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Матуральныя іспытыè3

Яўген Карняг у Беластокуè8

працягF11

Было
Найстарэйшая беларуская незалежніц

кая арганізацыя ў Польшчы — Беларускае 
аб’яднанне студэнтаў — святкуе юбілей. 
У першай палове 1981 года група студэн
таў, этнічных беларусаў з Польшчы, выра
шыла аб’яднаць намаганні для абароны 
сваіх правоў і захавання нацыянальнай то
еснасці. Актывізацыі асяроддзя беларускіх 
студэнтаў у Народнай Польшчы паспрыя
ла некалькі акалічнасцей, якія моцна звяза
ны былі з ажыўленнем польскага грамад
ства ў цэласці. Часіна была неспакойная, 
усё здавалася хісткім і зыбкім. У студэнц
кім асяроддзі Польшчы вірылі напорыстыя 
патрыятычныя лозунгі і настроі, мяжуючыя 
з нацыянальнай маніяй вялікасці, — пісаў 
пра гэты час ва ўспамінах пра пачатак 
беларускага руху Ян Максімюк („Сустрэ
чы”, 1987). Пачатак 1981 года прынёс 
студэнцкія забастоўкі ў сувязі з адмовай 
рэгістрацыі агульнапольскага Незалеж
нага згуртавання студэнтаў. Ян Максімюк 
піша, што ў такой сітуацыі варшаўская 
тусоўка студэнтаў з Беласточчыны, якая 
гуртавалася не проста на нацыяналь
най глебе, але на пачуцці супольнасці 
бацькоўскай спадчыны, мовы, рэлігіі, 
патрабавала нейкай новай формы яднан
ня, каб выявіць свой уласны, незалежны 
погляд. Выявілася думка, каб асяроддзе 
студэнтаў беларускага паходжання, так 
варшаўскае, як і беластоцкае, аб’ядноў
ваць на нацыянальным узроўні. Паспрыялі 
гэтаму вонкавыя абставіны, якія проста 
стваралі добрую сітуацыю для выяўлення 
сваёй нацыянальнай тоеснасці. Штурш
ком да дзеянняў была сустрэча групоўкі 
беларускіх студэнтаў (Яўген Рыжык, Іван 
Гаворка, Ян Максімюк) з прадстаўнікамі 
студэнцкага асяроддзя іншых нацыяналь
ных меншасцей — літоўскага і ўкраінска
га, да якой дайшло на пачатку траўня 1981 
года ў варшаўскім памяшканні БГКТ. Лі
тоўцы і ўкраінцы запрапанавалі тады ства
рэнне супольнага фронту для рэгістрацыі 
студэнцкіх арганізацый нацменшасцей. 
18 снежня 1980 года міністр навукі выдаў 
распараджэнне, якое стварыла магчы
масць рэгістрацыі студэнцкіх арганізацый. 
Распараджэнне стала асновай няўдалай 
спробы (люты 1981 г.) арганізаваць літоў
цамі сваю студэнцкую суполку. Недахоп 
рэгістрацыі выходзіў толькі з фармальных 

хібаў складзенага статута, таму сітуацыя 
абнадзейвала студэнтаў у магчымасці 
стварэння ўласных арганізацый (М. Гай
дук, М. Шаховіч, БАС, „Ніва”, 1981, № 50). 
Плёнам гэтай сустрэчы быў агульны сход 
студэнтаў варшаўскага беларускага 
асяроддзя, праведзены 3 мая 1981 г. у па
мяшканні БГКТ па вуліцы Сенатарскай, 8. 
Можна было б назваць яго ўстаноўчым 
сходам Беларускага аб’яднання студэнтаў 
(БАС), паколькі прысутныя на ім студэнты 
беларускай нацыянальнасці з Варшавы 
і Беластока палічылі сябе заснавальнікамі 
гэтай арганізацыі, зацвердзілі яе статут 
і выбралі дэлегацыю, якой даручана была 
рэгістрацыя ў Міністэрстве навукі, вышэй
шых школ і тэхнікі (Ян Максімюк, Успамін, 
„Сустрэчы”, 1987, № 2). Падобны сход 
адбыўся праз некалькі дзён у Беластоку. 
У выніку гэтых сустрэч 11 чэрвеня 1981 
года было пададзена ў Міністэрства навукі 
адпаведнае прашэнне. У статуце БАС сту
дэнты запісалі наступныя мэты дзейнасці 
свае арганізацыі: развіванне грамадскай, 
культурнай і навуковай актыўнасці белару
скай акадэмічнай моладзі ды дбайнасць 
пра ўсебаковае развіццё іхняй індывіду
альнасці; дзеянні ў напрамку пашырэння 
талерантнасці і пашаны для традыцый ды 
новых каштоўнасцей распаўсюджваных 
у студэнцкім асяроддзі; прапагандаванне 
стаўленняў, якія спрыяюць сяброўскім ад
носінам паміж беларускім ды польскім ася
роддзямі, як і іншымі, якія пражываюць на 
тэрыторыі Польшчы; актыўны ўдзел у рэ
алізацыі задач вызначаных акадэмічнай 
моладдзю (у акадэмічным, праслойкавым 
ды дзяржаўным маштабе); ахова правоў 
членаў арганізацыі.

У спосабах рэалізацыі вызначаных мэт 
статут пералічваў рэпрэзентацыю членаў 

арганізацыі перад уладамі, так дзяржаўны
мі, як і акадэмічнымі, супрацоўніцтва з ін
шымі маладзёжнымі арганізацыямі, аргані
зацыю навуковай і культурнай дзейнасці 
студэнцтва, папулярызацыю беларускай 
культуры і гісторыі ў студэнцкім асяроддзі, 
супрацоўніцтва з БГКТ, выдавецкую, асвет
ніцкую, публіцыстычную ды турыстычную 
дзейнасць. Ініцыятыва студэнтаў стварыць 
БАС была, аднак, адмоўна прынята органа
мі ўлады. За час канікул адпаведнае міні
стэрства двойчы адмовіла ў рэгістрацыі ар
ганізацыі БАС як агульнапольскай студэнц
кай арганізацыі. У выніку гэтага на каст
рычніцкай сустрэчы студэнтаўбеларусаў 
у Беластоку, на якой прысутнічала каля 
200 чалавек, было прынята рашэнне пра 
рэгістрацыю гурткоў пры паасобных вы
шэйшых школах. Аднак па прычыне палі
тычнай сітуацыі ў краіне, з увядзеннем ва
еннага становішча, якаянебудзь афіцый
ная дзейнасць студэнцкага аб’яднання бы
ла спынена. Ужо ў 1981 годзе, яшчэ ў сіту
ацыі нявырашанай рэгістрацыі, студэнты 
заклалі былі асновы для дзейнасці харак
тэрнай пазнейшаму БАСу. 1718 кастрычні
ка прайшоў першы ў гісторыі студэнцкі пе
шы паход (рэйд) па Беласточчыне пад 
назвай „Залатая восень”, у лістападзе ар
ганізаваны былі атрасіны для студэнтаў 
першага курса, створаны быў таксама бю
летэнь „Апошнія паведамленьні БАС”. Спы
ненне буйнасці грамадскага жыцця, выму
шанае ўвядзеннем ваеннага становішча, 
спыніла магчымасць далейшага развіцця 
БАС. Толькі ў лістападзе 1982 г., калі агуль
напольскае Сацыялістычнае згуртаванне 
польскіх студэнтаў ператварылася ў Згур
таванне польскіх студэнтаў (ЗПС), з’явіла
ся магчымасць афіцыйнай рэгістрацыі ар
ганізацыі студэнтаў нацыянальных мен

шасцей. Па супольнай ініцыятыве белару
саў, украінцаў і літоўцаў пры Галоўнай ра
дзе ЗПС устаноўчы з’езд гэтай арганізацыі 
стварае Агульнапольскую раду культуры 
студэнтаў нацыянальных меншасцей (АРК 
СНМ), якой прэсавым органам стаў часо
піс „Spotkania” („Сустрэчы”). Наступным 
крокам беларускіх студэнтаў была рэгіст
рацыя асобных Культурных рад студэнтаў 
беларускай нацыянальнасці (КР СБН) 
спярша ў Варшаве (16 красавіка 1983 г.), 
пасля і ў Беластоку (як Беларускалітоў
ская рада студэнтаў). Набыўшы афіцыйны 
статус (хаця і ў рамках агульнапольскай 
арганізацыі), беларускія студэнты маглі па
чаць дзейнасць, да якой раней не хапала 
проста магчымасцей, фінансавых рэсур
саў, пачаты былі ўжо раней прыдуманыя 
і ажыццяўляныя інцыятывы, напрыклад, рэ
дагаванне часопіса „Сустрэчы”. Развівала
ся турыстычная дзейнасць, мэтай якой бы
ло таксама патрыятычнае выхаванне. У за
яўцы першага, найбольш маштабнага, рэй
ду „Бацькаўшчына”, яго арганізатар Лявон 
Тарасэвіч пісаў: На невялікай у сусветным 
маштабе Беластоцкай зямлі для нас, бела
русаў у Польшчы, ёсць усё, што патрабу
ецца дзеля зразумення свае адметнасці 
і свайго радаслоўя („Ніва”, 1984, № 24). 
Традыцыйна арганізаваліся таксама мера
прыемствы, прызначаныя канкрэтна для 
студэнцкага асяроддзя, такія як „атрасіны” 
першакурснікаў, а таксама сустрэчы, дак
лады, запусты, вечарынкілекцыі, навагод
нія балі, а таксама мерапрыемствы аргані
заваныя з нагоды святкавання нацыяналь
ных святаў. Студэнты згуртаваныя ў радах 
культуры не абмяжоўвалі свае дзейнасці 
выключна да свайго асяроддзя, бо супра
цоўнічалі з БГКТ, рабілі спробы ўвядзення 

n На сцэну „Змены клімату» Ганна Пякарская запрасіла ўсіх 
хто кіраваў БАСам і дзейнічаў у ім ды наймалодшае пакален
не басякоў з кветкамі. Яўген Вапа, Уладзімір Пац, Барбара 
КучынскаяПякарская, Юры Сульжык, Тамаш Тапалеўскі, Лу
каш Сцепанюк, Андрэй Карчэўскі, Міраслаў Пац, Ілона Карпюк, 
Радаслаў Дамброўскі, Мажэна Саевіч, Оля Максімюк, Кася 
Кузьміч, Матэвуш Севастыянік...
Дзякавалі Міністэрству, Радыё Рацыя, Фонду Віла Сакратас, 
Лёніку Тарасэвічу, Юрку Асенніку, Паўлу Грэсю... за тое, што 
заўсёды былі побач і падтрымлівалі БАС і цёплым словам, 
і жорсктім словам...

 Фота Міры Лукшы
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Адцені

Маё развітанне
Вачыма еўрапейца

Непрытворства

Так паск лад ва ла ся маё жыц цё, што 
пас ля амаль пят нац ца ці га доў я вы ра
шыў па ка ры стац ца да дзе най мне пра
па но вай і змя ніць пра цу — ады хо джу 
з «Ні вы». Вяр та ю ся ў «Вы бар чую га зе
ту», з якой я быў пра фе сій на звя за ны 
ў 19932000 гг. У «Ні ву» я тра піў неў
за ба ве дзя ку ю чы Мі ры Лук шы, з якой 
вы пад кам па зна ёміў ся ў ле ген дар ным 
не іс ну ю чым ужо клу бе ма ста коў, жур
на лі стаў і роз ных твор чых ася род дзяў 
у са мым шы ро кім сэн се «Мар шанд» за 
не каль кі тыд няў да ра шэн ня з’яў лен ня 
як жур на лі ста ў ніў скай рэ дак цыі. Гэ та 
як раз Мі ра, выс лу хаў шы аб веш ча най 
мною ад ной з пры сто лі ка вых гі сто рый 
пра маю ба бу лю бе ла ру ску Рэ гі ну, кі ну
ла ка рот ка, але ра шу ча пе ра ка наў ча: 
— Пі шы ў «Ні ву»!

Мя не пры няў з рас пас цёр ты мі аб дым
ка мі та га час ны га лоў ны рэ дак тар Ві таль 

Лу ба. Пер шы тэкст у «Ва чах» — та ды 
яш чэ «Ва чах па ля ка» — апуб лі ка ва ны 
быў у ну ма ры ад 21 каст рыч ні ка 2001 г. 
Меў ён за га ло вак «... ад куль мой род» 
і як раз ба бу лі Рэ гі не быў пры све ча ны 
ды ўво гу ле сям’і з бе ла ру скі мі ка ра ня мі 
з бо ку ма ёй ма мы. Да рэ чы, на пра ця гу 
не ка то ра га ча су я вы ка ры стоў ваў псеў
да нім: імя і проз віш ча ба бу лі — Ра і на 
Стэ фан чук. Ра ней, ад нак, пі саў я ўжо 
ар ты ку лы боль шыя па аб’ ё ме. Са мы 
пер шы апуб лі ка ваў я 2 ве рас ня 2001 
го да і прыс вя ціў яго Сак ра ту Яно ві чу, які 
ў той час свят ка ваў 65ю га да ві ну з дня 
на ра джэн ня. Не вы пад ко ва я па чаў з та
кой пуб лі ка цыі, звя за най з ад ным з най
вя лік шых еў ра пей скіх пісь мен ні каў. 
Сак рат Яно віч па яў ляў ся ў ма ім жыц ці 
з дзя цін ства. Быў ён бліз кім сяб рам ма
ёй ма мы, якая ў цяж кі пе ры яд яго жыц ця 
(ка лі не мог знай с ці пра цы) узя ла яго 

на пра цу ў Куль тур наас вет ніц кі цэнтр, 
якім кі ра ва ла. Сак рат не як стаў част кай 
ма ёй сям’і, што я ад чу ваў з яго бо ку: 
ра ней — ка лі я пра ца ваў у «Вы бар чай 
га зе це», а за тым у «Ні ве», ка лі заў сё
ды ра дас на ві таў мя не, між ін шым, на 
яго ных «Бе ла ру скіх тры я ло гах», на якія 
я зрэд час заг ля даў. Та кая ж вя лі кая сар
дэч насць ча ка ла мя не ад Ге ор гія Вал ка
выц ка га, пер ша га га лоў на га рэ дак та ра 
«Ні вы», які ў свой час, ка лі толь кі мог, 
за бя гаў у рэ дак цыю, каб «па гля дзець, 
што чу ваць». Ён быў адаб ра ю чым свед
кам пра па но вы ця пе раш ня га га лоў на га 
рэ дак та ра Яў ге на Ва пы, каб змя ніць наз
ву руб ры кі на «Ва чы ма еў ра пей ца» пас
ля да лу чэн ня Поль ш чы да Еў ра пей ска га 
Са ю за 1 мая 2004 го да, аб якім я ўжо 
ра ней ча ста не толь кі ў «Ва чах» пі саў.

Са май пер шай асо бай, якая за ах воч
ва ла мя не пі саць у наш што тыд нё вік 
бы ла, ад нак, не Мі ра Лук ша, але Ада 
Ча чу га, га доў пяць ра ней, так са ма 
ў та дыш нім «Мар шан дзе», се дзя чы 
ў кам па ніі вя до ма га ў Бе ла сто ку жур на
лі ста, ма ста цтваз наў цы і тэ ат раз наў цы 
Ан д рэя Ка зя ры. Яна ска за ла мне та ды: 
— Ма цей, у ця бе ня ма вый с ця, ра ней ці 
паз ней сам за хо чаш пі саць у «Ні ву».

«Ні ва» ад к ры ва ла пе ра да мной як 
жур на лі стам шмат лі кія дзве ры. Толь кі 
дзя ку ю чы та му, што я яе прад стаў ляў, 
па га дзі лі ся даць мне ін тэр в’ю та кія вя лі
кія лю дзі поль скай куль ту ры ці па лі ты кі, 
як Та дэ вуш Кан віц кі ці пра фе сар Ма рыя 

Янён, Лех Ва лэн са ці Аляк сандр Квас
неў скі. Да рэ чы, се рыю гу та рак пра бе
ла ру скую мо ву, бе ла ру саў і Бе ла русь, 
якую ў сва ёй 25га до вай жур на ліс ц кай 
прак ты цы лі чу за ад ну з най больш важ
ных, пра па на ваў ме на ві та Яў ген Ва па. 
У «Ні ве» дзя ку ю чы рэ дак цый на му ка лек
ты ву, і асаб лі ва яе га лоў на му рэ дак та ру 
Яў ге ну Ва пу і Ві та лю Лу бу заў сё ды ад
чу ваў я ся бе сва бод ным жур на лі стам, 
што ў гэ тай пра фе сіі — на мой по гляд 
— са мае га лоў нае. Ніх то мне тут ні чо га 
ні ко лі не на вяз ваў, хут чэй пра па на ваў. 
Не па тра ба ваў, хут чэй пра сіў. Я пра жыў 
тут най важ ней шыя га ды кры ху споз не
на га дас пя ван ня да поў най ста лас ці ва 
ўсіх сэн сах гэ тай з’я вы.

На коль кі зма гу (ка лі час і сі лы мне 
даз во ляць) па ста ра ю ся час ад ча су пі
саць у «Ні ву», ха ця гэ та га фе лье то на 
з на ступ на га ну ма ра ўжо не бу дзе. Бо 
цяж ка мне ўво гу ле без вас, да ра гія чы та
чы і без ма іх ніў скіх сяб роў уя віць са бе 
да лей шае жыц цё. Тым больш, што «Ні
ва» бы ла са мной у са мыя цяж кія мо ман
ты і ў мно гія, якія спры чы ні ла ся да та го, 
што я мог гля нуць і да лей ма гу гля дзець 
ап ты мі стыч на на жыц цё. За гэ та Вам, 
Чы та чы і Рэ дак цыя, сар дэч на дзя кую 
і тая ўдзяч насць ды па мяць пра Вас упі
са на ўжо бу дзе ў маё жыц цё да кан ца. 
На ват ка лі б я не ха цеў, за ста ну ся бе ла
ру сам, та му што ім ся бе я ад чу ваю, а не 
толь кі ця чэ ўва мне та кая кроў.

Ма цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

з «Нівай»

Пра хо дзіў я дня мі ка ля ад ной ган д лё
вай кра мы і рэз ну ла мне во ка рэк ла ма 
яе пра дук цыі. Гу ча ла яна так: „Ку пи те 
но вые што ры — на за висть со се дям!”. 
Як для мя не — дык гэ та, ка лі кры ху за ду
мац ца, аб са лют ная ан ты рэк ла ма. Ні ко лі 
не куп лю ў іх гэ тых што раў. Про ста ані 
ў якім ра зе не хо чац ца, каб су се дзі мне 
зай з д рос ці лі хоць у чым. Ра зам з тым, 
ра зу мею, што выт вор цы і пра даў цы — не 
во ра гі са мі са бе. І ка лі ўжо вы ста ві лі та кі 
рэк лам ны сло ган — дык ве да юць, што 
ро бяць, уліч ва юць ха рак тар і ры сы па тэн
цый ных па куп ні коў. Клю ча вое тут сло ва 
„зай з д расць”. І са праў ды пас ля стра ху, 
які па ра лі зуе сум лен не, пры стой насць 
і на ват ро зум, ся род на сель ні каў на ша га 
краю ба дай са мае моц нае ме на ві та гэ тае 
па чуц цё — па чуц цё зай з д рас ці да бліж
ня га. Па чуц цё ме на ві та зай з д рас ці. То 
амаль неп ры ха ва най ні чым, то ней кай пе
рак ру ча най аш чад нас ці, якая не пры кмет
на для нось бі таў пе ра ра стае ў па ста ян ны 
стан, сквап насць і сут насць. Зай з д расць 
да ўсіх, хто на неш та здоль ны: зай з д
расць да ча ла ве ка, які здоль ны на сме лы 
ці не стан дар т ны ўчы нак, зай з д расць да 
та го, хто ўмее за ра біць сва ім ро зу мам ці 
фі зіч най пра цай, на ват зай з д расць да та
го, хто мо жа лёг ка пат ра ціць за роб ле нае, 
зай з д расць да не за леж ных, да вя сё лых, 
да ап ты мі стыч ных лю дзей. Та кая вось 
ма са вая на цы я наль ная ры са, вы ха ва ная 
яш чэ ў са вец кі час, ка лі ўсе па він ны бы лі 
быць роў ны мі, а дак лад ней ад ноль ка ва 
бед ны мі ма тэ ры яль на і шэ ры мі, бе заб ліч
ны мі ду хам і па ста ва мі. Ну а па коль кі ўжо 
больш двац ца ці га доў ад бы ва ец ца мэт ная 
рэ стаў ра цыя ўся го са вец ка га, то ня ма ча
го дзі віц ца, што ідзе рэ куль ты ва цыя і най
гор шых ры саў ча ла ве ка, раз ві ва юц ца 
яны на кан к рэт най гле бе дзяр жаў най ідэ а
ло гіі. Та му клас „ша ры ка вых” не толь кі не 
змян ша ец ца, а толь кі рас це. Ме на ві та та
кія пас ля 1917 го да, у ле нін скаста лін скі 
час, за бі ва лі і цка ва лі за мож ных лю дзей, 
дбай ных гас па дар ні каў, прад стаў ні коў 
ін тэ лі ген цыі, дзя лі лі чу жую ма ё масць, ма
ра дзёр ства ва лі, ра ба ва лі, гвал ці лі. А па
чат ко вым, стар та вым штур ш ком бы ла ме

на ві та зай з д расць — сліз кая па скуд ная 
ўлас ці васць ча ла ве ка, якая вя до мая яш чэ 
ад біб лей ска га Ка і на.

Для баль шы ні лю дзей на ша га гра мад
ства са мым пры ваб ным і жа да ным ёсць 
тое, ча го яны не зас лу жы лі, ці ін шым на
род ным сло вам — ха ля ва. Як ка жуць, на 
ха ля ву і во цат са лод кі. Та му і кі да юц ца 
та кія лю дзі, пры кла дам, у ад дзе лы, дзе 
пра да юць кан фі ска ва ныя та ва ры. Аса бі
ста я ні ко лі не куп лю ў та кой кра ме ні чо
га прын цы по ва. Ва ўсім цы ві лі за ва ным 
све це кан фі скат звы чай на зніш ча ец ца, 
маг чы ма не ку ды пе ра да ец ца за дар ма. 
І толь кі ў са вец кай Бе ла ру сі (не ве даю, 
як у сён няш няй са вец кай Ра сеі) іс ну юць 
та кія ад мыс ло выя ад дзе лы эк с п рап ры я
ва на га про да жу. А яш чэ не куп лю больш 
з пры чы ны та го, што вель мі ча ста гэ тыя 
та ва ры кан фі ску юц ца не за кон на і нес п ра
вяд лі ва.

Але ёсць та кі па ня так, і як „свет лая 
зай з д расць”. Гэ та і не зай з д расць уво
гу ле, а пэў ны від сво е а саб лі вай ра дас ці 
за ін шых. Па свет ла му зай з д рош чу ўсім 
на шым су се дзям — па ля кам, ла ты шам, лі
тоў цам, ця пер вось яш чэ і ўкра ін цам, якія 
вя лі ці вя дуць дэ ка му ні за цыю і дэ ру сі фі ка
цыю сва іх кра ін. Ка тар сіс па чы на ец ца ме
на ві та з гэ та га пра цэ су — ад маў лен ня ад 
уся го пач вар на га і на вя за на га звон ку чу
жын ца мі. І хай коль кі заў год на са вец кая 
пра па ган да бэс ціць тых, хто ім к нец ца раз
ві тац ца з га неб ным мі ну лым, з фаль шы вы
мі ге ро я мі і пры ду ма най кніж най гі сто ры
яй. Гэ та зу сім не ней кія дро бя зі ці пом ста 
га неб на му мі ну ла му. Сім во лі ка — гэ та не 
толь кі ней кія знеш нія ат ры бу ты. Сім во лі ка 
— гэ та яш чэ сут насць ста ну гра мад ства, 
пра вер ка яго ду хоў най сут нас ці. І па куль 
на пля цах бе ла ру скіх га ра доў бу дуць 
ста яць пом ні кі кры ва вым ле ні нымста лі
нымдзяр жын скім і ім па доб ным, ні ко лі не 
бу дзе тут ні чо га нар маль на га, люд ска га, 
пер с пек тыў на га. Па куль маз гі бу дуць 
пе ра вер ну тыя да та кой сту пе ні, што зай з
д расць асаб лі ва га кштал ту бу дзе пры во
дзіць лю дзей да пра гі чу жо га, нар маль на
га гра мад ства нам не збу да ваць.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

зайздрасці Ярас лаў Ка чын скі, які праз сва іх пас лу
га чоў з Пра ва і спра вяд лі вас ці пас ля доў
на дэ ман туе дэ мак ра тыч ны лад у Поль
ш чы, аба пі ра ю чы ся на як най больш дэ
мак ра тыч ныя — а як жа ж! — прын цы пы. 
У ня даў нім ін тэр в’ю «Поль скай га зе це» 
ён пра ка мен та ваў на ступ ным чы нам: 
«Еў ра пей скія элі ты не ў ста не пры няць 
дэ мак ра тыч ны вы бар па ля каў. Не ад па вя
дае ім гэ ты вы бар, та му што ён не су мяш
чаль ны з іх ін та рэ са мі. Мы, у сваю чар гу, 
упаў на ва жа ны вы бар ш чы ка мі, каб аба ра
няць ін та рэ сы Поль ш чы». Ін шы мі сло ва
мі, Ярас лаў Ка чын скі за я віў тое, ча го ён 
не ха цеў про ста ска заць: «Та му што мы 
бы лі дэ ма кра тыч на аб ра ныя, з дэ ма кра
тыч най во лі на шых вы бар ш чы каў ма ем 
пра ва зніш чыць дэ ма кра тыю». Па жы вем, 
па ба чым. «Яш чэ ні ко лі так не бы ло, каб 
неш та не бы ло», — ка заў бра вы сал дат 
Швейк, ге рой вя до ма га ра ма на Ярас ла ва 
Га ша ка. Яго вы каз ван не цы тую па па мя
ці, але гэ тае па ве дам лен не, спа дзя ю ся, 
не ска жа на.

Га шак меў на дум цы «дзе ян не» 
і спо саб спа сыл кі на яго. У агуль най 
скла да нас ці, мож на б наз ваць гэ та 
«дзей ствам». «Дзей ства» ў істот ным ра
зу мен ні, уяў ляе са бой пра цэс скла дзе ны 
з нез лі чо ных эле мен таў: як пры род ных, 
так і тых па лі тыч ных, са цы яль ных і на ват 
ма раль ных; ін ды ві ду аль ных, як і ка лек тыў
ных, фар мі ру ю чых рэ ча іс насць. Усе яны 
ўплы ва юць адзін на ад на го; кож ны з іх 
мо жа быць і ру ха ю чай сі лай гэ тых і якіх
не будзь змя нен няў, а так са ма іх ад да ле
ным фо нам. Гэ та аз на чае, што гэ тыя эле
мен ты роў ныя адзін ад на му ў той ме ры, 
на коль кі тая рэ аль насць, што яны ства ра
юць, гэ та адзі нае цэ лае. З гэ та га пун к ту 
гле джан ня зра зу ме лая бу дый ская ін ту і
цыя, што па каз вае на бе зу моў ную бес пе
ра пын насць пры чын наслед чых су вя зей, 
і вы яў ля ец ца ў тым, што «тра пя тан не кры
лаў спа ло ха на га ма ты ля над Ама зон кай 
мо жа пры вес ці ў вы ні ку зем лят рус на Ан
ты по дах». Та му «дзей ства» гэ та пра цэс, 
яко га кан ты ну ум па між неп ра чы та ным да 
кан ца мі ну лым і не аз на чаль най у на ступ
ствах бу ду чы няй — і заў сё ды ста но віц ца 
за раз. На жаль, гэ тае за раз ня яс нае, 
няў пэў не нае, ства рае ўра жан не ха о су; 
тур буе кож на га з нас, ады мае ад чу ван не 
сэн су і ста лас ці рэ чаў.

Сал дат Швейк з са праў ды фі ла соф
скай па мяр коў нас цю выз на чае пра віль
ную ме ру для та го, што за вя за ла ся не за
леж на ад лю бо га з нас у ча сам да лё кім 
мі ну лым, і што ад к ры ва ец ца пра ма за
раз, і што нак ла дзец ца на най б лі жэй шую 
і да лей шую бу ду чы ню. У той жа час не 
трэ ба пры маць гэ та фа таль на. У пра цэ се 
змя нен няў, якія ад бы ва юц ца ў той жа час 
не га тыў ныя, але і ста ноў чыя тэн дэн цыі. 
Ад ны ўплы ва юць на ін шыя. Нез дар ма ж 
Зло — веч ная дэст рук цыя, ста іць по бач 
Даб ра — бя скон цай рэ кан ст рук цыі. Кі тай
цы змяс ці лі гэ та ў ме та фі зіч най кан цэп
цыі Інь і Ян, якая апіс вае дзве пер ша быт
ныя, са пер ні ча ю чыя, але да паў ня ю чыя 
ад на ад ну сі лы, якія фар му юць і Рэ аль
насць, і ўвесь Кос мас. Прыт рым лі ва ю
чы ся гэ тай кан цэп цыі, без Інь не мо жа 
іс на ваць Ян. Без Даб ра Зло. І на ад ва рот. 
Абод ва яны та му і ёсць, што за ста юц ца 
ра зам у да лі кат най раў на ва зе.

У свой час па лі то ла гі аб мяр коў ва лі та
кое пы тан не: ці Пра ва і спра вяд лі васць як 
па лі тыч ны суб’ ект мо жа іс на ваць без Гра
ма дзян скай плат фор мы? Ці на ад ва рот. 
Аказ ва ец ца, мо жа. І за ад но не мо жа. Бо 
чым з’яў ля ец ца сён ня ПіС без пад вя лай 
ГП? На пэў на не гэ тым Пі Сам што бы ло 
год та му. Ця пер ён вы сту пае як па гар д лі
вая ўла да, за ня тая толь кі са мой са бою. 
Горш за тое, ня гле дзя чы на той вы гляд 
кло па ту за на род, за поль скую дзяр жа ву, 
ста віць ся бе вы шэй над «дзей ствам», не 
звяр та ю чы ўва гі, што ёсць толь кі ад ным 
эле мен там бя скон ца га пра цэ су змен. 
А чым бы ла б ГП без ПіС? Ве ра год на, ста
ла б па доб ным, кры ва душ ным тва рэн нем 
з псеў да і дэ а ла гіч ным стаў лен нем, яко му 
ха рак тэр ная ад сут насць праг ра ма дзян
скай ло гі кі і па ва гі да пра воў боль шас ці. 
Да рэ чы, праз па ва гу да пра воў боль шас
ці пра яў ля ец ца па ва га да пра воў мен шас
цей, што вы ні кае з праг ра ма дзян скай 
ло гі кі, раз г ля да ю чай кож на га гра ма дзя ні
на ад ноль ка ва, на роў ні — як да яго праў 
і гра ма дзян скіх аба вяз каў. І гэ та на зы ва
ец ца дэ ма кра ты яй. І дэ ма кра ты яй з’яў ля
ец ца. Не кры ва душ нас цю, прыт вор ствам.

Мі ра слаў ГРЫ КА
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П
ісь мо выя ма ту раль ныя эк
за ме ны для вы пуск ні коў 
Гай наў ска га і Бель ска га 
бел лі цэ яў за вяр шы лі ся 24 
мая пісь мо вым іс пы там па 

бе ла ру скай мо ве — у дзень свят ка ван ня 
ў го нар на стаў ні каў сла вян, свя тых Кі
ры лы і Мя фо дзія. У Гай наў скім бел лі цэі 
да ма ту раль ных эк за ме наў пры сту пі лі 
106 вы пуск ні коў, а ў Бель скім бел лі цэі 
— 88. Толь кі 5 лі пе ня бу дуць вя до мы вы
ні кі пісь мо вых ма ту раль ных зма ган няў. 
Рэ зуль та ты вус ных эк за ме наў, з які мі 
па спя хо ва спра ві лі ся бы лыя бел лі цэ і сты, 
ста на ві лі ся вя до мы мі ў дзень іх зда ван ня. 
Вы пуск ні кі бел лі цэ яў ат ры ма лі доб рыя 
вы ні кі пад час вус на га эк за ме ну па бе
ла ру скай мо ве. Во сем гай наў скіх і пяць 
бель скіх бел лі цэ і стаў — лаў рэ а таў і фі
на лі стаў Алім пі я ды па бе ла ру скай мо ве 
— бы лі зволь не ны з пісь мо ва га і вус на га 
эк за ме наў па бе ла ру скай мо ве і ат ры ма
лі мак сі маль ную коль касць ба лаў. Усе 
мае су раз моў цы ра шы лі ся пра цяг ваць 
ву чо бу ў вы шэй шых на ву чаль ных уста но
вах Бе ла сто ка, Вар ша вы і ін шых га ра доў 
Поль ш чы, перш за ўсё ў по лі тэх ніч ных 
ін сты ту т ах, уні вер сі тэ тах і ме ды цын скіх 
ака дэ мі ях. Менш вы пуск ні коў бел лі цэ яў, 
чым гэ та бы ло ра ней, ра ша ец ца па сту
паць на гу ма ні тар ныя спе цы яль нас ці, за 
вык лю чэн нем юры дыч на га фа куль тэ та, 
ку ды на да лей ёсць мно га ах вот ных.

24 мая на ве даў я бел лі цэй у Гай наў цы. 
Най час цей вы пуск ні кі вы хо дзі лі з пісь мо
ва га эк за ме ну па бе ла ру скай мо ве з ус
меш ка мі на тва рах, але га ва ры лі, што 
быў ён для іх больш скла да ны, чым проб
ная ма ту ра і мі ну ла год ні пісь мо вы іс пыт. 
Ад нак пад час гу тар кі аказ ва ла ся, што 
за да чы бы лі ім зра зу ме лыя і ў агуль ным 
бы лі ў іх ве ды, каб спра віц ца з боль шас
цю пат ра ба ван няў. Най час цей га ва ры лі, 
што іх за пас слоў лі та ра тур най бе ла
ру скай мо вы не да зва ляў вы я віць усё 
тое, пра што ха це лі на пі саць і апа са лі ся 
па мы лак. Вы пуск ні кам бел лі цэ яў трэ ба 
бы ло на пі саць пра цу на ад ну з дзвюх 
тэм. 1) «Ус па мі ны — кры ні ца шчас ця, ці 
су му». Аб мяр куй праб ле му і аб г рун туй 
свой по гляд. Звяр тай ся да ні жэй па да
дзе на га фраг мен ту тэк сту «Га ля» Ян кі 
Бры ля, цэ ла га тво ру і ін ша га тэк сту куль
ту ры; 2) «Зра бі ана ліз вер ша, па стаў 
ін тэр п рэ та цый ны тэ зіс і аб г рун туй яго». 
Ана ліз трэ ба бы ло пра вес ці на вер шы 
На тал лі Ар сен не вай «Уваск рэс ні», а пра
ца па выб ра най тэ ме па він на бы ла на ліч
ваць не менш чым 250 слоў.

— Ап ра ча на пі сан ня са чы нен ня на выб
ра ную тэ му, трэ ба бы ло нам спра віц ца 
з тэ стам, у якім ад каз ва лі мы на пы тан ні 
да двух тэк стаў, што ты чы лі ся ве га ніз

му і вы шыў кі, як вяр тан ня да тра ды цый, 
— па ін фар ма ва лі гай наў скія бел лі цэ і сты.

Дзень пе рад пісь мо вым ма ту раль ным 
эк за ме нам па бе ла ру скай мо ве за ехаў 
я ў Бель скі бел лі цэй, дзе раз маў ляў 
з ды рэк та рам і на стаў ні цай бе ла ру скай 
мо вы.

— На шы вуч ні паспяхова спра ві лі ся 
з вус ным эк за ме нам па бе ла ру скай мо
ве, ка лі вы кон ва лі па стаў ле ную за да чу 
і ад каз ва лі на пы тан не на стаў ні ка са 
скла ду ка мі сіі. Вы ні кі пісь мо вых эк за
ме наў бу дуць вя до мы ў па чат ку лі пе ня. 
На стаў ні кі ка жуць, што ў гэ тым го дзе 
пісь мо вы эк за мен па ма тэ ма ты цы не 
быў скла да ным, але як з ім спра ві лі ся 
вуч ні ака жац ца толь кі ў лі пе ні, — ска заў 
ды рэк тар Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй 
Сце па нюк.

— Уз ро вень вы каз ван няў на вус ным эк
за ме не па бе ла ру скай мо ве быў у нас вы
со кі і мы спа дзя ем ся, што на шы вуч ні так
са ма па спя хо ва спра вяц ца з пісь мо вым 
эк за ме нам. Ка лі ў ней ка га вуч ня мен шы 
за пас слоў па лі та ра тур най бе ла ру скай 
мо ве, мы пра па ну ем доб ра за ду мац ца, 
ці на пісь мо вым эк за ме не зай мац ца ана
лі зам вер ша. Пад час ана лі зу не аб ход на 
ка ры стац ца кан к рэт ны мі сло ва мі, — га
ва ры ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Яў
ге нія Та ран та.

Пер шыя вы пуск ні кі Гай наў ска га бел лі
цэя вы хо дзі лі ўжо пас ля дзвюх га дзін 
зма ган ня пад час пісь мо ва га ма ту раль на
га эк за ме ну па бе ла ру скай мо ве, а апош
нія вы ка ры ста лі амаль яш чэ га дзі ну, пра
вя ра ю чы і пап раў ля ю чы на пі са нае.

— Пісь мо вы эк за мен па бе ла ру скай мо
ве быў цяж кі. Я ў пад ста во вай шко ле не 
ву чы ла ся бе ла ру скай мо ве і мне бы ло 
больш скла да на спра віц ца з са чы нен
нем, але спа дзя ю ся на ста ноў чы рэ зуль
тат пісь мо ва га іс пы ту, — за яв і ла Воль га 
Паш ко з Пу ці скаў.

— Я бе ла ру скай мо ве па ча ла ву чыц ца 
з дру го га кла са пад ста во вай шко лы 
ў Но вым Кор ні не і ўжо 11 га доў ву чу ся 
пабе ла ру ску. Гэ та да зво лі ла больш сва
бод на ка ры стац ца бе ла ру скі мі сло ва мі 
і я ста ра ла ся як ма га най лепш спра віц ца 
з пісь мо вай ра бо тай па бе ла ру скай мо
ве. Мая ся стра ву чыц ца ў бел гім на зіі і хо
ча па сту паць у бел лі цэй, бо тут доб рая 
ат мас фе ра, — га ва ры ла На тал ля Ся мяц
кая з Но ва га Бе ра зо ва. Пра доб рую ат
мас фе ру ў Гай наў скім бел лі цэі га ва ры лі 
так са ма ін шыя бел лі цэ і сты.

— Я ў пад ста во вай шко ле не ву чы ла ся 
бе ла ру скай мо ве, але спа дзя ю ся на 
ста ноў чы рэ зуль тат эк за ме ну па бе ла ру
скай мо ве. Па лі чы ла сло вы ў пісь мо вай 

пра цы і іх бы ло больш чым 250, — за я ві
ла Кін га Пуц. Яна і боль шасць вы пуск ні
коў бел лі цэя пі са лі са чы нен не на тэ му 
«Ус па мі ны — кры ні ца шчас ця, ці су му», 
па вод ле тво ра «Га ля» Ян кі Бры ля і ін ша
га тэк сту куль ту ры.

— Каб ана лі за ваць вер шы, трэ ба лю
біць гэ та ра біць, — га ва ры лі мне мно гія 
вы пуск ні кі бел лі цэя, якія пі са лі пра цу па 
тво ры «Га ля» Ян кі Бры ля.

Асо бы, якія ана лі за ва лі верш На тал лі 
Ар сен не вай «Уваск рэс ні», най час цей 
га ва ры лі, што ўзнік нен не не за леж най 
дзяр жа вы Рэс пуб лі ка Бе ла русь ус п ры
ма юць як здзяй с нен не слоў На тал лі Ар
сен не вай аб уваск рэ сен ні бе ла ру ска га 
на ро да.

— Я ра шыў ся ана лі за ваць верш, бо 
сам пі шу вер шы і для ся бе іх ана лі зую. 
Па спра ба ваў я пі саць вер шы так са ма 
пабе ла ру ску. Лі чу, што ства рэн не са ма
стой най бе ла ру скай дзяр жа вы Рэс пуб
лі кі Бе ла русь не аба зна чае яш чэ ўваск
рэ сен ня цэ ла га бе ла ру ска га на ро да 
да са ма стой на га жыц ця, але толь кі яго 
част кі. Каб ана лі за ваць та кую тэ му, трэ
ба ве даць на шу гі сто рыю і ары ен та вац ца 
ў гра мад скім і па лі тыч ным жыц ці сён няш
няй Бе ла ру сі, — ска заў Ма тэ вуш Чу рак 
з Бе ла ве жы. — Я прый шоў у бел гім на зію 
і бел лі цэй з па чат ко вай шко лы ў Бе ла ве
жы, дзе та ды не бы ло на ву чан ня бе ла ру
скай мо ве, са свя до мас цю, што я па ляк. 
Тут стаў ра зу мець свае бе ла ру скія ка ра
ні і раз ві ваць бе ла ру скую свя до масць. 
Тое, што мы жы вем у Поль ш чы, ні чо га 
яш чэ не аба зна чае на конт на цы я наль
най свя до мас ці.

Ін шая бел лі цэ іст ка з Бе ла ве жы Ан на 
Ляў чук за я ві ла, што до ма з баць ка мі раз
маў ляе на ды я лек т най бе ла ру скай мо ве, 
а бе ла ру скай лі та ра тур най мо ве па ча ла 
ву чыц ца ў гім на зіі ў Бе ла ве жы і пра цяг
ва ла яе вы ву чэн не ў бел лі цэі. За раз ста
ноў ча ацэнь вае ад наў лен не бе ла ру скай 
мо вы ў шко ле ў Бе ла ве жы, бо вуч ням 
ляг чэй бу дзе ву чыц ца бе ла ру скай мо ве 
ў бел лі цэі.

— Мы ра шы лі ся ана лі за ваць верш На тал
лі Ар сен не вай «Уваск рэс ні», бо яе тво ры 
ці ка выя, на пі са ныя ў пат ры я тыч ным ду ху. 
Па э тэ са ма ры ла аб не за леж най бе ла ру
скай дзяр жа ве і па раў на ла яе да Уваск
рэ сен ня Гас под ня га. Што ты чыц ца ве га
ніз му, то ве да ем ад ну асо бу, якая ста ра
ец ца тры мац ца гэ тай ідэі і не спа жы ваць 
пра дук таў з мя са жы вё лы, але гэ та ў нас 
вя лі кая рэд касць. Бе ла ру ская вы шыў ка 
нам па да ба ец ца, але на яе так са ма ня
ма ў нас мо ды, — ска за лі Дар’я Чык він 
і Мар ты на Ма ла шэў ская. Дзяў ча ты да ба
ві лі, што з су мам раз ві та лі ся з бел лі цэ ем 

і сва і мі сяб ра мі, бо ў шко ле бы ла доб рая 
ат мас фе ра, па лю бі лі на стаў ні каў і за вя
за ла ся мно га сяб роў стваў.

— У Поль ш чы па яў ля ец ца мо да на ве га
нізм, то і да нас мо жа прый дзе. По кі мы 
мяс но га не ядзім толь кі пад час по сту. 
На род ная вы шыў ка (яе ты чыў ся дру гі 
пуб лі цы стыч ны тэкст) у нас так са ма не 
пры ня ла ся, пры нам сі ў та кім маш та бе, як 
у Бе ла ру сі, дзе вы шыў ка мод ная, — га ва
ры ла Сан д ра Па ла вя нюк.

Яна і мно гія яе сяб ры пі са лі пра цу на 
тэ му «Ус па мі ны — кры ні ца шчас ця, ці 
су му». Аб мяр коў ва лі гэ тую праб ле му і да
ва лі свой по гляд на пад ста ве тво ра «Га
ля» Ян кі Бры ля. Ус па мі ны, га ва ры лі яны, 
час цей за ўсё з’яў ля юц ца кры ні цай су му 
або су му і шчас ця ад на час на.

— Аў тар тэк сту аб вы шыў цы не з’яў ля ец
ца бе ла ру сам і пра вы шыў ку вы каз ва ец
ца з ней кім сар каз мам і та му трэ ба бы ло 
за ду мац ца, по кі даць ад каз на пы тан ні да 
гэ та га тэк сту. Верш На тал лі Ар сен не вай 
«Уваск рэс ні» ці ка вы. Ана лі зу ю чы яго, 
я па ста ві ла тэ зіс, што бе ла ру скі на род 
усё ж уваск рэс, ства ра ю чы Рэс пуб лі ку 
Бе ла русь, — ска за ла Маг да Гаў ры люк.

Мно гія вы пуск ні кі бел лі цэ яў ву чо бу лі
та ра тур най бе ла ру скай мо ве па чы на лі 
ў пад ста во вай шко ле. За раз баць кі за
піс ва юць сва іх дзе так ву чыц ца род най 
мо ве ў па чат ко вай шко ле з дум кай, што 
пас ля пра цяг нуць яны ву чо бу ў на шых 
бел лі цэ ях.

— За раз у нас ёсць столь кі за яў па
сту піць у Бель скі бел лі цэй, што на іх 
пад ста ве мо жам ства рыць тры пер шыя 
кла сы. Ад нак част ка вуч няў па дае за явы 
ў не каль кі школ і мо жа ака зац ца, што 
наз бі ра ец ца вуч няў толь кі на два пер
шыя кла сы. Вуч ні трэ ціх кла саў гім на зій 
мо гуць па да ваць за явы па сту піць да нас 
ужо ў маі і чэр ве ні, але бу дзем пры маць 
іх так са ма ў лі пе ні і жніў ні, каб наб раць 
як най больш пер шак лас ні каў. Даў но мі
нуў час, ка лі мы пры ма лі ў лі цэй толь кі 
леп шых вуч няў і ад маў ля лі ся пры маць 
усіх ах вот ных, бо не бы ло ў нас умоў 
ства раць да дат ко выя пер шыя кла сы. 
За раз, з го ду на год мен шае коль касць 
вы пуск ні коў гім на зій у Бель скім па ве це, 
а апош нім ча сам што раз больш вуч няў 
ра ша ец ца пра цяг ваць ву чо бу ў звыш гім
на зіч ных шко лах Бе ла сто ка. Здоль ныя 
вуч ні па сту па юць у леп шыя бе ла стоц кія 
лі цэі і звыш гім на зіч ныя шко лы. Част ка 
вуч няў ра ша ец ца на Бе ла сток так са ма 
та му, каб ву чыц ца да лей ад до ма, — за я
віў ды рэк тар Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй 
Сце па нюк.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Ма ту раль ныя іс пы ты па бе ла ру скай мо ве 

n Гай наў скія вы пуск ні кі ра да ва лі ся, што пісь мо вы эк за мен па бе ла ру скай мо ве за вяр шыў ма ту раль ны ма ра фон і рас па чы на юц ца най даў жэй шыя ў іх жыц ці ка ні ку лы, якія за вер шац ца толь кі з кан цом ве рас ня.
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Му зы ка 
ня бес ных сфер (2)

Пяць ха роў з Бе ла ру сі вы сту пі лі ў сё-
лет нім юбі лей ным XXXV вы пу ску Між на-
род на га фе сты ва лю цар коў най му зы кі 
«Гай наў ка-2016» у Бе ла сто ку. Ад рэ ка-
мен да ва лі яны ся бе по бач двац ца ці 
вась мі ін шых ха ра вых ка лек ты ваў з Еў-
ро пы, Аў ст ра ліі і Аб’ яд на ных Араб скіх 
Эмі ра таў ва ўсіх кон кур с ных ка тэ го ры-
ях. Так як і ін шыя сё лет нія ха ры, так са-
ма бе ла ру скія вя до мыя на зі раль ні кам 
фе сты ва лю — у мі ну лыя га ды бы лі яго 
лаў рэ а та мі.

Ка мер ны хор «Пре об ра же ние» (дру гое 
мес ца ў ка тэ го рыі па ра фі яль ных ха роў) 
Ба ры саў скай дзі ця чай му зыч най шко лы 
ма ста цтваў і пры хо да Раж джа ства Хры сто
ва пад кі рун кам а. Сяр гея Пра коп чы ка быў 
зас на ва ны ім у 2010 г. У яго рэ пер ту а ры 
ма юц ца пес ні роз ных эпох, у шмат лі кіх 
жан рах і сты лях, са спа сыл кай на ста ра
жыт ныя ві зан тый скія, грэц кія, бал гар скія 
і ру скія тра ды цыі. Хор так са ма ак тыў на 
зай ма ец ца даб ра чын нас цю. У 2013 го дзе 
ат ры маў ён зван не на род на га. Яго чле ны 
суст ра ка юц ца два ра зы на ты дзень. Ай цец 
Пра коп чык зай ма ец ца не толь кі му зыч
ным, але і ду хоў ным, рэ лі гій ным раз віц цём 
ха ры стаў. Сяб роў ка хо ру, пра фе сій ная 
вык лад чы ца ад ной з му зыч ных школ На
тал ля Гаў ры ла ва ў раз мо ве з «Ні вай» 
ска за ла:

— Для кож на га з нас спя ван не цар коў
най му зы кі гэ та шлях да Бо га і лю боў адзін 
да ад на го ўза ем на. Ка лі мы спя ва ем, ад чу
ва ем свят ло, чыс ці ню і ра дасць жыц ця. На
паў ня ем ся ня бес най, бо скай пры га жос цю. 
Гэ та на ша жыц цё. Сэнс спя ван ня зак лю ча
ец ца ва ўслаў лен ні Бо га. Са мым важ ным 
з’яў ля ец ца шчы расць, пра ста та і ма лі тоў
насць. Му зы ка, якая ідзе ад сэр ца спе ва
ка, ідзе да сэр ца слу ха ча. Ка лі пра гу чыць 
ней кі фальш, у шы ро кім сэн се, ніх то не 
бу дзе ад чу ваць пры га жос ці му зы кі. Мы па
ста ра лі ся пад рых та ваць для фе сты ва лю 
яр кія тво ры з пун к ту гле джан ня іх му зыч
нас ці, гар мо ніі, каб слу ха чам бы ло ці ка ва, 
а не толь кі нам — іх вы ка наў цам.

Не скры ва ла так са ма:
— У гэ тым хо ры я ста ві ла пер шыя кро

кі. Пе рад тым як пры сту пі ла да яго, я не 
ха дзі ла ў цар к ву. Для мя не па ча так удзе лу 
ў хо ры звя за ны з пер шы мі кро ка мі ў ду хоў
ны свет Пра ва слаў най цар к вы. Інакш ужо 
не ма гу. Я бу ду іс ці па гэ тым шля ху, які 
на кі ра ва ны да Бо га, і я ду маю, што шля ху 
на зад у мя не ня ма.

Хор сту дэн таў Дзяр жаў на га лін г ві
стыч на га ўні вер сі тэ та «Can tus Ju ven tae» 
з Мін ска (вы лу чэн не ў ка тэ го рыі ама тар
скіх свец кіх ха роў) іс нуе з 1986 г. Пес ні 
вы кон вае на ча тыр нац ца ці мо вах. Ён 
прыз на ны ва ўсім све це, лаў рэ ат мно гіх 
ха ра вых фе сты ва ляў, у тым лі ку гай наў ска
га ў 2009 г. У раз мо ве з «Ні вай» ды ры жор 
Па вел Шэ пе леў, пе да гог, бы лы ды ры жор 
Хо ру ра дыё і тэ ле ба чан ня РБ, яко га ад ным 
з на стаў ні каў му зы кі быў па мер лы ў 2007 
го дзе ле ген дар ны ды ры жор Вік тар Роў да 
(бы лы член жу ры фе сты ва лю), сцвяр джаў:

— Цар коў ная му зы ка з’яў ля ец ца вя ліз
ным аб ша рам ха ра вой му зы кі ў цэ лым. 
Я маю спра ву з ёю дзя ку ю чы на стаў ні кам, 
якія ў свой час, гэ та зна чыць, ка лі мне бы
ло 1314 га доў, мя не пры ву чы лі. Пер шы 
раз на фе сты валь цар коў най му зы кі ў Гай
наў цы тра піў я ў 1989 го дзе, ка лі мне бы ло 
14 га доў. І ўжо та ды цар коў ная му зы ка 
глы бо ка ўпа ла ў маю ду шу. По тым не каль
кі ра зоў я пры яз джаў на фе сты валь з роз
ны мі ха ра мі. Без цар коў най му зы кі ні адзін 
хор не мо жа абыс ці ся. Гэ та му зы ка, якая 
пры но сіць за ду мен насць, па він на быць 
у рэ пер ту а ры кож на га хо ру. І гэ та важ на 
не толь кі для вы ка наў цаў як му зы каў, але 
так са ма для звы чай ных лю дзей, якія ў мно
гіх мо ман тах свай го жыц ця дзя ку ю чы ёй 
мо гуць больш глы бо ка за ду мац ца — па ду
маць пра Бо га. Гэ та са мы пры го жы род 
тво раў ха ра вой му зы кі. Ма ла та го, што 
скры вае глы бі ню ў тэк ста вым слоі, але хва
люе са ма пры га жосць гэ тай му зы кі.

* * *
Узор ны хла пе чы Хор з дзі ця чай ма стац

кай шко лы ў Свет ла гор ску (ка тэ го рыя 
дзі ця чамо ла дзе выя ха ры) вя дзе і ды ры жы
руе ім Га лі на Уры еў скаяЯў сю ко ва. Дзей
ні чае ад тры нац ца ці га доў і ад дзе ся ці пры
няў удзел у больш чым двухсот  кан цэр тах. 
Вы сту паў на фе сты ва лі «Гай наў ка2009». 
Га на ро вае зван не ўзор на га ат ры маў 

у 2006 го дзе. Спя ва юць у ім хлоп цы 
ва ўзрос це 914 га доў. Спа да ры ня 
ды ры жор ка пры зна ла ся «Ні ве» 
ў чым сак рэт пра цы з дзець мі пад
час пра цы над цар коў най му зы кай:

— Перш за ўсё трэ ба ад крыць 
іх ду шы, каб цар коў ная му зы ка 
пра ні за ла іх сэр цы, каб звяр ну лі ся 
да Уся выш ня га. Для та го, каб зра зу
ме лі, што гэ та не свец кая му зы ка, 
што яна па тра буе знач на больш 
эмо цый, што яе энер ге ты ка цал кам 
ін шая. І гэ та му зы ка та ем ная, якая 
ідзе ад ду шы, яе сут насць — ад 
сэр ца. Ка лі дзе ці ра зу ме юць і ад чу
ва юць гэ та, звяр та юц ца да сло ва 
Бо жа га. Мно гае ім дае тое, што 
ча ста вы сту па юць у цэр к вах. Сы хо
дзіць на іх ко лер сцен, пра нік ну тых 
ма літ ва мі. Пад час пра цы з імі важ на, 
каб бы лі свя до мы мі свай го го ла су 
ў якас ці ін ст ру мен та, і каб кож ны 
ад чу ваў ся бе ў гру пе, што ён вель мі 
важ ны. Гэ та важ нае так са ма для іх 
ду хоў на га раз віц ця, каб мець кан
такт з на шай спад чы най, не толь кі 
цар коў най, ду хоў най куль ту ры.

15га до вы Аляк сей Но вік, ха рыст 
хла пе ча га хо ру:

— Спа да ры ня Га лі на пры гар
ну ла нас у хор ужо ў ма лод шых кла сах 
па чат ко вай шко лы на кон кур с най ас но ве. 
Я хрыс ці я нін і цар коў ная му зы ка з’яў ля ец
ца част кай ма ёй куль ту ры. Ма быць, без 
гэ тай му зы кі не бы ло б ува мя не та кой глы
бо кай ве ры.

Яго ка ле га з хо ру 14га до вы Фі ліп За
вад скі, яко га баць ка з’яў ля ец ца па ста рам 
еван ге ліч най цар к вы ў Мін ску:

— У па чат ку я не зу сім зра зу меў, у які 
я прый шоў хор, што гэ та з’яў ля ец ца част
кай на шай бе ла ру скай куль ту ры. Дзя ку ю
чы цар коў най му зы цы я інакш гля джу на 
свет.

Жа но чы ка мер ны хор На цы я наль на га 
ка ле джа му зы кі з Грод на (трэ цяе су мес
нае мес ца ў ка тэ го рыі ха роў му зыч ных ака
дэ мій) іс нуе з 1969 го да. Яго рэ пер ту ар ук
лю чае ў ся бе цар коў ную му зы ку кла сі каў 
і су час ных бе ла ру скіх кам па зі та раў. У хо
ры спя ва юць дзяў ча ты ва ўзрос це 1519 
га доў. На пра ця гу го да пра во дзіць ён ка ля 
трыц ца ці кан цэр таў. Ды ры жор, зас лу жа
ная дзя яч ка куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
ма туш ка, да цэнт Ла ры са Ікон ні ка ва:

— У нас ёсць вя лі кая па трэ ба спя ван ня 
цар коў най му зы кі, та му мы хо чам на ве
даць усе фе сты ва лі. У на шым рэ пер ту а ры 
так са ма ёсць цар коў ныя тво ры на шых 
гро дзен скіх кам па зі та раў, на пры клад 
вя до ма га Ан д рэя Бан да рэн кі. У Грод не 
ёсць шмат мес цаў з вы дат най аку сты кай 
і спе цы яль на пад яе рых ту ем свой рэ пер ту
ар. І спя ва ем да во лі ча ста, так са ма пас ля 
на ба жэн стваў і на цар коў ных свя тах. Я ста
ра ю ся пад бі раць рэ пер ту ар, які зай мае 
або зой ме па чэс нае мес ца ў тра ды цыі цар
коў най му зы кі.

* * *
Ас ноў най за да чай На цы я наль на га ка

мер на га хо ру РБ з Мін ска (дру гое мес ца 

ў ка тэ го рыі пра фе сій ных ха роў) пад кі раў
ні цтвам На тал лі Мі хай ла вай з’яў ля ец ца 
за ха ван не і ад ра джэн не на цы я наль ных 
тра ды цый і па пу ля ры за цыя тво раў су час
ных бе ла ру скіх кам па зі та раў. У яго рэ пер
ту а ры больш за сям сот прац, у тым лі ку 
тво ры цар коў най му зы кі XVIXVIII ст. — Вац
ла ва з Ша мо тул, ці Кіп ры я на Ба зі лі ка. На
тал ля Мі хай ла ва:

— Бе ла ру сы сваю куль ту ру ма юць 
цес на звя за ную з поль скай, лі тоў скай 
і ру скай куль ту рай. Гэ тыя куль ту ры ўза е
маў з ба га чаль ныя. І по шук чы стай у бе ла ру
скім эт ніч ным сэн се куль ту ры і тра ды цыі, 
на пры клад, у кан тэк с це му зы кі з’яў ля ец ца 
вель мі важ ным і знач ным. Хі ба яе няш мат 
у та кім ра зу мен ні. Скар б ні ца бе ла ру скай 
му зы кі вы чар па ная. Бе ла русь не за леж ная 
ня даў на, а лік эле мен таў ін шых куль тур, 
якія на бе ла ру скую куль ту ру ра ней нак лад
ва лі ся, ве лі зар ны. Для кож най эпо хі трэ ба 
ад ка паць гэ тыя ін шыя нас ла ен ні. З пун к ту 
гле джан ня му зы кі, на ша за да ча зак лю
ча ец ца ў тым, каб па ка заць, якое бы ло 
пес на пен не па чаў шы з шас нац ца та га ста
год дзя да ця пе раш ня га ча су. Гэ тыя тво ры 
ду хоў най му зы кі за ха ва ныя на бе ла ру скай 
мо ве, але, як пра ві ла, гэ та му зы ка ка та
ліц ка га кас цё ла. Бе ла ру ская цар коў ная 
му зы ка з яе гар мо ні кай улі ва ец ца ў па ток 
пра ва слаў най му зы кі, які прый шоў да нас 
асаб лі ва ў XVIIXIX ста год дзях.

Тац ця на Гры не віч гэ та не толь кі ха рыст
ка На цы я наль на га ка мер на га хо ру РБ, але 
і мін ская дзя яч ка бе ла руш чы ны ў мно гіх 
га лі нах. З на го ды фе сты валь ных вы ступ
лен няў ус па мі на ла «Ні ве» аб ня даў на 
вы да дзе ным, га лоў ным чы нам дзя ку ю чы 
яе на ма ган ням, кам пактды ску з тво ра мі, 
чы та ны мі па э та мі Бе ла ру сі:

— Ча ты ры га ды я збі ра ла за пі сы ў якас
ці да па мож ні ка для школ. Спа чат ку су час

ных па э таў бра лі мы ў сту дыю і там яны 
чы та лі свае тво ры. Так бы ло з Ге на дзем 
Бу раў кі ным. Праз паў го да пас ля за пі су яго 
ў нас не ста ла. І та ды мне прый ш ла ў га
ла ву гэ тая ідэя, та му што ў мя не бы лі ўжо 
за пі са ны га ла сы Ба ра ду лі на, Ка рат ке ві ча, 
а тым ча сам мы знай ш лі Яніш чыц, Ма цяш 
і на ват Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Мак
сі ма Тан ка і мно гіх ін шых. У рэш це рэшт 
вы свет лі ла ся, што ў нас ёсць 18 га ла соў 
пісь мен ні каў, якія ўжо зна хо дзяц ца ў Бо га 
і 42 жы вых. На да дзе ны мо мант я бы ла 
ў ста не прад ста віць кам пактдыск ньюйор
к скай бе ла ру скай ды яс па ры, у Віль ні ў Та
ва ры стве бе ла ру скай куль ту ры і на Ра дыё 
Ра цыя і Ра дыё Сва бо да.

На ступ ны пра ект, які рых ту ец ца Тац ця
най Гры не віч, гэ та ву чэб ны за піс на ві дэа 
тра ды цый ных бе ла ру скіх тан цаў з ад па вед
най ім му зыч най сцеж кай.

Ацэнь ва ю чы ў раз мо ве з на мі ўзро вень 
бе ла ру скіх ха роў, якія бы лі прад стаў ле ны 
ў хо дзе сё лет ня га фе сты ва лю, стар шы ня 
жу ры, вы дат ны кам па зі тар праф. Ра му
альд Твар доў скі ска заў:

— Бе ла ру скія ха ры ма юць ве лі зар ную 
тра ды цыю ў вы кон ван ні цар коў най му зы
кі і ха ра вой му зы кі ў цэ лым, у якой вя лі кі 
ўклад мае праф. Вік тар Роў да, у яко га 
я ка лісь ці быў пя ву чым. У 1950 го дзе ён 
быў ды рэк та рам хо ру ў му зыч най шко ле 
ў Віль ні, якой я быў вуч нем. Вы со кі ўзро
вень бе ла ру скіх ха роў гэ та за слу га яго ных 
вуч няў. На ват гор шыя ха ры ў Бе ла ру сі 
пе ра вы ша юць мі ні маль ны ўзро вень — яны 
заў сё ды над ім. І гэ та не за леж на ад та го, 
ці з’яў ля юц ца па ра фі яль ны мі ха ра мі, мо
ла дзе вы мі ці пра фе сій ны мі. На пры клад, 
мой твор «Бо жа, во Імя Твое» ў вы ка нан ні 
На цы я наль на га ка мер на га хо ру РБ гэ та 
бы ло са мае леп шае вы ступ лен не, якое 
я ка ліне будзь чуў.

* * *
Два ха ры пад час сё лет ня га фе сты ва лю 

яш чэ да яго па чат ку пры цяг ва лі вя лі кую 
ці ка васць. У ас ноў ным па пры чы не кра ін, 
у якіх яны пра цу юць. Пер шы гэ та пе ра мож
ца пер ша га мес ца на фе сты ва лі два га ды 
та му — хор Аў ст ра лій скаНо ва зе лан д скай 
епар хіі з Сід нея. Спя ва юць у ім наш чад кі 
іміг ран таў. Ха ра выя тра ды цыі гэ тай епар хіі 
ся га юць да 50х га доў двац ца та га ста год
дзя, пе ры я ду пра ва слаў най эміг ра цыі, 
асаб лі ва з За ход няй Еў ро пы і Кі тая, дзе 
ў та кіх га ра дах як Шан хай цар коў ная ха
ры сты ка бы ла на вы со кім уз роў ні. Жон ка 
ды ры жо ра хо ру Ан д рэя Лап це ва — Ана
ста сія — ро дам з Фран цыі:

— У нас у Сід неі ёсць пра ва слаў ная 
ды яс па ра, якая ўклю чае ў ся бе лю дзей 
роз ных на цы я наль нас цей. Яны не заў сё ды 
га во раць на ўсход нес ла вян скіх мо вах, так 
як адзін хло пец з на ша га хо ру, які на па ло
ву серб, на па ло ву ан г лі ча нін, і ён не га во
рыць пару ску. Ма ем у ды яс па ры мно гіх 
грэ каў і сер баў, больш чым ра сі ян. Я пры
е ха ла ў Аў ст ра лію за Ан д рэ ем (Лап це вым 
— М. Х.), які мае ра сій скае па хо джан не, 
але на ра дзіў ся ў Аў ст ра ліі. Боль шасць 
у хо ры скла да юць пра ва слаў ныя, якія 
ў цар к ву пры хо дзяць з дзя цін ства. Боль
шасць аў та раў, якіх му зы ку мы спя ва ем, гэ
та ра сі я не, у тым лі ку тво ры кам па зі та раў 
у вы гнан ні, як Пят ра Рас по па ва, які бег 
з Ра сіі праз Кі тай і даб раў ся ў Аме ры ку. 
Нам па да ба ец ца спя ваць пес ні Ва сі ля Ці то
ва, яко га рэд ка мож на па чуць у Ра сіі.

Дру гі хор — з Аб’ яд на ных Араб скіх Эмі
ра таў, а ме на ві та са шма тэт ніч на га і шмат
на цы я наль на га Ду бая. Кан чат ко ва ён ат ры
маў уз на га ро ду (ка тэ го рыя: па ра фі яль ныя 
ха ры). Пра ва слаў ны хор са бо ра св. Фа мы 
быў зас на ва ны ў 1990 го дзе. На ле жыць да 
яго ка ля пя ці дзе ся ці спе ва коў, якія ро дам 
са шта та Ке ра ла ў Ін дыі. Са бор св. Фа мы 
ў Ду баі з’яў ля ец ца ад ным з най буй ней шых 
хра маў Пра ва слаў най цар к вы ў Ін дыі, гі сто
рыя яко га ся гае 52 г. н. э., і быў зас на ва ны 
апо ста лам Фа мой. Хор пры мае ўдзел у што
тыд нё вых на ба жэн ствах, якія вя дуц ца на 
ма ла я лам скай і сі рый скай мо вах. Так са ма 
на гэ тых мо вах ён прад ста віў пес ні ў рам
ках кон кур с ных слу хан няў, але так са ма 
і на ара мей скай мо ве. Хор стаў лаў рэ а там 
фе сты ва лю ў 2002 го дзе. Гэ тыя два ха ры 
ўспры ма лі ся пуб лі кай асаб лі ва цёп ла. Вель
мі сар дэч ная ат мас фе ра суп ра ва джа ла 
ўсе фе сты валь ныя прэ зен та цыі, якія па ар
га ні за цыі ста я лі на са мым вы со кім уз роў ні.
Тэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

n Хор «Пре об ра же ние»
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Ззяе быц цам зор ка на не бас хі ле. Над звы чай 
стыль ная, эле ган т ная, кры ху ў сты лі ста ліч най 
біз нес ву мен, пры тым кра са моў ная. З кі шэ ні вы-
ла зіць ака дэ міч ны аванс і сто пра цэн таў са маў-
пэў не нас ці. Не важ нае хто ты, што ма еш у га ла-
ве. Адзі нае, ча го ад ця бе па тра буе, гэ та стап ра-
цэн т ная пас лух мя насць і ніз кія пак ло ны.

Па-май стэр ску жан г лі руе най больш вы тан-
ча ны мі фра за мі, уво дзя чы па тэн цы яль на га слу-
ха ча ў та таль нае ас лу пя нен не.

Праз пас рэд ні цтва моў ных сім ва лаў-тран зі-
та раў выз ва ляе свае дум кі і ідэі ва ўсе пра сто-
ры не вя лі кай уні вер сі тэц кай за лы.

*  *  *
Гі сто рыя доў гая — як ча ла ве чае іс на ван не 

на гэ тай зям лі. Усё па ча ло ся з па зас лоў най сфе-
ры зна каў і сіг на лаў, каб праз га вор ку, пі сан не 
і друк пе рай с ці ў тэ ле ка му ні ка цыю і ін фар-
ма ты за цыю. Мо ва спа лу чае адзін кі, ства рае 
і фар муе су поль насць. Мо ва дае маг чы масць 
іс на ван ня ў куль ту ры, змяш чае ў са бе куль ту-
ру, а на ват вы хо дзіць па-за яе ме жы. Мо ва гэ та 
мя шок са спад чы най, з яко га мож на ўзяць усё, 
што ў да дзе ную хві лі ну нам не аб ход нае. Хі ба 
што мя шок гэ ты па рож ні.

Су час ныя мо ваз наў цы сцвяр джа юць, што 
ў глы бі ні люд ской на ту ры ля жыць пра га ўваск-
рэ сен ня ідэ а лаў, ка ра цей ка жу чы, пра га доб ра 
нам вя до май рэк ла мы. Пра сто ра той жа рэк ла-
мы праз пас рэд ні цтва пер с ва зій най фун к цыі 
ства рае на цы я наль ную фун к цыю мо вы.

На ра джэн ню на цы я наль най фун к цыі мо вы 
мо жа пе раш ко дзіць, між ін шым, моў нае та бу:

— На за ві це, ка лі ла ска, на шы пер шыя дру-
кар ні, — звяр та ец ца да збян тэ жа ных слу ха чоў 
нез вы чай ная эле ган т ка.

— Заб лу даў, Суп расль... — да ля тае з най-
больш ад лег ла га і глу хо га кут ка за лы.

— Ах, вы пра крэ сы га во ры це. Праў да, Кру-
ля вец і Брэст бы лі да во лі важ ны мі дру кар скі мі 
цэн т ра мі, але я маю на ўва зе блі жэй шыя нам 
кра каў скія дру кар ні.

— Але ж нам блі жэй у Віль ню, чым у той жа 
Кра каў, — суп ра ціў ля ец ца той жа глу хі го лас.

Пас.
*  *  *

Ад мет нас цю мо вы з’яў ля ец ца бе зу пын ны 
пра цяг яе раз віц ця. Так у мі ну лым, сён няш нім, 
як і ў бу ду чым вы мя рэн ні. Энер гі яй, якая ўплы-
вае на ўзнік нен не і да лей шае іс на ван не мо вы 
і яе гі сто рыі, з’яў ля ец ца пе ра каз па няц цяў і ўяў-
лен няў. Маг чы мы ён толь кі ва ўмо вах ін тэ рак-
цый ін ды ві ду аль ных псі хіч ных ар га ні за цый, 
якія ад бы ва юц ца пры да па мо зе срод каў вон-
ка ва га све ту. Так пры нам сі ду маў бліз кі май му 
сэр цу пра фе сар Ян Ба ду эн дэ Кур тэ нэ. Указ ваў 
ён толь кі на дзве да ро гі пе ра ка зу мо вы:

— вус най тра ды цыі
— пісь ма і пом ні каў.
А што ра біць, ка лі пер шую да ро гу з’е ла ўжо 

моў нае та бу. Ці каб зас во іць род ную мо ву да-
стат ко ва ка ры стац ца пісь мо вы мі пом ні ка мі? Ба-
ю ся, што ат ры ма ец ца з та го толь кі ней кая не на-
ту раль ная і ні ко му нез ра зу ме лая ста ра жыт ная 
мо ва. Зда ец ца, і ў гэ ты раз му шу ад даць па ва гу 
вя лі ка му ву чо на му.

Кож ны, пры нам сі тэ а рэ тыч на, у змо зе ад роз-
ніць сваю мо ву ад мо вы ін шых лю дзей. Мо ва 
ад роз ні вае так са ма ча ла ве ка ад ін шых жы вых 
ства рэн няў. Ёсць вы пад кі, ка лі пры хо дзіц ца 
зас вой ваць і па не каль кі моў ад на ча со ва. Не 
цяж ка зда га дац ца, што вы бар і коль касць вы ву-
ча ных моў за ле жаць не так ад улас най ма ты ва-
цыі, як ад на стаў ніц ка га кі раў ні цтва. Зна чыць, 
ча ла век да ро гай спад чын нас ці на бы вае толь кі 
па тэн цы яль ную здоль насць і маг чы масць зас-
вой ван ня мо вы. У якім на прам ку пой дзе гэ тае 
зас вой ван не за ле жыць толь кі ад са цы яль ных 
умоў на бы ва ю ча га.

*  *  *
Пад ста лом скры ва юц ца зу сім не за мет ныя 

зда лёк но гі вя лі кай эле ган т кі абу тыя ў... О, ня-
бё сы!

Што за вец ца май ст ры ха пер ша га, моц на га, 
але ка рот ка га ўра жан ня.

Іа ан на ЧА БАН

Мо ваз наў чы трак тат
Бы вае, што сля ды па сва іх прод-

ках лю дзі зна хо дзяць у мес цы свай-
го пра жы ван ня ды ў ва ко лі цах яго, 
а лё сы ін шых — звя за ныя з кра і най 
ад да ле най на больш за ты ся чу кі-
ла мет раў. Пе ра ка наў ся аб гэ тым 
Дзміт рый Ждан з Каў ро ва 
(што ва Ула дзі мір скай воб лас ці Ра-
сеі). Ця гам апош ніх 14-ці га доў ад бы-
ваў ён па да рож жы за да ку мен та мі, 
якія з’яў ля юц ца свед чан нем і до ка-
зам пры сут нас ці яго ных прод каў 
на Пад ляш шы. Вы ні кі шмат га до вых 
дас ле да ван няў пад ляш скіх ка ра нёў 
скла лі ся на пуб лі ка цыю «У по шу ках 
ра да во ду». Як раз гэ тую кні гу 11 
траў ня Дзміт рый Ждан прэ зен та-
ваў у Му зеі ма лой баць каў ш чы ны 
ў Сту дзі во дах. Ме ра пры ем ства пра-
хо дзі ла ў час пер ша га яго ві зі ту на 
Бе ла сточ чы ну.

Дзміт рый Ждан — прад стаў нік трэ
ця га па ка лен ня бе жан цаў 19151922 га доў. Пер шыя сур’ ёз
ныя спро бы дас ле да ваць свае ка ра ні па чаў ён у 2002 го дзе. 
Ме на ві та та ды стаў збі раць да ку мен ты, якія свед чы лі аб пра
жы ван ні яго ро дзі чаў на Бе ла сточ чы не. Яго ныя прод кі жы лі 
на тэ ры то рыі сён няш ніх Гай наў ска га і Бель ска га па ве таў:

— Ка лі га ва рыць аб ма іх прод ках ме на ві та з Пад ляш ша, 
дык мае ка ра ні звя за ныя з тры ма сем’ я мі: Са віц кі мі, Кар пін
скі мі і Жда на мі. Вы то кі іх няй пры сут нас ці з’я ві лі ся перш за 
ўсё ў Ла сін цы. З гэ тым ся лом звя за ная сям’я Са віц кіх. Вя до
май асо бай з гэ та га ро ду быў а. Алімп Са віц кі, які слу жыў 
ды я ка нам ла сін скай цар к вы. Быў ён пры зна ча ны на гэ тую 
фун к цыю ўка зам Лі тоў скай ду хоў най кан сі сто рыі ад 1847 го
да. Са віц кія жы лі ў Ла сін цы да вы ез ду ў бе жан ства ў 1915 го
дзе. Ін шым мес цам, з якім звя за ны мой пад ляш скі ра да вод, 
з’яў ля юц ца Кле ні кі. Там пра жы ва ла сям’я Кар пін скіх. Не вя до
мыя мне дак лад ныя звест кі аб тым, з яко га ча су пра жы ваў 
там гэ ты род, але ў люст ра цый ных за пі сах ай цец сям’і Кар
пін скіх, Се ра фім, згад ва ец
ца яш чэ ў 50га дах ХІХ ста
год дзя. Трэ цяй мяс цо вас цю, 
у якой я знай шоў най больш 
сля доў па ма іх сва я ках, 
з’яў ля ец ца Трас цян ка. Там 
пра жы ва лі як раз Жда ны. Бы
ла гэ та сям’я вя до мая сва ёй 
пе да га гіч най дзей нас цю. Ад
ным з вя до мых на стаў ні каў 
быў Ні кі фар Ждан. Ён за
вяр шыў у Трас цян цы пе да га
гічую се мі нарыю імя Кі ры лы 
і Мя фо дзія, за тым стаў на 
пра цу ў трас ця ніц кую шко
лу. Ажа ніў ся ён з На дзе яй 
Са віц кай. Ак ра мя гэ тых трох 
мяс цо вас цей, пры сут насць 
ма іх сва я коў за фік са ва на 
бы ла ў та кіх мес цах як Пар
ца ва, Но вае Бе ра зо ва, Гай наў ка, Кляш чэ лі ды Браньск. Вя
до ма, што яны там пра жы ва лі і пра ца ва лі.

На су стрэ чы, пры све ча най кні зе «У по шу ках ра да во ду» 
аў тар ства ра сей ска га дас лед чы ка Дзміт рыя Жда на, удзель
ні чаў яго ны сва як з Гдань ска Аляк сандр Баг да но віч, ура
джэ нец Бель скаПад ляш ска га. Яго ная су вязь з Дзміт ры ем 
пра хо дзіць па лі ніі іх ніх пра ба буль. Аляк сандр з’яў ля ец ца 
ўну кам на ста я це ля па ра фіі ў Ла сін цы, ай ца Мі ка лая Баг
да но ві ча. Ма ці свя та ра, Ма рыя Кар пін ская, бы ла род най 
сяст рой Елі за ве ты Кар пін скай — жон кі зга да на га ра ней 
ды я ка на ла сін скай цар к вы Алім па Са віц ка га. Ай цец Аляк
сан д ра Баг да но ві ча, Сяр гей, жыў у Ла сін цы ў га ды Дру гой 
су свет най вай ны.

— Мой баць ка ра зам з цэ лай сем’ ёй жыў там да 1944 го
да. Як ча ла век са зван нем ін жы не ра (пе рад вай ной па спеў 
стаць вы пуск ні ком Вар шаў ска га по лі тэх ніч на га ін сты ту та) 
стаў та ды на пра цу ў бел гім на зіі ў Бель скуПад ляш скім, дзе 
я на ра дзіў ся. Ву чыў ён ма тэ ма ты цы, фі зі цы ды хі міі. У 1946 
го дзе на ша сям’я пе ра е ха ла ў Гданьск, дзе баць ка — эк с
перт па бу даў ні цтве — пры маў удзел у пас ля ва ен най ад бу
до ве го ра да.

Су стрэ ча з Дзміт ры ем Жда нам прай ш ла ў рам ках дзе
ян ня Май стэр ні гі сто рыі і куль ту ры, якая фун к цы я нуе пры 
Му зеі ма лой баць каў ш чы ны ў Сту дзі во дах. Прэ зен та ва ная 
ў час ме ра пры ем ства кні га «У по шу ках ра да во ду» не з’яў ля
ец ца пер шым вы дан нем, у якім пуб лі ка ва лі ся дас ле да ван ні 
Дзміт рыя Жда на. Ма тэ ры я лы на тэ му пад ляш скіх ка ра нёў 
аў та ра да гэ туль змяш ча лі ся так са ма ў кра яз наў чакуль тур
ным збор ні ку «Бель скі го сті нэць»:

— Чы та чы на ша га ча со пі са маг лі ўжо па зна ёміц ца 
з фраг мен та мі кніж кі Дзміт рыя. Я вый шаў да яго з пра па
но вай на дру ка ва ць ар ты ку лы, якія бы лі эфек там яго най 
дас лед чыц кай пра цы. Та кім чы нам у «Бель скім го стін цу» 
мож на бы ло ўжо пра чы таць пра гі сто рыю ро ду Са віц кіх 
з Пад ляш ша. У апош нім ну ма ры збор ні ка быў змеш ча ны 
ар ты кул пра Кар пін скіх з Кле нік, — ка жа ар га ні за тар су
стрэ чы і за сна валь нік Му зея ма лой баць каў ш чы ны ў Сту дзі
во дах Да ра фей Фі ё нік. — Не сум нен на, ма ем не паў тор ную 

За ра да во дам на Бе ла сточ чы ну

на го ду, бо су стра ка ем ча ла ве ка, які ха ця жы ве ў Ра сеі, 
ра да во дам вель мі глы бо ка ста іць на Пад ляш шы. Вар та 
пад к рэс ліць, што ў гэ тай жа са май сям’і Кар пін скіх свае 
ка ра ні ма юць та кія вы дат ныя по ста ці бе ла ру скай куль
ту ры як ма ста кііка на піс цы Аляк сандр Лось ды яго ная 
ся стра На тал ля Доў нар. Іка на ста сы іх аў тар ства мож на 
знай с ці пры клад на ў цэр к вах Ус пен ня Бо жай Ма ці ў Чы
жах і Бель скуПад ляш скім ды ў цар к ве Свя то га Ду ха 
ў Бе ла сто ку.

Пад час пі сан ня ра сей ска моў най пуб лі ка цыі Дзміт рыю 
Жда ну прый ш ло ся на ве даць ар хі вы ў кра і нах Цэн т раль
наУс ход няй Еў ро пы. Там па шан ца ва ла яму знай с ці да
ку мен ты, якія паз ней спат рэ бі лі ся пры пі сан ні гі сто рыі 
яго ных прод каў.

— Дзе ля збо ру ад па вед ных ма тэ ры я лаў я на ве даў 
Лі тоў скі дзяр жаў ны гі ста рыч ны ар хіў у Віль ні. Там знай
шоў я да ку мен ты, якія ты чы лі ся Са віц кіх з Ла сін кі, але 

так са ма част кі сям’і Жда
наў, пра жы ва ю чай як раз 
у Ві лей цы, што ў Мен
скай воб лас ці. Звест кі 
пра Жда наў з Бе ла ру сі 
я знай шоў яш чэ ў На цы
я наль ным гі ста рыч ным 
ар хі ве Бе ла ру сі ў Га род
ні. У Дзяр жаў ным гі ста
рыч ным ар хі ве ў Льво ве 
знай шоў я пры хад скія 
да ку мен ты, якія ад но сяц
ца да ўні яц ка га пе ры я ду 
ў ва ко лі цах, дзе жы лі 
мае прод кі. Да гэ та га ж 
ча су ад но сяц ца так са ма 
і спі сы, якія я знай шоў 
у Га род ні і ў ар хі вах 
СанктПе цяр бур га.

Пі шу чы «У по шу ках 
ра да во ду» Дзміт рый Ждан ка ры стаў ся так са ма пад ляш
скі мі кры ні ца мі. Істот ную ро лю адыг раў ця пе раш ні на
ста я цель пры хо да св. апо ста ла Яку ба ў Ла сін цы ай цец 
Юрый Кос. Гэ так са ма важ най ака за ла ся да па мо га па
мер ла га сё ле та бе ла ру ска га гі сто ры ка і кра яз наў ца ай
ца Ры го ра Сас ны і ма туш кі Ан та ні ны ТроцСас ны. Та кім 
чы нам ат ры маў ён звест кі аб пры сут нас ці сям’і Са віц кіх 
у Ла сін цы:

— Ка лі мы па ча лі пі саць кні гу, прыс ве ча ную па ра фіі 
ў Ла сін цы, з на мі скан так та ваў ся на ста я цель та маш ня га 
пры хо да ай цец Юрый Кос. Ска заў ён, што за ха ва лі ся там 
мет ры кі з пе ры я ду, ка лі па ра фія ў Ла сін цы бы ла ўні яц кай, 
— ка жа ма туш ка Ан та ні на ТроцСас на. — У пе ры яд пе
ра хо ду ў пра ва слаўе ў ХІХ ста год дзі свя та ры аба вя за ны 
бы лі пе ра даць усе ўні яц кія да ку мен ты кан сі сто рыі. Ад нак 
та га час ны на ста я цель вы ра шыў сха ваць іх у зва ні цы. Дзя
ку ю чы та му, што да ку мен ты за ха ва лі ся, це раз ця пе раш
ня га свя та ра Ла сін ска га пры хо да а. Ко са мет ры кі дай шлі 
і да нас. Неў за ба ве мы па ча лі рас чыт ваць да ку мен ты, 
скла дзе ныя на ста ра поль скай мо ве. Та ды я нат ра пі ла на 
фраг мен ты да тыч ныя сям’і Са віц кіх. Не ве даю якім чы нам, 
але неў за ба ве аб гэ тай вы на ход цы да ве даў ся як раз Дзміт
рый Ждан. Ён нам па тэ ле фа на ваў, мы за вя за лі кан такт, 
што і да вя ло да та го, што Дзміт рый скан так та ваў ся з ця пе
раш нім на ста я це лем ла сін скай цар к вы.

— Штур ш ком да ства рэн ня гэ тай пуб лі ка цыі бы ла 
па трэ ба пе ра даць па том кам ве ды аб іх ніх прод ках, каб 
і яны бы лі ў змо зе ад ка заць на пы тан не: які мой ра да
вод? — лі чыць Дзміт рый Ждан. — Гэ так са ма важ нае, 
каб з кні гай «У по шу ках ра да во ду» па зна ёмі лі ся чар го
выя па ка лен ні ро даў Са віц кіх, Кар пін скіх і Жда наў, якія 
сён ня жы вуць у Поль ш чы, Бе ла ру сі і Ра сеі.

Па сло вах Дзміт рыя Жда на, у кож на га ча ла ве ка ёсць 
свой ра да вод. Кож ны ў ней кім пе ры я дзе свай го жыц ця 
па чы нае прыг ля дац ца сва ім ка ра ням, част ка лю дзей вы
ра шае на ват вес ці шы рэй шыя дас ле да ван ні ў гэ тай га лі
не. Чым ра ней нех та пач не гэ тым зай мац ца, тым лепш.

Тэкст і фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 23-16
Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 12 чэрвеня 
2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Адказ на за гад кі № 19-16: лі са.
Уз на га ро ды, нак лей кі з раз-

на від ны мі ма ты ва мі, вый г ра лі 
Ка роль Гел да, Мо ні ка Су ро вец 

з Ба бік, Бар тэк Чэ мя рыс з Нар вы, 
Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка. 

Він шу ем!

Мно га нас сяс цёр, рас це — 
Аж чыр во на на кус це.
Ле кі я. Ла су нак я
і ў ва рэн ні сма ка та.
На аг ні пак ле ка чу — 
Ад пра сту ды па ля чу. 
М.....
         (У. Мац ве ен ка)

    
Мі ра ЛУК ША

 Аліў ка
Па кут ці хі свед ка
і ра дас ці сва бод най,
рас це на па лет ках
у алі ву плод ная.
Спя ваў Да від пса лом:
і там — аліў ка зя лё ная
прый ш ла ў Бо жы дом,
спа дзя ван ня поў ная
на мі ла сэр насць Бо жую.
Веч на зя лё ная,
не пры кмет на пры го жая,
твая га лін ка тон кая
— сім вал мі ру —
го луб ня се бе лы
над све там у аг ні,
каб не бы ло вай ны.
Ісус ста яў на ка ле нях
між аліў ных дрэў
і пад іх ці хі спеў
ма ліў ся,
каб мець сі лу
вы ка наць на ка на ва нае
Яму па Пі сан ні.
Для кра сы ты і для яды,
для ля чэн ня-цяр пен ня.
Упа дзем і мы на ка ле ні.
Пры ту лім дрэ ва цяр п лі вае,
доб рае, род на-аліў нае.

Спеў зак ра нае ча ла ве ка ў лю бым 
уз рос це. Ён дае энер гію, якая з’яў-
ля ец ца ру ха ю чай сі лай раз віц ця. 
У час кон кур саў „Бе ла ру ская пес ня” 
мо ладзь і дзе ці ма юць маг чы масць 
па ка заць свае ва каль ныя здоль нас ці, 
па шы рыць рэ пер ту ар, наб раць во пы-
ту на сцэ не, паз ба віц ца стра ху пе рад 
аў ды то ры яй і пры ем на пра вес ці час. 
Кон курс „Бе ла ру ская пес ня” да каз-
вае, што ся род нас шмат та ле на ві тых 
да школь ні каў, якія праз спеў глы бей 
спаз на юць сваю куль ту ру і мо ву.

Пры чын для ра дас на га му зі цы ра-
ван ня шмат. На пры клад, 60-га до вы 
юбі лей Бе ла ру скага гра мад ска-куль-
тур на га та ва ры ства, якое з’яў ля ец ца 
ар га ні за та рам кон кур су „Бе ла ру-
ская пес ня”. Ні вод ная га да ві на ці 
гэ та дзень на ра джэн ня, ці юбі лей, 
не мо жа абыс ці ся без су поль на га 
спя ван ня. 43-ці вы пуск кон кур су, 
які прай шоў сё ле та, даў та му маг чы-
масць. Ха ця „Бе ла ру ская пес ня” гэ та 

×à ìó âó ÷ûöü „Áå ëà ðó ñêàÿ ïåñ íÿ”?

кон курс, у якім спе ва кі зма га юц ца за 
са мае леп шае мес ца, усё ж та кі мае 
ён ха рак тар сім па тыч най, ра дас най 
гуль ні. Як пад к рэс лі ва юць на стаў ні-
цы і кі раў ні кі школь ных му зыч ных 
гур т коў, да школь ні кі не раз ліч ва юць 
на ўзна га ро ды, ім про ста пры ем на 
зап рэ зен та вац ца на сцэ не пе рад 

шы ро кай аў ды то ры яй. Астат няя 
скла да ец ца не толь кі з ад на год каў 
і сяб роў з ін шых школ, але так са ма 
з баць коў, дзя дуль і ба буль, якія ад-
мыс ло ва пры хо дзяць, каб па ба чыць 
свае „зо рач кі”. Усе яны ад на ча со ва 
пры па мі на юць са бе лю бі мыя пес ні 
з дзі ця чых га доў, якія ма юць маг чы-

масць па ці хень ку за спя ваць за вы сту-
поў цамі.

У час кон кур су ў за ле бы ло ці-
ха і сур’ ёз на. Толь кі пас ля та го, як 
за кан ч ваў ся вы ступ, гле да чы ўзна-
га родж ва лі ва ка лі ста гуч ны мі ап ла-
дыс мен та мі, а за тым зноў на сту па ла 
маў чан не. Удзель ні кі кон кур су бы лі 
вель мі доб ра пад рых та ва ны і пры-
го жа спя ва лі свае пес ні. На стаў ні кі 
і баць кі га на ры лі ся сва і мі дзець мі. 
Мож на бы ло па чуць шэпт баць коў, 
якія ка за лі: „За раз спя вае мая дач ка, 
а ця пер мой сын”. Кож ны вы ступ да-
ваў гле да чам шмат за да валь нен ня.

Перш за ўсё гэ ты па пу ляр ны кон-
кур с з’яў ля ец ца нат х нен нем для да-
лей ша га, глы бей ша га вы ву чэн ня бе ла-

ру скай мо вы. Пры го жыя і неск ла да-
ныя тэк сты ў спа лу чэн ні з му зы кай 
лёг ка трап ля юць у ву ха і ад на ча со ва 
ву чаць пра віль най бе ла ру скай мо ве. 
Праз спеў па шы ра ем сваю лек сі ку 
і без асаб лі ва га вы сіл ку мы лепш 
спаз на ем род ную мо ву.

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

×à ìó âó ÷ûöü „Áå ëà ðó ñêàÿ ïåñ íÿ

Казка з Гарадка
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Вершы Віктара 
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Łyko
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Noc

Jam
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Jał

Jan

Jęczmień

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 № 19:
Міф, ко ска, кут, по зірк, сто, та лон, 

анод, мак, руль, ом, ды рэк тар. Муж, 
кот ка, до за, код, сі ла, мы, кро на, ак-
но, рэ, друк, ікс, фут бол ка, то.

Уз на га ро ды, жэ ле выя аў та руч кі, 
вый г ра лі Мар ты на Іг на то віч, Мар-
ты на Ба рэ віч з Ба бік, Іа ан на Ні кі-
цюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Мар ты-
на Лук ша, Ні на Мар ці но віч 
з На раў кі, Юля Скля жэў ская, Мі хал 
Та па лян скі, Ты мэк Пет ру чук з Нар-
вы, Ка та жы на Хар ке віч, Мал га жа та 
Са доў ская з Мі ха ло ва. Він шу ем!

Ад куль ру і ны?
Та та з сын ком Ян кам
Воль ны мі хві лі на мі
З га рад ско га зам ка
Зна ё мяц ца ру і на мі.

І дум ка на ра дзі ла ся
Ці каў на му заў сё ды:
— Мо ма ма тут ву чы ла ся
Ез дзіць са ма хо дам?

Ці ты лё таў 
са ма лё там?
Ці ты, дзед ка, лё таў
У жыц ці са ма лё там?
— Лё таў я пер шы раз,
Гэ та мой ад каз.

— А ты, дзед ка, страх
Меў та ды ў ва чах?
— Меў страх, не дзі во та,
Та му больш не лё таў.

Жы лі-бы лі дзед і ба ба. Доб ра жы-
лі, усё ў іх бы ло — і ка роў ка, і авеч ка, 
і ко цік на печ цы.

Толь кі дзя цей у іх не бы ло. Сум на 
ім без дзя цей да жы ваць на старасць.

Ад ной чы зі мой упаў снег. Дзе ці 
ўце шы лі ся. Вый ш лі на ву лі цу і ста лі 
ля піць сне га ві ка. Па гля дзеў дзед у ак-
но і ка жа баб цы:

— Што ты жон ка ся дзіш? Да вай, 
пой дзем і снеж ную ба бу зле пім.

— Пай ш лі! Толь кі не снеж ную 
ба бу бу дзем ля піць, а дзяў чын ку Сня-
жын ку.

Пай ш лі дзед з ба бай на ву лі цу. 
Зля пі лі дзяў чын ку і це шац ца. Та кая 
пры го жая, та кая слаў ная. Сня жын ка 
ўсміх ну ла ся. Яна па дыш ла да іх і ніз-
ка пак ла ні ла ся. Дзед і ба ба не ве раць 
сва ім ва чам.

— Дзед! — ка жа баб ка. — Гля дзі, 
якая ў нас да чуш ка!

— Ха дзі з на мі даха ты! — ка жа 
дзед.

Сня жын ка пай ш ла ра зам жыць. 
З кож ным днём яна бы ла пры га жэй-
шай. Усе гля дзе лі на яе бе лы твар, 
бла кіт ныя во чы, свет лыя ва ла сы і за-
хап ля лі ся.

Пас ля прый ш ла вяс на. Пры ля це лі 
птуш кі, рас ц ві лі квет кі. Усе дзяў ча ты 
на ла вач ку вы хо дзяць, пес ні спя ва-
юць. А Сня жын ка ў ха це ся дзіць. Усё 
ў ак но гля дзіць, су муе і пла ча...

За ві та ла ўжо ле та. Уся мо ладзь 
це шыц ца, гу ляе. Ад на Сня жын ка ся-
дзіць до ма, ад сон ца ха ва ец ца. Дзед 
і ба ба пы та юць:

— Ці ты не хво рая?
— Зда ро вая, — ка жа Сня жын ка, 

— толь кі па зі ме су мую.
Ад ной чы пай ш лі дзяў ча ты ў лес 

па чар ні цы. Пак лі ка лі яны Сня-
жын ку. Доў га ха дзі лі па ле се, мно га 
чар ніц наз бі ра лі. Пас ля ра шы лі 
па гу ляць. Рас па лі лі вог ніш ча, ста лі 
ва дзіць ка ра го ды. А пас ля праз агонь 
ска каць. Па дыш ла Сня жын ка да вог-
ніш ча, ад нак ска каць па ба я ла ся.

Дзяў ча ты за га ла сі лі:
— Не бой ся, Сня жын ка! Не бой ся!
Сня жын ка па ча ла ска каць. Уз ня ла-

ся над вог ніш чам па ра. І ра ста ла, рас-
п лы ла ся снеж ная пры га жу ня. Ад на 
хмар ка пас ля яе аста ла ся.
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Кар нэ лія БА РЭЧ КА
Гім на зія ў На раў цы

Па цу кі
Кож ны кры чыць, 

ка лі па цу ка па ба чыць.
Усе ба яц ца яго,
дрэн ныя дум кі 

пры хо дзяць у га ла ву.
Я іх не ба ю ся.
У ха це маю іх аж но тры.
Ма юць імё ны.
Яны ра зум ныя і пры го жыя.
Лю бяць ку ку руз ныя шмат кі,
заў сё ды імі ла су юц ца.
Не ра зу мею,
як мож на іх ба яц ца.
Звы чай ная жы вё ла.
Як кот, як са ба ка, як ха мяк,
ці на ват як конь.
Мае па цуч кі:
Клео, Ры кі і Эм ма!

Габ ры е ля ГРЫ КА
Азяб лы, ПШ у Мі ха ло ве

Вяс на
Ка лі ко лер зя лё ны пры но сіць,
Ка лі пту шак пры во дзіць,
На лю дзей ма ры на во дзіць,
Усіх су ця шае,
Та ды я най больш люб лю,
Маю род ную зям лю!

Алі вія КУЗЬ МА
Гім на зія ў На раў цы

Мая сям’я
Я тут толь кі на пі шу,
што я ду маю,
аб ба бу лі, аб дзя ду лю,
аб ма ту лі і баць ку,
аб ма ім ма лод шым бра ці ку.
Што бу дзе,
ка лі я па ста рэю?
Дзе бу дуць:
мой брат,
ма ма, та та?
Ці бу ду ду маць:
аб ма ёй ба бу лі,
аб ма ім дзя ду лю?
Якія ўспа мі ны за ста нуц ца?

Дзяўчаткі 
з Арэшкава
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Амаль га дзін нае прад стаў лен не Яў ге на 
Кар ня га гэ та апо весць — як гэ та бы ло 
прыз на на кры ты ка мі — «пра ба лю чыя 
з’я вы су час на га све ту — фо біі да тыч ныя 
бі я ла гіч на га і куль тур на га ген да ру, пра сек
су аль ныя зас му чэн ні, кры зіс ма ску лі нізму 
і тра ды цый ны воб раз сап раў д на га муж
чы ны». Гэ та «за ба ро не ныя тэ мы, уда ры 
на кі ра ва ныя на «ўця ка ю чую ад рэ аль нас
ці» эстэ ты ку, якая да мі нуе ў бе ла ру скім 
рэ пер ту ар ным тэ ат ры. Па во дзі ны ге ро яў 
п’е сы ад роз ні ва юц ца ад стан дар т ных са
цы яль ных па во дзін. Жан чы ны і муж чы ны 
— у ар хе ты піч ным сэн се. Фі зі я ло гія го ла га 
це ла па каз вае муж чы ну ад к лю ча на га ад 
цы ві лі за цыі, сап раў д на га. Жан чы ны гі пе
рак тыў ныя. Іх па во дзі ны і знеш ні вы гляд 
наг ляд на да каз ва юць, што доб ра ўгрун
та ва ныя ў гра мад скім і куль тур ным пла не 
нор мы хут чэй па та ла гіч ныя. Яны сіл ку юц
ца вуль гар нас цю, аг рэ сі яй і гвал там. З ін
ша га бо ку, муж чы ны ін фан тыль ныя і зу сім 
па сіў ныя. Іх ця лес насць і мен таль насць 
не ўпіс ва юц ца ў «сап раў д на га муж чы ну» 
— моц на га і аг рэ сіў на га ма ча. Са цы яль ная 
няс пе ласць і без да па мож насць ге ро яў рэ
жы сёр не толь кі ро біць бач ны мі, але пры
во дзіць да аб сур ду».

Яў ген Кар няг — вы пуск нік ак цёр ска
га ля леч на га фа куль тэ та. За сна ваў ён 
свой улас ны тэ атр (без па ста ян на га па
мяш кан ня і не ка ры ста ю чы ся дзяр жаў ны
мі суб сі ды я мі) у Мін ску ў 2010 го дзе. Ка лі 
не каль кі га доў та му быў сты пен ды я там 
пра гра мы Мі ні стэр ства куль ту ры і на цы
я наль най спад чы ны «Ga u de Po lo nia», 
на ла дзіў шмат сяб роў стваў з поль скі мі 
ма ста ка мі тэ ат ра і ча ста су пра цоў ні чае 
з тэ ат ра мі ў Поль ш чы, у тым лі ку пад рых
тоў ва ю чы ха рэ аг ра фію для спек так ляў 
у Поль скім тэ ат ры ў Поз на ні або Тэ ат ры 
«Ха рэя» ў Ло дзі. З на го ды ад на го з яго 
спек так ляў, па ка за на га ў на шай кра і не 
— «Ін тэр в’ю з ведзь ма мі», ска заў:

— Я ха цеў бы раз г ле дзець, хто та кі 
бе ла рус, ці іс нуе та кая на цыя. Бе ла ру сі 
ўжо даў но ня ма ў СССР, але ў мя не скла
ла ся ўра жан не, што мы ўсё яш чэ там. 
Я маю ах во ту шмат аб гэ тым га ва рыць. 
У Поль ш чы я ба чыў шмат спек так ляў, 
у якіх па ля кі вель мі цяж ка ся бе ацэ нь ва
юць, на пры клад, кры чаць са сцэ ны, што 
со рам на быць па ля кам, та му што ўсе па
ля кі з’яз джа юць. Я жа даю, каб у нас мож
на бы ло зра біць неш та нак ш талт гэ та га: 
вель мі кры тыч на ана лі за ваць ся бе.

Пас ля ін шай па ста ноў кі — «Спек такль 
№ 7», прад стаў ле най амаль тры га ды та му 

ў вар шаў скім Поль скім тэ ат ры, ён ска заў:
— Сут насць у тым, што су час ны бе ла

рус да гэ туль не па ста віў пе рад са бою ас
ноў на га пы тан ня: што гэ та зна чыць быць 
бе ла ру сам? Ці я з’яў ля ю ся ім? Сён ня, ка
лі ў Алім пій скіх гуль нях не ўдзель ні ча юць 
бе ла ру скія спар т с ме ны, мы пад т рым лі ва
ем ра сі ян. Мы ўсё яш чэ на цыя, якая не 
га во рыць на сва ёй род най мо ве. Па сут
нас ці мы не ве да ем да кан ца, хто мы.

Яго тэ атр скла да юць ма ла дыя бе ла ру
скія ма ста кі і ак цё ры, якія ўдзель ні ча юць 
на па ста ян най ас но ве ў ін шых тэ ат рах, 
у тым лі ку ў Рэс пуб лі кан скім тэ ат ры бе
ла ру скай дра ма тур гіі, аб якім мы шмат 
пі са лі ў «Ні ве». Kor niag The at re вы сту пае 
ў Бе ла ру сі рэд ка і бяс п лат на, та му што 
як не а фі цый ны тэ атр, ка лі б ха цеў па каз
ваць прад стаў лен ні па квіт ках і рэк ла ма
вац ца ў пуб ліч ных мес цах, му сіў бы па
даць за яў ку ў Мі ні стэр ства куль ту ры на 
спе цы яль ны да звол — «гаст роль ное удо
сто ве ре ние». Трэ ба бы ло б за яго пла
ціць і прай с ці цэн зар скую кан цы ляр скую 
пра цэ ду ру. Мес ца для рэ пе ты цый рэ жы
сёр мае дзя ку ю чы та му, што ён вык ла
дае ў мін скай тэ ат раль най шко ле, і ме на
ві та там яны ча ста пра во дзяц ца. У прад
стаў лен ні, па ка за ным у Бе ла сто ку, так 
як і ў ін шых спек так лях яго аў тар ства, 
эк с пе ры ме нталь на вы ка ры стоў ва юц ца 
свят ло, гук і рух. У пад ляш скай ста лі цы, 
дзе з тэ ат рам гас ця ваў упер шы ню, пас

ля амаль га дзін на га ві до віш ча — пад час 
су стрэ чы з аў ды то ры яй — ра сказ ваў:

— Пер шыя два спек так лі паставіў 
я ўжо ў шко ле на чац вёр тым кур се. Ужо 
та ды я зра зу меў, што не бу ду ак цё рам
ля леч ні кам. Я па ста віў іх у якас ці ма іх 
дып лом ных прад стаў лен няў.

Што ты чыц ца ста ну ма стац ка га ін сты
ту цыяналь на га тэ ат ра ў Бе ла ру сі, вы ка
заў мер ка ван не:

— Ён за стаў ся на гэ тым эта пе, якім 
быў трыц цаць га доў та му. Прак тыч на 
ў Бе ла ру сі ня ма дра ма тыч на га тэ ат ра 
ў су час ным вы дан ні, і толь кі ча сам та кім 
бы вае ля леч ны тэ атр. Я на ват не ма гу 
знай с ці слоў для та го, што па каз ва ец ца 
ў бе ла ру скім дра ма тыч ным тэ ат ры.

Што ты чыц ца са мо га спек так ля, які 
ўзні каў два га ды, ён ска заў:

— Тэ ма, якую я па ды маю ў «Ла тэн т
ным ча ла ве ку», вель мі па пу ляр ная. З’я ва 
мет ра сек су а ліз му не на ра дзі ла ся ў Бе ла
ру сі, гэ та з’я ва звыш бе ла ру ская. Пер шай 
кры ні цай нат х нен ня для гэ та га вы сту пу 
бы лі пі су а ры, раз меш ча ныя на ўзроў ні 
ва чэй, якія я ка лісь ці ўба чыў. Іх від доў га 
ся дзеў у ма ёй га ла ве. По тым я гля дзеў ін
тэр нэт і дур ныя за пі сы ў ча це вель мі ма ла
дых дзяў чат. І ў кан чат ко вым вы ні ку кры
ні цай нат х нен ня быў адзін з за пі саў, які 
пры нёс мне адзін са сту дэн таў: «Я ні ко лі 
не бу ду суст ра кац ца з муж чы нам, у яко га 
абу так не па ды хо дзіць да по я са ў яго шта

ЯЎ ГЕН КАР НЯГ у Бе ла сто ку
У рам ках сё лет ніх Дзён су час на га ма ста цтва ў Бе ла сто ку на ма лой сцэ не Бе-
ла стоц ка га тэ ат ра ля лек (БТЛ) прад стаў ле ны быў спек такль не за леж на га 
мін ска га Kor niag The at re «The La tent Man» (la tent — з ан г лій скай: ла тэн т ны, 
сха ва ны). Ства раль нік і ды рэк тар гэ та га тэ ат ра Яў ген Кар няг — адзін з са мых 
та ле на ві тых і не за леж ных бе ла ру скіх рэ жы сё раў ма ла до га па ка лен ня — вёў 
так са ма ак цёр скія май стар-кла сы з ма ла ды мі людзь мі ў Ад к ры тай ма стац кай 
пра сто ры «Ар тэа».

нах». Я спы таў ся бе: а яко га муж чы ну яна 
праг не? Нат х нен нем для гэ та га пра ек та 
бы ло так са ма маё су пра цоў ні цтва з ло
дзін скім тэ ат рам «Ха рэя» ў 2012 го дзе.

За два дні да па ка зу спек так ля ў БЛТ 
— пас ля больш чым трох га дзін на га се мі
на ра, які ён вёў — удзель ні ца заняткаў 
Іа ан на Троц, зас на валь ні ца тэ ат ра «Чрэ
во» (ста віць спек так лі на бе ла ру скіх 
га вор ках Бе ла сточ чы ны) пры зна ла ся «Ні
ве» з неп ры ха ва ным за да валь нен нем:

— Яў ген ста віў пе рад на мі вель мі 
про стыя ак цёр скія за да чы. У той жа час 
кож ная з гэ тых за дач бы ла на столь кі пра
стор най і нат х няль най, што мо жа бы ло б 
ад на му з прак ты ка ван няў ад даць не каль
кі дзён пра цы і ад гэ та га нат х нен ня ства
рыць спек такль.

Яш чэ адзін з удзель ні каў заў ва жыў:
— Мы пра ца ва лі над за ся ро джан нем 

ува гі на сцэ не. Прак ты ка ван ні ма юць 
амаль мі стыч ны ха рак тар.

Сцэ ніч нае афар м лен не для па каз ва
на га ў Бе ла сто ку спек так ля пад рых та ва
ла Тац ця на Нер сі сян, му зы ку — Мі кі та 
За ла тар і Яў ген Кар няг, а пра дзю са рам 
з’яў ля ец ца Ма ры на Да шук. У прэ зен та
цыі быў вы ка ры ста ны, у пры ват нас ці, 
спе цы яль на для гэ та га спек так ля зна ка
мі та пе рак ла дзе ны з ру скай мо вы верш 
Мі ка лая Гу мі лё ва «Пар т рэт муж чыны» 
па э тэ сай і на шай рэ дак цый най ка ле гай 
Мі рай Лук шай.

Ка лі мы тра пі лі ў БЛТ на пад рых тоў кі 
да спек так ля, як раз апош нія «пап раў кі» 
на эле мен тах сцэ наг ра фіі, скла дзе най 
з трох вы со кіх пад вес ных муж чын скіх 
пі су а раў і са сця ны з бе лай ке ра міч най 
пліт кі, ра бі лі вы дат ныя ма ста кі ма ла до га 
па ка лен ня — з Бе ла ру сі Сяр гей Ша бо хін 
і з Ук ра і ны Да ні ла Гал кін, а так са ма ку ра
тар вы стаў у Мін ску Па вел Пра аб ра жэн
скі. На пліт ках раз ма лёў ва лі яны ча ста 
бач ныя ў гра мад скіх ту а ле тах ма люн кі 
і над пі сы, най час цей пра я вы лю боў ных 
па чуц цяў ма ла дых, не а ба вяз ко ва на кі ра
ва ныя аса бі ста да ін ша га ча ла ве ка.

Ся род ак цё раў, за дзей ні ча ных у спек
так лі, мож на бы ло лю ба вац ца Свят ла най 
Ані кей, вя до май у Бе ла сто ку з вы дат най 
га лоў най ро лі Сонь кі ў Драм тэ ат ры імя 
Аляк сан д ра Вян гер кі. Ра зам з ёю на сцэ не 
ззя лі ін шыя над звы чай здоль ныя ак цё ры 
ма ла до га па ка лен ня: Гра жы на Бы ка ва, 
Юлія Вяр хоў ская, Ігар Шу га ле еў, Іван 
Страль цоў, Ан д рэй Но вік, Па вел Це ра хаў, 
Мі кі та Бан да рэн ка. Вя ду чы раз мо ву пас ля 
спек так ля, ура джэ нец Бе ла сто ка, тэ ат
разнавец Кон рад Шчэ бёт, у ця пе раш ні 
час так са ма ды рэк тар ад дзе ла на цы я наль
ных уста ноў куль ту ры Мі ні стэр ства куль ту
ры і на цы я наль най спад чы ны, пы таў ся ў ак
цё раў аб тым, як скла два ец ца су пра цоў ні
цтва з аў та рам ві до віш ча. Адзін з ак цё раў 
Іван Страль цоў ска заў:

— Ка лі Жэ ня з’я віў ся яш чэ ў на шай 
тэ ат раль най шко ле, ён па чаў ву чыць нас 
тэ ат ру ін ша му, чым той, яко му ву чы лі 
нас. Ад к ры ваў нам свет тэ ат ра. Мы не 
ву чы лі ся з ім тэ ат ру па вод ле кла січ на га 
ме та ду Ста ніс лаў ска га. Усё бы ло жы вым 
і ар га ніч ным. Ён спра ба ваў нас, ак цё раў, 
вы зва ліць ад тар ма зоў. Мы ад чу ва лі ся
бе пыш на. Да зва ляў так, як у пра цы над 
гэ тым пра ек там, на са ма рэ а лі за цыю.

Свят ла на Ані кей, якая іг ра ла га лоў
ную ро лю ў шмат лі кіх па ста ноў ках Яў ге
на Кар ня га, да да ла:

— Жэ ня з кож ным го дам у ма іх ва чах 
ста но віц ца ўсё больш ці ка вым рэ жы сё
рам. Іду чы на яго рэ пе ты цыі, ак цёр не 
му сіць нер ва вац ца, ду маць у ся бе до
ма пра тое, як па бу да ваць сваю ро лю. 
Пры хо дзя чы на рэ пе ты цыю, ён ро біць 
з ак цё рам усё не аб ход нае для та го, каб 
зай граць. Ста віць пе рад ак цё рам вель мі 
дак лад ную за да чу. Кож нае яго сло вазаў
ва га вель мі трап нае.

Яў ген Кар няг у блі жэй шыя ме ся цы пла
нуе па ста віць у Бе ла сто ку спек такль з ра
да ві тай бе ла ста чан кай, вя до май у Поль
ш чы рэ жы сёр кай Ага тай Бі зюк. Які? На 
да дзе ны мо мант гэ та сак рэт. Вя до ма, 
што, хут чэй за ўсё, гэ та ад бу дзец ца з пад
трым кай Пад ляш скай опе ры і фі лар мо ніі
Тэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

n Першая справа Іаанна Троц
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Пра фе сар Эд мунд Дміт руў ад зна чыў, бе
ру чы пад ува гу пры ве дзе ныя ра ней фак ты, 
што ася род дзі, за ан га жа ва ныя ў па бу до ву 
пом ні ка ва за кам, ме лі ас но вы аб скар дзіць 
пры мя нен не двай ной мер кі ў па ды хо дзе 
да ўве ка ве чан ня на бель скіх ва ен ных мо гіл
ках. У сваю чар гу Ра да ахо вы па мя ці зма
ган ня і па кут, ка лі да ве да ла ся пра факт, не 
заў ва жы ла ні я кіх не да хо паў і юры дыч ных 
па ру шэн няў. Спрэч ка бы ла вы ра ша на дзя
ку ю чы чар го ва му ра шэн ню Най вы шэй ша га 
ад мі ніст ра цый на га су да, на ас но ве яко га но
вы пад ляш скі ва я во да не ха цеў пра цяг ваць 
да лей гэ тай ня ём кай спра вы. За вяр шэн не 
пом ні ка бы ло ад б ла кі ра ва на і ён быў пас вя
ча ны ў каст рыч ні ку 2002 го да. На га лоў най 
па нэ лі апы нуў ся над піс, што ў тым мес цы 
бы лі па ха ва ны астан кі трыц ца ці жы ха роў 
бы ло га Бель ска га па ве та, па мар да ва ных 
ат ра дам зброй на га пад пол ля пад ка ман да
ван нем Ра му аль да Рай са „Бу ра га”. Да лей 
фі гу ру юць проз віш чы трыц ца ці ва за коў 
з да та мі іх на ра джэн ня і мяс цо вас ця мі. На 
ле вай і пра вай па нэ лях пе ра лі ча ны ах вя ры 
з па а соб ных вё сак. Гэ ты над піс так са ма 
ас п рэч ваў ся. Гра мад ска му ка мі тэ ту ўда ло
ся ад ста яць два ас п рэч ва ныя ўла да мі эле
мен ты пе ра ка зу, ме на ві та ап ра ча ва за коў 
на ба ка вых па нэ лях уша на ва на так са ма 
жы ха роў вё сак — ах вяр па цы фі ка цыі, ды 
по бач наз вы ат ра да і проз віш ча ка ман дзі ра 
на пі са на „зброй нае пад пол ле”. Важ нае так
са ма пры мя нен не сло ва „па мар да ва ныя”. 
На зы ва ю чы асо бы звон ку гру пы ва за коў, 
па ха ва ныя на ін шых мо гіл ках, са праў ды 
пом ні ку быў пры сво е ны сім ва ліч ны ха рак
тар. Ад нак не гэ та, па вод ле мя не, бы ло 
га лоў най пры чы най су пра ціў лен ня з бо ку 
Га лоў най ра ды ахо вы пом ні каў зма ган ня 
і па кут. Спра ва бы ла не ў тым, ці пом нік бу
дзе мець сім ва ліч ны ха рак тар, толь кі ў тым, 
якое ён ня се свед чан не — што ён бу дзе 
сім ва лі за ваць. Ка лі б над піс быў толь кі пра 
за бой ства ва за коў, ляг чэй бы ло б зрэ ля ты
ві за ваць сім во лі ку гэ та га пом ні ка. Над піс 
ін фар муе так са ма пра ах вя ры з па а соб ных 
вё сак, што вя дзе да выс но вы пра бяз лі
тас насць і лю тасць у ад но сі нах да бе за ба
рон ных цы віль ных гра ма дзян — не толь кі 
муж чын, але так са ма жан чын і дзя цей. 
Та кія фак ты скла да ней ап раў даць. У вы ні ку 
сім во лі ка ста ві ла пад сум нен не ідэ а лі за
ва ны воб раз „вык ля тых жаў не раў”, рас
паў сюдж ва ны ў гра мад стве. У па раў нан ні 
з па чат ко вым пра ек там сім во лі ка і так бы ла 
кры ху па ла го джа на, бо ў ра ней шай вер сіі 
ча ты рох к рат на ві ноў ні ка мі бы ло наз ва на 
зброй нае пад пол ле са збор най эпі та фі яй 
ах вя рам за бой ства, здзей с не на га зброй
ным пад пол лем, ка лі ўлас ная наз ва ат ра да 
вы сту па ла толь кі адзін раз. Той пра ект 
най больш поў на вы каз ваў на мер аў та раў 
— пом нік меў асу джаць усё зброй нае пад
пол ле, якое ў ва чах аў та раў ба чыц ца га ні це
лем пра ва слаў ных бе ла ру саў. Кры ні цай та
ко га мер ка ван ня з’яў ля ец ца ад моў ны во пыт 
з поль скі мі пар ты за на мі, па мяць пра які ўсё 
жы ве ў свя до мас ці боль шас ці ста рэй ша га 
па ка лен ня пра ва слаў на га на сель ні цтва Бе
ла сточ чы ны. Гэ ты во пыт, сфар ма ва ны ў ва
ен ныя і пас ля ва ен ныя га ды, вы ра шыў пра 
ад моў нае ба чан не ўся го поль ска га пад пол
ля і глы бо ка га не да ве ру да ўся го, што з ім 
звя за на. Апіс ва ю чы гэ тае стаў лен не пра
фе сар Яў ген Мі ра но віч сцвер дзіў: „Дзей
насць уз б ро е ных груп, ча ста пры бы лых 
звон ку, бы ла б не маг чы май без да па мо гі 
мяс цо ва га поль ска га на сель ні цтва, якое вы
кон ва ла ро лю ін фар ма та раў і пра вад ні коў, 
не ад на ра зо ва за ці каў ле ных у вы ра шэн ні 
сва іх спраў з да па мо гай вон ка ва га чын ні ка. 
У ацэн цы пак рыў джа ных ві ноў ні кам быў 
на род, з яко га вы во дзі лі ся ві ноў ні кі бед, не 
бе ру чы пад ува гу та го, што боль шасць гэ
та га на ро да маг ла не пад трым лі ваць ак таў 
гвал ту і на сіл ля. Зла чын ствы на цы я наль на
га пад пол ля бы лі не ад на ра зо ва асудж ва ны 
кі раў ні цтвам бе ла стоц кай ар га ні за цыі ВіН. 
З пун к ту гле джан ня бе ла ру саў не ме ла 
гэ та зна чэн ня. За па мя та лі яны ўзбро е ных 
поль ска моў ных лю дзей і ўсё, што яны ра бі
лі”. І яш чэ адзін важ ны ас пект: „Воб раз пар
ты зан кі ў свя до мас ці мяс цо вых бе ла ру саў 
мае ад но вы мя рэн не. У вы каз ван нях бе ла

ру саў ня ма раз роз нен ня па між гра беж ніц кі
мі гру па мі, якія вы во дзі лі ся з мяс цо ва га на
сель ні цтва, і пад пол лем, прад стаў ля ю чым 
ак рэс ле ныя па лі тыч ныя ра цыі. Вы ні кае гэ та 
з та го, што на ва коль ныя гра беж ні кі, на па да
ю чы на да мы пра ва слаў на га на сель ні цтва, 
прад стаў ля лі ся пад поль ным поль скім вой
скам. Свед кі гэ тых па дзей ні чо га не ве да лі 
пра струк ту ры пад пол ля і ўсё аса цы я ва лі 
з Ар мі яй Кра ё вай, якая па вод ле іх уз нік ла 
толь кі пас ля вай ны не дзе ля та го, каб зма
гац ца з на род най ула дай, але дзе ля зма ган
ня з пра вас лаў ным на сель ні цтвам”.

Гра мад скім вы ні кам кан ф лік ту з’яў ля
юц ца дэ зін тэг ра цый ныя дзе ян ні, ха ця га
лоў ная мэ та за ха даў гра мад ска га ка мі тэ та 
ўша на ван ня ах вяр бы ла да сяг ну та. Да 
гэ та га трэ ба пад к рэс ліць, што гра мад скі 
бок вый г раў з улад ны мі ўста но ва мі та му, 

што на ву чыў ся ка ры стац ца ты мі маг чы мас
ця мі, якія гра ма дзя нам дае дэ ма кра тыч ная 
сі стэ ма. З гэ та га пун к ту гле джан ня вы нік 
спрэч кі за пом нік мож на наз ваць пос пе хам 
поль скай дэ ма кра тыі. Не пры вя ло гэ та, 
ад нак, да раз вяз кі кан ф лік ту па мя ці, а за
да валь нен не з да сяг нен ня мэ ты суп ра ва
джае сфруст ра ва насць. Ця гам шмат лі кіх 
га доў зма ган ня на рас ло ў лю дзях па чуц цё 
крыў ды з пры чы ны стаў лен ня да спра вы 
дзяр жаў ных уста ноў, як тэн дэн цый на га, ас
на ва на га на па лі тыч ных ма ты вах, асаб лі ва 
не га тыў на га стаў лен ня да бе ла ру скай мен
шас ці — у агуль нас ці — як чар го вая пра
я ва дыск ры мі на цыі. За кам п лек са ва насць 
ах вя ры, глы бо ка ўка ра нё ная ў бе ла ру скай 
тра ды цыі, ат ры ма ла за гэ тыя га ды доб рае 
пад сіл ка ван не, асаб лі ва ж та му, што спра
ва пом ні ка аса цы я ва ла ся з вы раз ны мі 
фак та мі дзяр жаў най па лі ты кі па мя ці, як 
ска са ван не пры су даў ка му ні стыч ных су доў 
ці ўста наў лен не ў 2011 го дзе на цы я наль
на га Дня вык ля тых жаў не раў 1 са ка ві ка. 
У рэ гі ё не ўзні ка юць усё но выя ўве ка ве чан ні 
ўзбро е на га пад пол ля. Гэ тыя фак ты вык лі
ка юць у част кі бе ла ру ска га ася род дзя мер
ка ван не, што поль скія ўла ды ўслаў ля юць 
за бой цаў. Асаб лі вае абу рэн не вык лі ка ла 
ап раў дан не Ра му аль да Рай са і прыз нан не 

яго най сям’і кам пен са цый, ка лі па ра лель на 
сем’і бе ла ру скіх яго ах вяр не мо гуць тых 
кам пен са цый да ча кац ца.

Пом нік стаў так са ма сво е а саб лі вым вык
лі кам для па ля каў. Част ка кам ба тан таў і на
цы я на лі стыч ныя ар га ні за цыі па лі чы лі яго за
ма хам на на цы я наль ныя свя тас ці і пры ня ла 
па зі цыю аба рон цаў поль скас ці пад паг ро
зай. Вы я ві лі ся так са ма ан ты бе ла ру скія пра
ду зя тас ці. З дру го га бо ку трэ ба заў ва жыць, 
што вы нік спрэч кі да сяг ну ты ў рам ках 
дэ ма кра тыч най сі стэ мы быў у прын цы пе 
адоб ра ны. Част ка поль ска га гра мад ства 
вы ка за ла эм па тыю для ах вяр тра ге дыі і са
лі дар насць з ка мі тэ там у зма ган ні за пом нік 
у Бель ску, кры ты ка ва ла стаў лен не чы ноў
ні каў. Спра ва ва за коў шмат га во рыць пра 
гі ста рыч ную па лі ты ку поль скай дзяр жа вы. 
Па каз вае яна, як ры зы коў ным з’яў ля ец ца 
па рад ка ван не гі сто рыі па вод ле ідэ а ла гіч

які прыт рым лі ваў ся ло зун гу „пе ра мо га або 
смерць”? Гэ так спрэ па ра ва ная гі сто рыя мае 
ўста на віць мер ка ван не, што той, хто ў 1940х 
га дах не зма гаў ся са збро яй у ру ках, той 
не быў доб рым пат ры ё там. А мо жа і зу сім 
пат ры ё там не быў, мо жа быў звы чай ным ка
ла ба ран там... І вя дзе гэ та да чор набе ла га 
воб ра зу гі сто рыі, дзе ад на плынь па каз ва ец
ца толь кі ў свет лых ко ле рах і пра яе ге ро яў 
нель га га ва рыць ад моў на. Ма ла дыя на ра
доў цы зла дзі лі ня даў на сім ва ліч ныя па хо ві ны 
„Лу паш кі”, ад нак у 1945 го дзе яны ве ра год
на стра ля лі б да яго, бо ў 1945 го дзе яго ная 
АК і НВЗ „Бу ра га” ста ві лі ся да ся бе ва ро жа.

У ды ску сіі пра гу ча ла тэ за, што вык ля ты 
жаў нер гэ та ўва саб лен не ра ман тыч на га 
ге роя, які зма га ец ца, ха ця ня ма ў яго шан
саў пе ра мо гі. Ён прад стаў ля ец ца ў та кім 
жа ра ман тыч ным ра кур се, як і Вар шаў скае 
паў стан не. Абы толь кі та кі па ды ход да Вар
шаў ска га паў стан ня не ўка ра ніў ся ў на шым 
на ро дзе, заў ва жыў ін шы пра моў ца, бо Вар
шаў скае паў стан не пры вя ло да зніш чэн ня 
і Вар ша вы, і куль тур най элі ты Поль ш чы за ад
но. Да даў ён яш чэ, што вык ля тыя жаў не ры 
ідэ а лі зу юц ца не толь кі ан ты сі стэм ні ка мі, але 
так са ма — як не дзіў на — сі стэм ні ка мі ды 
раз г ля да ец ца іх дзе ян ні не толь кі з гу ман на
га пун к ту гле джан ня, але і з пле мян но га.

Пра фе сар Дміт руў звяр нуў ува гу, што 
па коль кі „Бу ры” быў жаў не рам, на пэў на ве
даў ён пра ві лы па во дзін у ва ен ных умо вах, 
за фік са ва ныя ў між на род ных кан вен цы ях 
у па чат ку ХХ ста год дзя. У сі лу гэ тых кан вен
цый жаў не ры не ме лі пра ва па ліць вё сак, 
за бі ваць мір нае на сель ні цтва ці ра ба ваць, 
на ват у ва ро жай кра і не. Ха ця не ўсе ба кі 
тры ма лі ся гэ тых па ла жэн няў, на пры клад 
гіт ле раў цы на ўсхо дзе ці япон цы ў Азіі, якіх 
лі чым зла чын ца мі. „Бу ры” гэ так са ма па ру
шыў гэ тыя пра ві лы. Го лас з за лы: — Сум
лен ныя жаў не ры не па ру шы лі гэ тых прын
цы паў, у тым лі ку і жаў не рына ра доў цы 
і ад ноль ка вае іх трак та ван не са зла чын ца мі 
аб ра жае па мяць сум лен ных.

На да клад з’я ві ла ся і не каль кі ма ла дых 
на ра доў цаў, ад нак пры бы лі яны ўжо пас ля 
да ку мен таль на га філь ма, прыс ве ча на га 
по ста ці „Бу ра га”, дзе вы каз ва лі ся не толь
кі жы ха ры па цы фі ка ва ных ім у нас вё сак, 
але і яго ба я выя та ва ры шы з Ві лен ш чы ны; 
і апош нія не скры ва лі ад моў ных ры саў яго
на га ха рак та ру; адзін з іх на зваў „Бу ра га” 
са ды стам. На пы тан не, ча му споз ні лі ся, 
пат лу ма чы лі, што бы лі на ім шы. І вось гэ тыя 
ма ла дыя лю дзі кан тэ ста ва лі ар хіў ныя да ку
мен ты, якія быц цам не да юць ні я кіх пад стаў 
для аб ві на вач ван ня іхняга куміра. Адзін з іх 
на зваў цы ніз мам мер ка ван не пра „Бу ра га” 
на ас но ве тых да ку мен таў, бо, па вод ле яго, 
гэ тыя до ка зы яго на й ві ны бы лі мэ та на кі ра
ва на зма ні пу ля ва ны.

У за вяр шэн не ды ску сіі пра фе сар Дміт
руў вы ка заў шка да ван не, што ма ла дыя 
лю дзі тра гіч на не ве да юць гі сто рыі і за між 
ве рыць уда ку мен та ва ным і на ву ко ва пра ве
ра ным фак там, трап ля юць пад уп лыў па пу
ляр ных штам паў.

* * *
Даў на ва та бы ваў я ў За нях, Шпа ках, 

Крас ным Ся ле. Пом ні кі ах вя рам „Бу ра га” 
вы гля да лі там пры за бы ты мі. Сё ле та заг ля
нуў я ў За ле ша ны і на мо гіл кі ў пры ход скіх 
для За ле шан Са ках. На эпі та фіі ў За ле
ша нах па каз ва юц ца пля мы за быц ця. Сам 
пом нік зда ец ца быць па стаў ле ны ўла да мі 
па пя рэд няй па лі тыч най афар боў кі... На 
мо гіл ках у Са ках спа дзя ваў ся я знай с ці ней
кае ўве ка ве чан не ад са мо га та маш ня га гра
мад ства. Жан чы на, якая аку рат вяр та ла ся 
з та маш няй цар к вы, па ін фар ма ва ла, што 
гэ та вы со кі драў ля ны крыж за раз за цар к
вой. Але гэ та па дзяч ны крыж за вы жы ла га. 
За тое не па да лёк ад ува хо ду пры кме ціў 
я цэ мен т ны пом ні чак з вель мі за гад ка вай 
эпі та фі яй з 1976 го да. Пра ба ваў я пас ля да
ве дац ца ў са коў скіх ста ра жы лак, ці той пом
ні чак, па стаў ле ны роў на трыц цаць га доў 
пас ля тра ге дыі, не пры све ча ны ёй; ад ка за
лі што ні чо га пра гэ та не ве да юць...

Суд Вар шаў скай ва ен най ак ру гі, які 
ў 1995 го дзе вы бе ліў „Бу ра га”, то нень ка 
адоб рыў тэ рор — за па лох ван не на сель
ні цтва. І яно за па ло ха нае. Не толь кі подз
ві га мі „Бу ра га”, але і пры су дам та го су да, 
і стаў лен нем пле мян ной вар шаў кі. А выс
но вы след ства бе ла стоц ка га ад дзя лен ня 
ІНП, гэ та толь кі пры го жы фі га вы лі сток для 
гра ма дзян дру гой ка тэ го рыі.
Тэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Бы ло — не мі ну ла (2)
(пра цяг, па ча так у па пя рэд нім ну ма ры)

Адзін з ды ску тан таў раз ва жаў, ча му 
ме на ві та „Бу ры” зай мае па зі цыю ку мі ра 
ў не ка то рых ася род дзях. Вы ка заў ён мер
ка ван не, што ён з’яў ля ец ца сім ва лам на бі
ра ю чай мо ды ан ты сі стэм нас ці. Да гэ та га 
пра фе сар Дміт руў да даў, што г.зв. вык ля тыя 
жаў не ры вык ля тыя быц цам уд вая: та ды 
бы лі вык ля тыя, ка лі ва я ва лі ды ця пер, ка лі 
яны раз г ля да юц ца быц цам за бы тыя, ха ця 
яны ад стой ва лі не за леж насць Поль ш чы 
— за бы тыя ця пер, у пе ры яд ІІІ РП; у апош нім 
сэн се іх міф ска ры стоў ва ец ца для ата кі на 
су час ных па лі тыч ных кан ку рэн таў. Гэ ты міф 
мож на раз г ля даць як пра дукт па лі тыч най 
пра па ган ды. Бо ча му ж вы но сіц ца міф гэ тай 
па лі тыч най плы ні, за якой бы ло ка ля ты ся чы 
жаў не раў, а пры хоў ва ец ца тую нам но га буй
ней шую плынь — Воль насць і не за віс ласць? 
Поў ная наз ва апош няй — Су пра ціў лен не 
без вай ны і ды вер сіі „Воль насць і не за віс
ласць”. Бы ла гэ та плынь, якая, вы кон ва ю чы 
ін ст рук цыі Поль скай пад поль най дзяр жа вы 
і эміг ра цый на га ўра да, за клі ка ла да ад мо вы 
ад уз б ро е на га зма ган ня, ар гу мен ту ю чы гэ та 
тым, што маг ло б яно вык лі каць спан тан нае 
ан ты са вец кае паў стан не, якое са ве ты ўта
пі лі б у кры ві, лік ві ду ю чы рэш т кі поль скай 
са ма іс нас ці і пры вес ці да па ско ра най са ве
ты за цыі Поль ш чы. Ча му та ды га во рыц ца 
толь кі пра той ад кол не за леж ніц ка га ру ху, 

ных кры тэ ры яў. Вы яў ляе не пас ля доў насць 
і кан’ юн к тур насць гі ста рыч най па лі ты кі, яе 
зблы тан не з су час ны мі па лі тыч ны мі кан
ф лік та мі, пра лі вае свят ло на дзей насць 
роз ных не звя за ных з вы ву чэн нем гі сто рыі 
ўста ноў, якія ча ста больш па спя хо ва за гі
сто ры каў вы ра ша юць пра та кое або ін шае 
ас вят лен не гі ста рыч ных фак таў.

Да лей у хо дзе су стрэ чы бы ла га вор ка 
пра кан ф лікт ка лек тыў най па мя ці, пра 
ме на ві та тое бі па ляр нае ас вят лен не гі ста
рыч ных фак таў. І кож ны з ба коў кан ф лік ту 
на ма га ец ца ба чыць толь кі адзін ас пект, 
зу сім іг на ру ю чы не па ды хо дзя чыя да зак ла
дзе на га пун к ту гле джан ня фак ты. Гэ ты кан
ф лікт ус пы хае пры на го дзе „га ра чых” дат, 
на пры клад 1 са ка ві ка, паз ней па ста ян на 
цеп ліц ца і зда ец ца быць не па гас ным. Ад нак 
лі нія фрон ту, у прын цы пе, не пра хо дзіць па 
эт ніч ным раз рэ зе. Адзін з пры сут ных у за
ле, па ляк па на цы я наль нас ці, заў ва жыў, 
што най больш упар та суп ра ціў ляў ся ўша на
ван ню ва за коў бель скі ад дзел Сус вет на га 
са ю за жаў не раў АК, сяб ры яко га не змаг лі 
ўзнес ці ся вы шэй гэ та га ся чэн ня. Пра фе
сар Дміт руў да даў, што гэ ты суб’ ект вель мі 
ак тыў на суп ра ціў ляў ся ўша на ван ню ва за
коў, а Ра да нек ры тыч на пры ма ла за свае 
яго ар гу мен ты.

Вар та тут яш чэ да ка заць пра юры
дыч ную моц спрэч ных ра шэн няў су доў: 
Вар шаў скай ва ен най ак ру гі з 1995 го да, 
які па лі чыў „Бу ра га” не ві ноў ным, ды бе ла
стоц ка га Ак ру го ва га з 2005 го да, які дзе ян
ні „Бу ра га” па лі чыў зла чын ствам су праць 
ча ла ве цтва. Ме на ві та ра шэн не пер ша га 
бы ло пры су дам, за тое дру го га — толь кі 
мер ка ван нем.

n Эпі та фія на мес цы зла чын ства; 
да та на ёй па вод ле юлі ян ска га ка лен да ра...

n За гад ка вая эпі та фія на мо гіл ках у Са ках
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Сапраўдны ваяр, герой вызвольнага чыну

Зыгмунта Серакоўскагаhttp://grsu.by
190 га доў з дня нараджэння

Адзін з ге ро яў і кі раў ні коў выз воль на га 
паў стан ня 1863 г. Зыг мунт Се ра коў скі на ра
дзіў ся 30 траў ня 1826 г. у вёс цы Лі са вое (ця
пер Ма не віц кі ра ён, Ва лын ская воб ласць, 
Ук ра і на). Яго ны баць ка быў без зя мель ным 
шлях ці цам, які за гі нуў у шэ ра гах паў стан
цаў 1830 г. У 18451848 гг. Зыг мунт ву чыў ся 
ў Пе цяр бур г скім уні вер сі тэ це, дзе ўзна чаль
ваў та ем нае та ва ры ства Са юз лі тоў скай 
мо ла дзі. У 1848 г. тра піў пад па даз рэн не 
ў на ме ры вы ехаць у Аў ст раВен г рыю. Быў 
арыш та ва ны ра сей скай ула дай і ад п раў ле
ны ша ра го вым слу жыць у Арэн бур г скі лі ней
ны полк Арэн бур г ска га асоб на га кор пу са. 
Там па зна ёміў ся з Та ра сам Шаў чэн кам, Бра
ніс ла вам За ле скім, ін шы мі вя до мы мі асо ба
міін ша дум ца мі з лі ку ссыль ных. У са ка ві ку 
1856 г. ат ры маў чын пра пар ш чы ка і быў пе
ра ве дзе ны ў 7мы ба та льён Бе рас цей ска га 
пя хот на га пал ка. Вяр нуў шы ся ў Пе цяр бург, 
па сту піў ву чыц ца ў Ака дэ мію Ген ш та ба, 
якую па спя хо ва скон чыў у 1859 г. у чы не ка
пі та на.

Яш чэ ў час ву чо бы Се ра коў скі быў ад п
раў ле ны за мя жу дас ле да ваць і на зі раць тур
мы За ход няй Еў ро пы. Пас ля доў на вы сту паў 
за ша на ван не вай ско вай год нас ці і ад ме ну 
ця лес ных па ка ран няў у вой ску. Паз ней слу
жыў у дэ пар та мен це Ге не раль на га шта ба 
і зай маў ся ва ен накры мі наль най ста ты сты
кай. У Еў ро пе па зна ёміў ся з Аляк сан д рам 
Гер ца нам і Джу зэ пэ Га ры баль дзі. Су пра
цоў ні чаў з вя до мы мі воль на лю бі вы мі ча со пі
са мі «Ко ло кол» і «Сов ре мен ник». У чэр ве ні 
1860 г. ра зам з Іга рам Вяр над скім удзель ні
чаў у пра цы IV Між на род на га ста ты стыч на
га кан г рэ са ў Лон да не.

У 1863 г. пас ля па чат ку Сту дзень ска га 
паў стан ня ў Вар ша ве Зыг мунт Се ра коў скі 
ат ры маў двух тыд нё вы ад па чы нак на служ
бе дзе ля вы ез ду за мя жу. Вы е хаў у Літ ву, 

дзе стаў ад ным з лі да раў паў стан ц ка га ру
ху. Аб вяс ціў ся бе ге не ра лам Лі тоў скім і Ко
вен скім пад імем Да лэн га. За ка рот кі тэр
мін саб раў 5ты сяч ны паў стан ц кі ат рад, які 
2324 кра са ві ка быў раз бі ты рэ гу ляр ны мі 
ра сей скі мі вой ска мі. Ад нак част ка ат ра да 
аца ле ла і пра цяг ну ла зма ган не. У на ступ
най біт ве ля мя стэч ка Бір жы паў стан цы 
бы лі кан чат ко ва раз бі тыя. Сам Се ра коў
скі быў па ра не ны ў гру дзі на вы лёт і тра піў 
у па лон. Пе рад ва ен напа ля вым су дом 
пра маў ляць ад мо віў ся, пат ра бу ю чы су ду 
га лос на га ды пры сяж на га. Су до вы вы рак 
быў прад ка заль ным: смя рот нае па ка ран
не. Ад нак рас ст рэл за мя ні лі па ве шан нем. 
Пры суд вы ка на ны ў Віль ні на Лу кіш скай 
плош чы, дзе кры ху паз ней па ве сі лі і Ка сту
ся Ка лі ноў ска га. Кар ную смерць ад аку пан
таў Се ра коў скі пры няў 27 чэр ве ня 1863 г. 
Му раў ёўве шаль нік пра па ноў ваў Се ра коў
ска му жыц цё з той умо вай, каб ён вы даў 
сва іх пап леч ні каў, але паў ста нец — як са
праўд ны ва яр — ад хі ліў гэ тую га неб ную 
пра па но ву.

Зыг мунт Се ра коў скі быў жа на ты з Апа ло
ні яй Да леў скай (га ды жыц ця 1841 — пас ля 
1915), сяст рою вя до мых паў стан ц кіх зма га
роў бра тоў Да леў скіх. Су час ні кі на зы ва лі яе 
«пер шай пры га жу няй Літ вы», а вя сел ле ма
ла дых — «апош няй ма зур кай у Літ ве». Апа
ло нію пас ля па ра зы выз воль на га чы ну выс
ла лі ў Бе ла зёрск, ад нак да е ха ла яна толь кі 
да Ноў га ра да. Ка лі му жа ка ра лі смер цю, яна 
бы ла ця жар най. У каст рыч ні ку 1863 г. на ра
дзі ла ся дач ка, якая пра жы ла толь кі год. Век 
жа са мой Апа ло ніі Се ра коў скай быў да стат
ко ва пра цяг лым. З 1867 г. яна жы ла ў Вар
ша ве, па кі ну ла ўспа мі ны пра паў стан не.

Імя Зыг мун та Се ра коў ска га ў Бе ла ру сі 
да гэ туль не ўша на ва нае ні як.
Пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ёсць у Бе ла ру сі ўні вер сі тэт, які ў апош
нія га ды стаў узо рам цка ван ня і пе рас ле
ду гі сто ры каў. Зра зу ме ла, не ўсіх, а толь кі 
тых, хто ста іць на па зі цы ях на цы я наль на га, 
бе ла ру са цэн т рыч на га по гля ду на гі сто рыю 
кра і ны, го ра да, на ро да. Гэ та — Гро дзен скі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Ян кі Ку па лы. Ме
на ві та ад туль бы лі выг на ны не каль кі вык
лад чы каў, ся род якіх Вя ча слаў Швед, Ан д
рэй Чар ня ке віч, Іна Сор кі на, Ігар Кузь мі ніч.

Гро дзен скае ВНУ, дзе ця пер з та кой лёг
кас цю раз віт ва юц ца з ква лі фі ка ва ны мі спе
цы я лі ста мі, бы ло ство ра на праз год пас ля 
да лу чэн ня За ход няй Бе ла ру сі да БССР, і на
зы ва ла ся на стаў ніц кім ін сты ту там. Пра гэ та 
рас па вя да ец ца на сай це ўні вер сі тэ та, што 
мес ціц ца па ад ра се www.grsu.by, у руб ры
цы „Гі сто рыя”. По тым ён на зы ваў ся пе да га
гіч ным ін сты ту там, а з 1978 го да на быў су
час ную наз ву. „У 2015 го дзе ГрДУ імя Ян кі 
Ку па лы да мог ся дру го га мес ца ся род на цы
я наль ных ВНУ ў між на род ным рэй тын гу We
bo met rics і ўвай шоў у дзя сят ку леп шых ВНУ 
кра і ны па ас ноў ных па каз чы ках дзей нас ці”, 
— га нар лі ва рас па вя да ец ца ў „гі ста рыч
ным” ар ты ку ле. Праў да, ні там, ні ў ін шых 
руб ры ках сай та знай с ці ін фар ма цыю пра 
зваль нен ні вык лад чы каў і ад па вед ны рэ за
нанс у СМІ не ўдас ца. Яе там пап ро сту ня
ма. За тое ёсць шмат ін фар ма цыі пра тое, як 
да лу чыў ся ўні вер сі тэт да ўсіх па лі тыч ных ме
ра пры ем стваў, та кіх як, на пры клад, вы ба ры 
прэ зі дэн та. Пра гэ та най больш пад ра бяз на 
рас па вя да ец ца ў руб ры цы „Пра нас пі шуць 
СМІ”.

Вар та ад зна чыць, што ўво гу ле сайт уні
вер сі тэ та з’яў ля ец ца ней кай ме ша ні най 
улас най ін фар ма цыі, ка лі, на пры клад, гэ та 
ты чыц ца раск ла ду за нят каў ці зве стак аб 
фа куль тэ тах, і ін фар ма цыі ін шых рэ сур саў, 
якія ні я ка га да чы нен ня да Гро дзен ска га 

ўні вер сі тэ та не ма юць. Так, клік нуў шы на 
„Га лоў ныя па дзеі 2015 го да ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь”, што мес цяц ца ў раз дзе ле „Ка
лян дар знач ных па дзей”, мы апы нем ся на 
ар ты ку ле праў лад най га зе ты „СББе ла русь 
се год ня”. Па вод ле аў та раў пуб лі ка цыі, з які
мі цал кам згод ны тыя, хто ву чаць мо ладзь 
у Грод не, най больш знач ны мі для іх ле таш ні
мі па дзе я мі бы лі зноў жа вы ба ры прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі, пе ра мо вы па Ук ра і не, бу даў ні цтва 
кі тай скабе ла ру ска га ін дуст ры яль на га пар
ку, пад рых тоў ка да дэ на мі на цыі бе ла ру скіх 
гро шай, пра цы па ства рэн ні аб’ яз ной да ро
гі ва кол Мін ска, уце ка чы ў Еў ро пе, тэ ра ры
сты, ца на на наф ту. Та кім чы нам для Гро
дзен ска га ўні вер сі тэ та, які праў да па доб на 
дар ма но сіць імя Ян кі Ку па лы, ат ры ман не 
Но бе леў скай прэ міі бе ла ру скай Свят ла най 
Алек сі е віч зна чыць на шмат ме ней, чым уце
ка чы з Бліз ка га Ус хо ду ў Еў ро пе, бо на ват 
не вар тае згад кі.

Маг чы ма, ці каў ны на вед валь нік сай та за
хо ча пабе ла ру ску па зна ёміц ца з рас по ве
дам аб ві зі це ў Дзяр жаў ную вы шэй шую шко
лу прад п ры маль ні цтва і ін фар ма цый ных тэх
на ло гій у пад ляш скі го рад Лом жу і клік не на 
ак тыў ную спа сыл ку. Але ні я кай ін фар ма цыі 
там ён не зной дзе, а там тэй шы зды мак ні я
кім чы нам не раск ры вае сут нас ці за га лоў ка. 
Пры чым, па ўсім раз дзе ле „Між на род ная 
дзей насць”, які ні бы та змяш чае два ар ты ку
лы, сі ту а цыя та кая ж. Праў да, гэ тыя ўсе хі бы 
ты чац ца бе ла ру ска моў най вер сіі сай та. У ру
ска моў най усё вы гля дае як мае быць.

За раз у Бе ла ру сі мно га ка жуць пра за ня
пад вы шэй шай аду ка цыі. Гро дзен скі дзяр
жаў ны ўні вер сі тэт, зва жа ю чы на яго сайт 
і ад но сі ны да вык лад чы каў, пэў на, най леп
шая гэ та му ілюст ра цыя. І ні якія між на род
ныя рэй тын гі We bo met rics тут ужо не вы ра
ту юць. Ула дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Сё ле та Мі лей чы чы ад зна ча юць слаў-
ны юбі лей — 500-год дзе прыс ва ен ня 
га рад скіх пра воў. Свят ка ван ні пра хо-
дзяць у дзвюх част ках. У маі — чы та-
лі ся гі ста ры чы ныя лек цыі, якім спа-
да рож ні ча лі фо та вы ста вы і кан цэрт 
ка лек ты ваў. У лі пе ні пла ну ец ца двух-
дзён ны фе сты валь куль тур з удзе лам 
бе ла ру скіх, ук ра ін скіх, яў рэй скіх, та-
тар скіх і лі тоў скіх ка лек ты ваў.

Пер шая част ка свят ка ван няў ад бы ла ся 14 
мая — роў на ў пя ці со тую га да ві ну прыс ва ен
ня га рад скіх пра воў. У гэ ты дзень у вя ско вай 
свят лі цы гі сто ры кі і кра яз наў цы пра чы та лі 
цыкл лек цый, прыс ве ча ных мі ну ла му мя стэч
ка (бу дуць яны апуб лі ка ва ны ў кніж най фор
ме). Ме ра пры ем ства ад к ры лі войт Мі лей чыц
кай гмі ны Юрый Іва но вец і за гад чы ца Гмін на
га ася род ка куль ту ры Мо ні ка Ба лут.

Гі ста рыч ныя лек цыі па пя рэ дзі ла чы тан
не зме сту пры ві леі ка ра ля Жы гі мон та І Ста
ро га ў ары гі на ле — на ста ра жыт на бе ла ру
скай мо ве — і ў пе ра кла дзе на поль скую 
мо ву. Зра біў гэ та ўра джэ нец Мі лей чыч і дас
лед чык яго най даў ней ша га мі ну ла га Ра ман 
Мі ка ла е віч. У дак ла дзе «Гі сто рыя Мі лей чыч 
— ад ста ра жыт нас ці да на ша га ча су» звяр
нуў ён ува гу на пер ша быт нае па ся лен не, аб 
чым свед чаць ар хе а ла гіч ныя зна ход кі пры мі
тыў ных пры лад пра цы ча ла ве ка. Гэ тае па ся
лен не да клад чык схі ля ец ца ла ка лі за ваць на 
за ход няй уск ра і не ця пе раш ніх Мі лей чыч, на 
аст раў ку, ак ру жа ным тры ма ра чул ка мі.

Юрый Гаў ры люк за чы таў да клад «Па чат
кі ўсход ня га хрыс ці ян ства на зем лях гі ста
рыч на га Пад ляш ша». Пер шыя пісь мо выя 
згад кі пра цэр к вы па хо дзяць ме на ві та з 1516 
го да — іс на ва лі та ды два хра мы св. Вар ва
ры і св. Мі ка лая. А драў ля ны кас цёл ка роль 

Жы гі монт І фун да ваў у 1529 го дзе. У 1556 
го дзе быў ён ра заб ра ны і на яго мес цы па
бу да ва ны но вы.

Да клад Да ра фея Фі ё ні ка «Га рад скія пра
вы Мі лей чыч і іх ге не зіс» за чы таў Та маш Су
лі ма (сам аў тар з дак ла дам пра бе жан ства 
ўдзель ні чаў у кан фе рэн цыі, пры све ча най 
585год дзю Пет ра паў лаў ска га пры хо да ў Ся
мя ты чах). Мі лей чы чы бы лі ста нам у па ло ве 
да ро гі з Мель ні ка ў Бельск на ка ра леў скім 
шля ху з Віль ні ў Кра каў. Каб па леп шыць умо
вы па да рож жа для ка ра ля і вя лі ка га кня зя 

лі тоў ска га ды Па ноў Ра ды Жы гі монт І пры
сво іў Мі лей чы чам маг дэ бур г скія пра вы, што 
па спры я ла раз віц цю мя стэч ка. Паўве ка паз
ней ка роль Жы гі монт Аў густ пац вер дзіў і па
шы рыў пры ві лею на га рад скія пра вы. Та ды 
Мі лей чы чы на ліч ва лі 1500 ча ла век і 379 ся
дзіб ных пля цоў на 11 ву лі цах: Вар ва рын ская 
(97 пля цоў з ага ро да мі), Ры нак (29), Бель ская 
(41), Аль хо вая (44), Боць каў ская (21), Мі ты
чыч (19), Кры вая (18), Ма лая (10), Дра гіц кая 
(80), Мель ніц кая (31) і Пля бан ская (6).

Ра ман Вы соц кі ў дак ла дзе «Мі лей чы чы і іх 
жы ха ры ў між ва ен ны пе ры яд (19181939)» 
ад зна чыў, між ін шым, што са май вя лі кай тра
ге ды яй для Мі лей чыч бы ла прак лад ка чы гу
нач най лі ніі ў шас ці кі ла мет рах на ўсход ад 
мя стэч ка, што ад моў на паў п лы ва ла на паз
ней шыя гра мад скаэка на міч ныя пра цэ сы.

Пра асо бу па ха ва на га ў Мі лей чы чах ле ка
ра Ма цея Ла віц ка га, пап леч ні ка Фран ціш ка 
Са ві ча, га ва рыў ні жэй пад пі са ны. Ма цей Ла
віц кі (18161900) на ра дзіў ся ў Вась ках (Нар
ваў ская гмі на) у сям’і збяд не ла га шлях ці ца. 

У час ву чо бы ў Ві лен скай 
ме ды кахі рур гіч най ака дэ
міі ўдзель ні чаў у пад поль
ным сту дэн ц кім «Дэ ма
кра тыч ным та ва ры стве», 
зас на ва ным Фран ціш кам 
Са ві чам. Сяб ры та ва ры
ства лі чы лі ся бе пра даў
жаль ні ка мі спра вы фі ла ма
таў і фі ла рэ таў. Са віч за 
ўдзел у не за кон най ар га
ні за цыі быў арыш та ва ны 
і сас ла ны на Каў каз у сал
да ты без выс лу гі. Па цяр пе
лі так са ма яго па плеч ні кі, 
у тым лі ку і Ма цей Ла віц кі. 

У 1842 го дзе быў ён пры га во ра ны да служ
бы ва Ус ход няй Сі бі ры, дзе 16 га доў пра ца
ваў вай ско вым ле ка рам. Пас ля выз ва лен ня 
ад вай ско вай служ бы пра ца ваў па вя то вым 
ле ка рам у Коў не і Бе ла сто ку. У 1863 го дзе 
вый шаў на пен сію і два га ды паз ней пе ра е
хаў на ста лае жы хар ства ў ра ней на бы ты 
ма ён так у Нур чы ку ка ля Мі лей чыч. Там зай
маў ся ле кар скай прак ты кай і пча ляр ствам, 
аказ ваў бяс п лат ныя ме ды цын скія пас лу гі 
на ва коль ным ся ля нам. Па ха ва ны ка ля пра

ва слаў най кап лі цы св. Мі ка лая на ста рых 
мо гіл ках у Мі лей чы чах.

«Мі лей чыц кія яў рэі — іх лёс, па мят кі, да
ку мен ты і ста рыя фа та гра фіі» — гэ та тэ ма 
лек цыі Мо ні кі Ба лут. Яў рэі ста лі тут ся ліц ца 
ў XVI ста год дзі, а пад ка нец ХІХ ст. скла да лі 
ўжо па ло ву на сель ні цтва. У між ва ен ны пе ры
яд Мі лей чы чы для яў рэй ска га на сель ні цтва 
ста лі ку рор т най мяс цо вас цю. З Бе ла сто ка, 
Вар ша вы, а так са ма з За ход няй Еў ро пы 
пры яз джа лі сю ды хво рыя на ту бер ку лёз, 
каб на да чах у сас но вым ле се пад ма ца ваць 
зда роўе жы віч ным па вет рам. У се зо не на 
аз да раў ляль ны ад па чы нак пры яз джа ла 
24 тыс. ча ла век, га лоў ным чы нам яў рэ яў. 
Мі лей чыц кая яў рэй ская аб шыч на ста ла ах вя
рай Га ла ко сту. Сён ня аб ёй на па мі на юць му
ра ва ная сі на го га, рэш т кі кір ку та, не ка то рыя 
бу дын кі, ста рыя да ку мен ты і фа та гра фіі.

Дэ ман ст ра ваў ся так са ма да ку мен таль
ны фільм Мал га жа ты БільЯру зель скай „Kre-
sy na wpół umar łe”, пры све ча ны мя стэч ку. 
У аў тар кі кар ці ны — мі лей чыц кія ка ра ні. Тут 
жыў яе дзед Ан то ні Тра хі мяк, у яко га пра вя
ла дзя цін ства.

У за ле вя ско вай свят лі цы пра ца ва лі дзве 
фо та вы ста вы: «Мі лей чыц кія сан ты мен ты 
ў фа та гра фіі за ча ра ва ныя» Ярас ла ва Яна 
Ялен ска га і «Мі лей чы чы ў ста рой фа та гра
фіі» — з ка лек цыі Гмін на га ася род ка куль
ту ры. Прэ зен та ва лі ся так са ма пла стыч ныя 
пра цы вуч няў мяс цо ва га ком п лек су школ.

Пас ля лек цый най част кі ў школь най 
спар т за ле ад бы ла ся ма стац кая част ка, 
у хо дзе якой вы сту пі лі та тар скі ка лек тыў 
«Бунь чук» з Бе ла сто ка, «Жэ мэр ва» з Бель
скаПад ляш ска га, «Тэн ча» і «Не за буд кі» 
з Нур цаСтан цыі ды «Поль ныя ма кі» з Да
лу бо ва. Ві таль ЛУ БА
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05.06 — 11.06

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Кветкі  толькі  ў  цэнтры

(22.03. — 20.04.) Бу дзеш мець шан цы за кон-
чыць штось ці, што даў но па кі нуў. Але 7-11.06. 
мо жаш па чуць жор ст кую праў ду пра ся бе. 
Хоць лёс кі не та бе не адзін вык лік, ця пер пе ра-
мо жаш кож ную пе раш ко ду. У па чуц цях ні я кіх 
гвал тоў ных ру хаў! Твой пос пех на пра цы — пос-
пех усёй фір мы. Але з 7.06. (да 15.06.) мо жаш 
быць па стаў ле ны пе рад цяж кім вы ба рам — або 
па вы шэн не, або ла яль насць да су пра цоў ні каў.

(21.04. — 21.05.) Пе ра ста неш урэш це 
тур ба вац ца, уба чыш свет лыя ба кі жыц ця. За-
бу дзеш мі ну лае ба лю чае ў па чуц цях. Бу дуць 
на го ды доб ра пад за ра біць або вый г раць у ла-
та рэю (увесь чэр вень!).

(22.05. — 22.06.) Шчас це спры яе та бе. Ад-
важ на ста неш пе рад праб ле ма мі і пе ра мо жаш 
пе раш ко ды. Ма еш шанц ад на віць ад но сі ны 
з пар т нё рам, даў ні мі зна ё мы мі ці рад нёй. Маг чы-
мас ці па шы рэн ня пра фе сій ных кан так таў. Ма еш 
нес па дзя ва ную ар га ні за цый ную жыл ку і доб ры 
нос да ін та рэ саў. Фор ма зна ка мі тая, тан цуй.

(23.06. — 23.07.) Прый дзец ца зме рыц ца 
та бе з пра ціў нас ця мі лё су, ды не за леж на ад 
гэ та га не ад маў ляй ся ад мар. Кры ху сла бей шы 
іму ні тэт (маг чы мая алер гія, ін фек цыя) — лепш 
па ля жы. Не спя шай ся, гэ та не час зда бы ваць 
свет, лепш ана лі за ваць свае пат рэ бы і ма ты вы 
(гэ та лю біш). Вык лі чаш вя лі кае за ці каў лен не ін-
ша га по лу, але бу дзе дум ка пра ад но, так што 
не спа дзя вай ся ней ка га кос ма су.

(24.07. — 23.08.) 4-5.06. не спры яль ныя 
ака ліч нас ці пры му сяць ад мо віц ца ад не ка то-
рых пла наў. 5-9.06. тое, што зда ва ла ся быць 
про стым, мо жа ўсклад ніц ца. Твор чыя за ду мы 
і па чуц цё гу ма ру. Бу дзеш не сум нен ным ка ра-
лём кам па ней скіх су стрэч; на ват ка лі штось ці 
ляп неш, сяб ры да ру юць та бе. На пра цы трэ ба 
бу дзе пад па рад ка вац ца рэг ла мен ту; мо жаш 
збун та вац ца. Вы дат ная фор ма, ка лі на ват ты 
доў га хва рэў — пап ра віш ся.

(24.08. — 23.09.) Ат ры ма еш пад трым ку 
з нес па дзя ва на га бо ку. Па я вяц ца на го ды, якіх 
ты доў га ча каў — доб ра на пра цы і ў ін та рэ сах. 
7-11.06. Дзе вы з дру гой дэ ка ды зна ка мо гуць 
браць ус ля пую кож ную пра па но ву пра цы. 
4-5.06. зас ноў вай фір му, але будзь па мяр коў-
ным і цяр п лі вым. Не ба ра ні ся пе рад зме на мі, 
пой дуць яны та бе к даб ру. Мно га шан цаў. Але 
будзь вель мі ас ця рож ным, бо шмат спраў мо-
жа мець дру гое дно. Трэ ба бу дзе апе ка вац ца 
не сва ім дзі цём або звяр ком.

(24.09. — 23.10.) 5.06. шанц на роск віт ка-
хан ня і рэ не санс сяб роў ства. Але 4-6.06. маг-
чы мыя цяж кас ці з па ра зу мен нем з не ка то ры мі 
ся мей ні ка мі. У па чуц цях па ра ра шаць. На пра цы 
вазь мі па ру дзён ад па чын ку. Ха ця 4-6.06. мо жа 
па я віц ца хтось ці з га ра чы мі гра шы ма, хто мог бы 
сфі нан са ваць твае за ду мы. Доб ра вы сы пай ся.

(24.10. — 22.11.) З 4.06. не раз ліч вай, што 
ты што-не будзь пап х неш упе рад. Спра вы бу-
дуць хут чэй уск лад няц ца, чым выс вят ляц ца. Не 
аг ля дай ся на зад і не тур буй ся на за пас. Хо піць 
та бе зай мац ца тым, што ма еш зра біць тут і ця-
пер. Па я вяц ца на го ды па зна ёміц ца з кім сь ці 
ат рак цый ным. Бу дзеш пры цяг ваць да ся бе 
лю дзей. Мно га аба вяз каў, му сіш быць доб ра 
сар га ні за ва ным, не рас ста вай ся з га дзін ні кам 
і ка лен да ром, асаб лі ва ад 9.06. 7-11.06. аб мі-
най ня мі лых та бе лю дзей.

(23.11. — 22.12.) Мо жаш зда быць прыз нан-
не і прад ста віць свае пос пе хі ў шы рэй шай кам-
па ніі. Бу дзеш прыг не ча ны аба вяз ка мі, але не 
пад да вай ся бла гім наст ро ям. На пра цы твае ак-
цыі ра стуць. Мо жаш пра сіць у шэ фа па вы шэн-
ня або пад баў кі. Не ра сказ вай аб пла нах, а іх 
ажыц цяў ляй. Па ап лач вай усе ра хун кі. Дбай аб 
зда роўе, еж га род ні ну, на пя чон ку пі на сен не 
ма лоч на га чар та па ло ху (аст ра пест).

(23.12. — 20.01.) 4-6.06. хтось ці схо ча па-
дар ваць тваю кам пе тэн т насць. 11.06. сі ту а цыі, 
якіх ты ба іш ся, абер нуц ца на тваю ка рысць. Ка лі 
бу дзеш ве даць ча го хо чаш, тое і зда бу дзеш. Пас-
ля бу дзе час на пры ем нас ці. 5-12.06. па я вяц ца 
шан цы па пра віць тое, што ты ра ней пап са ваў.

(21.01. — 19.02.) Заз зя еш ма гіч най аў рай, 
паз на юць ця бе з най леп ша га бо ку. Хут ка афар-
м ляй роз ныя спра вы. Бу дуць зме ны, на леп шае. 
На ват спа чат ку не ка рыс ныя сі ту а цыі фі наль на 
абер нуц ца на тваю ка рысць. 3-7.06. па чу еш 
прыз нан не ў лю бо ві ад асо бы, якая з’яў ля ец ца 
тва ім сяб рам. Лепш абяр ні гэ та ў жарт, каб не 
пап са ваць сяб роў ства.

(20.02. — 21.03.) Па га дзі ся з тым, на што не 
ма еш уп лы ву, а шмат спраў абер нец ца з ка рыс-
цю для ця бе. Бу дзеш ра біць па мыл кі, але ўпа-
дзеш на ча ты ры ла пы. Не ра бі ні чо га сі лай пры 
пе раш ко дах. Увесь чэр вень спа дзя вай ся мі лых 
сюр п ры заў ад лё су, уліч ва ю чы вя лі кае ка хан не 
ці вый г ры шы ў ла та рэю. Да 12.06 паз да вай усе 
эк за ме ны. І не шка дуй ча су на ад па чы нак.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

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

1. не свя та = 30 _ 31 _ 32 _ 33 _ 29 _ 28 
_ 27 _;

2. склад ны паў к руг з плас ці нак для аб
мах ван ня ў ду ха ту = 1 _ 2 _ 34 _ 22 _;

3. край ро та або мар скі за ліў = 21 _ 5 _ 
24 _ 23 _;

4. пар т нёр ка каз ла = 3 _ 13 _ 19 _ 20 _;
5. ста туя языч ніц ка га ба жа ства = 12 _ 11 

_ 8 _ 9 _ 10 _;

6. най блі жэй шы про дак жа но ча га ро ду = 
14 _ 25 _ 26 _ 15 _;

7. ляс ная пеў чая птуш ка з... гмін на га цэн т
ра між Нар вай і Ор ляй = 4 _ 7 _ 6 _;

8. ка ры ка тур нагу ма ры стыч ны пар т рэт 
= 35 _ 17 _ 18 _ 16 _.

(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 20 ну ма ра
Глеб ка, аа зіс, пры ём, Чы ка га, шта ны, ка

ба рэ, блін, Аш ха бад, каў нер.
Ра шэн не: Без пры чы ны і са ба ка не 

брэ ша.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 

Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Лявону 
Федаруку з Рыбал.

бе ла ру скай мо вы ў цар коў ную прак ты ку 
ў ака дэ міч ных ася род ках кра і ны, на ла дзі лі 
так са ма су пра цоў ні цтва з „Ні вай”, рэ да гу ю
чы ад 19 сту дзе ня 1986 г. у тыд нё ві ку што
ме сяч ную сту дэн ц кую ста рон ку пад за га
лоў кам „Пры сут насць”. Усёта кі праб ле
май бы ло так са ма пад па рад ка ван не РК 
СБН вы шэй шай ар га ні за цый най адзін цы 
— ЗПС. Праб ле мы гэ ты бы лі ды ску та ва ны 
на І З’ез дзе бе ла ру скіх сту дэн таў, ар га
ні за ва ным у Бель скуПад ляш скім 2829 са
ка ві ка 1987 г. Пры сут ні ча ла ў ім ка ля 130 
сту дэн таў бе ла ру скай на цы я наль нас ці 
з роз ных ака дэ міч ных ася род каў Поль ш
чы (Бе ла сток, Вар ша ва, Люб лін, Оль ш тын, 
Гданьск, Лодзь, Кра каў), лі цэ і сты з абод
вух бел лі цэ яў (Бельск, Гай наў ка), а так са
ма за про ша ныя гос ці — прад стаў ні кі 
БГКТ, „Ні вы”, ЗПС, мяс цо выя ўла ды, а так
са ма прад стаў ні кі цар коў ных ма ла дзёж
ных ар га ні за цый. У вы ні ку двух дзён ных ды
ску сій бы ло вы ра ша на: ар га ні за ваць но
вую сту дэн ц кую ар га ні за цыю — Бе ла ру-
скае аб’ яд нан не сту дэн таў (ад на га лос
на), пры да па мо зе ЗПС ар га ні за ваць кан
такт з ма ла дзёж ны мі ар га ні за цы я мі 
ў БССР; ства рыць ту ры стыч ную ба зу на 
Бе ла сточ чы не; на кі ра ваць у Поль скае ту
ры стыч накра яз наў чае та ва ры ства пісь мо 
з прось бай раз мет кі но вых шля хоў па Бе
ла сточ чы не; ства рыць КР СБН ЗПС у Оль
ш ты не; на ма гац ца ў епі ска па це ПАПЦ увя
дзен ня бе ла ру скай мо вы ў ба га служ бы; 
ар га ні за ваць што га до выя аг ля ды ма стац
кай твор час ці сту дэн таў на цы я наль ных 
мен шас цей; на ма гац ца дэ па ла ні за цыі мяс
цо вых на зваў на Бе ла сточ чы не; зас на ваць 
Фонд раз віц ця і ахо вы бе ла ру скай спад чы
ны; ад на віць ма ла дзёж ную сек цыю пры 
БГКТ (з ар хі ва БАС). Пас ля ней кіх праб
лем 29 лі ста па да 1988 г. пры ліч ваюць БАС 
у рэ гістр та ва ры стваў і звя заў, у вы ні ку ча
го з’яў ля ец ца ён дру гой ар га ні за цы яй бе ла
ру саў у Поль ш чы. Гэ тым чы нам у Поль ш
чы з’яў ля ец ца пер шая зу сім не за леж ная 
афі цый ная ар га ні за цыя на цы я наль ных 
мен шас цей, па коль кі ўсе мен шас ныя куль
тур награ мад скія та ва ры ствы (у тым лі ку 
і БГКТ) пад ля га лі ў ПНР стро га му наг ля ду 
Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў. Га во ра чы 

пра пе ры яд 19881990 га доў (ад рэ гіст ра
цыі БАС і да кан ца іс на ван ня КР СБН ЗСП) 
вель мі цяж ка раз ме жа ваць, якія з ме ра
пры ем стваў ар га ні за ва ла тая ці дру гая ар
га ні за цыя — усе про ста ства ра лі ся ў па ра
зу мен ні. Час ака заў ся вель мі плён ным для 
дзей нас ці бе ла ру скіх сту дэн таў, якія пра
цяг ва лі ар га ні за ваць ра ней шыя іні цы я ты
вы, але за сна ва лі но выя нап рам кі дзей нас
ці, як, на пры клад, Бе ла ру скі на род ны ўні
вер сі тэт, на ма га лі ся ства рыць тан ца валь
ны ка лек тыў (пад наз вай „Ля во ні ха”), ін тэг
ра валі бе ла стоц кае ася род дзе ў фор му ле 
су пра цоў ні цтва з Бра цтвам пра ва слаў най 
мо ла дзі, ар га ні за ва лі тур нір „Свя та бе ла ру
скай мо ла дзі”, суп ра цоў ні ча лі з за меж ны мі 
бе ла ру скі мі ар га ні за цы я мі (з БССР ды Ка
на ды і ЗША), пра вя лі кон курс бе ла ру са ве
ды. Па коль кі ча со піс „Су стрэ чы” за стаў ся 
вы да вац ца пад кры ла мі КР СБН ЗПС, 
у 1989 го дзе БАС са ма стой на вы пус ціў 
у свет 3 ну ма ры га зет кі „Апош нія па ве дам
лень ні БАС”. 1989 год і па ча так дзе вя но
стых га доў быў пе ры я дам са ма га буй на га 
раз віц ця бе ла ру ска га сту дэн ц ка га ру ху. 
Вель мі скла да на ак рэс ліць лік сту дэн таў, 
якія пры ма лі ўдзел у пра цах БАС. На па чат
ку 1989 го да іс на ва лі ўжо гур т кі БАС у Вар
ша ве ды Бе ла сто ку, у са ка ві ку гэ та га го да 
зас на ва на бы ло БАС у Люб лі не, у кра са ві
ку ў Гдань ску, у снеж ні ў Оль ш ты не, а нап
ры кан цы 1990 г. сту дэн ты ар га ні за ва лі гур
ток БАС у ЗША. Яш чэ да 1989 го да БАС 
пры мае ўдзел у пад поль ным па лі тыч ным 
жыц ці кра і ны. Яго чле ны бы лі ся род зас на
валь ні каў спа чат ку Бе ла ру ска га клу ба, 
а по тым Бе ла ру ска га дэ мак ра тыч на га аб’
яд нан ня (БДА), прад стаў нік БАС Яў ген Ва
па пры маў удзел у пра цах ка мі сіі па спра
вах на цы я наль ных мен шас цей пры Гра
мад скім ка мі тэ це стар шы ні праф са ю за 
„Са лі дар насць” Ле ха Ва лэн сы. У 1991 го
дзе ў рам ках су пра цоў ні цтва БДА, БГКТ, 
БАС, Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан
ня „Бе ла ве жа” і Гра мад ска га ка мі тэ ту па бу
до вы бе ла ру ская му зея ў Гай наў цы ства ра
ец ца пра ект Ра ды бе ла ру скіх ар га ні за цый, 
якая пак ла ла ся ў ас но ву паз ней ша га Бе-
ла ру ска га са ю за ў Поль скай Рэ чы Пас па
лі тай.

(за кан чэн не бу дзе)
(лук)

1 Fпрацяг БАСу — 35

Аб’яднанне АБ-БА 
запрашае на Падвядзенне вынікаў 

артыстычнай працы дзяцей і моладзі 
ў навучальным годзе 2015/2016

05.06.2016
1000 Царква св. Юр’я ў Беластоку

Малебен за дзяцей, моладзь, бацькоў 
і настаўнікаў

06.06.2016
1700 Драматычны тэатр імя А. Вянгеркі 

ў Беластоку

У ПРАГРАМЕ:
Спектаклі ў выкананні ўдзельнікаў 

Тэатральнага гуртка „Гульня ў тэатр”:

Жабкі і Чарапашка
сцэнарый Сяргей Кавалёў, 

рэжысура Іаанна Троц

Хто сказаў «Мраў»
сцэнарый Зофія Вуйцік, у перакладзе 

Аліны Ваўранюк, рэжысура Іаанна Троц

Нататкі таткі
песні на словы Андрэя Хадановіча, музыка 

Анна Бабік,  рэжысура Аліна Ваўранюк 
і Бернард Мацей Баня

Казка пра Рыцара без Каня
сцэнарый Марта Гусьнёўская, 
у перакладзе Аліны Ваўранюк, 

рэжысура Аліна Ваўранюк 
і Бернард Мацей Баня 

Канцэрт гурта Баламуткі
падрыхтоўка Кірыл Ліпай

Канцэрт гурта Баламуты
падрыхтоўка Павал Азябла

Паказ танцаў у выкананні групы, 
якая працуе пры Студыі фальклору 

і беларускай песні
падрыхтоўка Аксана Прус

За раз у Гай наў цы шмат зе ле ні і пры
го жа цві туць квет кі на клум бах у цэн т ры 
го ра да, між ін шым, на скве ры ках пры га
рад ской уп ра ве і пры га рад ской біб лі ят
эцы ды на скры жа ван нях га лоў ных ву ліц: 
3 Мая, Ю. Піл суд ска га ды 3 Мая і С. Ба
то рыя, а так са ма ў ва зо нахквет ні ках на 
ву лі цы 3 Мая і кс. І. Ве ра бея.

Квет кі ўпры гож ва юць так са ма скры жа
ван ні ву ліц з кру га вой раз вяз кай 3 Мая, 

Вар шаў скай і кс. І. Ве
ра бея, ля ма ке таў двух 
зуб роў на скры жа ван

ні ву ліц С. Ба то рыя, а. А. Дзе вя тоў ска га 
і Спар тыў най ды Вар шаў скай і Ю. Піл суд
ска га.

Ле там бу дзе па са джа ных яш чэ больш 
кве так — ужо лет ніх. Бу дзе іх ад нак менш, 
чым сь ці бы ло ў мі ну лых га дах. Га рад скія 
ўла ды лі чаць кож ны грош. Дба юць перш 
за ўсё пра тое, каб на ву лі цах былі па ра
дак і чыс ці ня. 

(яц)
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У па ле скай глы бін цы (45)

XІX 
Агуль на поль скі 

кон курс бе ла рус-
кай па э зіі і про зы

Рэ дак цыя „Ні вы” і Бе ла ру скі са юз 
Рэс пуб лі кі Поль ш ча аб’ яў ля юць XІX 
Агуль на поль скі кон курс бе ла ру скай 
па э зіі і про зы. У кон кур се бу дуць раз -
гля дац ца пра цы гра ма дзян Поль ш-

чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

1. Кон курс пра во дзіц ца ў дзвюх 
уз ро ста вых гру пах:

— I гру па: дзе ці і мо ладзь па чат-
ко вых школ і гім на зій,

— II гру па: астат нія ўдзель ні кі 
(вы ключ на аў та ры, якія не з’яў ля-
юц ца чле на мі лі та ра тур ных твор-
чых са ю заў).

2. У рам ках груп кон курс пра во-
дзіц ца ў дзвюх ка тэ го ры ях: па э зіі 
і про зы.

3. Кон кур с ныя пра цы, набраныя 
на камп’ютары або раз бор лі вы ру-
ка піс у двух эк зем п ля рах (па э тыч-
ныя тво ры — 3-5 вер шаў, ін шыя лі-
та ра тур ныя фор мы — аб’ ё мам да 
22 ста ро нак стан дар т на га ма шы на-
пі су) трэ ба пад пі саць крып та ні мам, 
паз на чыць ну ма рам уз ро ста вай 
гру пы і па слаць на ад рас: Re dak c ja 
„Ni wy”, ul. Za men ho fa 27, 15-959 Bia-
łys tok 2, skr. poczt. 84 з пры пі скай 
на кан вер це: XІX  Ogól no pol ski Kon-
kurs Po ez ji i Pro zy Bia ło ru skiej.

4. Проз віш ча, імя і да клад ны ад-
рас аў та ра дас ла ных кон кур с ных 
прац трэ ба па мяс ціць у асоб ным 
зак ле е ным кан вер це, пад пі са ным 
звон ку та кім ну ма рам гру пы і крып-
та ні мам, як і кон кур с ныя пра цы.

5. На кон курс трэ ба да сы лаць 
тво ры, якія да гэ туль ні дзе не дру-
ка ва лі ся і не ўзна га родж ва лі ся на 
ін шых кон кур сах.

6. Ар га ні за та ры не вяр та юць 
дас ла ных тво раў.

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 31 кас-
тры чніка 2016 г. (вы ра шае да та 
паш то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў-
ле ны ў лістападзе 2016 г.

3. Уру чэн не ўзна га род ад бу дзец-
ца на ад мыс ло вай су стрэ чы. Аб 
тэр мі не ме ра пры ем ства лаў рэ а ты 
і астат нія ўдзель ні кі кон кур су бу-
дуць па ін фар ма ва ны і за про ша ны 
пры няць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

Ч
а му гэ тыя ўсе поль скія аў та фу
ры сля пі цай го няць у Ка меньКа
шыр скі? Якая там пры на да, які 
маг ніт? Ча му не мя шае ім дзі ра
вае і ска ме ча нае ас фаль товае 

па лат но, па якім трэ ба ру хац ца ў ча ра па
шым тэм пе, сі ня чыць аза дак і пля вац ца 
на ўвесь свет ад злос ці? Што там та кое 
ёсць, які мёд там пры ха ва ны?

Гэ тыя пы тан ні міль га це лі ў маз гах, але 
ні чо га не ас вят ля лі і не тлу ма чы лі. Ужо 
пас ля пры ез ду ў Ка меньКа шыр скі нас 
пры ві та ла пі кан т ная до за не раз га да нас
ці. Ка лі мы зды ма лі ну мар у га тэ лі, са ма 
ўлас ні ца вы ка за ла ў наш бок за гад ка выя 
сло вы:

— Я ба чу, вы не та кія!
Яш чэ больш нез ра зу ме лыя рэ чы 

дзе я лі ся ў рэ ста ра не. Уся рэ дзі ну ўсё 
за хо дзі лі вы сты лі за ва ныя пры га жу ні. 
Ня гле дзя чы на поз нюю па ру но чы, ззя лі 
све жас цю і сек са пі лам. У пэў ны мо мант 
усе мес цы бы лі за поў не ны пры го жым 
по лам. Ста рая пры каз ка — там, дзе дзяў
чат кі, там аба вяз ко ва з’я вяц ца хлоп цы 
— тут ча мусь ці не спра ца ва ла. Му жы кі 
не пры хо дзі лі. Гэ та не вы нос на пад бі ва ла 
на строй зне ах во ча нас ці і фруст ра цыі. 
Уся гэ тая пры го жасць зда ла ся не пат рэб
най, пе раб ра най. Усе спа зі ра лі з на дзе
яй на дзве ры...

Каб не за снуць за сто лі кам, мы ра
шы лі пай с ці яш чэ ў пі цэ рыю. Там, як 
пад ка за лі мяс цо выя, гу ляе звы чай ная 
мо ладзь, для якой вы седж ваць па рэ ста
ра нах не па кі шэ ні.

* * *
Га дзін нік па каз ваў дзе сяць хві лін пас

ля адзі нац ца тай ве ча ра. З бо ку ра кі Цыр, 
якая стру ме ні ла ля ні вым ру чай ком, па вя
ваў пах све жа га ба лот ца. Крэх ка лі жа бы 
і бра ха лі двар ня кі ў цём ных па над вор ках. 
Ка меньКа шыр скі за мест за снуць, не
зда ро ва ажы віў ся. Ды яш чэ прач ну ла ся 
ней кая ня чы стая сі ла. Па куль мы тра пі лі 
ў жа да нае мес ца, два ра зы заб лу дзі лі ся 
на про стай і ас вет ле най да ро зе...

Сла ву тая пі цэ рыя пра мо ві ла як мі ні я
цю ра мяс цо ва га рын ку. Мес ца ўяў ля ла 
са бой цес ны ла бі рынт, пра сяк ну ты ед кім 
па хам ста ро га алею. У гаст ра но ме свят
ка ва лі дзень на ро дзі наў ней кай Ак са ны. 
На шкля ным бу фе це, у роў най ша рэн зе 
стая ла двац цаць эле ган т ных бу ке таў 
у цэ ла фа не. Не менш ча роў на і эле ган
т на вы гля да лі ўдзель ні цы свя та, ап ра ну
тыя ў доў гія су кен кі, як на вя сел ле. Тут, 
як у рэ ста ра не, пуб лі ку скла да лі вы ключ
на амаль ад ны пры га жу ні. Яны гу ля лі 
з са бой у па рах, ад бі ва ю чы ся аб тоў ста
ча са ныя ста лы і шур па тыя сце ны.

Хва ра ві ты не да хоп по ла вай раў на
ва гі за стаў ляў ду маць пра ка нец пат ры
яр халь най да мі на цыі на Па лес сі. Каб 
гэ та га бы ло ма ла, мы тра пі лі ў эпі цэнтр 
баб скай раз бор кі. Пе рад бу дын кам пі цэ
рыі за яд ла ва я ва лі дзве раз’ ю ша ныя са
пер ні цы. Спра ча лі ся зза ней ка га Іва на, 
па куль на вост рыя сло вы. Дзеў кі па лі ва лі 
ся бе граз зю і аб зы ва лі к... З пі цэ рыі да
но сіў ся гру кат dis corus co...

Пап раў дзе, ця гам апош ніх га доў Ка
меньКа шыр скі не меў шчас ця да юбі
ле яў і гла мур ных свят ка ван няў. У 1996 
го дзе тут шум на ад с вят ка ва лі 800год дзе 
іс на ван ня го ра да. Ні бы та та ды ўпер шы
ню зга да лі яго ў пісь мо вых кры ні цах. 
Пас ля ака за ла ся, што тут ад с вят ка ва лі 
па ча так Ка мян ца ў Бе ла ру сі (дзе Бе лая 
ве жа), які па зна ча ны ў кры ні цах пад 
да тай 1196 г. Пер шы за піс пра Ка мень
Ка шыр скі з’я віў ся дзвес це га доў паз ней. 
Гэ та га ха пі ла! Няс лаў ная па мыл ка ста ла 
най больш рас паў сю джа най ін фар ма цы
яй пра су час ную гі сто рыю го ра да.

* * *
У рэш це рэшт мы тра пі лі ў цэнтр, дзе 

гры ме ла му зы ка і раў лі гуд кі аў та ма бі ляў. 
Воб раз, які раск рыў ся пе рад ва чы ма, 
зда ваў ся па ле скай, ба лот най фа тамар га
най. На ску па ас вет ле ны пры вак заль ны 
пляц, па зна ча ны вы бо і на мі з бруд ны мі ка
лю га мі, з’яз джа лі ся, быц цам на які па жар, 
аў та ма бі лі. З пры ад к ры тых са ло наў ма
шын гры ме ла пап са. Ніх то не хва ля ваў ся 
поз няй нач ной га дзі най. Вы гля да ла так, 
быц цам мо ладзь на мо мант узя ла ўла ду 
ў го ра дзе. Як не ці ка ва, на пля цы ту са ваў

ся амаль адзін муж чын скі пол. Най больш 
на ро ду тоў пі ла ся ля буд кі, дзе ган д ля ва лі 
пі вам. Част ка ма ла дзё наў бы ла ўжо здо
ра ва на бу ха ная і ледзь ста я ла на на гах.

— Ці сён ня ў вас якое ла каль нае 
свя та? — спы та ла я ас ця рож на ў ма ла
дзё наў, якія вы стой ва лі ў ад ной чар зе 
да буд кі з на піт ка мі. Ака за ла ся, што на 
пры вак заль ным пля цы свят ка ва лі дзень 
на ро дзі наў ней ка га Саш кі. Пры е ха лі з цэ
ла га го ра да, каб пра я віць муж чын скую 
са лі дар насць. Не да хоп дзяў чат зда ваў ся 
чым сь ці на ту раль ным. Гэ та меў вы ра
шыць сам час і ўзро вень ал ка го лю ў кры
ві. Мы не сум ня ва лі ся, што гос ці Ак са ны 

і Саш кі ў рэш це рэшт суст рэ нуц ца.
Нач лег у гас ці ні цы так са ма не па кі нуў 

нас без кла пат лі вых сюр п ры заў. У су сед
ніх ну ма рах усю ноч, без ні я ка га со ра му 
і ўтай ма ван ня, зай ма лі ся сек сам. Лю боў
ныя эк с цэ сы бы лі пе рат ка ныя сцёр ты мі 
ўкра ін скаполь скі мі ды я ло га мі. Пры 
на го дзе мы зра зу ме лі, што гэ та быў той 
мёд і маг ніт, які за стаў ляў ша фё раў аў та
фу раў пер ці ся праз вы бо і ны ў Ка мень
Ка шыр скі. Та му го рад за па мя таў ся нам 
не толь кі як цэнтр ган д лю і біз не су, але 
і па ле ская ста лі ца сек су.

(пра цяг бу дзе)
Тэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК


