Еў ра пей скім куль тур ны мар ш ру там Ра
ды Еў ро пы (Поль ш ча, Бе ла русь, Ук ра і на).

Аб мер ка ван не куль тур ных мар ш ру таў 
бы ло прэ лю ды яй да сё лет ніх ЕДС на Пад
ляш шы. Афі цый нае ад к рыц цё ад бы ло ся 
9 ве рас ня, пад час фе сты ва лю «Пад ляш
ша па ху чае тра ва мі» ў Пад ляш скім му зеі 
на род най куль ту ры. Свят ка ван ні бу дуць 
пра цяг вац ца да кан ца ве рас ня. Ук лю ча ны 
ў свя та больш за двац цаць мяс цо вас цей 
па ўсім Пад ляш шы.

Іні цы я ты ва ства рэн ня еў ра пей скіх куль
тур ных мар ш ру таў з’яў ля ец ца ад ной з най
ста рэй шых праг рам Ра ды Еў ро пы ў га лі не 
куль ту ры. У ад па вед нас ці з Дэк ла ра цы яй 
Сан т’ я гадэКам па стэ ла 1987 г. уз нік пер
шы шлях — Да ро га свя то га Яку ба. Куль
тур ныя мар ш ру ты ўяў ля юць са бой сет кі 

су пра цоў ні цтва на мяс цо вым уз роў ні, якія 
спры я юць каш тоў нас цям Еў ро пы — пра
вам ча ла ве ка, па ва зе да куль тур най 
раз на стай нас ці, уза е ма ра зу мен ню і тран
с г ра ніч на му аб ме ну. Гэ тыя ка на лы між
куль тур на га ды я ло гу паг лыб ля юць ве ды 
аб еў ра пей скай гі сто рыі і фар му юць агуль
ную еў ра пей скую ідэн тыч насць. Тэ ма ты ка 
мар ш ру таў мае сім ва ліч нае зна чэн не для 
еў ра пей скай гі сто рыі і куль ту ры. Яны пры
све ча ны роз ным тэ ма тыч ным ніт кам, ся
га ю чым куль ту ры ме га лі тыч ных эпох і на
скаль на га ма ста цтва да на ша га ча су, якія 
ілюст ру юць еў ра пей скую па мяць, гі сто
рыю і спад чы ну. Куль тур ныя мар ш ру ты 
Ра ды Еў ро пы з’яў ля юц ца пра цэ сам ін тэр п
рэ та цыі агуль ных тра ды цый і гі ста рыч ных 
па дзей. Мэ тай пра гра мы з’яў ля ец ца ства
рэн не апі сан няў, якія злу ча юць роз ныя 
кра і ны Еў ро пы дзе ля спаз нан ня на ша га 
кан ты нен та, а так са ма раз віц цё ўстой лі ва
га куль тур на га ту рыз му, які пры но сіў бы 
пры бы так мяс цо вым су поль нас цям.

Адам Ва ліц кі з Ін сты ту та Кро нен бер га 
рас па вёў пра кар ту ІКА МОС і ахоў ван не 
куль тур ных мар ш ру таў, Ан джэй Ста сяк 
з Уні вер сі тэ та ў Ло дзі прад ста віў пе ша
ход ныя мар ш ру ты — іх выз на чэн не, кла
сі фі ка цыю, фун к цыі. Пра фе сар Свят ла на 
КульСяль вер ста ва з Бе ла стоц кай па лі
тэх ні кі рас па вя ла пра куль тур ныя мар ш
ру ты поль скабе ла ру ска га па меж жа як 
пра я ву муль ты куль тур нас ці. Док тар Ірэ на 
Ма тус з Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, ка лек
цы я нер ка аб ра да вых бе ла ру скіх руч ні коў 
па ка за ла част ку сва ёй ка лек цыі і зап ра
па на ва ла ства рэн не шля ху пад ляш ска га 
на род на га руч ні ка. Док тар Тац ця на Бо
гуш з Уні вер сі тэ та ў Грод не прад ста ві ла 
муль ты куль ту ра лізм бе ла ру скаполь ска
га па меж жа і су час ную дэ маг ра фіч ную 
сі ту а цыю на той тэ ры то рыі. Вой цех Ка
валь чук з Пад ляш ска га Му зея на род най 
куль ту ры ПВ раст лу ма чыў шлях на род
ных ра мё стваў Пад ляш ша. На тэ му, якая 
асаб лі ва ці ка ві ла слу ха чоў і вы сту поў цаў 
— ства рэн не та тар ска га куль тур на га 
між на род на га шля ху вы сту пі лі так са ма 
др Ар тур Ка на пац кі і ды рэк тар му зея 
ў Іўі (ста лі цы бе ла ру скіх му суль ман) Ка
ця ры на Ма ска рэ віч. Ды ску сію на тэ му 
«Куль тур ныя мар ш ру ты і іх зна чэн не для 
за ха ван ня куль тур най спад чы ны» вёў 
док тар Па вел Ес са з Мар шал коў скай уп
ра вы ПВ. Ме ра пры ем ства пра хо дзі ла так
са ма з на го ды 10й га да ві ны ра ты фі ка цыі 
Хар тыі ІКА МОС у ад но сі нах да аба ро ны 
куль тур ных мар ш ру таў. Раз ва гі ты чы лі ся 
аба ро ны, за бес пя чэн ня і пра соў ван ня 
гэ тых важ ных аб лас цей з асаб лі вым ак
цэн там на іх ро лі ў ахо ве куль тур най спад
чы ны рэ гі ё наў.

Свят ла на КульСяль вер ста ва, гі сто рык, 
лі та ра тар: «Які б мы шлях не аб ра лі, ці 
ў Пад ляш скім ва я вод стве, ці на Га ра дзен
ш чы не, аб ры ван не яго на мя жы — гэ та 
штуч ная ак цыя. Які б мы не аб ра лі шлях, 
гэ та ж адзін рэ гі ён, гэ та спрад ве ку ад на 
зям ля. Гэ та мя жа прак ла дзе на штуч на, 
яна дзе ліць не толь кі кра і ны, на ро ды, 
яна па дзя лі ла пажы во му адзі ную рэ гі я
наль ную куль ту ру. Пат рэб ная так са ма 
ўстой лі вая ўпра ва ту рыз мам, на аб ша рах 
куль тур на і пры род на каш тоў ных, па да ван
не ўзо раў між на род на га су пра цоў ні цтва 
ў аб ша ры ту рыз му і куль тур най спад чы
ны, пра ек та ван не, фі нан са ван не раз вою 
ту ры стыч на га па тэн цы я лу. Тут ад зна чыць 
трэ ба так са ма ро лю суп ра цы на ву кі з прак
ты кай у ахо ве аб ша раў каш тоў ных у ту ры
стыч ным пла не».

Ан джэй Ста сяк: «Ту ры стыч ныя мар ш
ру ты так са ма мо гуць быць па спя хо ва вы
ка ры ста ны для кі ра ван ня зба лан са ва ным 
эка на міч ным раз віц цём аб ша ру, а так са
ма дзе ян ня мі ў рам ках ту ры стыч на га мар
ке тын гу. Дзя ку ю чы ства рэн ню но вых мар
ш ру таў або па шы рэн ню іс ну ю чых, пры ма
цоў ва ю чы да іх ін шыя аб’ ек ты (мяс цо вас
ці)) мо жна эфек тыў на па шы рыць спектр 
ту ры стыч на га пра нік нен ня. Мар ш ру ты 
та ды рас паў сюдж ва юць ту ры стыч ныя 
па то кі з най больш важ ных, най больш па
пу ляр ных сла ву тас цей да тых, што менш 
вя до мыя, менш на вед ва ныя, але так са ма 
зас лу гоў ва юць ува гу. Мно гія ра ё ны, якія 
за ста ва лі ся на пра ця гу доў га га ча су паза 
ас ноў ным ту ры стыч ным ін та рэ сам, бы лі 
пра соў ва ныя і та кім чы нам ту рызм стаў 
ас ноў ным ру ха ві ком іх ро сту. Ас ноў най 
за да чай ме не джа ра мар ш ру ту з’яў ля юц
ца перш за ўсё за ду мы, ідэі, кан цэп цыі 
мар ш ру ту, пе ра ка нан не да яго рэ а лі за цыі 
прад п ры маль ні каў і жы ха роў (у тым лік 
змяк чэн ня маг чы мых кан ф лік таў), рэ а лі за
цыя пра ек та — на мя чэн не, мар кі роў ка і г.
д., ін фар ма цыя і пра соў ван не ту рыз му, ар
га ні за цыя ме ра пры ем стваў ажыў ля ю чых 
мар ш рут, на пры клад, па ста ноў кі, прэ зен
та цыі, куль тур нама са выя, за баў ляль ныя 
ме ра пры ем ствы, кло пат пра раз вой і ін ф
раст рук ту ру ту ры стыч на га шля ху ва кол 
мар ш ру ту (у тым лі ку так са ма зда бы ван не 
ін ве ста раў), са ні та рыя, ра мон ты, рэ стаў ра
цыя шля ху і яго ін ф раст рук ту ры, бяс пе ка 
ту ры стаў, ахо ва іх зда роўя, кло пат за бес
пе ра пын нае раз віц цё мар ш ру ту (но выя 
аб’ ек ты, но выя ніт кі, злу чэн не з ін шы мі 
мар ш ру та мі).

Зна чыць, гі ста рыч ны куль тур ны ту ры
стыч ны шлях па ві нен быць жы вы.

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

На еў ра пей скіх шля хах 
да сва ёй спад чы ны
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На стэн дзе, што ста іць у ле се паб лі
зу чы гу нач най стан цыі Па ліч на, 

аб на ро да ва на ка рот кая гі сто рыя Бель
скай пуш чы. Па ве дам ля ец ца там, што 
спрад ве ку тэ ры то рыя гэ тая бы ла за ле се
на. Ля сы па чы на лі ся ад вы то каў Нур ца 
і між рэч кай Бе лай з ад на го бо ку, а рэч
ка мі Ляс ной і На раў кай з дру го га, да
хо дзі лі на поў на чы да Нар вы і На раў кі. 
З паў ноч на га ўсхо ду ме жа ва лі з Воў пен
скай пуш чай, з ус хо ду з Бе ла веж скай 
пуш чай, а з паў д нё ва га ўсхо ду — з Ка
мя нец кай. У XV ста год дзі Бель скую пуш
чу пад па рад ка ва на бель ска му зам ку. 
У чар го вых двух ста год дзях усе ляс ныя 
аб ша ры, ак ра мя ка ра леў скіх па ляў ні чых 
дзя ля нак, бы лі пры зна ча ны для за ся лен
ня. Пра цэс гэ ты па чаў ся ў па чат ку XVІ 
ста год дзя ад зак лад кі пры га рад ных вё
сак Бель ска — Ягуш то ва, Стры коў, Ша
ста лаў, Ві да ва, Пар ца ва, Спіч коў. У чар
го вых га дах, ужо пад за га да мі ка ра ле вы 
Бо ны, на Пад ляш шы бы ла пра ве дзе на 
аг рар ная рэ фор ма, наз ва ная ва лоч най 
па ме рай. Рэ фор ма гэ тая ас ноў ва ла ся на 
раз мер ка ван ні грун тоў і аб’ яд нан ні па ся
лен чай рас ця ру ша нас ці ў но выя вё скі. 
Да 1570 го да асад ні цтва пра су ну ла ся да 
лі ніі, якую выз на ча лі вё скі Ві та ва, Істок, 
Ка ры ці скі, Ягад ні кі, Ста рое Кор ні на, 
Мах на тае, Мо ра, Ста рое Бе ра зо ва, Ша
ста ко ва, Асоў ка, Ку ра ша ва і Ве жан ка. 
Да 1611 го да лі нія тая пе ра мяс ці ла ся на 
чар го выя кі ла мет ры ва ўсход нім на прам
ку — уз нік лі вё скі Ба рок, Хіт рая, Но вае 
Бе ра зо ва і Но вае Кор ні на. Ад на час на 
з бо ку Бе ла веж скай пуш чы па я віў ся вя
но чак асоч ніц кіх па ся лен няў, бе ра гу чых 
до сту пу да яе. Па сён няш ні дзень з Бель
скай пуш чы астаў ся паў ноч наўсход ні 
фраг мент, наз ва ны ад гі ста рыч най ся дзі
бы ляс ні ча га ў ма ён т ку Ля ды Ляд скай 
пуш чай...

Зыг мунт Гло гер у Ста ра поль скай эн-
цык ла пе дыі: „La da, no wi na po wy rą ba nym 
le sie. W Kro ni ce Sar ma cyi eu ro pej skiej 
Gwag ni na czy ta my, że na Bia łej Ru si „la sy 
i chrós ty” wyt rze bia ją pod po siew, co się 
pos po li cie la dą na zy wa i da lej nas tę pu je 
opis spo so bu pos tę po wa nia, po le ga ją ce go 
na wy pa la niu la su”. Па гэ тым трэ ба мер ка
ваць, што Бель скую пуш чу но выя на сель
ні кі ас вой ва лі ка ры ста ю чы ся аг нём...

Па ляс ных ла бі рын тах да бі ра ю ся ў Ча
хіАр лян скія, як у кож ную вё ску, не прад
чу ва ю чы ні чо га бла го га. На за ход няй 
ак ра і не вё скі ўста ноў ле ны стэнд Бель
ска га над ляс ні цтва з ін фар ма цы яй, што 
11 чэр ве ня 2000 го да ў гэ тым мес цы 
ўспых нуў па жар, у вы ні ку яко га зга рэ ла 
больш за 50 гек та раў пры ват на га ле су 
і кры ху менш дзяр жаў на га ды не каль кі 
вя ско вых бу дын каў. Больш грун тоў ная 
ін фар ма цыя зна хо дзіц ца на ін шым стэн
дзе, што ўста ноў ле ны па ся рэ дзі не вё скі 
по бач бу дын ка даў няй шко лы. Па жар 
уз нік ад пра яз джа ю ча га па не да лё кай 
чы гун цы цяг ні ка; па спры я ла со неч нае 
над вор’е. А па ло ве адзі нац ца тай га дзі ны 
дня дзя жур ная на ка лан чы над ляс ні цтва, 
што ка ля Даб ры ва ды, заў ва жы ла агонь. 
У ак цыю ра та ван ня вё скі і ле су ўклю чы
ла ся 41 па жар ная ка ман да з цэ ла га ва
я вод ства. По лы мя, пад га ня нае буй ным 
вет рам, рва ну ла ў на прам ку вё скі. Не 
ха пае ва ды з вя ско ва га во да за бо ру, па
жар ні кі з да па мо гай шас ці шлан гаў зда
бы ва юць яе з ва да ё ма Бах ма ты. Ва ду 
па лі ва юць і з вер та лё таў ды са ма лё та. 
А па ло ве адзі нац ца тай га дзі ны ве ча ра 
па жар уда ец ца па ту шыць. Зма ган не са 
сты хі яй доў жы ла ся два нац цаць га дзін. 
Апош няя па жар ная ма шы на па кі ну ла вё
ску дзве га дзі ны паз ней...

Пры ся даю да па ры па жы лых вя скоў
цаў. Жан чы на па ве дам ляе, што са ма 
па бег ла ту шыць агонь на ей ным ляс ным 
участ ку. За га рэ ла ся воп рат ка — трэ ба 
бы ло ад сту піц ца. Муж яе быў у той час 
у ду біц кай цар к ве, ка лі пры бег з ін шы мі 
вя скоў ца мі, агонь ужо лю та ваў. Зга рэ
лі тры збу да ван ні з ад на го кан ца вё скі 
і тры з дру го га...

Ві кі пе дыя: „Ча хі ўпер шы ню згад ва юц
ца як част ка кляш чэ леў скае во лась ці, 
пе ра да най у 1586 го дзе ка ра лём Жы гі
мон там Аў гу стам да ра гі чын ска му пад ка
мо ра му Ста ніс ла ву Хан дзын ска му. Ка лі 
ў 19 ст. наз ва вё скі з гі ста рыч най Ча хі 
(паполь ску: Czo chy) бы ла зьме не ная 

на афі цый ную Ча хі (паполь ску: Cze chy) 
да да дзе на так са ма эпі тэт Ар лян скія, бо 
ў ар лян скай во лась ці іс на ва ла ўжо вё ска 
Ча хі За ба лот ныя (паполь ску: Cze chy). 
У між ва ен ны пэ ры яд Ча хі Ар лян скія 
на ле жа лі да гмі ны Ор ля Бель ска га па ве
ту Бе ла стоц ка га ва я водз т ва. Па вод ле 
поль ска га пе ра пі су на сель ні цтва 1921 г. 
пра жы ва ла тут 217 жы ха роў (5 ка та лі коў 
і 212 пра ва слаў ных; па ля ка мі бы ло за пі
са ных 6, а бе ла ру са мі 211 жы ха роў)”.

З ча су няш час ця мі ну ла ва сям нац цаць 
га доў. За раз у Ча хахАр лян скіх пра жы
вае ка ля сот кі ча ла век. Ва кол вё скі зноў 
вы рас лес, ма ла ды. Вы рас ён так са ма 
і на аб ле се ных па лях, ха ва ю чы ў са бе ла
бі рын ты да рог. Па ад ной з іх да бі ра ю ся 
ў Гра ба вец. Стэнд па ся рэ дзі не вё скі: „Wiel-
ka his to ria za wi ta ła do Gra bow ca la tem 1915 
ro ku. W mia rę zbli ża nia się fron tu, wśród miej-
s co wej lud noś ci na ras tał strach przed Niem-
ca mi. Wła dze car skie i du chow ni pra wos ław-
ni na ma wia li do uciecz ki. W sier p niu część 
miesz kań ców wio ski, jak nie mal wszys cy in ni 
pra wos ław ni za miesz ku ją cy oko licz ne te re ny, 
wy ru szy ła na bie żeń stwo w głąb im pe rium 
ro syj skie go. Nie wszys cy jed nak uwie rzy li 
groź bom. Ta gru pa lud noś ci uciek ła do la su 
i tam po cze ka ła na roz wój wy pad ków. Dzię ki 
te mu wieś oca la ła — uga szo no bo wiem po-

żar, któ ry zap ró szy li wy co fu ją cy się car s cy żoł-
nie rze, pod k ła da jąc ogień z obu krań ców wsi. 
Gos po da rze, któ rzy pow ra ca li z uchodź stwa 
(1918-1921), nie mu sie li więc za czy nać od 
ze ra, gło du jąc, żeb rząc, pra cu jąc po nad si ły. 
Ich do mostw strzeg li są sie dzi. Wed ług spi su 
pow szech ne go z 1921 r. w Gra bow cu w 78 
do mach miesz ka ło 385 wyz naw ców pra wos-
ła wia. Jed na oso ba za dek la ro wa ła na ro do-
wość pol ską, wszys cy po zos ta li — bia ło ru ską. 
W 1941 r., kil ka dni po roz po czę ciu woj ny 
nie miec ko-ra dziec kiej, Gra bo wiec zos tał spa-
lo ny”. Без па жа ру, усё ж та кі не абыш ло ся. 
Да рэ чы, і су сед нія Ду бі чыЦар коў ныя 
ка лісь на зы ва лі ся Жа рыў цом, а гэ та па каз
вае, што і там без вог нен най сты хіі так са
ма не абыш ло ся...

У Гра баў цы маю ўва гу пры цяг ну ла но
вае: рас стаў ле ныя по бач кляш чэ леў ска
гай наў скай ша шы со неч ныя ка лек та ры. 
У прын цы пе яны за раз прыз на ча юц ца 
для абаг ра ван ня да моў, але па коль кі 
іх не каль кі со так і яны ўста ноў ле ны на 
асоб ным боль шым участ ку, ас мель ва ю
ся па даз ра ваць, што гэ та ўста ноў ка для 
шы рэй ша га гра мад ска га ка ры стан ня.

З Гра баў ца па да ю ся ў Ру ду ты. „Бе ла
стоц кая га зе та” ад 1957 го да па ве дам
ля ла пра вя лі кі па жар у гэ тай вёс цы: 1 
лі ста па да та го ж го да зга рэ ла 10 жы лых 

Па ко ліш ніх 
ля дах

бу дын каў, 17 хля воў, 8 поў ных ура джаю 
ста дол, 3 па вет кі з гас па дар чы мі пры бо
ра мі і два шпіх ле ры. Па жар за це ру шы ла 
трой ка трох га до вых хлап цоў, якія за ад
ной са ста дол раз вя лі агонь каб на грэць 
ней кі ка ва ла чак дро ту. Са сты хі яй зма
га лі ся па жар ні кі з Та фі лаў цаў, Ча ром хі, 
Кляш чэль, Бель ска, Гай наў кі. Апош няй 
з’я ві ла ся ка ман да з най б лі жэй шай Ор лі 
на „тра фей ным” трак та ры, бо свая ма шы
на не спра ца ва ла...

Не аб мі ну ла гэ тая сты хія і не да лё кіх 
Ка ша лёў. Вя ско вы стэнд: „ХХ ста год дзе 
пры няс ло Ка ша лям шмат лі кія няш час
ці. У 1915 го дзе, уця ка ю чы ад ня мец кіх 
вой скаў, жы ха ры па да лі ся ў глыб Ра сіі, 
у бе жан ства. Вяр нуў шы ся ў 19181921 га
дах за ста лі поў нас цю зруй на ва ную вё ску. 
Ад ноў ле ная з вя лі кі мі цяж кас ця мі гас па
дар ка прат ры ва ла кры ху больш за два 
дзе ся ці год дзі. У 1944 го дзе ад сту па ю чыя 
ня мец кія вой скі аб ст ра ля лі вё ску. У вёс
цы па чаў ся вя лі кі па жар, ад яко га ўда ло
ся вы ра та ваць толь кі не каль кі бу дын каў”.

Па вод ле згад ва на га ча ста мною Зыг
мун та Гло ге ра, да вед нік з 1675 го да 
рэ ка мен да ваў: „A gdy trwo ga us ta nie, 
opat rzyć kto się sta wił, kto nie sta wił, kto 
pier wej, i z któ rym na czy niem: za to wed le 
mies c kich do cho dów me ri ta pos ta no wić; 
kto poś ledz (os tat ni), te go ka rać; kto by nie 
był, jesz cze więk sza kaźń. Bo choć by do ma 
sam nie był, ja ko w mieś cie lu dzie ku piec cy, 
te dy ma do ma już tak stat ki, ja ko słu gę dla 
ta kiej trwo gi od jeż dżać: co by w tem wi nien 
nie zos tał. Ma ją też być naz na cze ni, kie dy 
go re, któ rzy by zło dziej stwa pil no wa li: bo 
wten czas krad ną pos po li cie zło dzie je naj-
bar dziej. I tak źli lu dzie naj du ją się, co dla 
kra dzie ży za pa la ją”.

Ан т ра па ген ныя па жа ры пры мя ня лі ся 
не толь кі для ства рэн ня ляс ных ля даў, 
яны пры мя ня лі ся так са ма для ства рэн
ня ля даў дэ маг ра фіч ных, а бы ва юць жа 
і тэх на ген ныя, і пры род ныя. На шы вё скі 
цяр пе лі ад усіх, у тым лі ку ўчы не ных 
вой скам з мэ тай пэў на га ўздзе ян ня на 
на сель ні цтва — каб пры му сіць на шых 
прод каў да бе жан ства. Абыш лі ся яны, 
зда ец ца, толь кі ма тэ ры яль ны мі зат ра
та мі. Бы лі, ад нак, па жа ры, рас па ле ныя 
вой ска мі з мэ тай ма са вай па ні кі на сель
ні цтва неп ры я цель ска га бо ку. Та кія 
па жа ры бы лі ўчы не ны ў 1945 го дзе; 
у лю тым у час бам бар дзі роў кі Дрэз дэ на, 
дзе за гі ну ла не каль кі дзя сят каў ты сяч 
ча ла век і ў са ка ві ку ў час бам бар дзі роў кі 
То кіо, дзе ах вяр бы ло ка ля ста ты сяч...

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

n Па жар ны ме ма ры яль ны ком п лекс у Ча хах-Ар лян скіх

n Ла вач ка ў Ка ша лях



6  16.09.2018              № 37              

з        р  к  а
д л я    д з я ц е й    і    м о л а д з іГанна Кандрацюк (zorka@niva.bialystok.pl)

w w w . e - z o r k a . p l

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 37-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 23 верасня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 33-2018: гры бы. 
Уз на га ро ду, нак лей кі, вый г ра ла 

Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га. 
Він шу ем!

    

Галь ча стыя ро гі,
Хут кія но гі.
Ко лер поў с ці — за ла ты.
Хто я, ці ве да еш ты?
А....

(В. Жу ко віч) 

Пра та кі пра ект га ва ры лі мно гія 
ха ры, але ма ла ка му ўда ло ся яго 
ажыц ця віць. Мо ва пра адзен не цар-
коў ных ха ры стаў. Гэ та скла да нае 
пы тан не. Тут не пе ра а дзе неш вя-
лі кай гру пы ў ка ля ро выя строі, па-
шы тыя дзесь ці на мін скай фаб ры-
цы. Яны ад ра зу бу дуць аса цы я вац-
ца з вя сё лы мі пес ня мі і ско ка мі, 
лет ні мі фэ ста мі і за ба ва мі. Яр касць 
ко ле раў і ар на мен таў мо жа рас сей-
ваць ува гу, нак лі каць не тыя дум кі. 
А ў цар коў ным хо ры пат рэб ная як-
раз за ся ро джа насць.

Та кія гу стоў ныя і сціп лыя строі 
прыд ба лі для дзя цей і мо ла дзі пры 
бе ла стоц кай па ра фіі на Ба цеч ках. 
Яш чэ да та го, як выс пе ла ідэя свя-
точ най воп рат кі, для дзяў ча так 
па шы лі хуст кі з на род ным ар на-
мен там. За раз дзяў ча ты і хлоп цы 
ма юць гу стоў ныя вы шы ван кі. Іх 
ап ра на юць на важ ныя свя ты і ўра-
чы стас ці. Дзі ця чы хор, у якім за 
двац цаць ха ры стаў, вя дзе спа да ры-
ня Ан на Вась коў ская. Па слу хаць іх 
мож на ў кож ную ня дзе лю ў во сем 
га дзін ра ні цы ў цар к ве Яна Тэ о ла-
га, што па ву лі цы Гер бер та.

З-ка

Гу стоў на і  сціп ла

Адз ві не ла 
па ву ці на
Адз ві не ла па ву ці на
Над аб ру сам му ра гоў...
Во сень выт ка ла хус ці ну
Над ша ло ма мі ста гоў.
I ру кою ча раў ні цы
Сы па ну ла ў бор аг ню,
Дзе бя роз кі-ма ла дзі цы
Ра ды со неч на му дню...
Дзе зя зю лі ку ка ва лі,
Дзе ча ром хі цвет кі пеў,
Дзе асін кі уз ды ха лі
Пад дзя во чы срэб ны спеў...
Эх, ча сі на за ла тая,
Ве рас нё вая па ра!
Смут кам сэр ца мне кра нае
Жу раў лі ная за ра.

Ка стусь Цы буль скі

«Жэ мэр ва» — адзін з пры га жэй-
шых эт на-гур тоў Пад ляш ша, 15 
ве рас ня г.г. бу дзе ад зна чаць 15-
год дзе. З гэ тай на го ды яго чле ны 
зап ра ша юць усіх сім па ты каў і фа-
на таў на кан цэрт, які ад бу дзец ца 
ў клу ні Да ра фея Фі ё ні ка ў Сту дзі во-
дах. У пра гра ме вы сту пяць так са ма 
гур ты з Бе ла ру сі — «Це ра бя нач ка» 
з вё скі Це ра бень Пін ска га ра ё на 
і «Га ма ні на» з Мін ска. Прад ба ча на 
прэ зен та цыя но ва га кам пакт-ды-
ска «Год у Пін скім па ве це. Аб ра да-
выя пес ні га да во га цык ла з гі ста-

Му зыч ны юбі лей «Жэ мэр вы»

рыч най Пін ш чы ны», за пі са ны Сту ды яй тра ды цый на га фаль к-
ло ру «Жэ мэр ва». Пас ля кан цэр таў ар га ні за та ры пад рых та ва лі 
сюр прыз. Нель га аб мі нуць та кой па дзеі, асаб лі ва тым, што 
жы вуць у Бель ску ці на ва кол лі.

Зор ка
Фо та: сайт Że mer wa

Мал. Юстыны Бакуменка
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Школа прачынаецца, 
Зазвінеў званок. 
Весела спяшаюцца 
Дзеці на ўрок. 

JawaOka

Jeżyny

Grusza

Pieniądze

Gra

Pępek Kartka

Róża

KoszykNagroda Pióro

Szacunek Jary

Zło

Art

Sokół

Postać

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 № 33-2018: 
Фо та, ска ла, Ян, кош, ка лі на, ара бі на, ра са, Аня, са-

ра бан да. Ян тар, фон, кар та, ма ра, ла ска, скі ба, ко ні, 
на, па ша на, анод, га ра.

Уз на га ро ду, нак лей кі, вый г раў Дам’ ян Кар ні люк 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Нап ры кан цы ле та гля дзім як ча ра дою ля цяць у вы-
рай бус лы ў Аф ры ку. Што дзён на яны мо гуць пра ля-

цець 150 кі ла мет раў. Во сень скі пра лёт цяг нец ца ад паў-
та ра да двух ме ся цаў.

Бус лы ля цяць дву ма мар ш ру та мі: праз Гіб рал тар і Бас-
фор. Яны ля цяць над Тур цы яй, аб мі на юць Між зем-

нае мо ра, да лей уз доўж ра кі Іар дан, праз Сі най скі паў-
вост раў, над Чыр во ным мо рам у Аф ры ку, у да лі ну Ні ла.

Ма ла дыя птуш кі вер нуц ца да нас праз 3-4 га ды, 
ка лі на бя руць сі лы. Част ка бус лоў не вяр та ец ца 

ў Еў ро пу з Аф ры кі, яны там жы вуць і гняз ду юц ца. Што-

га до ва ў Бе ла ру сі гняз ду ец ца ка ля 20 ты сяч пар бе лых 
бус лоў, а най больш на Па лес сі.

Ра зам з па чат кам во се ні ба чым на не бе ключ ад ля-
та ю чых гу сей і жу раў лёў. Гэ тыя жы выя шну ры 

пта хаў вык лі ка юць на сталь гію і сум па вяс не. Мы гля-
дзім за ва ро жа ныя ў не ба і ду ма ем пра свае праб ле мы. 
Ме на ві та та кое ма гіч на-на род нае ад чу ван не ля жыць 
на ду шы бе ла ру са. Не вы пад ко ва, што ў бе ла ру скіх каз-
ках няш час ныя ге роі про сяць да па мо гі ў ад ля та ю чых 
гу сей. Яны про сяць у пту шак, каб за бра лі ра зам з са бой 
іх сму так і го ра. 

Ма ля ван ка з гу скай!

У ад на го ча ла ве ка быў сын, што 
на сё мым го дзе жыц ця яш чэ не ха-
дзіў — та кі ля нот ны быў.

Смех дый го дзе. Але што зро-
біш? Баць ка змай ст ра ваў ва зо чак, 
па са дзіў у яго сы на, бы мех ней кі, 
і па чаў ва зіць па два рах жаб ра-
ваць.

Вось у ад ной ха це гас па дар 
пак лаў на стол ка ра вай і ка жа:

— Та бе, баць ка, не даз ва ляю 
браць хлеб, а ты, сы нок, ка лі мо-
жаш, бя ры. Ка лі ж не мо жаш ці не 
хо чаш, дык за ста вай ся га лод ны.

Сы нок у той дзень ду жа ха цеў 
ес ці. Доў га ён вал ту зіў ся ў ва зоч ку, 
па куль не вы цяг нуў спяр ша ад ну 
на гу а по тым і дру гую.

— Ну, дзя куй Бо гу, ужо з ва зоч ка 
вы лез, — за шап таў баць ка.

Ка зач ны свет
— Ад пач ні, ад пач ні, сы нок, 

інакш на дар веш ся яш чэ! — зас мя я-
лі ся наў кол.

Гля дзяць, а сы нок ужо ля ста ла!
Ды ка ра вай яму ў ру кі не даў ся. 

Ён рап там упаў са ста ла і па ка ціў-
ся, а сы нок — за ім. І вось ужо яны 
абод ва за дзвя ры ма!.. На два ры 
сы нок бег ма бя жыць, хо ча сха піць 
ка ра вай. Але ўда лы ка ра вай не 
да ец ца: так за му чыў не ба ра ку, 
што ў та го ўся спі на мок рая. А пад 
ка нец ка ра вай і ўво гу ле знік, як ва-
дой раз мы ла!

Ка ра вай пра паў, за тое сы нок 
бе гаць на ву чыў ся.

Баць ка ра ду ец ца:
— Гэ та хлеб тваю ля но ту вы ле ка-

ваў!
З та го дня сын па чаў шмат ха-

дзіць, спрыт на пра ца ваць, і ў рэш-
це рэшт вы рас доб рым і руп лі вым 
ча ла ве кам.

З кні гі «Каз кі ван д роў ні ка: 
ла тыш скія на род ныя каз кі» 

з се рыі «Ка зач ны свет».

Ка ра вай

На шы прод кі на зі ра лі з’я вы ў пры ро дзе і па іх праг на за ва лі 
бу ду чае над вор’е.
Па на зі рай це і вы! Бу дзе від но, ці ста рыя ме та ды па ды хо дзяць 
да на ша га ча су. Ап ра ча гэ та га па ба чы це, як пры ем на на зі раць 
і ду маць пра род ную пры ро ду!

* * *
Ве рас нёў скія пе ру ны абя ца юць цёп лую во сень.

* * *
Жо ра вы ля цяць вы со ка і ча ста кур лы ка юць 
— во сень бу дзе звон кая, пры го жая, чы стая.

(з-ка)

З на род на га ка лен да ра

Лена Жылінская

Першы ўрок у чацвёртым класе НШ св.св. КіМ

(з-ка)

As
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Шаноўныя чытачы. Прапануем 
Вашай увазе чарговы фрагмент 
новай кнігі прозы Міхася 
Андрасюка пад загалоўкам 
«Поўня». Кніга будзе выдадзена 
нашай рэдакцыяй да канца гэтага 
года. 

-3- ПОЎ НЯ
Мы ся дзе лі ў мяк кіх фа тэ лях, у до ме, 

што скла дае па ло ву „Ва рот Мін ска”. Ра
ні цой, да пі ва ю чы дру гі ку бак чор най вад
кас ці, што ні чым — ак ра мя ко ле ру — не 
на гад вае пра сап раў д ныя свае ка ра ні, 
я ска заў дзяў чы не:

— Вак заль ная ка ва, ні я кая не ка ва. 
Зва рыць ка ву — ку лі нар нае ма ста цтва, 
цы ры ма ні ял. Та бе ці ка ва, як ва раць сап
раў д ную ка ву? За ходзь у шэсць га дзін 
ве ча ра.

Я на пі саў ад рас на аў то бус ным квіт ку 
і пак лаў на сто лік. Яна ад пі са ла ня мым 
по ці скам пля чэй: хо чаш — чы тай „зай ду”, 
хо чаш — „мне не ці ка ва”, твой вы бар.

Стрэл кі га дзін ні ка скла лі ся ў пра мую 
лі нію, на адзін мо мант вы цяг ну лі ся на зва
жай, ад да ю чы го нар нес мя рот на му ча су, 
на леж ны яму раз у сут кі. Я цал кам звы чай
на ўспры няў маў чан не зван ка ў ва сям нац
цаць га дзін, прад бач ваў ся і та кі ва ры янт 
раз віц ця гі сто рыі, але ж і не ад даў ся бе 
за ліш ня му здзіў лен ню, ка лі а па ло ве на 
сё мую ве ча ра да ма фон аз ваў ся. Хві лі на мі 
ра ней пай шоў ліў ны дождж, лю дзі кі ну лі ся 
пад шы ро кія кры лы чы гу нач на га вак за ла.

„На неп ра ма каль ную ску ру лю дзі ап ра
на юць пра ма каль ную воп рат ку і ха ва юц ца 
пад дах, каб не пра мок нуць”, — пра гу ляў
шы ся па мок рай ву лі цы, дум ка вяр ну ла ся 
ка лам бу рам.

Пры ту ша нае даж джом аран жа вару дое 
сон ца ас вят ля ла пад’ езд на па ло ву сва ёй 
звы чай най мо цы, але да стат ко ва, каб 
у цьмя ным паў з м ро ку вы я віць яе по стаць.

— Пра хо дзі ла мі ма, пай шоў дождж, 
а ча му мне не сха вац ца ў гэ тым до ме? 
Па ду ма ла і зай ш ла, — ця пер жэст яе пля
чэй ка заў ін шае, пра моў ле нае ўго лас ён 
пра цяг ваў ня мым: хо чаш, суст ра кай, не 
хо чаш — не суст ра кай.

Да ло ні шмар га ну лі па ўскуд ла ча ных ва
ла сах, ту ды і на зад, ту ды і на зад, рас пыр
ск ва ю чы ў паў з м рок кроп лі даж джу і ка ля 
яе ног ся мі ко лер най ду гой ра зас ла ла ся 
вя сёл ка. Я па даў да лонь, яна ўзя ла яе і па 
вя сёл цы, як па мос ці ку, пе ра сту пі ла па рог.

Се дзя чы ў мяк кім фа тэ лі, я слу хаў го
лас дзяў чы ны, не па га ня ю чы яго, не на кі
роў ва ю чы ў той, ці ін шы бок.

На сам рэч я ва рыў ве ча ро вую ка ву. 
Ва рыў яе ў мед най, за ку ра дым ле най дос
ве дам тур цы. На па ча так злёг ку ра заг рэў 
па су ду, на сы паў ка вы, да даў ха лод най 
ва ды, цук ру, два зяр нят кі ані су. І піль на 
са чыў, каб пад дном тур кі сі ні агень чык 
і не па гас, і не пе ра рос у жоў ты, язы ка ты 
агонь.

Чым даў жэй тур ка ва рыць ка ву, тым 
смач ней ат ры ма ец ца кан чат ко вы вы нік.

Я слу хаў дзяў чы ну і толь кі час ад ча су 
пад кід ваў сціп лае сло ва, су хую трэ сач ку, 
каб не згас яе го лас.

Праз ты дзень яна вы са дзіц ца на вак за
ле, ён яе суст рэ не, ся дуць на так сі, а ка лі 
пе ра сту пяць па рог ква тэ ры, ён пак ла дзе 
бу тэль ку ў ха ла дзіль нік. Пас ля трыц ца ці 
хві лін з боль ша га асты нуць пер шыя па
ца лун кі, так са ма ж і „мар ці ні” прый дзе да 
жа да най тэм пе ра ту ры. У ча шу на доў гай 
нож цы ён пад кі не за ма ро жа ную віш ню....

— Рос со ці б’ян ка? — го лас ма ёй ге не
тыч най па мя ці, сат ка ны з усіх муж чын скіх 
га ла соў, на га даў, што ўжо са мы час па ста
віць гэ тае пы тан не.

— Б’ян ка, ка неш не, — зра бі ла ма лан ка
вы вы бар, а я прай шоў ся ў дру гі па кой і за
су нуў ру ку ў свой ван д роў ны зап леч нік, 
за да ю чы ся пы тан нем, якая сі ла, за га дзі
ну да ад’ ез ду аў то бу са, на кі ра ва ла мя не 
ў бе ла стоц кія „да лі ка тэ сы”. І што б бы ло, 
ка лі б ру ка па цяг ну ла ся няз нач на ўбок і за
мест свет лае „б’ян ка”, пры ха пі ла з па лі цы 
бу тэль ку цём набур ш ты на ва га „рос со”?

Час заб рыў да лё ка за поў нач, я толь
кітоль кі па спеў зап люш чыць во чы, ка лі 
гру кат у дзве ры па ру шыў нач ную ці шы ню. 
Так і не зра зу меў — я тыя дзве ры ад чы
ніў, са мі яны ад чы ні лі ся, ці про ста на адзін 
мо мант сыш лі ў ня быт, губ ля ю чы сваю 
ця лес ную струк ту ру? У пад’ ез дзе, пры ту
ліў шы пля чо да ка ся ка, ста яў Ра фа эль 
Сан ці. Кіў нуў га ла вой на пры ві тан не і без 
за ліш ніх цы ры мо ній, як доб ры, ста ры су
сед зза сця ны, адаз ваў ся:

— Не хва люй ся, ад но сло ва і праз 
се кун дач ку мя не ня ма. Не за бы вай, Пры
га жосць, яна нес мя рот ная і ні ко му не на ле
жыць. А ўсе, ка го за па ло ніць — на ле жаць 
ёй. Сце ра жы ся бе.

— Ага, ні чо га са бе па лон, — я спра ба
ваў пад ст ро іц ца пад ма лан ка вы тэмп пы
тан ня, але ці па спеў ска заць гэ тыя сло вы? 
Ці ён па чуў іх? Не ве даю. Прай ш ла се кун
да і ў пад’ ез дзе ні ко га не бы ло.

Дру гі дзень пра цяг ваў зна ё міць мя не 
з Юлі яй.

— Што та бе сні ла ся? Гэ та важ на, па мя
таць свой пер шы сон на но вым мес цы. Ён 
збы ва ец ца.

— Мне смут на, — пад ня ла ся з пас це лі, 
па цяг ну ла за са бой па ла са тую на кід ку на 
ло жак і жэ стам, агуль ным для ўсіх жан чын 
све ту, за кі ну ла яе на пле чы, па дыш ла да 
ак на.

— Смут на, бо не па мя та еш сон?

— Не, не та му. Сон як раз па мя таю, — 
за моў к ла, праз ха лод нае шкло гля дзе ла 
на вак зал. — Вак за лы час цей злу ча юць, 
ці раз во дзяць?

— Ча кай, па ду маю, — няп ро ста ўла віць 
ра зум нае сло ва, ка лі ты ўсё яш чэ за ста еш
ся ў пас це лі, а пас цель пах не яе ску рай, 
але Юлія не ча ка ла ад ка зу.

— Ты мне сніў ся. Ты зы хо дзіў, а я ця
бе клі ка ла, шмат ра зоў кры ча ла тваё 

імя. Пару ску клі ка
ла, да рэм на, — пад
цяг ну ла на кід ку і яе 
доў гія но гі па ка за лі
ся ва ўсёй пыш нас ці. 
Ра ніш няе свят ло ры
са ва ла іх ідэ аль най 
крэ скай. — Ні ко лі 
мне сны не сняц ца 
на баць ка вай мо ве. 
Ні на мат чы най. Мае 
сны ру ска моў ныя. 
Ка жуць, сон — ад
люст ра ван не ду шы. 
Як ду ма еш, я згу бі ла 
ду шу?

— З ду шой усё 
нар маль на. Ты про
ста за сы на еш у не а
дэк ват ных аб дым ках, 
— за поз на пры ку
сіў ся язык, сло вы 
пай ш лі. Не дзе там, 
у да лё кай Маск ве, 
дзе я ні ко лі не быў, 

не вя до мы мне ча ла век ма быць па чы нае 
пры бі раць ква тэ ру, разпо раз пра вя рае 
га дзін нік, ба чыць, як на ад ным мес цы 
спы ніў ся час і яго нае сэр ца за хо дзіц ца ад 
смут ку. І не пры бя рэ гэ ты сму так ні звы
чай нае мыц цё, ні са мы кру ты пы ла сос.

Мне зра бі ла ся ня ём ка.

Юлія па вяр ну ла ся спі най да ак на, зра бі
ла крок на суст рач лож ку, яш чэ крок і яш
чэ. Паль цы ад пус ці лі на кід ку і па ла са ты, 
фі га вы лі сток з’е хаў з пля чэй, зва ліў ся на 
пад ло гу, раз гар нуў шы мёр т выя кры лы, як 
птуш ка па мер лая ў па лё це.

— А ве да еш, мо жа і так.

Яе го лас пас па кай неў. Па даў шы тва ру 
сур’ ёз ны вы гляд, аб вя ла мя не ўпэў не ным 
у ся бе по зір кам. — Мо жа і так.

„Не, я дач ка Аляк сан д ра і Ар гу мы”, 
— прыг лу ша ным рэ хам ад гук нуў ся ўча
раш ні дзень.

Пра Ар гу му Юлія ве да ла няш мат. 
На ра дзі ла ся ў Мар д ве, жы ла ў Мар д
ве, у Мар д ве па мер ла. Бы ло гэ та ў той 
доб ры час, ка лі дзі ця чая свя до масць не 
раз бі ра ец ца ў дэ та лё вых ад роз нен нях 
па між жыц цём і смер цю. Вяр нуў ся — жы
вы, па мёр — пай шоў. Ку ды пай шоў? 
Да лё ка — да лё ка. Ка лі вер нец ца? Праз 
ней кі час. А „ней кі час” гэ та шмат? Не, 
няш мат.

Дзі ця чая свя до масць не звяз вае часу 
ў па а соб ныя дні, а кож ны чар го вы крок 
сціш вае го лас і за маз вае ма лю нак, і той 
„ней кі час” ссы ха ец ца, зву жа ец ца, зні кае. 
Быц цам бы і ніх то ні ку ды не ад’ яз джаў, 
і ніх то ад ні куль не бу дзе вяр тац ца.

— Праў да, у Мар д ве, каб па ха ваць ча
ла ве ка, трэ ба ка паць зям лю кір ка мі і дзяў
б ці ла ма мі?

— Не, ад куль ты та кое ўзяў? Я не па
мя таю, як ха ва лі ма му, але зям ля там 
нар маль ная, як і тут. А як я тут апы ну ла
ся? Ад нае ра ні цы, га доў праз тры пас ля 
зы хо ду ма мы, ка лі ў тэ ле ві за ры дзень па
чаў ся са слоў „Ві ску лі” „раз вал”, „ка нец на
ша га све ту”, а ў вод гук тэ ле ві за ру ву лі ца 
за нес ла ся ля ман там „і што ця пер бу дзе”, 
баць ка пры сеў на кух ні, хві лі ну па ду маў, 
прай шоў у па кой і па чаў скла даць ва лі зу. 
„Вяр та ем ся на ра дзі му. Не ча га тут ра біць 
нам. На маю і тваю баць каў ш чы ну вяр та
ем ся”, — ска заў.

— Ці мо жам вяр нуц ца ту ды, дзе мы 
ні ко лі не бы лі? — за пы та ла Юлія на пя ты 
дзень, за не каль кі га дзін да ад’ ез ду май го 
аў то бу са.

Я па чаў неш та тлу ма чыць пра пра цяг 
на ша га жыц ця ў на ступ ных па ка лен нях, 
пра су вязь з мі ну лым, пра куль тур ны код, 
па мяць, за ка дзі ра ва ную ў ге нах. Ка лі так, 
ка лі ўсё гэ та ёсць, не згу бі ла ся, та ды са
праў ды, мож на вяр тац ца да мес цаў, дзе 
мы ні ко лі не бы лі, мож на ван д ра ваць у мі
ну лае і на ват ба чыць бу ду чы ню.

Юлія не слу ха ла. Я га ва рыў уго лас, 
а яна моў ч кі раз маў ля ла са сва і мі дум ка мі.

— Ты яш чэ вер неш ся?

— Так, Сон ца. Ты пас ля заў т ра ў Маск ву?

— Так.

Свет збу да ва ны прас цей, чым нам 
зда ец ца. Га дзін нік выш тур хоў вае нас на 
ву лі цу, ву лі ца вя дзе на вак зал, вак зал 
вып раў ляе ў да ро гу. З ча го па чы на ец ца 
да ро га? Сён ня я мог бы ска заць дзе ду 
Ляк сію, што зва рот ныя да ро гі па чы на юц
ца з па ца лун ку.

Я вяр таў ся ў Мінск, яна еха ла ў Маск ву. 
Ад ной чы ска за ла: «Больш ту ды не па е ду».

Ні ко лі не пы тай ка ха ную жан чы ну, ча му 
яна кан чат ко ва за чы няе дзве ры ў той, ці 
ін шы за ку так сва ёй мі нуў ш чы ны. Ты ўжо 
на ма ля ваў яе пар т рэт і но сіш яго ў сва іх 
ва чах. І на ват ка лі ха ва еш во чы ад по
зір каў па ста рон ніх лю дзей, зак ры ва еш 
вей ка мі, зас ла ня еш да ло ня мі, ці чор ны мі 
аку ля ра мі, для яе твае во чы аго ле ныя 
і бе за ба рон ныя, як но ва на ро джа нае дзі ця. 
Яна ба чыць ся бе тва і мі ва чы ма і не ска жа 
сло ва, якое маг ло б сап са ваць гэ ты да ска
на лы пар т рэт.

Ні ко лі не пы тай ка ха ную, ча му яна за чы
няе дзве ры ў той па кой, ку ды не ха дзі ла 
ра зам з та бою. Хі ба толь кі та ды, ка лі праў
да не мае для ця бе ні я ка га зна чэн ня.

Няў жо ў ма іх дум ках, у след за сло вам 
„Юлія”, не па ду лад ны мне го лас пра шап
таў сло ва „ка хан не”? Я не стаў рас пыт
ваць яе, ча му ні ко лі больш не ся дзе на 
ма скоў скі цяг нік. Я за пы таў:

— Мо жа з’ез дзім у Ві ску лі? Яны, па 
вя лі кім ра хун ку, у двац ца ці кі ла мет рах ад 
ма ёй ма лень кай Баць каў ш чы ны. І дзя ку ю
чы ім пе ра сек лі ся на шы сцеж кі. Паг ля дзім 
мі фіч нае мес ца?

— Па ка жы, дзе гэ та.

Се ла за стол, схі лі ла ся над кар тай. Сто
я чы ў яе за спі най, я ўба чыў, як вог ніш ча 
язы ка мі аран жа вых пла мя нёў ліз ну ла па
пе ру і, ма лан ка ва па шы ра ю чы ся, па бег ла 
па ўсёй Бе ла ру сі.

— Ой, Сон ца, усю кра і ну спа ліш! — да
ло ні пры ха пі лі жме ню жы во га аг ню, пад
нес лі да шча кі.

— Ну па ча кай, дай па гля дзець, — яе па
лец за ві нуў круг над Бе ла веж скай пуш чай 
і спы ніў ся. — І тут лес, і там лес. Усю ды 
лес. І што нам ра біць у гэ тым ле се? За 
мядз ве дзя мі ха дзіць? На са нях ка тац ца? 
Сам ба чыш, снег ужо амаль сы шоў, — ус
міх ну ла ся. — Ся дай, па шу ка ем мес ца, дзе 
і лес шу міць, і ва да ця чэ, дзе птуш кі спя ва
юць над зя лё ны мі лу га мі.

Пак ла ла сваю да лонь на маю і на шы 
паль цы роў ным, сін х рон ным кро кам, пай
ш лі на паў ноч ны ўсход, праз Ваў ка выск, 
Дзят ла ва, да лё ка па пра вы бок за стаў ся 
На ваг ра дак, а мы іш лі да лей, на Бя ро заў
ку. На сі няй стуж цы Нё ма на паль цы Юліі 
спы ні лі ся.

— А ча му б не тут? Доб рае мес ца. Ле
там, у жніў ні па е дзем.

Я наб лі зіў твар да кар ты і пра чы таў: 
Да ку да ва.

vМіхась АНДРАСЮК
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Да юбілею 60-годдзя «Белавежы»

***
Сонца
хаваецца 
за радкi
верша
а я прагну
яго цёплай 
пяшчоты
каб праменнямi
прагнаць
запiсаную
мною
самоту
што 
сталася 
маiм
ценем.

Лiловая вясна
Лiловым днём 
май у вокны заглядае,
заваражыўшы хараством
маладосцi збанок
падстаўляе. 

У лiловым сне
ляцяць пялёсткi
на грудзi,
адкажы мне мiлы
чаму прывабныя вусны
так блудзяць...
  блудзяць.

Цi вясна не для нас
i каму водар бэзу?
У абдымках тваiх
недаспелага
кахання абрэзак.

Белы налiў
— пяшчота лiпеньскiх     
  вечароў,
  гарачы подых 
  жнiўных палёў.
Са спазнелым каханнем 
ты прынёс i паклаў мне у далонi.

Прытулiцца мне б
да маладосцi ўспамiнаў
i сэрца налiць
яго белай асалодай.

Белы налiў
асвячаны на Спаса
як бальзам ачышчэння
грэшнай душы,
маёй i тваёй.

***
Восеньская самота
кроплямi дажджу 
па акне сплывае.

Сонца
яшчэ хоча
затрымаць лета

пераглядаючыся
у вадзяным люстэрку.

Плач 
адлятаючых жураўлёў
адлюстраваннем 
часовага развiтання
з цяплом.

У  плынi жыцця 
шукаю свой бераг,
мой вырай.

***
У верасы верасень
ураджайны.
Пяшчотна ласкаюць нас
ліловыя вочкі.
Восень шматколерна 
размалёўвае
наш зямны свет.
Неба плача
а Найсвятая Маці
і так мае апеку над намі.

***
Маё дзяцінства 
гэта ўжо мроі,
яно настальгіяй
у сэрца кладзецца.

Адплылі гады ракою вярлівай,
не раз зацвіталі сады.
Маладосць матылём праляцела,
я шчаслівай быць зноў захацела.

Сарву яблык у каханні нясмелым
каб з табою яго каштаваць.

За намі спякота,
за намі мяцель.
У душы адчуваем спакой.
Спакусліва заклікае пасцель
ды я ўжо не тая
і ты ўжо не той.

У зацішшы душы
У зацішшы душы
знаходжу сама сябе.
Перагортваю лісты-думкі
выцягваючы задры
што цернямі ўбіліся
ў маё тужлівае сэрца.
Раздзьмухоўваю ў ім
зацярушаны агонь
каб заіскрыцца Феніксам
ад зямных да нябесных шляхоў

Павярнуць бы мне
машыну часу 
каб завалодаць
плынь жыцця...

У зацішшы душы я не актрыса
— ні ўчора,
— ні сягоння,
— ні заўтра.

***
Закрасавала восень золатам,
з залатых лістоў 
залаты дыван
сцеле мне пад ногі.
Лісты шолахам гавораць.
На ростанях 
жыцця дарог
я з часам у змаганні
не раз рыбай
білася аб лёд,
не раз валаклося чаканне
і горла залівала як палыном.

Каму я ў ім патрэбная?

Дарэмна сніцца мне 
тваё вяртанне
пад восеньскім 
лістападам залатым.

***
Васемнаццаць гадоў
раздзел майму дзяцінству
зачыняюць.

Сядлаю непакорнага каня,
нязведаная прышласць
у даросласці мяне чакае.

Наваколле ў квецені садоў,
вясны вяртаннем 
як першае каханне
раскошай душу налівае.

Птушак пераліўное шчабятанне,
нябёсы васільковым блакітам
у маладосць мяне ўзносяць.

Невыказаным шчасцем
хачу сягоння захапіцца
хай давядзе мяне да слёз,
хаця маршчыны 
твар ужо запісалі,
дай Божа ў сне маім
каб зноў у васемнаццаць
павярнуцца.

Вершы Жэні Мартынюк
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http://www.minkult.me
Маг чы ма, у хут кім ча се на адзін лі та ра

тур ны бе ла ру скі ча со піс, дзе пуб лі ку ец ца 
вы ключ на про за, ста не больш. З ле та на 
но вае вы дан не „Мін культ” па ча лі збі раць 
гро шы праз краў н д фан дын га вы сэр віс 
ulej.by. Іні цы я та ры спра вы ўжо ства ры лі 
ў ін тэр нэ це сайт бу ду ча га ча со пі са, які 
мес ціц ца па ад ра се http://www.min kult.
me.

Сайт ча со пі са, які толь кі на ра джа ец
ца, вы гля дае да во лі ці ка ва і пры ваб на. 
Га лоў ная ста рон ка па бу да ва на та кім чы
нам, што вый с ці на руб ры кі ад ра зу не ўба
чыш, а вось аў та ры, якія пла ну юць над ру
ка вац ца ў ча со пі се, ужо па зна ча ны.

„Мін культ” вы рас не на пу стым мес цы, 
бо трэ ба бы ло наб рац ца во пы ту, на ву
чыц ца ства раць і ўлад коў ваць пад ад ной 
вок лад кай до сыць роз ныя і спрэч ныя 
тэк сты ад аў та раў, якія ча сам адзін ад
на го не лю бяць і пра маў ля юць гэ та аль
бо ўго лас, аль бо ўпо тай, дзене будзь на 
ра гу кні гар ні і пун к ту пры ё му шкла та ры. 
І ў нас гэ та ат ры ма ла ся: ка ман да „Мін
куль та” пра фе сій на і аб’ ек тыў на вый ш
ла на той уз ро вень ства рэн ня ча со пі са, 
ка лі ні вод на га сло ва не вы кі неш, не тое 
што аў та ра”, — прад стаў ляе ка ман да 
„Мін куль та” свой ча со піс. Праў да, гэ тае 
прад стаў лен не зна хо дзіц ца ў са мым ні зе 
га лоў най ста рон кі. Там жа мож на вір ту
аль на па зна ёміц ца з сяб ра мі рэ дак цыі.

Каб па ба чыць усіх аў та раў, тво ры якіх 
па він ны ўвай с ці ў па пя ро вую вер сію ча со
пі са, трэ ба на жоў тым по лі знай с ці квад
ра цік. Ка лі клік нуць на яго, то з’я вяц ца 
вый с ці на тры руб ры кі. Ад на з іх — „Аў
та ры”. Уся го ж аў та раў пят нац цаць ча ла
век. Ся род іх та кія най больш вя до мыя як 
Ва лян цін Аку до віч, Адам Гло бус, Вік тар 
Мар ці но віч, Ула дзі мір Ар лоў і ін шыя. Ка
лі клік нуць мыш кай на імя ці пар т рэт пісь
мен ні ка, то пе рад на мі ад к ры ец ца ка ро

цень кая, лі та раль на ў два рад кі, ін фар ма
цыя аб ім, а так са ма ўры вак з тво ра, які 
цал кам пла ну ец ца змяс ціць у пер шым 
па пя ро вым „Мін куль це”.

„Гэ та пер шы ну мар, ён у цэ лым кла січ
ны, і там ад сут ні ча юць ма ла дыя і ўво гу ле 
но выя імё ны. Гэ та ка нон бе ла ру скай про
зы, і я ха цеў па чаць з та ко га ка но ну, які 
бу дзе руй на вац ца, па чы на ю чы з дру го га 
ну ма ру. Ска жам так: не заў сё ды лі та ра ту
ра за яў ляе пра ся бе на пу стым мес цы, бо 
ёсць ней кі пад му рак. І мне ха це ла ся па ка
заць, што наш пад му рак ні чым не гор шы 
за лю быя ін шыя... По тым мы пач нем дру
ка ваць ма ла дых, ці ка вых і сме лых. Яны, 
да рэ чы, ужо і наз бі ра лі ся на дру гі ну мар. 
Маг чы ма, так бу дзе ці ка вей і пры га жэй 
зра біць старт на ша га ча со пі са...”, — рас
па вёў Ра дыё Сва бо дзе га лоў ны рэ дак тар 
і за сна валь нік ча со пі са Сяр гей Ка лен да, 
які ра ней вы да ваў ана ла гіч ны ча со піс 
„Ма ку ла ту ра”.

„Пад ста вай для ства рэн ня но ва га ча со
пі са ста ла зак рыц цё ча со пі са бе ла ру скае 
про зы і ма ста цтва «Ма ку ла ту ра», які па
тра ба ваў но ва га. «Мін культ» пра цяг вае 
доб рую тра ды цыю «Ма ку ла ту ры» — на 
ста рон ках бу дуць з’яў ляц ца толь кі пра за
іч ныя тэк сты бе ла ру скіх пісь мен ні каў на 
нар ка маў цы, та раш ке ві цы і ра сей скай 
мо ве, а так са ма пе рак ла ды. «Мін культ» 
— гэ та ча со піс сва бод ны, не пад цэн зур
ны, гэ та сап раў д нае мі ні стэр ства куль ту
ры і мін ская куль ту ра ў ад ным фар ма це”, 
— адз на чаў Ка лен да сва ім кан ку рэн там 
— лі та ра тур на му ін тэр нэтча со пі су „Літ
раж”.

Праў да, мо жа так стац ца, што „Мін
куль та” не бу дзе, бо на збор гро шай за
ста ло ся менш за два ме ся цы, а па куль 
уда ло ся саб раць толь кі тра ці ну ад пат
рэб най су мы.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

125 га доў з дня на ра джэн ня
Аляксандра Ляўданскага

Бе ла ру скі на ву ко вец, ар хе о лаг Аляк
сандр Ляў дан скі на ра дзіў ся 10 ве рас ня 
1893 г. у вёс цы Юр’ е ва Ба ры саў ска га 
па ве та (ця пер Сма ля віц кі ра ён Мін скай 
воб лас ці). Скон чыў у 1922 г. Сма лен скае 
ад дзя лен не Ма скоў ска га ар хе а ла гіч на га 
ін сты ту та. У 19221925 гг. Ляў дан скі ву
чыў ся ў Сма лен скім уні вер сі тэ це, з 1925 
го да стаў яго вык лад чы кам. Па ра лель на 
быў су пра цоў ні кам Сма лен ска га му зея.

З 1927 г. Аляк сандр Ляў дан скі пра ца ваў 
у Мін ску, быў сяб рам гі сто ры каар хе а ла гіч
най ка мі сіі Ін сты ту та бе ла ру скай куль ту ры. 
За гад ваў сек цы яй ар хе а ло гіі Ін сты ту та 
гі сто рыі Бе ла ру скай ака дэ міі на вук. Ад на
час на пра ца ваў у Бе ла ру скім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це на па са дзе да цэн та. У 1934 г. 
ат ры маў сту пень кан ды да та на вук.

Аляк сандр Ляў дан скі — ар га ні за тар 
пер шых на ву ко ваар хе а ла гіч ных эк с пе
ды цый у БССР. Яго лі чаць ад ным з „баць
коў бе ла ру скай ар хе а ло гіі”. Ра зам з Аляк
сан д рам Ка ва ле нем і Сяр ге ем Ду бін скім 
ён з’яў ля ец ца ад ным з аў та раў трох том
на га вы дан ня „Прац” — на ву ко ва га збор
ні ка Ін бел куль та па ар хе а ло гіі. Пад рых та
ва ны гэ ты мі на ву коў ца мі чац вёр ты том 
„Прац” не па ба чыў свету, ён быў зніш ча
ны ор га на мі НКВД яш чэ ў на бо ры.

Ляў дан скі як на ву ко вецар хе о лаг зра
біў кла сі фі ка цыю га ра дзіш чаў жа лез на га 
ве ку, вы зна чыў іх куль тур наар хе а ла гіч
ную пры на леж насць і арэ а лы, ак рэс ліў 
ас ноў ныя ры сы ма тэ ры яль най куль ту ры, 
гас па дар кі і пат ры яр халь наро да ва га 
ла ду пля мён, якія жы лі на тэ ры то рыі су
час най Бе ла ру сі ў жа лез ным ве ку. Пом
ні кі эпо хі жа ле за ў Бе ла ру сі раз г ля даў 
як ста ды яль нае раз віц цё на сель ні цтва, 
якое па кі ну ла га ра дзіш чы. Пер шы вы
ка заў дум ку, што га ра дзіш чы куль ту ры 
штры ха ва най ке ра мі кі ў Цэн т раль най Бе

ла ру сі на ле жа лі бал ц кім пля мё нам. Даў 
пер шую і най больш поў ную гі ста рыч ную 
та паг ра фію ста ра жыт на га По лац ка, вы
ву чаў яго пом ні кі — По лац кі Са фій скі са
бор, Бель чыц кі Ба ры саГлеб скі ма на стыр 
(гэ ты пом нік ар хі тэк ту ры ў ста ра жыт ным 
По лац ку па цяр пеў у пер шую су свет ную 
вай ну і кан чат ко ва быў зруй на ва ны баль
ша ві ка мі). Ра зам з ка ле гам Ва сі лём Та
ра сен кам дас ле да ваў у 19281930 гг. 
Пе ла ге еў скае га ра дзіш ча ў Ма гі лё ве. 
Вы ву чаў так са ма ін шыя га ра ды Бе ла ру
сі — Ві цебск, Зас лаўе, Ор шу, Ба ры саў. 
Дас ле да ваў кур га ны ў Мін скім, По лац кім 
і Ар шан скім рэ гі ё нах.

Як і пе ра важ ная баль шы ня та га час ных 
бе ла ру скіх на ву коў цаў Аляк сандр Ляў
дан скі тра піў пад ста лін скія рэ прэ сіі. Усё 
па чы на ла ся з да но саў зай з д рос ні каў, якія 
вы сту пі лі су праць „бал ц кай тэ о рыі”, якую 
на ву ко вец тар на ваў да штры ха ва най ке
ра мі кі. Ляў дан ска га арыш та ва лі 19 траў
ня 1937 г., па вод ле па ста но вы НКВД ад 
25 жніў ня пры га ва ры лі да рас ст рэ лу. 28 
жніў ня 1937 г. Ляў дан ска га рас ст ра ля лі 
ў Мін ску. Мес ца яго па ха ван ня не вя до
мае, „чыр во ныя ка ты” доў га ха ва лі і мес
цы ма са вых рас ст рэ лаў і тыя ўчаст кі, дзе 
за коп ва лі ах вяр бяз лі тас най і кры ва вай 
са вец кай сі стэ мы. За бой ствы эн ка вэ дэш
ні ка мі Ляў дан ска га, Ка ва ле ні, Ду бін ска га, 
зы ход у ня быт ін шых дас лед чы каў аз на ча
лі амаль поў нае вы ніш чэн не бе ла ру скай 
ар хе а ла гіч най на ву кі. Стра ты па вя лі чы лі
ся вай ной.

Рэ а бі лі та ва ны Ляў дан скі быў толь кі 7 
траў ня 1958 г. У Ку ра па тах пад Мен скам 
за раз ста іць вя лі кі ду бо вы крыж — знак 
па мя ці су час на га па ка лен ня ар хе о ла гаў 
пра ня він на за бі тых ка лег, якія зак ла да лі 
пад му рак ака дэ міч най ар хе а ло гіі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Як я ўжо згад ваў у па чат ку сва іх 
ус па мі наў, кі наб ры га да BR9 у ра ё не 
дзе ян ня ме ла прыз на ча ных для аб с лу гі 
пяць дзя сят тры вё скі ў ра ё не Гай наў
ска га і Бель ска га па ве таў. Мяс цо вас ці 
ў ся мі дзе ся ці пра цэн таў пра ва слаў ныя. 
Гэ та да ва ла мне, як кі раў ні ку кі на пе ра
соў кі, да ска на лыя маг чы мас ці ў пад бор
цы рэ пер ту а ру. У шас ці дзя ся тыя га ды 
най больш бы ло са вец кіх кі на кар цін. 
А на вё сках най больш па пу ляр ны мі 
лі чы лі ся ва ен ныя і лю боў ныя філь мы. 
З за ход ніх філь маў вя лі кай за ці каў
ле нас цю ка ры ста лі ся аме ры кан скія 
ве стэр ны, дэ тэк ты вы, пры год ніц кія 
(аван тур ныя) кі на стуж кі. Най больш да
ход ны мі філь ма мі бы лі „Він не ту”, „Уне
се ныя вет рам”, „Ан на Ка рэ ні на”, „Воск
ре се ние”, „Ле тят жу рав ли”, „Суд ь ба 
че ло ве ка” ды ін шыя. Да не вя ліч кіх сёл 
на Бель ш чы не, а та кі мі лі чы лі ся Даб ро
міль, Пят ро ваКшы ва ко лы, Быст рае, 
Ды ду лі, Лок ні ца, Кна ра зы, Страб ля за
яз джа лі раз на дватры ме ся цы. Я рад 
быў бы зу сім іх вык рас ліць з мар ш ру
та, але „шэ фо ва”, стар шая ін с пек тар 
Гед райць ка за ла: «Не мож на па кі нуць. 
Скар гі лю дзі бу дуць пі саць. Не ха чу ап
раў д вац ца ў ад дзе лах ас ве ты ці па вя то
вых ка мен да ту рах па жар най стра жы». 
А скар гі та кія па сту па лі. «Ча му па мі нае 

нас кі на пе ра соў ка?», — пы та лі скар ж
ні кі.

У Быст рае мы за яз джа лі з Ма ло чак. 
Вё сач ка не вя ліч кая. Даў ней быў там 
пан скі ма ён так. Кі на се ан сы ла дзі лі 
ў мяс цо вай свят лі цы. Гле да чоў няш мат 
пры хо дзі ла. Але вет лі ва ста ві лі ся яны 
да кі нош ні каў. Ту ды за яз джа лі мы час 
ад ча су ад но ў па чат ках шас ці дзя ся тых 
га доў. Пас ля зу сім вык рас лі лі з мар ш
рут ных пла наў. У Ды ду лі, на пры клад, 
за яз джа лі ад но ў лет ні се зон, ка лі 
жаў не ры з ОТК у Эл ку пра ца ва лі пры 
жні ве ў ПГРы. Се ан сы дэ ман ст ра ва лі 
ў свят лі цы. Для вай скоў цаў бі ле ты браў 
ка ман дзір ат ра да, за тым уру чаў кож
на му сал да ту па а соб на. На ас но ве зас
вед ча ных ра хун каў Ва я вод скае праў
лен не кі но раз ліч ва ла ся з вай ско вай 
час цю. Вя скоў цы куп ля лі бі ле ты кож ны 
са бе. Па мя таю, што ў му ра ва ным бу
дын ку пра ца ва ла вя ско вая кра ма. Там 
мы ата вар ва лі ся тан ны мі мяс ны мі ту
шон ка мі.

У Ды ду лях я су стрэў даў ней ша га 
зна ё ма га з Мах на та га, кап ра ла Ян ку 
Сель ве сю ка. Ка лі я ў 1959 го дзе пра ца
ваў ін ст рук та рам у Гай наў скім ад дзе ле 
БГКТ, ча ста на вед ваў Мах на тае, бо 
там ак тыў на дзей ні чаў драм гур ток. 
А на Ва дох рыш ча, у свой дзень Ан ге

ла, 19 сту дзе ня, прый ш ло ся гас ця ваць 
у Сель ве сю коў. А бы ло гэ та так. Па
ехаў я ў абед ні час у Мах на тае, каб 
зап ра сіць ка лек тыў з па ста ноў кай на 
кан цэрт у Ку за ву. На мес цы вы я ві ла ся, 
што ад ной дзяў чы не, якая вы сту па ла, 
ма ці за ба ра ні ла ехаць на вы ступ. Не 
па маг лі мае прось бы і тлу ма чэн ні. Ма ці 
ска за ла, за тым дач ка вы му ша на бы ла 
слу хаць... Па ве да міў я сва іх чле наў 
СВМ і ка заў ім, як стар шы ня гур т ка, ла
дзіць улас ную ве ча ры ну. Сам за стаў ся 
ў Мах на тым з са ма дзей ні ка мі на за ба
ве. Пры ем на бы ла свя точ ная ім п рэ за. 
У гэ ты час я па зна ёміў ся з Ян кам. 
У яго бы ла сяст ры ца Ма ры ся. Пры га жу
ня. Ак тыў ная ўдзель ні ца драм гур т ка. 
А баць ка іх ні, се ні ёр Аляк сандр, яко га 
ад на вя скоў цы клі ка лі Сань кам, зда ец
ца, пра ца ваў та ды стар шы нёю Сель ска
гас па дар ча га ка а пе ра ты ва ці Гмін най 
ра ды ў Ста рым Кор ні не. За пра сіў мя не 
як гос ця да ся бе на нач лег. Там пры 
свя точ ным кі ліш ку за ма ца ва лі на ша 
зна ём ства. А ў Ды ду лях з кап ра лам 
Янкам Сель ве сю ком ус пом ні лі мі ну лыя 
буд ні. Пас ля мае кан так ты з сям’ ёю 
Сель ве сю коў абар ва лі ся. За стаў ся ад
но сім па тыч ны ўспа мін.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (41)
На гры боч кі...

У на ва кол лі Ча ром хі, Даб ры ва ды 
і Па ліч най па я ві ла ся шмат гры боў. Да ве
даў ся я аб гэ тым з ін тэр нэ ту, адзі най для 
мя не кры ні цы мяс цо вых на ві нак. Ся джу 
я ў ча ты рох сце нах гай наў скай баль ні цы 
і спаг ля даю праз ак но на ра скі дзі стыя вер
ха ві ны дрэў Бе ла веж скай пуш чы. І ду ша 
рвец ца да моў, да род най хат кі. Ма гу ад но 
паў с па мі наць, як ка лісь ці са сва ім не раз
луч ным сяб рам — ро ва рам па да ваў ся за 
гры ба мі пад Даб ры ва ду, у Ра кі ты ны, ад
куль вяр таў ся з поў ным вя дзер цам ба ра
ві коў, крас нюч коў, ры жы каў ды ма ха ві коў 
(пад г жыб каў). На ад вя чор ку рас паль ваў 
я печ ку ў лет няй кух ні і да поў на чы су шыў 
гры бы ў ад мыс ло вай су шыл цы, вы ка на
най ма ім сар дэч ным пры я це лем з Кляш
чэ ляў Янам Ба даў цом. Ад амаль ча ты рох 
га доў не ве даю як вы гля дае ку заў скі 
лес. Пэў на мно гае пе ра мя ні ла ся. Па за ра
ста лі сцеж кіда рож кі, які мі я ван д ра ваў 
за гры ба мі. Апош нім ча сам я мог ад но 
вый с ці за ага ро джу ся дзі бы на па ле так, 
дзе ка лісь ці са дзіў буль бу, се яў лу бін ды 
сы ра дэ лю для ўдаб рэн ня пяс ча на га по ля. 
За раз рал ля ста ла неў рад лі вай і за ра стае 
са ма се емсас ня ком. Пад ма ла ды мі са
сон ка мі і бя роз ка мі зна хо дзяц ца маж ныя 
ба ра ві кі. Ад двух га доў маю маг чы масць 
пад рых та ваць са свай го па лет ка на ка ля
ду су ша ныя гры бы з зас маж кай з му кі. 
Спа дзя ю ся, што і сё ле та так бу дзе. Каб 
ад но зда роўе да зво лі ла чым хут чэй вяр
нуц ца да моў.

vУла дзі мір СІ ДА РУК
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16.09 — 22.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Аб т ра сеш ся з праб лем і ру-
шыш у бой. Леп шая фор ма. Шмат ра бо ты. 
15-21.09. не ка то рыя Ба ра ны з пер шай дэ ка ды 
ча кае рап тоў ны па ва рот у кар’ е ры. Мо жаш змя-
ніць пра цу або ад крыць сваю фір му. 15-21.09. 
мо жа быць мно га нер ваў і стрэ су, не рэ а гуй ім-
пуль сіў на.
(21.04. — 21.05.) Не ча кай з но вы мі пла на мі. 
Бу дзе ця бе ва біць ліш няя ры зы ка, але бу дзеш 
тал ко ва па ды хо дзіць да не пат рэб на га за мя шан-
ня. Ах вот на возь меш ся за ад каз ныя за дан ні. Бу-
дзеш мець спра ву з не вя до мы мі та бе рэ ча мі, 
рай ся ў дас вед ча ных лю дзей, не а ба вяз ко ва 
больш ад ця бе аду ка ва ных. 15-21.09. не будзь 
ліш не са маў пэў не ным, маг чы мыя кан ф лік ты. 20-
22.09. ці ка вае па да рож жа, но выя зна ём ствы.
(22.05. — 22.06.) Маг чы мыя не па ра зу мен ні 
з рад нёй і сяб ра мі. У па ры за будзь це пра тое, 
што вас раз дзя лі ла. Мно ства спраў на пра цы, 
вы бе ры са мыя ці ка выя, рэш тай не пе рай май ся. 
Да 21.09. бу дзеш пры дзір лі вы, ці каў ны, мо жаш 
рас сак рэ ціць яку юсь ці тай ну, афё ру. Бу дзе ўзна-
га ро да, мо жа вы езд на ней кую кан фе рэн цыю, 
абу чэн ні (20-22.09.), але бу дзеш (няс луш на) 
пе ра ка на ны аб сва ёй бес па мыл ко вас ці. Не еж 
тлу ста га.
(23.06. — 23.07.) 15-17.09. ла ві шанц, які трэ-
ба вы ка ры стаць. Ня ма пад стаў для на ра кан ня. 
Пра вер свае пла ны і на ме ры. Бу дзеш зна ё міц ца 
з но вы мі людзь мі. Не бя ры ся за важ ныя ра шэн-
ні пад уп лы вам эмо цый. 20-22.09. шу кай пра па-
ноў абу чэн няў, кур саў, служ бо вых вы ез даў, ка-
рыс ных ін ве сты цый, пла нуй на гэ ты час важ ныя 
эк за ме ны, раз мо вы, не га цы я цыі, най ця жэй шыя 
за дан ні.
(24.07. — 23.08.) У жыц ці ці ка вей. З ах во тай 
возь меш ся за тое, ча го ра ней ба яў ся. На пра-
цы ка рыс ныя зме ны. Бу дзеш мець сва бо ду 
ў ра шэн нях, змо жаш ад мо віц ца ад неп ры ем-
ных для ця бе за дан няў. Іль вы з пер шай дэ ка ды 
мо гуць шмат да сяг нуць, але му сяць піль на ваць 
сва іх ін та рэ саў і гля дзець на ру кі ін шым; мо гуць 
зах ва рэць на дзі ця чую хва ро бу, ка лі яе не пе ра-
хо дзі лі.
(24.08. — 23.09.) Усё па він на та бе ўдац ца. Ін та-
рэ сы за бяс печ ва юць зор кі, уда лыя су стрэ чы, 
ці ка выя пра фе сій ныя пра ек ты, пап ра ва ла доў 
у па ры. Да 21.09. цяж ка бу дзе та бе ўся дзець 
на мес цы, тры май ча ма да ны на па га то ве. Плёт кі 
бу дуць неп раў дзі выя, не пе рай май ся. 15-17.09. 
уда ла мо жаш па дац ца на ква лі фі ка цый ныя раз-
мо вы. 21-23.09. піль нуй свой страў нік, не эк с пе-
ры мен туй у ку лі на рыі, лепш не еж па-за до мам.
(24.09. — 23.10.) Едзеш па куль на рэ зер ве. 
Будзь ас ця рож ным. Мо жа ўсклад няц ца рэ а лі за-
цыя пла наў. Але ра ні цай спраў на бу дзеш зры-
вац ца з лож ка! 15-21.09. мо жа вяр нуц ца кры зіс 
у па ры. 20-22.09. трэ ба бу дзе ад ся дзець сваё 
ў гас цях, пас ля тое, што не ўда ло ся, выс вет ліш. 
Да 21.09. вы бі з пы лу свае ста рыя ідэі — неў за-
ба ве іх рэ а лі зу еш, і на строй пап ра віц ца.
(24.10. — 22.11.) Вя лі кая энер гія і фі зіч ная сі ла. 
16-17.09. зной дзеш вя лі кую пад трым ку для сва-
іх за дум. 15-21.09. не за дзі рай з мац ней шы мі ад 
ця бе. Ста рай ся не ры зы ка ваць у ка хан ні. Кон-
чац ца ся мей ныя праб ле мы, не без твай го ўдзе-
лу. На пра цы маг чы мыя ўсклад нен ні, нер во вая 
ат мас фе ра мо жа ад біц ца на та бе і мо жаш на ват 
пап ла ціц ца за чу жыя па мыл кі. Рэк ла муй ся бе ў ін-
тэр нэ це.
(23.11. — 22.12.) Фі на лі зуй доў га тэр мі но выя 
пра ек ты. Ха ця да 22.09. маг чы мыя ўсклад нен ні 
ў рэ а лі за цыі ма раў. Бу дуць ця бе ва біць зме ны, 
але не ра бі ў фір ме вя лі кай рэ ва лю цыі, а свае 
на ва тар скія за ду мы ўводзь ма лы мі кро ка мі. Ка лі 
шу ка еш пра цу, уда ла мо жа быць 15-17.09., доб-
ра раз ве дай пра фір му, заз зя еш на ква лі фі ка цый-
най раз мо ве.
(23.12. — 20.01.) Вык лі чаш сім па тыю. Не пе рай-
май ся так пра цай, уся го і так не здо ле еш зра-
біць. Пап ра вяц ца ад но сі ны з ата чэн нем. Прык-
ме ціш са мыя ўда лыя на го ды. 15-17.09. мо гуць 
уск лад няц ца служ бо выя па ез д кі і за меж ныя 
кан так ты. З 22.09. не дай ся бе ўцяг нуць у не па-
трэб ны кан ф лікт.
(21.01. — 19.02.) Хут касць і рэф лекс пры ня суць 
та бе ўда чы. 15-21.09. — ня лёг кі час у па рах; піль-
нуй це ся, каб ся бе не ра ніць. На ра бо це нуд на-
ва та, бу дзеш ра біць тое, што трэ ба. З 22.09. мо-
жаш зда быць па са ду, аб якой ма рыш. 15-21.09. 
бу дзеш над та ры зы коў ны, злос ны, гняў лі вы; 
вель мі піль нуй ся, каб не па ка ле чыц ца, тра піць 
у ава рыю — кан ту зія мо жа прыт ра піц ца на ват ва 
ўлас най кух ні.
(20.02. — 21.03.) Твае та лен ты і здоль нас ці ўра-
зяць ата чэн не. Кар’ е ра, вя лі кі свет і но выя маг чы-
мас ці ад к ры юц ца пе рад та бою. Муд рыя ра шэн-
ні. 15-17.09. най леп шы час для но вых ме ра пры-
ем стваў, пад піс ван не да моў. 20-22.09. не аб мі-
не ця бе зас лу жа ная ўзна га ро да. Ча ка юць ця бе 
гро шы, вяр тан не даў гу, спад чы на ці вый г рыш.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — пры каз ку.
1. пра ём у сця не з шы ба мі = 2 _ 1 _ 30 _ 8 _;
2. да рож ка ў пар ку або са дзе = 34 _ 33 _ 18 _ 36 _;
3. пе рак ла дзі на над ак ном, на якую ве ша юць што ры = 25 _ 26 _ 27 

_ 40 _ 41 _ 42 _;
4. ус ход няя стра ва з яг ня ці ны з ры сам = 12 _ 31 _ 14 _ 13 _ 17 _;
5. та ва рыш Ста лі на = 21 _ 20 _ 23 _ 22 _ 35 _;
6. та ва рыш Ле ні на = 19 _ 15 _ 16 _ 3 _ 4 _ 5 _;
7. лю бі мы спорт Лу ка шэн кі = 7 _ 28 _ 29 _ 6 _ 37 _;
8. ба ка вая част ка тва ру = 11 _ 9 _ 10 _ 32 _ 24 _;
9. на ту раль ны па да так ад жы ха роў Сі бі ры і Да лё ка га Ус хо ду = 39 _ 

38 _ 44 _ 43 _.        (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 34 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 ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 
з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Зап ра ша ем на Бе ла ру скую па тан цоў ку ў Гай наў цы. За ба ва 
прой дзе 15 ве рас ня ля чы гу нач на га вак за ла ў Гай наў цы «Гай
наў каЦэн т раль ная. Пе ра са дач ная Стан цыя Куль ту ры». Па чы
на ем пун к ту аль на ў 19.07. Га ран ту ем доб рую за ба ву, зна ныя 
пес ні і, вя до ма, на го ду для тан цаў. Ве чар цу доў най му зы кі нам 
за бяс пе чаць «Да від Шым чук Бэнд» і бе ла ру скі гурт «Gu da», 
які, ак ра мя вы сту пу, пра вя дзе так са ма май старкла сы па тан
цах.

Зап ра ша ем і ма лых, і вя лі кіх, і ста рэй шых, і ма лод шых. Ува
ход воль ны.

Ар га ні за та рам з’яў ля ец ца Аб’ яд нан не «Шчы ты — Звяз у ка

рысць аду ка цыі і пра мо цыі бе ла ру скай куль ту ры».
Пра ект рэ а лі зу ец ца пры фі нан са вай пад т рым цы Мі ніст ра 

ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі.
Па тан цоў ка — гэ та суп ра ва джаль ная ім п рэ за. Пе рад на

шай за ба вай зап ра ша ем так са ма на ме ра пры ем ствы «Выс пы 
куль ту ры — Куль ту ра ў да ро зе», якія ла дзіць Між на род ны тэ
ат раль ны фе сты валь «Wer tep». У час «Выс паў куль ту ры» мож
на бу дзе па ба чыць ся мей ныя спек так лі і пры няць удзел у май
старкла сах па ства рэн ні ма біль най вы ста вы «Гі сто рыі выт ка
ныя ні ця мі», прой дзе так са ма ад к рыц цё і прэ зен та цыя пра ек та 
«Гай наў каЦэн т раль ная».

«Ак са міт ны ве чар» у Гай наў цы

Да рож ныя зна кі 
ў за рас ні ках
У да во лі вя лі кім са лэ цтве Но вае Ляў

ко ва На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та, як і ў ін шых са лэ цтвах, гу стая сет ка 
да рог ва ўсе ба кі. По бач ма ста вых ста яць 
да рож ныя зна кі і ўка заль ні кі. Пры да рож
ныя ра вы — пры нам сі ў но ва ляў коў скім 

са лэ цтве — у гу стых за рас ні ках вер ба ло зу 
і але шын.

За раз ма ем яш чэ ле та і дрэ вы ды ку сты 
не губ ля юць ліс ця. За куп ча сты мі лі ста вы мі 
і ін шы мі ку ста мі (яны так хут ка ра стуць!) на 
або чы нах да рог не ві даць усіх да рож ных 
зна каў. Яны сха ва ныя і ні ко му не слу жаць, 
не ін фар му юць, ні ко га не абе ра га юць. 
Пра яз джа ю чым іх не ві даць. Та му трэ ба вы
кар ча ваць за рас ні кі ў ра вах і раў чу ках. Най

хут чэй трэ ба гэ та зра біць на скры жа ван нях 
і па ва ро тах ас фаль та вых да рог і гра ві ек. 
Тут най больш не бяс печ на. Ва дзі це лі аў та
ма бі ляў не па він ны ехаць наў з да гад, не 
ве да ю чы ка му ўсту піць пер шын ство. Вар та 
да даць, што зза ку стоў не ві даць да рож
ных зна каў на ват на ва я вод скай ша шы 
№ 685. Гэ так ёсць пе рад па ва ро та мі вы
шэй з га да най да ро гі і пе рад скры жа ван нем 
важ ней шых да рог. (яц)
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Груш ка 
— свя тое дрэ ва 
Ка мя нец кай зям лі (3)

У
 час, ка лі ста лі зніш чаць Груш
ку, штось ці скры га ну ла ў не бе. 
Дрэ ва ен к ну ла, жа лас на заск
ры пе ла. Хоць на два ры не бы ло 

вет ру, за ша ляс це лі ўсе ліс ці. Быц цам 
ад пя ва лі смя рот ную пес ню. Тыя, што 
гля дзе лі на гі бель свя то га дрэ ва, ад чу лі 
спа лох у сэр цы. Пра мо ві ла прад чу ван не 
бя ды...

Спа да ры ні Ве ра і Ва ля за моў к лі на 
мо мант...

Ну, а пас ля гэ тыя дзе ці ў Вяр хо ві чах 
уча дзе лі....

Праў да, вы ра та ва лі дзя цей, ніх то та
ды не па мёр.

— Бо жая сі ла па да ла знак, каб апа мя
та лі ся, — мяр ку юць жан чы ны, — каб вяр
ну лі ся да рэ лі гіі. Не вы пад ко ва тра ге дыя 
ра зыг ра ла ся на тэ ры то рыі шко лы.

— Нас, дзя цей, баць кі не бра лі з са
бой пад Груш ку, — ус па мі нае Ва лян ці на 
Ана то льеў на, — над та ба я лі ся ды рэк та
ра шко лы. На стаў ні кі пер шыя да но сі лі 
на чаль ству, хто свя ціў пас ху пе рад 
Вя лі кад нем, хто ва дзіў дзя цей у цар к ву 
— усё та кое. А нам аж свяр бе ла, каб 
па гля дзець тую груш ку. Што там та кое! 
Ста рэй шыя лю дзі ўсё шап та лі... што там 
ней кае свят ло ззяе, што чу юц ца дзіў ныя 
гу кі і сло вы.

Па мя тае, як у адзін праз нік да мо ві лі ся 
жэ мэр вой злё таць у свя тое мес ца. Каб 
ніх то не ўба чыў і не вяр нуў да моў, бег лі 
нап раст кі. Ва лян ці на, та ды пад ле так, за
па мя та ла мо ра лю дзей, якія вы стой ва лі 
ля кры жоў. Пе рад ага ро джай гас па да ры 
про ста з во за пра да ва лі яб лы кі, па мі
до ры, агур кі. Ніх то не спа дзя ваў ся па
ба чыць тут столь кі дзя цей. Іх з’яў лен не 
вель мі па ра да ва ла ста рых.

— Усе нас ча ста ва лі яб лы ка мі, — ус
па мі нае пас ля га доў спа да ры ня Ва лян
ці на, — угаш ча лі як най да ра жэй шых 
гас цей...

Фэст у Груш цы спры яў аб’ яд нан ню 
ро даў. Пас ля лі тур гіі свя тар слу жыў ма
ле бен і ас вя чаў пры не се ную з ха ты яду. 
Ад ра зу пас ля ба га служ бы жан чы ны рас
с ці ла лі на тра ве аб ру сы, да бы ва лі з ка
шоў і ка па нек ас ве ча ныя стра вы і гас
ця ва лі ў ся мей ным кру гу. У гэ ты дзень 
стрым лі ва лі яш чэ спа саў скі пост, дык па
ча сту нак у мно гім на па мі наў Куц цю. У са
вец какал гас ным све це, вы ме це ным са 
свя точ ных ня дзель і цар коў ных фэ стаў, 
за стол лі з ас ве ча най пос най ядой яві лі
ся чы стай бла га дац цю. Ве ка выя пуш чан
скія ту зем цы ўпар та тры ма лі ся цар к вы 
і ма леб наў пад сва ёй Груш кай.

* * *
— А вось і на шы мэ ры! — пры ві та ла 

гас цей спа да ры ня Ве ра.

З’я ві лі ся ў час, ка лі мы аб мяр коў ва
лі дзе ла ві тае пы тан не: хто з мяс цо вых 
му жы коў за вя зе на ма шы не ў Груш ку? 
У ру ках цар коў най ста рас ці хі зна хо дзі
лі ся клю чы да ўсіх цэр к ваў і кап ліц на 
аг ром ні стай, бо аж но з 16 вё сак, Вяр хо
віц кай па ра фіі.

— Па е ха лі ра зам, — пер шая пра па
на ва ла спа да ры ня Ве ра, — па ба чы це 
на шу цар коў ку ўся рэ дзі не...

Ды што тут ка заць, у гэ ты мо мант 
ні чо га ін ша га я не жа да ла і не ха це ла! 
Яш чэ ра ней я ад чу ла, як у маў к лі вай 
пры сут нас ці ба бу лі Ве ры зляг чэў дзі кі 
боль га ла вы, які ўжо дру гі дзень ка ла му
ціў мой на строй і на зі ран ні. Бо мая да ро
га ў Груш ку па доў жы ла ся ў пяць, а мо жа 
і бо лей ра зоў. Да бі ра ла ся я сю ды праз 
Бе ла ве жу, Ка мя ню кі, Ка мя нец, Вы со
кае, каб у рэш це рэшт зноў апы нуц ца 
ў Вяр хо ві чах, ней кія дзе сяць кі ла мет раў 
ад на шай Ча ром хі. Усё гэ та за ня ло паў
та ра дня і каш та ва ла мя не пя тую част ку 
ся рэд ніх бе ла ру скіх за ра бот каў. У мяс цо

вым кал га се ся рэд няя зар пла та скла дае 
350 до ла раў — так га ва рыў сак ра тар 
Вяр хо віц ка га сель са ве та, які на па но ша
най ма шы не зва зіў мя не і спа да ры ню Ве
ру ў Буш мі чы, а дак лад ней ва ўро чыш ча 
Груш ка.

— Усе ма ла дыя, здоль ныя лю дзі 
ад гэ туль з’яз джа юць. Хто ў Брэст, хто 
ў Мінск, хто ў Поль ш чу. А тут ня ма ка му 

пра ца ваць, тыя што за ста лі ся, ра біць не 
хо чуць. Ім толь кі вы піў ку да вай...

— Мая, ма ма га во рыць, — паш ка да
ва ла я ах вяр ал ка голь най за леж нас ці, 
— што ўсе лю дзі па трэб ныя! Ра ней у да
ро зе я ба чы ла сум ныя гру пы муж чын, 
якія вы стой ва лі ля ма га зі наў, або клу
баў. На па мі на лі бе жан цаў, выг на ных са 
свай го соб ска га све ту. По бач кру ці лі ся 

аб лез лыя двар ня кі, ча ста з пе ра бі тай 
на гой.

— Бо ва ша ма ма жы ла ў ча сы, ка лі 
яш чэ пі лі з тол кам, — цяг нуў спа дар 
сак ра тар, — ніх то та ды не ба чыў та кой 
пля гі! Ну збя руц ца лю дзі, вып’ юць чар
кудзве, па вя се ляц ца ды го дзе! Кож ны 
пай шоў у свой бок. А за раз на смерць за
пі ва юц ца. Ня ма ме ры, ня ма апа мя тан ня. 
Дай ім акі ян га рэл кі, дык вып’ юць і гэ та
га бу дзе ма ла...

— Але ж у вас та кі зрух у кал га се, 
— здзіў ля ла ся я, — усю ды ко сяць, цю ку
юць, ба ра ну юць. Увесь кра я від наш пі га
ва ны цю ка мі з се нам. Нех та ж кла по ціц
ца, пра цуе...

— Да, пра цу юцьпра цу юць! — ад ка
заў не як за гад ка ва мой су бя сед нік.

Пас ля ў ся ле пад ка за лі, што ў кал га се 
шмат ра бо чых з Ук ра і ны. Для іх тры ста 
пяць дзя сят до ла раў — доб рыя гро шы.

* * *
Наш ша фёр за стаў ся ў ма шы не, а мы 

са спадарыняй Ве рай пай ш лі пад Груш
ку. Праў да, з пер с пек ты вы да ро гі ўсю 
ўва гу пры цяг вае бла кіт ная, му ра ва ная 
цар коў ка. Кож ную су бо ту, у дзе вяць 
ра ні цы, ба цюш ка слу жыць лі тур гію з ма
леб нам.

— З цэ ла га мі ра на род пры яз джае, 
— ка жа Ве ра, — з Бе ла ру сі, з Поль ш чы. 
Адзін па ляк дык на ват іко ну па да ра ваў... 
(Зноў пры га да лі ся мне на шы „пра ва слаў
ныя ка та лі кі”!)

Цар коў ку збу да ва лі на мес цы ста рой 
кап лі цы, якую ка му ні сты ра зам з груш
кай і кры жа мі зніш чы лі ў 1960 го дзе. 
Ве ра саб ра ла ўсе ка мя ні ад ста ро га пад
мур ка, па ма ля ва ла се раб ран кай і даг
ле дзе ла, каб пад му рак ста яў на ад ным 
мес цы, што кап ліч ка. Па бу до ва цяг ну ла
ся га да мі.

— Я гро шы збі ра ла па лю дзях, цэ лы 
год ха дзі ла, — пры гад вае ста рас ці ха. 
— І мно га да па мог ды рэк тар кал га са 
Даў біз на. Ка ля да ваць ха дзі лі. Ні на Лаў
чук да ла на дах. Сва і мі ах вя ра ван ня мі 
і кош та мі збу да ва лі. У нас жа цар к ва ад
дзе ле ная ад дзяр жа вы...

Ас вя ча лі ў 2012 го дзе, яш чэ пры ба
цюш ку Ге ор гію. Ён па мёр рап там на 39 
го дзе жыц ця...

Ка лі мы іш лі да Гршу кі, зда ва ла ся, 
па ды ма ем ся на га ру. Су ро вы твар спа
да ры ні Ве ры па ма ла дзеў, зак руг лі лі ся 
мар ш чы ны. Паўз дарогу, аб са джа ную 
за ла ты мі ак са міт ка мі, ста я лі лаў кі. На іх, 
дзені дзе ля жа лі спе лыя яб лы кі.

— І як вам на ша Груш ка? — спы та ла 
мая пра вад ні ца.

— Кра са та!

Пы тан не і ад каз ад но сіў ся да ма дэр
натра дыц й най цар к вы, а не да свя то га 
дрэ ва, так тоў на зас ло не на га бла кіт най 
бу доў ляй...

 (пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК


