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Свята славянскай пісьменнасціè8

12 чэрвеня

Асноўнай крыніцай натхнення для аўта
раў трохі больш чым паўтарагадзіннага 
прадстаўлення з’яўляецца гісторыя 
бежанства, але не прадстаўленая ў про
стай форме, з апавяданнем далёкім ад 
традыцыйнага. Яно ўяўляе сабой працяг 
пленэрнага відовішча напісанага Данай 
Лукасінскай, згулянага толькі двойчы 
ў канцы жніўня на чыгуначным шляху Са
колы — Лапы. «Эксодус 2.0», прэм’ера 
якога адбылася 4 чэрвеня, аснаваны на 
справаздачах бежанцаў. Вакол іх будуец
ца сцэнічная рэальнасць — ігры з удзе
лам двух галоўных герояў (Кацярына 
Сергей, Гжэгаж Фалькоўскі — пастаян
на акцёр Тэатра паўшэхнага ў Варшаве) 
нагадвае камп’ютарную гульню. Яе галоў
най гераіняй і кімсьці ў якасці яе майстра 
з’яўляецца Параксена, шаптуха (Ева 
Палінская). Яна, як і Вяшчун (Францішак 
Утко) выклікае безыменныя галасы бе
жанцаў, уцекачоў і шукаючых прытулку. 
Заклікае да малітвы — паніхіды. З гэтай 
гульні няма выйсця. З’яўляюцца ў спек
таклі таксама спасылкі на становішча 
бежанцаў, сярод іншага, з Сірыі, са згад
кай на суправаджаючыя гэтую сітуацыю 
рэакцыі «нашага» свету: жыраваннем 
СМІ на лёсе бежанцаў ці іншыя цынічныя 
і подлыя спробы выкарыстоўваць іхняе 
становішча.

Падчас прэсканферэнцыі перад прэм’
ерай дырэктарка Драмтэатра і ў той жа 
час рэжысёрка спектакля Агнешка Ка
рыткоўскаяМазур падкрэсліла:

— Тое, што адбываецца ў свеце, апя
рэдзіла нашы пошукі. Прадстаўленне 
ўключае ў сябе гісторыю бежанства, 
але ў той жа час з’яўляецца ўсёй гісто
рыяй бежанцаў з біблейскіх часоў да 
нашых дзён. Рамкі гэтых нашых апо
ведаў аб уцёках вельмі ёмістыя. Пры
сутная ў спектаклі гульня, якая сёння 
з пункту гледжання моцных і трывож
ных працэсаў, якія адбываюцца вакол 
нас, жывучых ва ўтульных гняздзеч
ках, у дамах, у цывілізаванай частцы 
свету, да якога рухаюцца ўцекачы, 
ставіць перад намі пытанне: што зна
чыць быць бежанцам. Мы ўступаем 
у нейкі род гульні, каб адчуць такія 
пытанні.

— На самой справе мы ўсе — нашчад
кі ўцекачоў, — сказаў гасцінна высту
паючы ў спектаклі акцёр варшаўскага 
Паўшэхнага тэатра Гжэгаж Фалькоў
скі (вядомы беластоцкаму гледачу па 
ролі нацыста ў «Соньцы» паводле ра
мана Ігната Карповіча). — У гульні мы 
спрабуем высветліць, чаму пачынаеш 
ісці, чаму ўцякаеш і скантраставаць 
уяўленні аб бежанцах з тым, як выгля
дае рэальнасць, якой тэлебачанне 
нам не пакажа.

Аўтар сцэнарыя — ураджэнец Грубяшо
ва (Замойшчына) Артур Палыга, адзін 
з самых універсальных маладых дра
матургаў у Польшчы. Яго п’есы двойчы 
атрымалі Гран пры фестывалю R@port 

у Гдыні і перамаглі ў Конкурсе на паста
ноўку польскага сучаснага мастацтва. 
Ён прызнаецца, што пакуль прыступіў 
да працы над тэкстам прапанаваным 
Агнешкай КарыткоўскайМазур «Эксо
дус 2.0», пра бежанства ён нічога не чуў 
і — як падкрэсліў — гэта для яго было 
вялікае адкрыццё:

— Заўсёды, пішучы тэкст, я хачу 
прывесці тэму да сучаснага гледача, 
каб мець магчымасць суперажываць 
з гэтымі персанажамі. Спачатку я ўяў
ляў сабе, што гэта адбываецца праз 
дзесяць гадоў, канфлікт выбухне, мы 
сталі бежанцамі.

Дызайн для спектаклягульні стварыў 
Яцак Маліноўскі, касцюмы — Агата 
Вонс, музыку напісаў Міхал Яцашэк, за 
сцэнічны рух адпавядае Мацей Заклічын
скі, а за візуалізацыі — Павал Грэсь. 
Сцэнаграфія з’яўляецца свайго роду нег
лыбокім басейнам, са свайго роду аст
раўком зямлі ў яго цэнтры, якая на пра
цягу п’есы ператвараецца ў аазіс з гразі. 
Агнешка КарыткоўскаяМазур:

— Мы вырашылі, што ў гэтым свеце, 
які хочам закрануць і глыбока ўвайсці 
ў яго, адзінае, што ў нас агульнае са 
светам, аб якім мы расказваем, з’яў
ляюцца элементы — вада, паветра, 
зямля. Яны з’яўляюцца паўнапраўны
мі героямі.

Гэтае прадстаўленне — апошняе, якое 
Агнешка КарыткоўскаяМазур паставіла 
ў беластоцкім тэатры. З пачаткам новага 
сезона (у пачатку верасня) пасля чаты
рох гадоў яна перастае ім кіраваць. З на
годы прэсканферэнцыі, прысвечанай 
п’есе «Эксодус 2.0», «Ніва» спыталася 

Гульня ў бежанства

Найноўшы спектакль у беластоцкім Драматычным тэатры ім. Аляксандра Вянгеркі гэта расказ аб выгнанні, міграцыі, свеце ў мо
мант гвалтоўнага зруху, з пункту гледжання пары людзей з нашага бяспечнага і стабільнага свету. Героі ўкінутыя ў гэты зрух, 
раптоўную змену, магчыма, па ўласнай волі, магчыма, гэта гульцы, якія шукаючы вострых адчуванняў прымаюць удзел у гульні 
«Эксодус 2.0», дзе блукаюць у лесе ўяўленняў аб бежанцах, вайне і распаду звыклага для іх свету.

ў яе, што для яе значыць тое, што якраз 
гэтае відовішча зрэалізавала на канец 
свайго знаходжання ў Беластоку.

— На самой справе гэта замыканне 
нейкай гісторыі, якую за гэтыя чаты
ры гады я спрабавала зрабіць у гэтым 
тэатры, тобок, праніканне ў гісторыю 
Падляшша, дакрананне да нейкіх няз
ручных тэм, неназваных, задаванне 
часам нязручных пытанняў, але ж не
абходных для выканання гэтай зада
чы. Тое, што тут на працягу чатырох 
гадоў мела месца ў кантэксце гэтага 
пошуку, удалося вывесці паза межы 
тэатра. Гэты спектакль — таксама 
мая апошняя спроба выйсці з Пад
ляшша на шырэйшыя воды, спроба 
адкрыць яго. Я ведаю, што гэтыя 
дзверы ад майго ад’езду могуць зачы
ніцца. Думаю, што гэтая сцежка пошу
каў гэтым відовішчам у гэтым тэатры 
канчаецца.

Нагадаем, што за кіраўніцтва і рэжысуры 
Агнешкі КарыткоўскайМазур у беластоц
кім драмтэатры вялікая ўвага была ўдзе
лена пытанням, звязаным з польскабела
рускім памежжам («Антыгона», «Бежан
цы. Эксодус», «Сонька», «Чарнобыль. 
Last minute»), а таксама больш шырокім 
рэгіянальным пытанням у цэлым, як у ад
ным з апошніх выступаў, выклікаючым 
спрэчкі, «Белая сіла, чорная памяць». 
Беларускія тэмы часта мелі тут месца, так
сама, напрыклад, у рамках чытанняў пер
фарматыўных драм Мікалая Рудкоўскага 
альбо Паўла Пражко. Гасцінна выступалі 
ў спектаклях выдатныя беларускія акцё
ры Святлана Анікей, Аляксандр Малчанаў 
ці Алег Гарбуз. Тэатр усталяваў кантакты 
з Рэспубліканскімі тэатрам беларускай 
драматургіі і Нацыянальным тэатрам 
імя Янкі Купалы з Мінска. Прымаў удзел 
у адзіным незалежным тэатральным фе
стывалі ў Беларусі M@RT KONTAKT у Магі
лёве ці ў «Белай вежы» ў Брэсце, дзе яго 
выступы ўзнагароджваліся. У мастацкай 
радзе тэатра з дванаццаці чалавек былі 
праф. Алег Латышонак і праф. Лявон Та
расэвіч. Усё паказвае на тое, што з ады
ходам дырэктаркі КарыткоўскайМазур 
скончыцца адкрыццё Драматычнага тэат
ра ў Беластоку на беларусаў, беларушчы
ну, Беларусь, тутэйшасць.

У гэтым сезоне ў тэатры імя Вянгеркі 
плануецца яшчэ адна прэм’ера — «Цу
доўная» па кнізе Пятра Нестаровіча (11 
чэрвеня), у рэжысуры і адаптацыі мала
дой рэалізатаркі тэатра Зузанны Бойды. 
Гэты спектакль ужо выклікае пратэсты, 
таксама як з правых каталіцкіх кол пасля 
«Белай сілы, чорнай памяці». На гэты 
раз інтэрпеляцыю са словамі абурэння 
ў падляшскую ўправу падаў ваяводскі 
радны ад ПіС Багуслаў Дэмбскі. У якасці 
аргументу супраць паказу гэтай адапта
цыі прыводзіць ён той факт, што заблу
даўскі цуд, аб якім яна расказвае, не быў 
прызнаны Каталіцкім касцёлам.

vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА
n Мацей Заклічынскі  і Агнешка Карыткоўская-Мазур

n Сцэнаграфія з’яўляецца свайго роду неглыбокім  
басейнам, з астраўком зямлі ў яго цэнтры, якая на праця-

гу п’есы ператвараецца ў аазіс з гразі
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Дональд Джон

Цягнікі на ўсход
Сваімі вачыма

Рэканструяваныя

мроі

Вель мі люб лю па да рож ні чаць цяг ні ка
мі. З усіх срод каў тран с пар ту ад чу ваю 
там ся бе най больш кам фар та бель на. 
А ка лі ў па да рож жы ў са ста ве цяг ні ка 
бу дзе бар, дзе мож на смач на пе ра ку
сіць і вы піць ле галь на пі ва, дык зу сім 
доб ра ро біц ца і для це ла, і ду шы. Але 
спа жы ван не ал ка го лю, так як і ку рэн не, 
аб са лют на за ба ро не на на поль скіх вак
за лах і пе ро нах. У апош нім ча се прый ш
ло ся мне пе ра е хаць цяг ні ка мі Поль ш чу, 
Чэ хію, Аў ст рыю і Сла ве нію. У сла вен
скай ста лі цы Люб ля не ў ка фей ках на 
чы гу нач ным вак за ле мож на са бе каш
та ваць усе мац ней шыя на піт кі, ку рыць 
па пя ро сы ці шы шу і не быць за гэ та па
ка ра ным. А п’я ных зу сім не ві даць.

Пер шае, што су стрэ ла мя не ў час 
апош ніх па да рож жаў, то спаз нен ні цяг ні
коў. Бы лі яны толь кі ў поль скай чы гун кі, 
ха ця праз ані я кія вы со кі го ры мы не еха

лі, як у Аў ст рыі ці Сла ве ніі. Про ста, неш
та не спра цоў вае: а то ра мон ты да рог, 
а то тэх ніч ныя праб ле мы но вых цяг ні коў, 
а то ўкра лі элек т рап ра ва ды над рэй ка
мі. Але па ма лень ку ві даць, што ўсё ж 
та кі зруй на ва ная га да мі чы гу нач ная 
ін ф раст рук ту ра па ды ма ец ца з ка ле няў 
за еў ра пей скія гро шы. І чы гу нач ны тран
с парт, та вар ны і па са жыр скі, ста но віц ца 
важ ным эка на міч ным фак та рам поль
скай дзяр жа вы.

Тое ад нак, як бы ла зруй на ва ная чы
гун ка пас ля 1989 г., аж над та ві даць 
у нас, на Пад ляш шы, асаб лі ва ў паў д
нё ваўсход няй част цы, дзе пра жы вае 
на ша бе ла ру ская мен шасць. Ка лі чы
гун ка гэ та са мы эка ла гіч ны тран с парт, 
то не як не ві даць і не чу ваць ак цый 
эко ла гаў, якія б жор ст ка пат ра ба ва лі 
вяр нуць, на пры клад, мар ш рут Бе ла ве
жа — Гай наў ка — Бельск — Бе ла сток. 
За тое га ня юц ца яны на сва іх ма шы нах 
у Бе ла ве жу, вы кід ва ю чы з вых лап ных 

труб дым, які раз вей ва ец ца ў пуш чан
скім ле се, за ахо ву яко га едуць пра тэ
ста ваць. А так маг лі б да е хаць і вяр нуц
ца цяг ні ком. І ўсе бы лі б за да во ле ныя 
— са маў ра даў цы, эко ла гі, ту ры сты, 
жы ха ры Пад ляш ша.

Та му з за да валь нен нем ус п ры няў 
я ін фар ма цыю пра тое, што са маў рад 
Пад ляш ска га ва я вод ства са сва і мі лі
тоў скі мі ка ле га мі бу дзе да фі нан соў ваць 
се зон ны мар ш рут Бе ла сток — Коў на. 
Па вод ле па пя рэд ніх зве стак, да ро га 
зой ме ка ля пя ці га дзін. Ну і гро шы знай
ш лі ся, і ўла дам ёсць чым пах валіц ца, 
ад т ру біў шы ў ме ды ях пос пех. Ад нак 
пад ляш скім мар шал кам і чы на вен ству, 
якія так пат ра бу юць гро шай для на ша
га рэ гі ё на, ха чу звяр нуць ува гу, што 
на пэў на больш лю дзей пры е ха ла б 
з Грод на, а не з Коў на. Та му ў рэш це 
рэшт трэ ба вяр нуць не каль кі цяг ні коў 
па мар ш ру це Бе ла сток — Грод на. Ад
нак для іх гэ та спра ва не да вы ра шэн

ня. Дык пра шу не ра біць па ка зуш ных 
кан фе рэн цый пра ад кры ты на ўсход 
Бе ла сток, ці ней кія ва ро ты, ці бра мы 
ўсхо ду. Бо па куль, гэ та толь кі па лі ты ка 
сля по га ўсход ня га пу ці, які вя дзе ў ту
пік. Вар та бы ло б, каб на шы га рад скія 
і ва я вод скія ўла да ры пас лу ха лі, што 
пра та кую іх бяз дзей насць ду ма юць 
жы ха ры Бе ла сто ка і Га род ні, якія цяг ні
ком без па меж ных чэр гаў маг лі б са бе 
па да рож ні чаць. Мой сяб ра, пры хіль нік 
змоў ніц кіх тэ о рый у гі сто рыі і біз не се, 
увесь час тлу ма чыць, што, ві даць, бе
ла ру скае, мар ш рут ка вае і поль скае аў
то бус нае ло бі аб к ру ці ла ва кол паль ца 
поль скіх чы ноў ні каў і па лі ты каў. Та му 
не да ча ка ем ся па са жыр скіх цяг ні коў 
з Бе ла сто ка на ўсход. А гэ ты цырк пра 
той мар ш рут, які нам фун ду юць пры 
на го дзе зме ны раск да ду ру ху цяг ні коў, 
то ўжо слу хаць не хо чац ца. Уво гу ле зу
сім без на дзей най спра вай з’яў ля ец ца 
дум ка, на пры клад, пра мар ш рут Бе ла
сток — Ча ром ха — Брэст ці Ча ром ха 
— Гай наў ка — Семяноўка — Ваў ка
выск. А неабсяжнай марай гэта сесці 
ў Беластоку і даехаць у Пяцярбург. 
Традыцыя варшаўскапяцярбургскай 
чыгункі павінна забавязваць. Па куль 
мы, як Пад ляш скае ва я вод ства, не 
звя жам ся з усходняй, па са жыр скай, 
чы гу нач най сет кай, то раз мо вы пра 
ўсход ніх ган д ля роў і ту ры стаў з ча сам 
за ста нуц ца толь кі ўспа мі нам.

vЯў ген ВА ПА

Вы ба ры сён ня пра во дзяц ца ў боль шас
ці кра ін све ту. Для бель гій ца або шве да 
гэ та са праў ды важ ная па дзея. Так ён ду
мае, бо тэ а рэ тыч на ме на ві та вы бар ш чы кі 
сва ёй боль шас цю вы ра ша юць не толь кі 
хто бу дзе кі ра ваць кра і най, але і што кан
к рэт на му сіць быць зме не на ў па раў нан ні 
з мі ну лым пе ры я дам. І тут важ ным з’яў ля
ец ца тое, на коль кі да вя ра юць вы бар ш чы кі 
той ці ін шай по ста ці або па лі тыч най плы ні, 
за якую га ла су юць.

А ў гэ ты час, па куль вы бар ш чы кі прыс
лу хоў ва юц ца да го ла су свай го сэр ца ці 
ро зу му, або про ста да вя ра юць сва ім сім па
ты ям ці ін ту і цыі, па лі тыч ная кух ня па чы нае 
вы пя каць свае блін чы кі з сюр п ры за мі. 
Цэ лая ку ча па літ тэх но ла гаў ра яць кан ды
да там што і як га ва рыць, як ма хаць ру ка мі 
на тры бу не, як і ка му ўсмі хац ца, каб пры
цяг нуць да ся бе сім па тыі як ма га боль шай 
коль кас ці вы бар цаў. Усё дзе ля іх га ла соў.

Та му па лі тык ужо даў но не мае пра ва 
га ва рыць тое, што хо ча. Каб вый г раць 
вы ба ры, ён му сіць га ва рыць тое, што хо
чуць па чуць вы бар ш чы кі. Зам к нё нае ко ла. 
І та му мы ўжо пры вык лі да ды я мет раль на 
суп раць лег лых за яў кан ды да таў, якія на су
стрэ чы, пры кла дам, з рэ лі гій ны мі ар га ні за
цы я мі за яў ля юць што яны бу дуць зма гац ца 
за тра ды цый ныя ся мей ныя каш тоў нас ці, 
а на су стрэ чах з сек су аль ны мі мен шас ця
мі дэк ла ру юць сваю пры хіль насць да ад на
по лых шлю баў.

Так у сён няш нім іл жы вым све це ро бяц
ца „спра вяд лі выя” вы ба ры. Кры ху га ла соў 
ад тра ды цы я на лі стаў, якіх уда ло ся пад ма
нуць (яны ж та кія тра ды цый на да вер лі выя), 
кры ху ад сек су а лі стаў, якія не на столь кі 
да вер лі выя, але на пад ман з асаб лі вым цы
ніз мам так са ма вя дуц ца, і ўжо мож на спа
дзя вац ца на спра вяд лі вы пад лік. Як ка жа 
ста рая на род ная муд расць: „Са све ту па 
ніт цы — го ла му ка шу ля”.

Пра Бе ла русь і па доб ныя ёй кра і ны тут 
уво гу ле ня ма га вор кі. Ня ма ні гро шай, ні 
ча су, ні жа дан ня і ні ін тэ лек ту аль ных здоль
нас цей на ўсе гэ тыя па літ тэх на ло гіі. Тут 
усё вы ра шае сам пад лік га ла соў, які ве дае 
дак лад ныя ліч бы за доў га да па чат ку вы ба
раў. Та му ці ка васць у вы бар ш чы каў гэ тых 

кра ін да сва іх вы ба раў уво гу ле ад сут ні чае. 
Яны больш ці ка вяц ца вы ба ра мі ў ЗША, 
чым у ся бе. І пра віль на ро бяць.

Ад ужо вя до мых вы ні каў вы ба раў 
у Бе ла ру сі не зме ніц ца ні чо га ні ў са мой 
Бе ла ру сі, і ні дзе на све це. А ад вы ні каў 
вы ба раў у ЗША ні чо га не зме ніц ца толь кі 
ў ЗША. У астат нім жа све це ўсё мо жа па
мя няц ца кар ды наль на. У тым лі ку і ў Бе ла
ру сі.

А ў ЗША з’я віў ся До нальд Трамп, яко
му бу дзе суп раць ста яць Хі ла ры Клін тан. 
Ка лі вый г рае Клін тан, то ў све це ні чо га не 
па мя ня ец ца. Па лі тыч ныя элі ты све ту гэ та 
цал кам за да валь няе. Яны ня кеп ска ўлад
ка ва лі ся і мя няць неш та не зу сім ах во чыя. 
А вось ка лі вый г рае Трамп, то з ім мо жа 
і не ўдас ца да мо віц ца пра ад сут насць тых 
змен.

Мо жа та му па літ тэх но ла гі, якія і жы вуць 
толь кі з бес п рын цы по вас ці сва іх па лі ты каў 
ды ат рым лі ва юць вя лі кія за роб кі за свае 
шкод ныя па ра ды, ста лі ра іць моц ным гэ та
га све ту ўсім ра зам на кі нуц ца на та го Трам
па. Бо гэ та яны ка за лі, што каб вый г раць 
вы ба ры ў Аме ры цы, трэ ба за іг ры ваць 
з фе мі ніст ка мі, ла ці на а ме ры кан ца мі, іс ла
мі ста мі, усі мі, якія з’яў ля юц ца мен шас ця мі, 
ну а боль шасць ні бы та і скла да ец ца з тых 
мен шас цей. Трамп жа зра біў на ад ва рот і... 
вый г раў пер шы этап...

Я не ве даю, якім бу дзе Трамп прэ зі дэн
там. Не ве даю і на ват не ўяў ляю, ча го ён 
больш на ро біць — ка рыс ці ці шко ды. Але 
ўжо вя до ма, што ён зра біў для пла не ты 
шмат. Ён да ка заў на сва ім прык ла дзе, што 
ўсе гэ тыя іл жы выя па літ тэх но ла гі і іх под
лыя па літ тэх на ло гіі ні ко му не пат рэб ныя. 
Ён зра біў ад ва рот нае та му, што яны ра яць 
па ўсім све це, і па ло ву шля ху прай шоў па
спя хо ва.

Я ўжо за гэ та даў бы яму Но бе ля. Але 
не но ва га, а та го са ма га Но бе ля, які да лі 
Аба му. Уво гу ле, па ра ўжо пры ду маць пра
цэ ду ру ад бі ран ня не аб ду ма на вы да дзе ных 
Но бе ляў, і по шу ку для іх больш вар тых 
ула даль ні каў. Ду маю, што сам Аль ф рэд 
Но бель з эн ту зі яз мам пад т ры маў бы маю 
іні цы я ты ву.

І як бе ла ру скі вы бар ш чык я з ці ка вас цю 
бу ду са чыць за вы ба ра мі, якія ма юць не
пас рэд ны ўплыў на сі ту а цыю ў Бе ла ру сі. 
Маю на ўва зе вы ба ры ў ЗША.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Трамп
Праз ча ты ры га ды бу дзем мець прэ зі дэн

ц кія вы ба ры ў Поль ш чы. Да вай це паў яў ля
ем. Вяр та ец ца ў Поль ш чу До нальд Туск, 
вы да ле ны з Бру се ля еў ра пей скі мі па лі тыч
ны мі элі та мі. Там ужо ўсім на да ку чы лі і Поль
ш ча, і па ля кі. Але больш гэ тая Поль ш ча 
«Пі Саў ская», аван ту рыс ц кая і дэ фе ку ю чая 
на цы я наль най ксе на фо бі яй і па лі тыч най 
ры то ры кай ро дам з дзе вят нац ца та га ста
год дзя, чым тая зпад зна ку КОД і ма са вых 
ву ліч ных пра тэ стаў у аба ро ну дэ ма кра тыі 
і плю ра ліз му. Ад нак, для еў ра пей цаў не 
мае зна чэн ня тое, што кі піць у поль скім 
ка цял ку. Як бы там ні бы ло, тое і так бу дзе 
за ста вац ца цяж кат раў ным. Не пра каў т нуць 
ім тае Поль ш чы пар ва най роў на на па ло ву 
— так край не ў ідэ а ла гіч ным, як і па лі тыч
ным пла не. Поль ш чы не ста біль най, унут ры 
раз’ ят ра най і па лі тыч на аша ле лай.

Да вы ба раў адзін год. Так што Туск мае 
час, каб кры ху агар нуць у Гра ма дзян скай 
плат фор ме тое, што цал кам пап суе Схе ты
на, яе ця пе раш ні стар шы ня. Ка лі, вя до ма, 
пар тыя да та го ча су не знік не з поль скай 
сцэ ны. Па лі тыч ны па тэн цы ял До наль да 
Ту ска, ад нак, не аба пі ра ец ца толь кі на пар
тый ных струк ту рах ці плат фор мер скіх пры
хіль ні ках. Не а ба вяз ко ва так са ма тых, хто 
ад чу вае агі ду да Пі Саў ска га па пу ліз му. Усё 
больш і больш па ля каў па чы нае су ма ваць 
па яго най «цёп лай ва дзе ў кра не». Але 
і што раз менш ра ду ец ца «доб рай зме не» 
Ярас ла ва Ка чын ска га. Згод на ча кан ням 
усіх, да пе ра выб ран ня на прэ зі дэн та Рэ чы 
Пас па лі тай рых ту ец ца Ан джэй Ду да. Той, 
ад нак, зды ме сваю кан ды да ту ру, і рэ ка мен
дуе на прэ зі дэн та... Ярас ла ва Ка чын ска
га, які не без пуб ліч на га ка ке цтва пры ме 
ў рэш це рэшт праг на паль чат ку, кі ну тую 
Ту скам.

Шпа цыр па ля зе брыт вы гэ та бэт ка 
ў па раў нан ні з тым, што ча кае ўсіх — гра
ма дзян, ці чле наў на ро да? Быц цам бы гэ та 
ню анс, усё ж рэч вар тая ўва гі, асаб лі ва 
з улі кам кош таў са цы яль напсі ха ла гіч най 
унут ра най вай ны за Поль ш чу. Да ста нец ца 
ў ёй, так ці інакш, да рэ чы, вель мі ба лю ча 
ўсім. Та му што ніх то не бу дзе мець у гэ тым 
ме ры. Мож на ча каць ву ліч ных бес па рад
каў, фаль шы вак на вы бар чых участ ках, 
га дзюч ных пак лё паў і вя лі кай ма ні пу ля цыі 
гра мад скай дум кай. Гэ та бу дзе час уза ем
на га зніш чэн ня. Гэ та бу дзе вай на на ік лы 
і кіп цю ры. І дзень вы ба раў ста не ча сам сап

раў д на га Ар ма
ге до на. Толь кі 
што ў гэ тай 
вай не не бу дзе 
ні пе ра мож цаў, ні пе ра мо жа ных, ха ця пе ра
мож цы аб вес цяць свой тры умф, а тыя, хто 
пра йграў, ба лю чую па ра зу. У рэш це рэшт 
ру ін, якія за ста нуц ца ад Поль ш чы, якую 
мы ве да ем, не маг чы ма бу дзе ад бу да ваць. 
У леп шым вы пад ку мож на бу дзе іх рэ кан ст
ру я ваць. Так як вар шаў скую «Ста роў ку». 
Пу стыш ку. Ак ра мя та го, на ступ ствы поль
скаполь скай вай ны пе ра мес цяц ца ў ін шыя 
кра і ны. Су час ны свет мае тон кую струк ту
ру, ана ла гіч ную сі стэ ме са з лу ча ных са су
даў. Вось тое, што ад бу дзец ца ў Поль ш чы, 
бу дзе мець уп лыў на тое, што, нап к рык дад, 
зда рыц ца ў да лё кай Пар ту га ліі. У Еў ра пей
скім Са ю зе ў цэ лым. Ці про ста — у Еў ро пе.

Па куль, ад нак, на ды дзе Ар ма ге дон, да
вай це па ду ма ем, што яго маг ло б у ві да воч
ным выг ля дзе апя рэ дзіць. Адзі най умо вай, 
каб Ярас лаў Ка чын скі вы ра шыў ха дай ні
чаць за па са ду прэ зі дэн та, з’яў ля ец ца ра
ней шая зме на Кан сты ту цыі, пра дык та ва ная 
Пі Сам. Ці ка ва, што мно гія вя до мыя па лі ты кі 
гэ тай пар тыі ці ка вяц ца ў гэ тым кан тэк с це 
дзе ю чай Кан сты ту цы яй Бе ла ру сі, ума цоў ва
ю чай сі стэ му дык та тар скай прэ зі дэн ту ры 
ў гэ тай кра і не. За па сту ла там па доб ных 
кан сты ту цый ных змя нен няў у Поль ш чы 
ста іць, што зда ец ца быць ма ла ве ра год ным, 
але гэ та больш чым ве ра год на, іх ута піч ная 
мроя пра Вя лі кую Рэч Пас па лі тую. Тую ад 
мо ра да мо ра. У пар та ле «Вір ту аль ная Па
ло нія», хоць і па лі тыч на не то ес ным з Пра
вам і спра вяд лі вас цю, але які адор вае яно 
сім па ты яй, на ват пры ду ма лі но вую наз ву 
для гэ та га па лі тыч на га суб’ ек та — Ка ро на 
Рэ чы Пас па лі тай! Я пра цы тую фраг мент ад
на го з ха рак тэр ных ар ты ку лаў, апуб лі ка ва
ных на гэ тым сай це: «Рэ кан ст рук цыя Ка ро
ны Рэ чы Пас па лі тай з’яў ля ец ца пы тан нем 
блі жэй шых пя ці га доў. Усе на шы кра і ны 
— Поль ш ча, Літ ва, Бе ла русь і Ук ра і на — на 
па ва ро це гі сто рыі. У нас ёсць два шля хі 
— аль бо мы бу дзем звыш дзяр жа вай у Еў
ро пе, або ім пе рыі зноў сат руць нас з кар ты 
Еў ро пы».

І што чы та чы «Ні вы» ска жуць на та кое? 
На гэ тыя... рэ кан ст ру я ва ныя фан та зіі? Ну, 
фан та зіі — няз быт ныя мроі, але дзень Ар
ма ге до на не так і да лё ка. Так ці інакш.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ёсць. „Ба со віш ча” і ін шае
1990 год гэ та так са ма пер шы год, ка лі 

БАС ар га ні за ваў Фе сты валь „Ба со віш ча” 
— са мы вя лі кі і маш таб ны пра ект ар га ні
за цыі. „Ба со віш ча” з’яў ля ла ся для БАС 
выз на чаль ным фак та рам у дзе вя но стыя 
га ды. Пе ра ве дзе на бы ла афі цый ная ся
дзі ба ар га ні за цыі з Вар ша вы ў Бе ла сток. 
Спад гра мад скай дзей нас ці (19911995) 
аб мя жоў ваў рэ а лі за цыю іні цы я тыў БАС да 
„Ба со віш ча”, рэй даў „Баць каў ш чы на”, ат
ра сі наў, ка ляд ных су стрэч і „ку пал ляў”. Сі
ту а цыя не па мя ня ла ся і ў на ступ ныя га ды. 
Мож на ска заць, што дзе вя но стыя га ды 
пры нес лі пе ра а сэн са ван не ідэі БАС. Ка лі 
ў вась мі дзя ся тыя га ды сту дэн тыбе ла ру сы 
ім к ну лі ся ства рыць ма са вы, па лі ты за ва ны 
рух ма ла дой ін тэ лі ген цыі, у дзе вя но стыя 
БАС як ар га ні за цыя стаў плат фор май рэ
а лі за цыі ўлас ных пра ек таў неш мат лі кай 
груп кі сту дэн таў. Пра цяг ва ю чы не ка то рыя 
пра ек ты з мі ну ла га („Баць каў ш чы на”, 
„ку пал лі”, ат ра сі ны), грун ту ю чы ся на суп
ра цоў ні цтве пры ар га ні за цыі „Ба со віш ча”, 
бе ла ру скія сту дэн ты зда ва лі ся ады хо дзіць 
ад пла наў ахап іць сва ёй ар га ні за цы яй усіх 
сту дэн таў з Бе ла сточ чы ны. Не ка то рыя 
пра ек ты звя за ны бы лі з пэў ны мі гур т ка мі 
асобад на год каў (як, на пры клад, су пра цоў
ні цтва са За дзі но чан нем бе ла ру скіх сту
дэн таў з Бе ла ру сі пад ка нец 1990х га доў), 
ды не пра цяг ва лі ся іх ні мі ар га ні за цый ны мі 
пе ра ем ні ка мі. Нап ры кан цы дзе вя но стых 
га доў на зі ра ла ся ней кае ажыў лен не БАС. 
Уз мац ні лі ся два ася род кі — Бе ла сток ды 

Вар ша ва, БАС ад к рыў ся бо лей на ася род
дзе бе ла ру скіх эміг ран таў, якія па па лі тыч
ных пры чы нах пры бы ва лі ў Поль ш чу. Пры 
да па мо зе вар шаў ска га гур т ка БАС зас на
ва ны быў Ін сты тут бе ла ру скай куль ту ры 
— ар га ні за цыя па лі тыч ных уце ка чоў і эміг
ран таў з Бе ла ру сі. Пе ра ме ны, якія прай
ш лі на бе ла ру скай фі ла ло гіі ў Вар ша ве 
(рост лі ку эт ніч ных па ля каў, якія ву чы лі ся 
на гэ тым фа куль тэ це) да вя лі да бо лей ад к
ры та га су пра цоў ні цтва з поль скі мі сту дэн
та мі ў рам ках на ву ко вых гур т коў.

Уз дым дзей нас ці бе ла ру скіх сту дэн таў 
нап ры кан цы вась мі дзя ся тых га доў вёў да 
да лей ша га раз віц ця фор му лы сту дэн ц кай 
ар га ні за цыі. Мож на ска заць, што БА Саў
ская дзей насць, якая па чы на ла ся з ту ры
стыч ных па хо даў, ве ча рын, „ат ра сі наў” 
— пе ра хо дзі ла па сту по ва ў бо лей ста лую 
дзей насць, як на зі ра ла ся гэ та ў вы пад ку 
ча со пі са „Су стрэ чы” ці па шы ра на га су
пра цоў ні цтва з ін шы мі ар га ні за цы я мі. Чле
ны БА Су ме лі маг чы масць пры няць удзел 
у ра бо тах ка мі сіі па пы тан нях на цы я наль
ных мен шас цей пры „Са лі дар нас ці”. За ад
но сту дэн ц кае ася род дзе пры ня ло ўдзел 
у па лі тыч ных дзе ян нях, так рэ гі я наль на га, 
бе ла стоц ка га ўзроў ню, як і між на род на га. 
У маі 1989 г. бе ла ру скія сту дэн ты па да
юць ад к ры тае пісь мо ў БССР, у якім зак
лі ка юць спы ніць у СМІ ата кі на дзе я чаў 
не фар маль ных ар га ні за цый у Са вец кай 
Бе ла ру сі ды вы каз ва юць пад трым ку бе ла
ру скіх сту дэн таў — гра ма дзян Поль ш чы 
ад ра джэн ска му ру ху ў су сед няй рэс пуб
лі цы. На ла джа на бы ло су пра цоў ні цтва 
з Ка над скім та ва ры ствам „Бе ла русь”, 
ньюйор к скім тан ца валь ным гур т ком 
„Ва сі лёк”, Ар га ні за цы яй бе ла ру скааме
ры кан скай мо ла дзі. У вы ні ку су стрэч на
ла джа ны бы лі кан так ты з прад стаў ні ка мі 
не за леж ных ар га ні за цый з БСРР, та кіх як, 
на пры клад, Га ра дзен скі клуб „Па ход ня”, 

„Та ла ка”, Бе ла ру скі на род ны фронт „Ад
ра джэн не”. Ад нак най бо лей яр кую дзей
насць БАС пра яў ля ла на Бе ла сточ чы не. 
Та му гра мад скі ўздым та го ча су вы нес на 
пер шы план як раз на цы я наль нае пы тан
не, што зво дзі ла ся да ар га ні за цыі бе ла ру
скай па лі тыч най пар тыі — Бе ла ру ска га 
дэ мак ра тыч на га аб’ яд нан ня, увя дзен ня 
ў куль тур нана род нае жыц цё бе ла ру скай 
на цы я наль най сім во лі кі, уша ноў ван ня 
важ ных гі ста рыч ных па дзей.

З за па вед ні ка ў нар маль насць
У па ло ве снеж ня 1989 г. у Бе ла сто ку ад

быў ся ІІ агуль ны сход БАС, яко га важ най 
па ста но вай бы ла ар га ні за цыя фе сты ва
лю му зы кі бе ла ру скай мо ла дзі ў Га рад ку 
„Ба со віш ча”. Па вод ле Аляк сан д ра Мак
сі мю ка наз ву фе сты ва лю — „Ба со віш ча” 
пры ду маў Алег Ла ты шо нак і вы ка заў яе 
ўпер шы ню ў Бель скуПад ляш скім 2 снеж
ня 1989 г. На су стрэ чы сяб роў ар га ні за цыі 
ўво гу ле і на ра джа ла ся ідэя са мо га фе сты
ва лю. Пла на ва ны та ды фе сты валь ад роз
ні ваў ся ад ін шых та ко га ты пу ме ра пры ем
стваў ла джа ных у Поль ш чы. Пер шае, што 
знач на ак рэс лі ва ла гэ ты му зыч ны ма ра
фон, гэ та яго на цы я наль ны дух. Свед чыць 
пра гэ та ха ця б ар ты кул Ва лян ці на Сель ве
сю ка „Вы хад з за па вед ні ка”, у якім прад
стаў ляе ён сі ту а цыю бе ла руш чы ны на 
пер шым вы пу ску фе сты ва лю. „Ба со віш ча” 
бы ло мес цам, дзе сва бод на і на ту раль на 
гу ча ла бе ла ру ская мо ва, фе сты валь поў
ніў ся на цы я наль най сім во лі кай (белчыр
во набе лыя сця гі), а ўсё гэ та ад бы ва ла ся 
ў пе ры яд на цы я наль на га пра бу джэн ня бе
ла ру саў Бе ла стоц ка га краю, але і ўзды му 
на цы я наль най ідэі ў БССР. Та кая эк с п рэ
сія сва іх на цы я наль ных па чуц цяў, пры тым 
у ма ла дзёж най фор му ле, бы ла ў та дыш нія 
ча сы чым сь ці зу сім но вым і не звычайным 
на Бе ла сточ чы не. Чар го вым, вель мі важ
ным фак та рам ідэі „Ба со віш ча” бы ла 

су час насць. Ма на по лія „фаль к лор на га за
па вед ні ка” (сі ту а цыя, ка лі жы ха ры га ра доў 
за адзі ную сваю куль ту ру ма юць толь кі 
вя ско вую спад чы ну, якая не пры стае да 
іх няй бы та вой сі ту а цыі) ад моў на, па вод ле 
сту дэн таў, уп лы ва ла на бе ла ру скае ася
род дзе, та му ла джа ны імі фе сты валь меў 
змя няць ра зу мен не бе ла ру скай му зы кі.

На „Ба со віш чы” пра гу ча ла су час ная му
зы ка. Су час ная, бо ство ра ная ў су час ны 
мо мант. Су час ная ў ра зу мен ні су час най 
фор мы і ў ра зу мен ні су час ных праб лем. 
Су час най бы ла так са ма пуб лі ка. Аду ка цыя 
і зме на спо са бу жыц ця ма лод шай част кі 
бе ла ру ска га на сельніцтва ў Поль ш чы 
пат ра ба ва ла но вых куль тур ных фор му л. 
Сту дэн ц кім ад ка зам на так па стаў ле нае 
пы тан не быў як раз фе сты валь рокму зы кі, 
кан цэр ты бар даў, як та кой, якой нар маль
на за ці каў ле на бы ло па ка лен не пе ра ло му 
вась мі дзя ся тых і дзе вя но стых га доў. Тым 
са мым меў ся ад быц ца і зга да ны „вы хад 
з за па вед ні ка” ў нар маль насць. Пер шае 
„Ба со віш ча” ар га ні за ва ла ся, ка лі іс на ваў 
Са вец кі Са юз. Ат мас фе ра на цы я наль на га 
ўзбу джэн ня ў Мен ску пра я ві ла ся шмат люд
най гру поў кай пад са вец кай мо ла дзі на га
ра доц кім фе сты ва лі. Тым са мым уро чыш
ча Ба рык ста ла мес цам яд нан ня ма ла дых 
бе ла ру саў, так з поль ска га, як і са вец ка га 
ба коў мя жы, вы яў лен ня сва іх жыц цё вых па
зі цый. У ідэй ных ас но вах „Ба со віш ча” лег лі 
і са мыя важ ныя спа дзя ван ні бе ла ру ска га 
ад ра джэн ня. Ар га ні за цый ную гру пу пер
ша га „Ба со віш ча” (та ды пад наз вай Фе сты
валь му зы кі бе ла ру скай мо ла дзі) скла да лі 
най больш ак тыў ныя дзе я чы БАС. Ар га ні
за цый ны та лент вы я ві ла та ды Бар ба ра Ку
чын ская, сту дэн т ка Ме ды цын скай ака дэ міі 
ў Бе ла сто ку, якой да ру ча на бы ла фун к цыя 
ма стац ка га кі раў ні ка. Пра я ві лі ся так са ма 
Ва лян цін Сель вя сюк, які пра бы ваў та ды 
ў ЗША, Ан на Ма ты сюк, Аляк сандр Кар

пюк, Мі ра слаў Пя кар скі, Мі ко ла Ваў ра нюк, 
Вя ча слаў Ха ру жы, Аляк сандр Мак сі мюк 
ды та дыш ні стар шы ня БАС Яў ген Ва па...

І фі нан сы
Пер шы вы пуск „Ба со віш ча” стаў узо

рам для чар го вых. Спра ца ваў шая фор
му ла а ка за ла ся плён най, у час чар го вых 
вы пу скаў гур та ва ла ў пад га ра доц кім Ба ры
ку што раз боль шую коль касць пуб лі кі. На 
доў гія га ды ўка ра ні ла ся ма дэль двух дзён
на га фе сты ва лю, ар га ні за ва на га ў тым 
са мым мес цы, пры да па мо зе мяс цо вай 
ула ды. У коль кас ці гро шай най боль шую 

кво ту ўнес лі цэн т раль ныя ўла ды Поль ш чы. 
Па каз ва ла гэ та зме ну па зі цыі Вар ша вы 
ў ад но сі нах да бе ла ру скай на цы я наль най 
мен шас ці. Трэ ба тут ад зна чыць, што па 
сён няш ні дзень га лоў ным спон са рам „Ба
со віш ча” з’яў ля юц ца поль скія мі ні стэр ствы 
ад каз ныя за куль тур нае жыц цё на цы я наль
ных мен шас цей. Умо ва ат ры ман ня дзяр
жаў най да па мо гі з кво ты на на цы я наль ныя 
мен шас ці па тра буе па да ван ня што год 
дэ та лё ва га пра ек ту ме ра пры ем ства, у якім 
ак рэс лі ва юц ца пла на ва ныя кош ты кож на
га з бю джэт ных пун к таў фе сты ва лю. Як га
лоў ны спон сар у чар го выя га ды „Ба со віш
ча” вы сту па ла перш за ўсё Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі...

 Ган на Пя кар ская, ця пе раш няя стар
шы ня БАС: — На ша ар га ні за цыя не каль кі 
га доў та му пе ра жы ва ла цяж кія ча сы, мы 
не ве да лі, выт ры вае яна ці не. А за раз 
ат ры ма ла ся так, што амаль з усі мі праб
ле ма мі мы раз ві та лі ся. Для ар га ні за цыі па
чы на ец ца но вае жыц цё. Спа дзя ем ся, што 
прый дуць но выя лю дзі, са све жы мі ідэ я мі 
і энер гі яй. Па куль БАС — гэ та „Ба со віш
ча”, але мы ста ра ем ся ар га ні зоў ваць і ін
шыя ме ра пры ем ствы. Па ма лу раз ві ва ем
ся. Для нас 35 год БА Су не про ста юбі лей, 
а на го да па ду маць пра на шу бу ду чы ню.

Ігар Ва раш ке віч з гур та «Кра ма»: 
— Мы ў прын цы пе бы ва лі толь кі на „Ба со
віш чы” і больш у нас кан цэр таў не бы ло 
і ў Бе ла сто ку ў нас ні ко лі не бы ло кан цэр та. 
Бы ва лі мы яш чэ як «Бон да» ў Вар ша ве 
і ў Гай наў цы (наш юбі лей — трыц ца ці год
дзе), а як «Кра ма» (наш юбі лей — двац ца ці
год дзе) бы ва лі на «Ба со віш чы», бы лі ў Вар
ша ве і між ін шым у Вроц ла ве, а ў Бе ла сто
ку — ні ко лі не вы сту пі лі. Гэ та так са ма наш 
юбі лей ны кан цэрт, гра ем і ста рыя, і но выя 
пес ні, але бу дзе і бон даў ская «Стэф ка» 
і «Слуц кая бра ма», а так са ма пес ні з но ва
га аль бо ма. Він шу ем!

(за кан чэн не; па ча так у па пя рэд нім ну ма ры)

v(лук)



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 12.06.2016              № 2412.06.2016              № 24

Так заў ва жаю, што што раз ця жэй ку-
піць „Ні ву” ў Бе ла сто ку. Ка лісь ці ў ма ім 
ра ё не го ра да мож на яе бы ло ку піць 
у трох кра мах, на пош це і ў ву ліч ным кі-
ё ску, а так са ма ў кі ё ску ў бу дын ку мар ке-
та „Стак рот ка”. А за раз тыд нё ві ка ня ма ні 
ў „Стак рот цы”, ні ў кра ме, ні ў кі ё сках. Раз 
я вы браў ся на бе ла стоц кі аў та вак зал. 
Там, зда ец ца, што дзень кру ціц ца мно га 
лю дзей, да та го на шых, з ва ко ліц Бель-
ска, Гай наў кі, Са кол кі ці Га рад ка. Але 
ў кі ё ску пры пры пын ку га рад ско га тран-
с пар ту „Нi вы” не бы ло. Не бы ло яе так са-
ма ў са ло не прэ сы „Kol por ter”, ні ў кі ё ску 
ў ся рэ дзі не аў та вак за ла пры дзвя рах ля 
вы ха ду на пе ро ны ПКС. Не знай шоў шы 
„Ні вы” на бе ла стоц кім аў та вак за ле, пай-
шоў я на бе ла стоц кі чы гу нач ны вак зал. 
Там у ся рэ дзі не вак заль на га бу дын ка 
пра цу юць тры кі ё скі і ў ні вод ным нель-
га ку піць „Ні ву”. Пра даў цы тлу ма чы лі ся, 
што ка лісь ці яе ат рым лі ва лі, а за раз не 
да стаў ля юць ні вод на га эк зем п ля ра. 
Вый шаў шы з чы гу нач на га вак за ла, за-
ві таў я на су сед нюю пош ту. Там ска за лі 
мне, што ка лісь ці „Ні ву” ат рым лі ва лі, 
але ніх то яе не куп ляў, дык пе ра ста лі яе 
за каз ваць. І так я на ве даў не адзін бе ла-
стоц кі кі ёск, дык не знай шоў ні ад на го 
эк зем п ля ра „Ні вы”. А ў Бель ску ці Ор лі 
на пош тах су стрэў „Ні ву”.

Ну што ж, за раз не толь кі „Ні ва”, а на-
о гул на ват поль ска моў ная прэ са ў Поль-
ш чы пе ра жы вае кры зіс. Пі са нае сло ва 
прай г ра вае з элек т рон ны мі СМІ: тэ ле-
ба чан нем і ін тэр нэ там. Лю дзі пе ра ста-
лі куп ляць га зе ты, та му і зак ры ва юц ца 
кі ё скі з прэ сай. А га зе ты па да ра жэ лі, 
та му чы та чы куп ля юць ста рыя га зе ты 
на га ле рэі „Mad ro”. Там за сім ва ліч ную 
за ла тоў ку мож на ку піць ну мар лю бой 
га зе ты з мі ну ла га тыд ня, якой све жы ну-
мар каш туе 5-7 зло тых. Ну што ж, мі ну лі 
ча сы, ка лі за „Ні вай” лю дзі ста я лі ў чар зе, 
як за ка му ны за каў ба сой. За раз мно гія 
га зе ты ў Поль ш чы ма юць што раз менш 
чы та чоў.

Цяж ка ку піць 
„Ні ву” ў Бе ла сто ку

19 чэр ве ня 2016 р., в дэнь Св. Трой цы, 
Пуд ля шэ на ве дае Іван Суп рун чык, од на 
з най ці кав шых осу об ар ты стыч но го све та 
бе ло ру ско го По ле ся. Ма люе, рэз біт в дэр-
ві і опі суе ро ска за мі свою кра і ну. Од на ро-
джэн ня в 1942 р. жы вэ в сэ ліе Це рэб лі чы 
ко ло Сто лі на, рос по ло жо нуй на краю 
слын ных Оль ман скіх бо лу от (Бе ла русь). 
Тут вэ дэ ар ты стыч но-эт ног ра фіч ну га ле-
рэю. До ро гу до Це рэб ліч зна ют лю бі те лі 
тра ды цый нуй куль ту ры По ле ся з раз ных 
кра юв сві е та. На ос но ві тву ор чо сті Іва на 
Суп рун чы ка быв вы да ны аль бом і нак ру-
чо ны до ку мэн таль ны філь мы.

Вэр ні саж вы ста вы ро бу от Іва на Суп рун-
чы ка од бу дэц це 19 чэр ве ня 2016 р., о год. 
14.30 в му зе ё ві в Мель ні ко ві (Oś ro dеk Dzie-
jów Zie mi Miel nic kiej, ul. Brze ska). Ар ты ста 
ро ска жэ про цык лі сво іх рэзь був і ры сун-
кув, ко то ры по ка зу ют звы чаі, об ра ды і фі-
ло со фію на ро ду. Му зыч но вэр ні саж офор-
міт гру па „Дзят ла віц кі пра ле сак” з Дзят ло-
віч ко ло Лу нін ца і сту дзі вод ска „Жэ мэр ва”.

Ор га ні за то ром вы ста вы, в рам ках Бе ло-
ру скіх эт ног ра фіч но-му зыч ных вар ш та тув 
на над бу жан скуй зэм ліе е То ва ры ство Му-
зей ма лэйі бат ь кув ш чы ны в Сту дзі во дах 
і му зей в Мель ні ко ві. Зрэ а лі зо ва но пры 
фі нан со вуй пуд т рым ці Мі ні стэр ства унут-
ра ных справ і ад мі ніст ра цыі.

Іван Суп рун чык 
в Мель ні ко ві 

Гэ тае прад ш кол ле ні ко лі не бы ло 
толь кі на ву чаль най уста но вай. Гэ та 
асаб лі вае мес ца, ство ра нае па ка лен
ня мі на стаў ні каўэн ту зі я стаў, вуч ня мі 
і іх ні мі баць ка мі. Са маў ра давы са док 
№ 14 з поль скай і бе ла ру скай мо ва мі 
на ву чан ня ў Бе ла сто ку ад с вят ка ваў 
юбі лей 65год дзя іс на ван ня.

цоў ка, пра гра мы, пра ек ты, за да чы, пос
пе хі, але так са ма вар тас ныя на стаў ні кі. 
Ме на ві та гэ тую не паў тор ную рэ ча іс насць 
ства ра юць лю дзі, якія сва ёй што дзён най, 
цяж кай пра цай ста ра юц ца быць ма раль
ны мі і та ле ран т ны мі. І гэ тае стаў лен не, 
так ха рак тэр нае для пра цаў ні коў прад ш
кол ля, пад к рэс лі ваў у сва ім вы ступ лен ні 

65 га доў Са маў ра даваму 
сад ку № 14 у Бе ла сто ку

Кож ная га да ві на злу чае мі ну лае з бу
ду чы няй, тра ды цыі з су час нас цю, дос
вед пра цы з ма ла дос цю. A прад ш кол ле 
№ 14 ні ко лі не бы ло толь кі на ву чаль най 
уста но вай. Ва кол яго заў сё ды збі ра лі ся 
твор чыя, крэ а тыў ныя, пат ра ба валь ныя, 
ад к ры тыя і ад чу валь ныя на пат рэ бы дзя
цей лю дзі. І так за ста ло ся па сён ня.

Прад ш кол ле № 14 з’яў ля ец ца вя лі кім 
пры хіль ні кам ідэі та ле ран т нас ці, якая ўказ
вае на пра мак дзе ян ня, на кі ра ва ны на ак
цэп та цыю дру гіх. Па коль кі яго ас ноў най 
мэ тай з’яў ля ец ца пад трым ка ў раз віц ці 
дзя цей, ад на ча со ва бе ру чы пад ува гу 
пры сут насць бе ла ру скай мо вы, пе рад 
на стаў ні ка мі ста іць так са ма за да ча ўсве
дам лен ня дзе цям іх няй эт ніч най пры на
леж нас ці да на ро да. У гэ тым прад ш кол лі 
вы ха ван не на цы я наль най са ма свя до мас
ці ажыц цяў ля ец ца ў кож ную хві лі ну: у гуль
нях, у роз ных ві дах дзі ця чай дзей нас ці, 
фор мах ак тыў на га ад па чын ку.

— Вель мі це шым ся, што мо жам пра
ца ваць з дзець мі, якіх баць кі хо чуць куль
ты ва ваць тра ды цыю дзя доў і пра дзе даў, 
— ад зна чы ла ды рэк тар сад ка Лу цыя Ні
мя ро віч. — Паз на ваць бе ла ру скую куль
ту ру, спя ваць бе ла ру скія пес ні і ву чыць 
дзя цей, каб яны лі чы лі ся бе бе ла ру са мі.

Са док № 14 гэ та пры го жая гі сто рыя, 
вы дат ная су час насць, але і так са ма бу ду
чы ня. Гэ та не толь кі бу дын кі, дзі ця чая пля

і про башч па ра фіі св. Ро ха ў Бе ла сто ку 
Та дэ вуш Жда нук жа да лі бла гас лаў лен ня 
Бо жа га, мо цы і стой кас ці ў што дзён най 
пра цы. Ды рэк тар Куль тур на га цэн т ра 
Бе ла ру сі ў Вар ша ве Мі ха іл Ры ба коў вы
ка заў спа дзя ван не, што дзя ку ю чы дзей
нас ці бе ла ру ска га сад ка бе ла ру скасць 
на Бе ла сточ чы не не за гі не.

Фран ці шак Гур скі з Ку ра то рыі ас ве ты 
ў Бе ла сто ку, які так са ма звяр нуў ува гу 
на не аб ход насць іс на ван ня прад ш кол ля 
з бе ла ру скай мо вай у ста лі цы Пад ляш ша: 
„Вель мі доб ра, што та кое прад ш кол ле 
паў ста ла. Важ нае, каб дзе ці з са ма га 
па чат ку маг лі ву чыц ца сва ёй мо ве. Гэ та 
не аб ход нае для за ха ван ня ад мет нас ці 
і па бу до вы па чуц ця ўлас най то ес нас ці”.

Дзей насць шко лы і яе най мац ней шыя 
ба кі наб лі зі ла тлум на саб ра ным гас цям 
муль ты ме дый ная прэ зен та цыя, якая ўсве
дам ля ла, што пе да го гі прад ш кол ля на да
юць вя лі кае зна чэн не вы ха ван ню ся мей
ных каш тоў нас цей і жа дан ню ра зу мець 
і раз маў ляць на род най мо ве. Пас ля муль
ты ме дый най прэ зен та цыі ды рэк тар сад ка 
Лу цыя Ні мяро віч па дзя ка ва ла ўсім бы лым 
і ця пе раш нім пра цаў ні кам уста но вы, а так
са ма тым, якія пры чы ні лі ся да яе раз віц ця.

Ме ра пры ем ства ўзба га ці ла ар ты стыч
ная част ка, якая па ча ла ся з вы ступ лен
ня ву ча ні цы прад ш кол ля. Дзяў чын ка 
дэ кла ма ва ла верш на шай жур на ліст кі 
і вя до май па э тэ сы Мі ры Лук шы, якая ад
мыс ло ва на пі са ла яго з на го ды юбі лею. 
Гос ці маг лі па ба чыць па ста ноў ку, пад
рых та ва ную Ан най Ба бік па вод ле сцэ на
рыя так са ма Мі ры Лук шы. Пас ля та кой 
до зы доб ра га гу ма ру за про ша ныя выс
лу ха лі вы ступ лен ні га на ро вых гас цей. 
Ар хі е пі скап бе ла стоц кагдань скі Іа каў 

— Ме на ві та стуль па чы на юц ца са мыя 
доб рыя, са мыя цёп лыя ад но сі ны да бе ла
ру скай куль ту ры і бе ла ру скай спад чы ны, 
— ад зна чыў Мі ха іл Ры ба коў у час сва ёй 
пра мо вы.

Ча го мож на жа даць Са маў ра да ва му 
сад ку № 14 у та кой важ най хві лі не? Вя до
ма ж, чар го вых 65ці га доў іс на ван ня. Як 
і да гэ туль фан та стыч ных вуч няў, а так са ма 
вер ных і ад да ных баць коў. Ды рэк тар ка 
сад ка Лу цыя Ні мяро віч у сва ім вы ступ лен ні 
ад зна чы ла, што га ды пра цы ў шко ле гэ та 
най леп шыя пра фе сій ныя га ды ў яе жыц ці. 
На стаў ні цы, у сваю чар гу, пад к рэс лі ва лі, 
што пра ца ў сад ку з так ба га тай тра ды цы яй 
за ба вяз вае да вер нас ці ідэ а лам яго ра ней
шых пра цаў ні коў і зас на валь ні каў. Лу цыя 
Ні мя ро віч за пэў ні ва ла, што прык ла да юц ца 
ўсе на ма ган ні, каб чар го выя па ка лен ні 
вы пуск ні коў прад ш кол ля не стра ці лі кан
так ту з куль ту рай, тра ды цы яй і мо вай сва іх 
прод каў. Вя до ма, ніх то не ча кае ад вы ха ван
цаў сад ка да рос лых форм на цы я наль най 
свя до мас ці. Але ка лі ў вы ні ку пе да га гіч най 
пра цы ў час юбі лею гос ці маг лі ўпэў ніц ца, 
што дзет кі ве да юць імё ны тых, якія прас лаў
ляюць бе ла ру скую куль ту ру на Пад ляш шы, 
спя ва юць бе ла ру скія пес ні, дэк ла му юць 
вер шы, ад ным сло вам, ад люст роў ва юць 
свае ўра жан ні ў пра дук тыў най дзей нас ці, 
мож на лі чыць, што за да ча — вы ка на ная.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

n Дырэктар садка Лу цыя Не мі ро віч

Дорофіej Фіoнік

Юр ка БУЙ НЮК
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Як род ная мо ва 
вы ра та ва ла ў да ро зе 
Не ха чу за быц ца пра гэ тае зда рэн не! Яно па ды-

мае на ду ху і да дае мо цы. Гэ та зда ры ла ся на са май 
глад кай да ро зе. Да клад на, два кі ла мет ры пе рад 
Вой ш ка мі, што ў Юхнавецкай гмі не. Ра зам з сяб роў-
кай вяр та лі ся мы з Бель ска ў Бе ла сток. Зя лё ны пры-
нар ваў скі кра я від, як цу доў ны баль зам, су па кой ваў 
і за стаў ляў ду маць пра пра грэс і еў ра ра мон ты. Гэ та 
з-за но ва га ас фаль та ва га па лат на, якое пак ла лі на 
мес цы раз рэй да най, па мя та ю чай га ды вай ны, бру-
ка ван кі.

І рап там ся род па лёў-лу гоў на ша ма шы на ста ла 
дох нуць, дры гаць, гу біць хут касць. Кон чы ла ся па лі-
ва...

Не як паш час ці ла па глад кім як шклян ка ша сэ 
да ка ціц ца ў Вой ш кі. Мо жа тут хто па ра туе!? У ма га зі-
не, на па чат ку вё скі, нас пра ін фар ма ва лі, што ня ма 
аў та зап раў кі. Дзяў чы на, якая са мот на тыр ча ла за 
пры лаў кам, не ве да ла што пад ка заць: — No wa, 
nie tu tej sza jes tem! У ся ле, што цяг нец ца кі ла метр, 
па на ва ла мёр т вае абяз лю дзен не. Толь кі ў кан цы мы 
па ба чы лі му жы коў, якія ра ман та ва лі плот. Мая зна ё-
мая з неп ры ха ва най тры во гай спы та ла, дзе мож на 
да стаць па лі ва. Але тыя ад ка за лі: — U nas nie ma! І 
да лей май ст ра ва лі пры шты ке тах. На ват не гля ну лі 
ў наш бок. Спра ва вы гля да ла без на дзей на.

— А мо жа хто ў вёс цы ка сіл ку мае? Мо жа які 
за пас па лі ва ў яго бу дзе? — я ра шы ла яш чэ штось 
ска заць. Апу скаць ру кі ў та кой хві лі не — яш чэ боль-
шая па ра за і пра вал. Я па ча ла пры го жа пра сіць:

— Па ра туй це, хлоп цы! Мы не ве да лі, што так ат-
ры ма ец ца. Ха це лі па ва шай но вай да ро зе пра е хац-
ца, ну і «пра е ха лі ся»!

На мо мант за па на ва ла глы бо кае маў чан не. Муж-
чы ны, быц цам па ўзма ху ча ра дзей най па лач кі, 
па вяр ну лі ў наш бок во чы. Уваж на і з ці ка вас цю раз-
г ле дзе лі нас. Пас ля гля ну лі на ну ма ры ма шы ны. Ды 
на ват ві да воч на ажы ві лі ся, ста лі жар та ваць з няш-
час на га аў то:

— А зна е тэ, што зна чыт BSK? — спы таў адзін ту-
зе мец.

— Зна ем, зна ем!
(Для тых хто не ве дае: ка лі ну ма ры ма шы ны па чы-

на юц ца лі та ра мі BSK, гэ та, па вод ле бе ла стоц кіх жар-
таў ні коў, аба зна чае што, за ру лём ся дзіць «bar dzo 
sła by kie row ca»).

Мы ад чу лі, што спра ва ідзе ў доб рым на прам ку 
і каб яш чэ больш спа да бац ца муж чы нам з Вой шак, 
мы па кі ва лі га лоў ка мі ў знак зго ды:

— Гэ та праў да! Гэ та ўсё праў да!
Так ці інакш мяс цо выя на кі ра ва лі нас да спа да ра 

Ва ло дзі Ля хоў ска га. Гас па дар без ліш ніх пы тан няў 
і тор гаў пра даў нам пат рэб ную коль касць па лі ва. 
На мес цы ака за ла ся, што не маг чы ма яго пе ра ліць 
у бак, суп раць дзей ні чаў ней кі тор маз. Але спа дар 
Ва ло дзя на ля ту пры ду маў спо саб. Ён сха дзіў у свой 
шпі хер, пры нёс пры ла ды і спраў на на поў ніў наш 
бак па лі вам. Ура зі лі спрыт і вы на ход лі васць — гас-
па дар меў толь кі ад ну зда ро вую ру ку...

Мы ўздых ну лі з па лёг кай ды раз ві та лі ся ў сар-
дэч ных пак ло нах. Вя до ма, рас х ва лі лі ўсе квет кі 
ў ага род чы ку спа да ры ні Ля хоў скай. Жон ка спа да ра 
Ва ло дзі на зі ра ла ўсю апе ра цыю спа чат ку праз ак но, 
а пас ля са сход каў. Так ці інакш, мы бы лі глы бо ка 
ўдзяч ныя за да па мо гу. Па да ро зе яш чэ раз спы ні-
лі ся ля ра мон т най бры га ды, каб за я віць пра ўда чу 
і ска заць: — Dzię ku ję i przep ra szam! У ад каз нам 
вет лі ва па ма ха лі і так са ма ад ка за лі свой скім ко дам: 
— Едьтэ з Богом!

А за раз за гад ка. Што мы зра бі лі, каб на ша бя да 
і кло пат ста лі чы стай ра дас цю і нат х няль ным ус па мі-
нам? Спа дар Ва ло дзя, ка лі па ба чыў, што ну ма ры ма-
шы ны па чы на юц ца з лі тар BSK, так са ма ўсце шыў ся. 
Ён па ка заў нам сваю са жал ку, дзе пла ва лі тоў стыя 
кар пы.

— Я іх на быў у Са кол цы, — ска заў з го на рам, так 
як ка лісь муж чы ны га ва ры лі пра свай го ка ня. Ка ра-
цей, ка лі конь быў доб ры і пас лух мя ны, гэ та пры но-
сі ла сла ву для та го ся ла, дзе яго ку пі лі...

Так што да па маг лі нам ры бы з Са кол кі. А яш чэ 
больш род ная мо ва. Мы, пап раў дзе, ні чо га не ра-
бі лі, каб вык лі каць ме та фі зіч ны мо мант, то-бок ад-
вяр нуць кла пат лі вую пры го ду ў доб ры бок. Ха пі ла 
адаз вац ца па-свой му!

vГан на КАН Д РА ЦЮК

Пра твор часць гэ тай не сум нен на та ле на ві тай па э тэ
сы ве да юць да лё ка не ўсе. Праў ду ка жу чы, най больш 
паза ме жа мі на ша га ва я вод ства і толь кі пя ты том яе 
па э зіі вый дзе дру кам у род ным Бе ла сто ку. У лі ку пры хіль
ні каў та лен ту спа да ры ні Ра дзе віч, між ін шым, на ву ко вая 
пра цаў ні ца Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку док тар Гра жы на 
Ха ры та нюкМі хей. Вык лад чы ца ра шы ла рас паў сю дзіць 
твор часць па э тэ сы пры нам сі ся род сту дэн таў пас ля дып
лом на га кур са ані ма цыі чы тан ня, на ву ко вай ін фар ма цыі 
і біб лі я тэч най спра вы. Тым больш што спа да ры ня Тэ рэ
са з’яў ля ец ца ад ной са сту дэн так та го ж кур са. На зла
джа най там аў тар скай су стрэ чы па э тэ са га ва ры ла між 
ін шым пра

пер шыя кро кі.

Заў сё ды зда ва ла ся, што вер шы пі шуць усе. Свае 
пер шыя па э тыч ныя рад кі за пі са ла ў лі цэі на ста рон ках 
ста рых дзён ні каў. Мі лыя ўспа мі ны. Сур’ ёз ная твор часць 
па ча ла ся ў 2002 го дзе. Та ды за на мо вай зна ё май па ча ла 
пуб лі ка ваць на сай це „Па э зія поль ская”. Гэ та быў доб
ры, лі та ра тур ны вар ш тат з маг чы мас цю што тыд нё ва га 
пуб лі ка ван ня і стро гай кры ты кі чы та чоў. Пі са ла так са ма 
і ў ін шыя сай ты. Ад ным па да ба ла ся, ін шым не. Тэк стаў 
наз бі ра ла ся са праў ды шмат. Та ды ра шы ла ада слаць іх 
у не іс ну ю чы ўжо кра каў скі лі та ра тур ны ча со піс „Сту ды
юм”. На са мой спра ве пуб лі ка цыю вер шаў у тым жа ча со
пі се лі чыць сва ім са праўд ным, сур’ ёз ным дэ бю там. Быў 
2006 год. Маг ла ўжо пах ва ліц ца пер шым мес цам у ка тэ
го рыі дэ бю ты ў лі та ра тур ным кон кур се іме ні Галіны Пас
вя тоў скай у Чан ста хо ве. Дры жа ла ад хва ля ван ня ў час 
ура чы стас ці ў тэ ат ры імя Міц ке ві ча. Поў ная за ла, на сцэ
ну вы хо дзіць ак цёр, ад к ры вае сшы так і па чы нае чы таць 
яе верш. Нез вы чай ная і не ча ка ная па дзея.

З вет рам у вет ра зі

Кон кур саў і вер шаў наз бі ра ла ся са праў ды шмат. Дзя
ку ю чы ім паз на ва ла ся бе. Па зі тыў ныя, у ас ноў ным, вод
гу кі з бо ку чы та чоў за ах воч ва лі да да лей шай твор час ці. 
2009 год за пі саў ся го дам „Ле вай стро ны”. Пра па но ва яго 
вы дан ня вый ш ла ад Ло дзін ска га літаратурнага аб’ яд нан
ня імя К.К. Ба чын ска га. Цэ лы нак лад — 300 эк зем п ля раў 
ра зы шоў ся на пра ця гу го да. Спа да ба ла ся так са ма Яну
шу Та ра нен ку, з якім па зна ёмі ла ся, дзя ку ю чы пра фе са
ру Дар’ ю шу Ку ле шу. Неў за ба ве збор нік „Ле ва стро на” 
па я віў ся на лі та ра тур най су стрэ чы ў Пад ляш скай ксён ж
ні цы, а пас ля, так са ма па іні цы я ты ве Та ра нен кі, ат ры маў 
на мі на цыю да прэ міі імя Ка за нэц ка га. Абя ца ла са бе не 
вы да ваць кні жак на свой кошт. Не ідзе тут пра ску пасць. 
Пап ро сту ха це ла, каб нех та ін шы ра шаў ці вар та чы таць 
яе твор часць ці не. За раз пас ля „Ле вай стро ны” ло дзін
ская „Квад ра ту ра” зап ра па на ва ла апуб лі ка ваць „Со ня 
мя няе імя” — сен ты мен таль ныя вер шы, ак ра ша ныя нез
вы чай ны мі ілюст ра цы я мі ў рэд кай тэх ні цы ла зур ку аў тар
ства Маг да ле ны Моск вы. Чар го вая ўзна га ро да — у гэ ты 
раз на кон кур се ў Оль ку шы. Там так са ма вы да юць 
збор нік „Са ма сей кі”. Апош няя кніж ка „Рэ чы пас па лі тыя” 
вый ш ла ў 2014 го дзе ў Вар ша ве. Апош ні збор нік, яш чэ 

без за га лоў ка, рых ту юць у Бе ла стоц кай фі ла ла гіч най 
ка лек цыі.

Вар ш тат

Каб вы даць кніж ку неда стат ко ва толь кі на пі саць 
вер шы. Кож ны раз вя дзе ба раць бу з тэк ста мі, пап раў
ляе, па рад куе. Ста ра ец ца, каб цэ ласць рас па вя да ла 
пра ней кую гі сто рыю ад па чат ку да кан ца, каб тэк сты 
раз маў ля лі з са бой.

Ге не а ло гія

„Ле ва стро на” — дзе яч пра вай пар тыі за пы таў ці 
гэ та па лі тыч ная кніж ка. На ле вым ба ку зна хо дзіц ца 
сэр ца, пад шэў ка, па чуц ці, та ям ні цы і пад ру жа на стоц
кая вё ска Са до ва з „ма і мі ба бу ля мі мё дап лаў ны мі”. 
„Ле ва стро на” гэ та свет яе прод каў. Не ду мае ад яго 
ўця каць ні су пя рэ чыць. У ма мі ным Са до ве і баць ка вым 
Кра піў не га ва ры лі папро сту. Паполь ску па чы на лі 
раз маў ляць толь кі ў шко ле. У Кра піў не паў стаў на ват 
сайт „Га ва ры пасвой му” з ней кім слоў ні кам. Яна ўжо 
га во рыць толь кі паполь ску. Спро бы пе ра кла ду яе 
вер ша з то мі ка „Ле вы бок” на бе ла ру скую мо ву ака за
лі ся су гуч ны мі з ары гі на лам. Гэ та за слу га пе ра клад чы
цы Мі ры Лук шы, якая па хо дзіць з ад ноль ка ва га куль
тур на га ко ла. Не маг чы ма зра зу мець і ўба чыць „Ле вую 
стро ну” не жы ву чы тут.

На ра джэн не

У га ла ве паў ста юць аса цы я цыі, ма ты вы най час цей 
звя за ныя з куль тур ным і пры род ным ка ла ры там Са до
ва. Но сіць іх быц цам ця жар насць, па куль не дас пе юць, 
не вык лі чуць пат рэ бы іх за пі сан ня. Чым даў жэй пі ша, 
тым ста но віц ца гэ та больш скла да на. Ма быць та му, 
што ве дае больш. Ка лі ўжо ўсё за пі са на, па чы на ец ца 
вы ха ван не, зна чыць пра ца над тэк стам, пап раў кі, вы кі
дан не не пат рэб ных слоў. Кож на му та лен ту не аб ход ная 
пра ца. Су стрэ ла пі шу чых, якія ні чо га не чы та юць, каб 
не ін с пі ра вац ца. У вы ні ку вы лом лі ва юць даў но ад к ры
тыя дзве ры, вяр та юц ца ў Ма ла дую Поль ш чу, ра ман
тызм. Сут насць зак лю ча ец ца ў тым, што чым больш 
чы та еш, тым ста но віш ся больш не паў тор ным.

Про за

На пі са ла не каль кі апа вя дан няў. Ад но з іх „Га на ра та 
з Са до ва” апуб лі ка ва лі ў ло дзін скай „Ар тэ рыі”. Про за 
па тра буе аб са лют най дыс цып лі ны. Пас ля не каль кіх 
дзён пе ра пын ку доў га вяр та ец ца ў свет з апа вя дан ня.

Лю бі мыя кніж кі

Чы таць па ча ла не дзе ў ча ты рохпя ці га до вым уз
рос це. Заў сё ды лю бі ла чы таць і за ра жаць гэ тай „хва
ро бай” ін шых. Ця пер за хап ля ец ца про зай Мар кеса, 
Мысь ліў ска га і Му ра ка мі. Рэ ка мен дуе па э зію Гер бер
та і менш вя до ма га, ка лісь пра жы ва ю ча га ў Бе ла сто ку 
Пят ра Кусь мір ка, Пшэ мыс ла ва Аў чар ка і су валь чан кі 
Ма жан ны Ба гу мі лы Ке лар.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Тэ рэ са не мя няе імя

n Тэ рэ са Ра дзе віч (зле ва) і Гра жы на Ха ры та нюк-Мі хей

Тэ рэ са Ра дзе віч — лаў рэ ат ка шмат лі кіх кон кур саў па э зіі. Дру ка ва ла ся, 
між ін шым, у „Сту ды юм”, „Тыг лі куль ту ры”, „Ар тэ ры ях”, „Про ар тэ”, „На
тат ні ку са ты рыч ным”, „Фра зе”, „То па се”. Яе дэ бют ны том вер шаў „Ле ва 
стро на” стаў леп шай кніж кай 2009 го да на Пад ляш шы і ат ры маў Лі та ра
тур ную прэ мію Прэ зі дэн та го ра да Бе ла сто ка імя Вес ла ва Ка за нэц ка га.
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Мі ра ЛУК ША

Явар
Ява ра вы паль цы
дак ра на юць сэр ца.
Паў ты ся ча год дзя
ён да не ба рвец ца.
Пер шы раз квіт нее
пад трыц ца ці год дзе.
Дрэ вам за ка ха ных
сла віц ца ў на ро дзе.
Дае блас ла вен не,
як ле ген да бае,
лі стом, квет кай, се мем
— усім аз да раў ляе,
а ка лі пры ту ліш
явар да гру дзі ны,
то ён як ма ту ля
пад ма цуе сі лу.
Ба я лі ся зрэз ваць
ява ры сла вя не,
бо ка лі па ра ніш —
ра на ў ця бе ста не.
Арэш кі кры ла тыя,
ява ра вы дзет кі,
ля ці це над ха ты,
за сей це па лет кі,
каб явар з ка лі най
у нас не пра па лі,
каб веч най ча сі най
ра дзі ме спя ва лі.

«Я яш чэ па мя таю гэ тае па вет ра, якое 
пах ла бя ро за мі. Да клад на па мя таю кож-
ную ня доў гую хві лі ну на ма ёй род най 
зям лі... на Бе ла ру сі...

Я на ра дзі ла ся на Бе ла ру сі ў вёс цы 
Ту шам ля. Я бы ла най ма лод шая ў сям’і. 
У мя не бы ла ся стра Ва ля і брат Ко ля. 
Я так моц на ка ха ла свай го баць ку. Ён 
быў заў сё ды ка ля мя не. Мы ра зам ча ста 
гу ля лі, асаб лі ва ляль ка мі, якія баць ка для 
мя не сам ра біў.

Але з ча сам усё змя ні ла ся. Па ча ла ся ІІ 
су свет ная вай на. Баць ку за бра лі ў ар мію. 
Ха та без баць кі не бы ла ўжо той са май 
вя сё лай, шум лі вай ха тай. Аж на ды шоў 
дзень, ка лі ён вяр нуў ся! Яго ра ні лі ў баі, 
але я і так бы ла та ды най ш час лі вей шай 
асо бай на све це. І ха ця вай на тры ва ла да-
лей, то я бы ла спа кой най... я ве да ла, што 
ка лі баць ка ра зам са мной, дык са мной 
ні чо га дрэн на га не зда рыц ца.

Мы жы лі да лей — не да кан ца пэў ныя 
сва ёй бу ду чы ні. У га ла ве кож на га з нас 
бы ла свая вай на — за сям’ю, за ха ту, за... 
жыц цё. І та ды ў Ту шам лю пры е ха ла ня-
мец кае вой ска. Сал да ты кры ча лі на нас, 

га ва ры лі, каб мы за бі ра лі свае рэ чы 
і адыш лі. Мы за бра лі толь кі тое, што для 
нас бы ло най больш пат рэб нае. Жан чын 
і дзя цей па са дзі лі на гру за вік, а муж чы-
ны вы яз джа лі фур ман ка мі. Ка лі ўжо ні-
ко га ў вёс цы не бы ло, нем цы пад па лі лі 
ха ты... спа лі лі ўсю Ту шам лю. Па вет ра, 
якое пах ла бя ро за мі, па ча ло нес ці пах 
бо лю, цяр пен ня, стра ху і слёз...

Ра зам х сяст рой, бра там і баць ка мі мы 
сха ва лі ся ў сям’і ў Бан да рах. Цяж ка бы ло 
жыць у цес на це. Па чы на ла бра ка ваць 
яды і мес ца для спан ня. Дык нас гэ та вель-
мі не хва ля ва ла. Мы це шы лі ся, што мы 
ўсе ра зам, што ўсе мы жы выя. Усё да ча-
су... аж ня мец кая ар мія з’я ві ла ся і тут. Ноч-
чу сал да ты прый шлі ў на шу ха ту і за бра лі 
ўсіх муж чын. Гэ та бы ла наст раш ней шая 
ноч у ма ім жыц ці... за бра лі май го баць-
ку... На дру гі дзень мы знай ш лі яго нае 
це ла за вё скай. Тым бы лі ўсе, ка го за бра-
лі нем цы. Баць ку мы па ха ва лі аж у Юш ка-
вым Гру дзе на ступ най ноч чу, каб толь кі 
ніх то не заў ва жыў, што мы за бра лі це ла.

По тым мы ра зам з сям’ ёй уцяк лі на 
Баб’ю Га ру. Там па ся лі лі ся ў ле се. У зям-
лян цы мы пра жы лі да кан ца вай ны. Ка лі 
ўсё су па ко і ла ся, трэ ба бы ло жыць да-
лей. Ніх то ўжо не быў тым са мым ча ла-
ве кам. Мы пе ра жы лі вай ну! З ча сам па-
бу да ва лі ха ту на Баб’ яй Га ры. Я па ча ла 
ха дзіць у шко лу ў Се мя ноў цы. І так жыц-
цё мі на ла год за го дам...

Ка лі я су стрэ ла лю боў свай го жыц ця, 
та ды я пе ра е ха ла ў яго ха ту ў Ла зо вае. 
Я там пра жы ла со рак га доў! Бы ва лі гор-
шыя і леп шыя дні. На гас па дар цы раз вя-
ло ся доб ра, а ін шы раз дрэн на. Усё-та кі 
я доб ра ўспа мі наю гэ ты час. На ша ха та 
ста я ла глы бо ка ў ле се. Па ся рэ дзі не па-
над вор ка Ва ло дзя — мой муж — па са дзіў 
дуб. Мы да ча ка лі ся дзвюх да чок, трох 
уну каў і ад ной унуч кі. А за на шым па над-
вор кам рас лі сос ны, ел кі і... бя ро зы...

Пас ля смер ці Ва ло дзі я па ча ла жыць 
у дач кі ў На раў цы. І жы ву тут да лей. Ча-
ста так са ма на чую ў дру гой дач кі, якая 
ця пер жы ве ў Тар но па лі. Ча ста на вед-
ваю сем’і ў Бан да рах і ў Баб’ яй Га ры. Ча-
ста так са ма пры яз джаю ў Ла зо вае, каб 
па гля дзець на пу стую ха ту, на аб рос лы 
тра вою па на дво рак і на вя лі кі дуб, яко га 
га лі ны ак ру жа юць цэ лую ся дзі бу. Люб-
лю па ся дзець на ка мень чы ку, на піц ца 
све жай чы стай ва дзі цы з на шага ка ло дзе-
жа і ўспом ніць усе пра жы тыя тут хві лі ны. 
Заў сё ды вяр та юц ца так са ма ўспа мі ны 
пра Ту шам лю і ва ен ныя га ды. Та ды на ды-
хо дзіць дум ка: ці маг ло быць інакш? Мо-
жа я да лей жы ла б у Ту шам лі, на род най 
зям лі і бы ла б з усёй сям’ ёю, якая там за-
ста ла ся — з цё ця мі, дзядзь ка мі, два ю рад-
ны мі сёст ра мі і бра та мі. І мо жа да лей 
ды ха ла б гэ тым бе ла ру скім па вет рам... 
Па вет рам, якое пах ла бя ро за мі і якое 
я да лей па мя таю...».

І та ды мая ба бу ля за маў кае. На бі рае 
ў гру дзі па вет ра, так глы бо ка, быц цам 
бы зноў па чу ла гэ ты бя ро за вы пах.

На тал ля ВАСЬ КО
 Гай наў скі бел лі цэй

Ба бу ля і бя ро зы

— Да вай це, па мо лім ся, каб Уся выш ні Ай цец да па мог за ха ваць у сэр цы лю-
боў да род на га, свай го, бе ла ру ска га! — та кі мі сло ва мі ма лі лі ся дзет кі, баць-
кі і на стаў ні кі ў Свя та-Юр’ еў скай цар к ве. У Бе ла сто ку ўжо та кая тра ды цыя, 
што па ча так і ка нец школь на га го да ад зна ча юць з ма літ вай на бе ла ру скай 
мо ве. Так бы ло і ў гэ ты раз. Ду хоў нае раз ві тан не са шко лай бы ло на ла джа на 
ў Дзень св. Еў ф ра сін ні По лац кай, пер ша ас вет ні цы і за ступ ні цы Бе ла ру скай 
зям лі.

Па коль кі свя та вы па ла ў со неч ную ня дзель ку, баць кі, дзет кі, на стаў ні кі, лі-
цэ і сты, сту дэн ты, а так са ма пры хіль ні кі бе ла ру ска га школь ні цтва, пры е ха лі 
на га лоў ную лі тур гію, якая за кон чы ла ся хрэс ным хо дам. Бе ла ру скі ма ле бен 
ад с лу жыў сам на ста я цель а. Ры гор Мі сі юк. Ма літ вы і ба гас луж бу суп ра ва-
джаў цу доў ны цар коў ны хор пад кі рун кам ма туш кі Ган ны Цыр кун. Як што-
год, ма ле бен за вяр шыў ся су поль ным вы ка нан нем бе ла ру ска га рэ лі гій на га 
гім на «Ма гут ны Бо жа».

Ма ле бен быў сас лу жа ны 5 чэр ве ня г.г. па за ка зе аб’ яд нан ня АБ-БА.
Дзя ку ю чы та кім ба гас луж бам, дзе ці і баць кі ма юць на го ду па чуць бе ла ру-

скую мо ву ў цар к ве.
Ма літ ва пры но сіць тут ба га ты плён! Дзе ці з аб’ яд нан ня АБ-БА не толь кі 

вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву. Яны — пер шыя ў прад мет ных і ма стац кіх кон-
кур сах, удзель ні ча юць у элі тар ных пра ек тах, прад стаў ля юць куль ту ру бе ла ру-
саў на га рад скіх і вя ско вых свя тах. І га лоў нае — між са бой па чы на юць га ва-
рыць па-бе ла ру ску.

Ра зам з на ву чэн ца мі і баць ка мі ма ліў ся не стар на шых бе ла ру скіх лі та ра та-
раў па эт Вік тар Швед.

Зор ка, фо та Ган ны Кан д ра юцк

Ма ле бен 
у дзень Еў ф ра сін ні По лац кай
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Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 19 чэрвеня 2016 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Вершы Віктара 

Шведа

Igor

Fikus

Film

Mgnienie

Tata

Tur

Kawka

Ogórki

Zdanie

Zdjęcie

Gust

Marchew

Znaczek

Igła

Morze

Markiz
Żółw

Nos

Bierz

Och!

Osa

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 № 20:
Скарб, тон, га ра, аса, гай, лес, май, ко ла. Рог, 

на га, Ас, рай, край, ар, ало, Бу сел, аса.
Уз на га ро ды, жэ ле выя аў та руч кі, вый г ра лі 

На тал ля Кяй ко з Шу дзя ла ва, Іа ан на Ні кі цюк, 
Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га, Бар тэк 
Чэ мя рыс з Нар вы, Ва ле рыя Лю ляк з Мі ха ло ва, 
Аня Пар фя нюк з Но ва га Кор ні на. Він шу ем!

Ездзіць мама 
на кані
– На кані вараным
Ездзіць наша мама,
Каб скінуць на ім
Лішак кілаграмаў.

– Дык скажы ты нам, Лявонь,
Скінуць удалося?
– На жаль толькі скінуў конь
Маму разоў восем.

Падзякуй 
дзедку
Дабрадушны дзедка ўнуку,
Шасцігадоваму Жэні,
Дваццаць злотых даў у рукі
У дзень яго нараджэння.

– Дык падзякуй жа, дзіцятка,
Матуля падказала,
– Скажы, як я твайму татку.
– А чаму ж так мала?

Ня даў на заг ля ну лі мы ў шко-
лу ў Но вы Кор нін. Вяс но вае над-
вор’е спа ку ша ла па гу ляць ся род 
зе ле ні і пту шы ных спе ваў на 
пры ро дзе. Гэ та ўсё зна хо дзіц ца 
пад ру кой, школь ны бу ды нак 
ак ру жа ны дрэ ва мі і зя лё ны мі 
па ля мі. Але ў кла сах па на ва ла 
за ся ро джа насць. Не дзі ва — гэ-
тая вя ско вая шко ла мае вы со кія 
да сяг нен ні ў на ву цы. Тут так са-
ма амаль усе хо дзяць на бе ла-
ру скую мо ву. Ды не толь кі «хо-
дзяць»! Ку ба Ка зі мя рук стаў лаў-
рэ а там прад мет на га кон кур су па 
бе ла ру скай мо ве. Шас цік лас нік 
пра я віў ся бе так са ма як дэ кла ма-
тар — ён лаў рэ ат кон кур су «Род-
нае сло ва». Ку ба, як ад зна чы ла 
яго на стаў ні ца Ні на Куп тэль, 
збі ра ец ца ў гай наў скую бел гім на-
зію. У шко ле га на рац ца так са ма 
ка рэс пан дэн т кай «Зор кі» Оляй 
Ча бай. Са шко лы мы ат ры ма лі 
яш чэ до пі сы і ма люн кі ад Ру жы 

У Но вым Кор ні не 

Мар чук, Ку бы Ка зі ме ру ка, Да ві да Ада мю ка, Вік-
то рыі Аніш чук, На тал лі Ляў чук. Хоць наш ві зіт не 
быў спла на ва ны, усе сяб ры ме лі пад ру кой пад рых-
та ва ныя на вей шыя «кры жа ван кі».

А па коль кі ка ні ку лы не за га ра мі, мы ра шы лі 
зра біць па мят ны зды мак. Каб у ве рас ні, ка лі зноў 
суст рэ нем ся на ста рон ках «Зор кі», па ба чыць як 
усе пад рас лі!                                                         Зор ка 
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Габ ры е ля ТОР КА
Гра боў ка, Гім на зія імя Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Рас лін ка-Гас цін ка
У мя не ў ага ро дзе жы ве рас лін ка.
Яе за вуць Гас цін ка.
Яна вель мі лю біць, ка лі ў яе гос ці.
Кож ны дзень у Гас цін кі хтось ці.
У па ня дзе лак пры ля ціць мош ка,
З ёю па га во рыць трош кі.
А ў аў то рак прый дзе му раш ка,
У той дзень на ста ле заў сё ды каш ка.
А ў се ра ду во жык у яе госць.
Во жык — вя лі кі яга мосць.
У чац вер у яе Ры гор-жук,
Жа ба, блы ха, па вук.
У пят ні цу гу ска прый дзе,
Ка лі ўжо прый дзе — доў га не вый дзе.
А ў су бо ты і ня дзе лі
У Гас цін кі ін шыя пры я це лі.
Пры мае гас цей рас лін ка,
Дык та му яна і Гас цін ка.

№ 24-15

Сох нуць ско ша ныя тра вы.
Едзе ле та на ва зах.
Не пас пеш лі ва ата ва
Ад ра стае на лу гах.
С......
  (М. Бусь ко)

Ад каз на за гад ку № 20-16: цы бу ля. 
Уз на га ро ду, Ту ры стыч ны да вед нік па го ра дзе Бе-

ла сто ку (на бе ла ру скай мо ве), 
вый ра ла Мар ты на Кук лік з Ба бік. Він шу ем!

Kat

Bójka

Gaj
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«Пра лог. Дні сла вян скай пісь мен нас ці» 
— ме ра пры ем ства, ар га ні за ва нае з 22 
па 24 мая ў Бель скуПад ляш скім, ад бы ва
ла ся пад час пра ва слаў ных свят ка ван няў 
у го нар св. Мі ка лая (22 мая) і на стаў ні каў 
сла вян свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія (24 мая). 
Пад час ме ра пры ем ства ў мяш чан скім 
до ме Му зея ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах 
ад к ры ла ся Біб лі я тэ ка імя ай ца Ры го ра Сас
ны, ас вет ні ка пра ва слаўя і бе ла ру ска га 
гі сто ры ка, які ра зам з ма туш кай Ан та ні най 
ТроцСас ной вы даў мно га кніг, за сна ваў 
і вёў Му зей  бы та вой куль ту ры «Баць каў
ш чы на» ў Ры ба лах. Вуч нем ай ца Ры го ра, 
з якім су поль на вы даў кні гі, быў Да ра фей 
Фі ё нік. Ад ай ца Ры го ра Сас ны пе ра няў ён 
лю боў да мяс цо вай гі сто рыі і пра гу яе да ку
мен т аван ня ў шмат лі кіх вы дан нях. Аб ай цу 
Ры го ры га ва ры лі дак лад чы кі на кан фе рэн
цыі, пры мер ка ва най да 520год дзя вы ха ду 
кні гі «Пра лог», са май ста рой за ха ва най 
сла вян скай кні гі з Бель ска, якая паў ста ла 
ў 1496 го дзе.

22 мая ўдзель ні кі Дзён сла вян скай пісь
мен нас ці ма лі лі ся ў Мі хай лаў скай цар к ве 
ў Бель скуПад ляш скім, пад час свят ка ван
ня ў го нар св. Мі ка лая. Пас ля абе ду ка ля 
бель скай ра ту шы ад бы лі ся кір маш кні жак, 
прэ зен та цыя бе ла ру скіх, пра ва слаў ных 
вы дан няў, па каз даў ня га дру кар ска га май
стэр ства. З кан цэр там вы сту пі лі му зыч ныя 
ка лек ты вы. 23 мая ў Га рад ской пуб ліч най 
біб лі я тэ цы ў Бель скуПад ляш скім ад бы ла
ся кан фе рэн цыя, пры мер ка ва ная да 520
год дзя вы ха ду кні гі «Пра лог», са май ста
рой за ха ва най сла вян скай кні гі з Бель ска.

— У ХІ ІІ ста год дзі ў Бель ску зна хо дзі лі
ся ўжо кні гі. У Мі ка ла еў скім ма на сты ры 
ў Бель ску ў ХV ста год дзі на ват пі са лі ся 
кні гі. «Пра лог» з жы ці я мі свя тых паў стаў 
па за ка зе Сол та на Сал та но ві ча ў 1496 
го дзе ў Бель ску. Доў га ён зна хо дзіў ся 
ў Суп рас ль скім ма на сты ры, а пас ля тра піў 
у Ві лен скую пуб ліч ную біб лі я тэ ку. Пад час 
Пер шай су свет най вай ны быў вы ве зе ны 
ў Маск ву і ця пер зна хо дзіц ца ў Ма скоў скім 
гі ста рыч ным му зеі. У Бель ску і ін шых мяс
цо вас цях на ша га ва я вод ства бы лі вя лі кія 
тра ды цыі сла вян скай пісь мен нас ці. Пад
час ІІ Дзён сла вян скай пісь мен нас ці мы ра
сказ ва ем аб гэ тых тра ды цы ях. У Бель ску, 
Заб лу да ве і Суп рас лі так са ма пра ца ва лі 
дру кар ні. Дру кар скія тра ды цыі бы лі ад ноў
ле ны і за раз пра даў жа юц ца, — ска заў 
Да ра фей Фі ё нік, стар шы ня аб’ яд нан ня 
«Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах», 
якое ра зам з Пак роў скім пра вас лаў ным 
пры хо дам у Бель скуПад ляш скім бы ло 
га лоў ным ар га ні за та рам Дзён сла вян скай 
пісь мен нас ці. Звяр нуў ён ува гу на вы да
вец кую ак тыў насць бе ла ру саў і на ак тыў
насць пра ва слаў ных вы да ве цтваў, якія 
па пя рэд ня га дня ка ля бель скай ра ту шы 
прэ зен та ва лі свае вы дан ні. Па каз ва лі ся 
там, між ін шым, вы дан ні Праг рам най ра ды 
тыд нё ві ка бе ла ру саў у Поль ш чы «Ні ва». 
Ка ля ра ту шы і ў Га рад ской пуб ліч най біб лі
я тэ цы прэ зен та ва ла ся вы ста ва ар ты ку лаў 
і здым каў, апуб лі ка ва ных у тыд нё ві ку «Ні
ва» пра дзей насць Му зея ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах, які сё ле та ад зна чае 30год
дзе сва ёй пра цы.

Пад час кан фе рэн цыі ў бель скай біб лі я
тэ цы вы сту пі лі дак лад чы кі з Поль ш чы, Рэс
пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Ся род гас цей кан фе рэн цыі бы лі свя та ры, 
бель скі ві цэста ра ста Пётр Бож ка, бур га
містр Ярас лаў Ба роў скі і стар шы ня Ра ды 
го ра да Бельск Ігар Лу ка шук. Пер шым пад
час кан фе рэн цыі вы сту піў гі сто рык Уні вер
сі тэ та ў Бе ла сто ку праф. Ан тон Мі ра но віч 
з дак ла дам пра кні гу «Пра лог».

— Кні га «Пра лог» вы ка ры стоў ва ла
ся пад час ба га служ баў. З’яў ля ец ца яна 
так са ма кры ні цай гі ста рыч ных ве даў. 
Жы ціі свя тых, змеш ча ныя ў кні зе «Пра
лог», пе ра піс ва лі ся з улі кам бал гар ска га 
і на ваг рад ска га спі саў свя тых. Пас ля да 
«Пра ло га» да пі са нае бы ло жы ціе св. Ан
то нія Суп рас ль ска га, ура джэн ца Бель ска, 
які пад ві заў ся ў Суп рас ль скім, а паз ней 
у Хі лан дар скім ма на сты ры на Афон скім 
паў вост ра ве. Св. Ан то ній Суп ра сльскі 
за біў ча ла ве ка і ра шыў ся ад ку піць грэх 

ту ю чы біб лі яг ра фію Пра ва слаў най цар к
вы, — ска за ла Гра жы на Ха ры та нюк.

Лі дзія Ку ла жан ка з Мін ска ра сказ ва ла 
пра цар коў напа ра фі яль ны ле та піс з Бля
чы на ка ля Няс ві жа як кры ні цу гі ста рыч ных 
ве даў. Ігар Вуг лік з Мін ска рас па вя даў пра 
ме му ар ную лі та ра ту ру Бе ла ру сі ХVІІХVІ ІІ 
ста год дзяў. Мар цін Абій скі, ды ры жор Ка
мер на га хо ру імя Баг да на Ані сі мо ві ча, зна
ток ві зан тый ска га і ста ра ру ска га спе ваў, 
па раў ноў ваў фаль к лор Пад ляш ша і Па
лес ся з фаль к ло рам грэц каві зан тый скай 
куль ту ры. Зап рэ зен та ваў ён вы каз ван ні на
шых ста рэй шых вя ско вых жан чын, якія, па
чуў шы грэц кія фаль к лор ныя пес ні, за я ві лі: 
«Гэ тыя жан чы ны спя ва юць пана ша му».

— На пад ста ве па раў нан ня фаль к лор
ных пе сень з Пад ляш ша і Па лес ся з фаль
к ло рам з Грэ цыі мож на ска заць, што тут 
ад ноль ка вы код му зыч най мо вы. У гэ тай 
дзя лян цы па трэб ныя больш пад ра бяз ныя 
дас ле да ван ні, чым ха чу за няц ца ў бу ду чы

го рам і ра зам з ім вы да ваў кніж кі. Ай цец 
Ры гор част ку кні жак з на шай біб лі я тэ кі 
пе ра даў Сту дзі вод ска му му зею. Пас ля 
смер ці ай ца Ры го ра я пе ра да ла ў му зей 
яго міт ру, крыж, ра су, не ка то рыя ін шыя 
аса бі стыя рэ чы. За ста ло ся яш чэ мно га 
ма тэ ры я лаў і да ку мен таў аб пра ва слаў ных 
пры хо дах, якія саб ра ныя ў пап ках. Ма тэ
ры я лы аб не ка то рых пры хо дах зай ма юць 
на ват па 5 і больш па пак. Ха ця гэ та мно га 
пра цы, я ра шы ла ся пра цяг ваць ра бо ту ай
ца Ры го ра, вы ка наць ко піі саб ра ных ма тэ
ры я лаў і зра біць іх да ступ ны мі ў элек т рон
най фор ме, каб маг лі імі па ка ры стац ца ўсе 
ах вот ныя, — ска за ла ма туш ка Ан та ні на 
ТроцСас на. — Ай цец Ры гор не па спеў вы
даць кніж кі, над якой мно га пра ца ваў. Я ха
чу за кон чыць яго ра бо ту і вы даць кніж ку, 
у якой бу дуць змеш ча ны здым кі і да вед кі 
аб 1200 пра ва слаў ных ар хі рэ ях і свя та рах, 
якія слу жы лі на тэ ры то рыі Рэ чы Пас па лі
тай з 1839 го да аж но да на шых ча соў.

— Я ве да ла, што мой баць ка вель мі мно
га пра ца ваў і шмат вы да ваў. Ка лі ця пер 
я ўба чы ла мно ства па пак і да ку мен таў, 
якія саб раў баць ка, яш чэ лепш зра зу ме
ла, як мно га сіл, ча су і сэр ца ўклаў ай цец 
Ры гор, каб наб лі зіць на ша му гра мад ству 
пра ва слаўе, на шу гі сто рыю і тра ды цыі, 
— ска за ла Ала Сас наПаў лю чук, дач ка ай
ца Ры го ра.

— Ай цец Ры гор мно га пра ца ваў у ка
рысць пра ва слаўя і вы даў шмат кніг, 
якія свед чаць што пра ва слаўе на на шых 
зем лях бы ло здаў на. Біб лі я тэ ка бу дзе 
свед чыць аб рэ зуль та тах ве лі зар най пра
цы ай ца Ры го ра, які за ста нец ца ў на шай 
ма лі тоў най па мя ці. Сён няш няя кан фе рэн
цыя так са ма свед чыць, што звыш пяць сот 
га доў на зад пісь мен насць у Бель ску аба
пі ра ла ся на цар коў насла вян скую мо ву, 
— ска заў на ста я цель Пак роў ска га пры хо
да міт ра фор ны про та і е рэй Ян Шмыд кі.

— Ай цец Ры гор раз дзя ліў сваю біб лі я тэ
ку і пе ра даў кні газ бор у 10 мес цаў. У наш 
му зей пе ра даў ці ка выя кні гі, ся род якіх ёсць 
бе ла ру скія кніж кі і кніж кі з ухі лам на мяс цо
вую гі сто рыю, куль ту ру, тра ды цыі і фаль к
лор. Мы гэ ты кні газ бор па поў ні лі кніж ка мі 
пра фе са ра Ва сі ля Бе ла ка зо ві ча і кні га мі 
з біб лі я тэ кі Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча. За раз 
ад к ры ва ем Біб лі я тэ ку імя ай ца Ры го ра ў му
зеі ў Сту дзі во дах, якой кні газ бор бу дзем 
па вя ліч ваць, — за я віў Да ра фей Фі ё нік.

Пры го жасць цар коў най му зы кі, вы ка
на най ві зан тый скі мі ме ло ды я мі, удзель ні кі 
кан фе рэн цыі ўчу лі пад час уся ноч най ба га
служ бы (23 мая) і лі тур гіі (24 мая) у Пак роў
скай цар к ве ў Бель ску, ка лі пад час свят
ка ван ня ў го нар на стаў ні каў сла вян свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ма літ вы ўзна чаль ваў 
пра ва слаў ны ар ды на рый Вой ска Поль ска
га епі скап ся мя тыц кі Ге ор гій. Цар коў ную 
му зы ку ві зан тый скі мі ме ло ды я мі вы кон ваў 
ды ры жор Ка мер на га хо ру імя Баг да на 
Ані сі мо ві ча Мар цін Абій скі, спе цы я ліст па 
ві зан тый скіх ме ло ды ях.

— На ша Пак роў ская цар к ва як бы ство
ра на для та ко га даў ня га цар коў на га спе ву, 
з ві зан тый скі мі ме ло ды я мі, — ра ду ец ца Да
ра фей Фі ё нік, пры ха джа нін гэ тай цар к вы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Пра лог. Дні сла вян скай пісь мен нас ці

ма на скім жыц цём, а пас ля ра шыў ся ад
даць жыц цё за Хры сто вую ве ру, што яму 
ўда ло ся, бо за гі нуў пра па ве ду ю чы хрыс ці
ян скае ве ра выз нан не і не ха цеў ад ра чы ся 
ад яго. Жы ціе свя то га Ан то нія спі саў ін шы 
бяль ш ча нін, ма нах Ар се ній, які з Бель ска 
тра піў спа чат ку ў Суп рас ль скі ма на стыр, 
а пас ля ў Хі лан дар скі ма на стыр на Афо не. 
Пе ра даў ён во піс жы ція свя то га Ан то нія 
ў Суп рас ль скі ма на стыр, — рас па вя даў 
праф. Ан тон Мі ра но віч.

Гра жы на Ха ры та нюк з Уні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку рас па вя ла пра ай ца Ры го ра 
Сас ну як біб лі ёг ра фа. Ан на Фі ё нік са Сту
дзі вод ска га му зея пад рых та ва ла да клад 
пра кні газ бор ай ца Ры го ра. Змяш чае ён 
мно га кні жак аб гі сто рыі пры хо даў і аб мяс
цо вай гі сто рыі ў цэ лым, што з’яў ля ец ца ад
ной з га лоў ных тэм дас ле да ван няў Му зея 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах.

— Ай цец Ры гор Сас на вы ка наў ве лі зар
ную ра бо ту, вы да ю чы шмат кніг. Мно га 
цяр п лі вас ці, ча су і энер гіі пат ра ціў ён, рых

ні. Пра ва слаўе пры хо дзі ла на на шы зем лі 
спа чат ку з поў д ня, ра зам з мі сі яй свя тых Кі
ры лы і Мя фо дзія і іх пас ля доў ні каў. Ра зам 
з рас паў сю джан нем рэ лі гіі, маг лі так са ма 
рас паў сюдж вац ца на на шых зем лях фаль
к лор ныя пес ні. У да лё кім мі ну лым у цэр к
вах спя ва лі та кі мі на пе ва мі, як спя ва ла ся 
ў на ро дзе, — га ва рыў Мар цін Абій скі.

Пад час пе ра пын ку ў кан фе рэн цыі ў Му
зеі ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах ад бы ло ся 
ад к рыц цё біб лі я тэ кі, якая но сіць наз ву «Біб
лі я тэ кі імя ай ца Ры го ра Сас ны пры Му зеі 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах». Біб лі я тэ ку 
ас вя ціў на ста я цель Пак роў ска га пры хо да 
міт ра фор ны про та і е рэй Ян Шмыд кі ў сас
лу жэн ні свя та роў. Саб ра ныя ма лі лі ся за 
ўпа ка ен не ду шы ай ца Ры го ра. У ад к рыц ці 
біб лі я тэ кі пры ня ла ўдзел ма туш ка Ан та ні
на ТроцСас на, якая пры бы ла на ўра чы
стасць з ся мей ні ка мі.

— Я ра да, што па мяць аб ай цу Ры го ры 
бу дзе за хоў вац ца ў му зей най біб лі я тэ цы. 
Да ра фей Фі ё нік су пра цоў ні чаў з ай цом Ры

n Ад к рыц цё Біб лі я тэ кі імя ай ца Ры го ра Сас ны пры Му зеі ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах (руч нік зды ма юць з дош кі Да ра-
фей Фі ё нік, ма туш ка Ан та ні на Троц-Сас на і ўнуч ка ай ца Ры го ра)

n Пра фе сар Ан тон Мі ра но віч вы сту піў з дак ла дам пра кні гу «Пра лог», 
     якая паў ста ла па за ка зе Сол та на Сал та но ві ча ў 1496 го дзе ў Бель ску

n Удзель ні кі кан фе рэн цыі 
ў бель скай біб лі я тэ цы
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С
та рое Ляў ко ва, як не ка лі „вост раў 
сва бо ды” Ку ба, зда е цца цяр пець 
ней кую ка му ні ка цый ную бла ка ду, 
або як Іран ці Паў ноч ная Ка рэя 
ней кія ка му ні ка цый ныя сан к цыі. 

За раз праз вё ску кур сі руе толь кі адзін 
аў то бус пуб ліч най ка му ні ка цыі, які ра ні цай 
вы во зіць лю дзей у шы ро кі свет, зна чыць 
у Гай наў ку. Як ка лісь на пры му со выя ра
бо ты ў Гер ма нію. А вяр тац ца тым вы ве зе
ным то ўжо ня ма чым. Мо жа гэ та эле мент 
та кой ма лой гла ба лі за цыі, мэ тай якой кан
цэн т ра цыя лю дзей і ўся ля кіх іх ніх цы ві лі за
цый ных зда быт каў у ней кім цэн т раль ным 
мес цы. Каб у Ста рое Ляў ко ва да е хаць, на
пры клад, з Бе ла сто ка, то трэ ба пры ехаць 
у Бан да ры або на ней кі пры пы нак па між 
Нар вай і На ва са да мі, а ад туль да бі рац ца 
тым срод кам пе ра мяш чэн ня, якім біб лей
скі Адам па да ваў ся ад ад ной яб лы ні да 
дру гой.

У гэ ты раз стар та вым пун к там аб раў 
я пры пы нак Ку та вая, які на дзяр жаў най 
мо ве срод каў па са жыр скай ка му ні ка цыі 
на зы ва ец ца Ку то ва; амаль як Ляў ко ва. 
А ад туль у Кры вец. У Крыў цы пры аз доб ле
ная зап рэж ны мі рэк ві зі та мі кра ма, на якой 
вы веш ка, што пра да вец за раз вяр та ец
ца... Ва ла ку ся да лей па кры вец кай ву лі цы 
з сум кай пе ра ве ша най це раз ад но пля чо. 
Па ву лі цы пра яз джа юць по бач мя не два 
мо та ро ле ры сты; пра е хаў шы мо жа сто мет
раў за ва роч ва юц ца і раў ня юц ца са мною, 
ці ка вя чы ся ці я ча сам не спіс ваю па ка зан
няў элек т ра лі чыль ні каў...

Над вор’е со неч нае, зна чыць не вель мі 
спры яль нае для пе шай ван д роў кі па жві
роў ках ці ас фаль тоў ках. Бо зда ра юц ца 
та кія мес цы ў ас фаль та вым па лат не, дзе 
абу так пры лі пае да ма дэр най да ро гі; па 
ас фаль це, як па дрыг ве, трэ ба ха дзіць 
ас ця рож на. А жві роў кай то мож на яш чэ ха
дзіць сме ла, абы толь кі сме ла не га ня лі ся 
па ёй ма шы ны, бо мо гуць яны прык рыць 
ча ла ве ка жві ро вай пуд рай так, каб вы гля
даў той ама тар даб рац ца ў Ста рое Ляў ко
ва як пер са наж філь маў з Чар лі Чап лі нам.

Жві ро вач ку з Крыў ца ў Кры ні цу ўда ец
ца мне пе ра а до лець цал кам соль на, не на
бі ра ю чы ні я кай пуд ры. У Кры ні цы аст ра вок 
ас фаль ту, пра які мож на прыб ліз на ска
заць, што пра ма ву голь на га кштал ту, бо 
зас це ле на ім толь кі са ма ву лі ца; не над та 
доў гая, бо і вё ска ж та кая... Ву лі ца пу стая, 
а ха ты ў прын цы пе ўжо прай ш лі ві заж ную 
тран с фар ма цыю на су час ны лад.

Да ро гу з Крыў ца ў на прам ку Ка пі тан ш
чы ны так са ма мож на наз ваць жві роў кай, 
ха ця той жвір збра таў ся ўжо з пры род
ным нас ці лам так як су час ныя бе ла ру сы 
з ра сей ца мі. Ад нак не бу ду я ўмеш вац ца 
ва ўнут ра ныя спра вы мір ных на шых суп
ля мен ні каў, бо ўмеш ван не ва ўнут ра ныя 
спра вы сва бо да лю бі вых на ро даў не заў сё
ды доб ра ба чыц ца тых на ро даў ге роль да
мі. Та му ўмя ша ю ся ва ўнут ра ныя спра вы 
Пуш чы, у гэ ты раз Ляд скай, бо да ро га 
з Кры ні цы ў Ка пі тан ш чы ну як раз і пра ля
гае це раз гэ тай пуш чы ся рэ дзі ну.

Да ро га гэ тая сціп лень кая, не раз ма шы
стая, не над та пры ця галь ная для су час ных 
ма шын, не прад ба ча ны там вя лі кі рух. 
Інакш мож на ска заць, што гэ та вы дат ная 
да рож ка для ме на ві та пе шай пра гул кі 
ў на прам ку Ста ро га Ляў ко ва. Са праў ды, 
тут, па гэ тай да ро зе ад чу ва ец ца ды хан не 
ле су, ды хан не пры ро ды без ан т ра па ген
ных пры ме шак. Ві даць тут рас лін насць ва 
ўсіх ба дай ста ды ях яе ды на міч на га фла
ры стыч на га жыц ця. Жыц ця, зда ва ла ся б, 
шчас лі ва га, ні кім не тур ба ва на га. Не тое, 
што на вон ка вых да ро гах, га рад скіх і між га
рад скіх, за лі ва ных бе то нам і ас фаль там ці 
за сып ва ных жві рам...

Гэ та спа чат ку, з бо ку Кры ні цы. Але 
з прыб лі жэн нем да Ка пі тан ш чы ны аду
хаў лен не гэ тым ле сам ідзе на рэз кі спад. 
Па каз ва юц ца вы со кія ел кі, па збаў ле ныя 
іго лак і шмат дзе ка ры. Хво рыя дрэ вы, за а
та ка ва ныя ка ра е да мі. Яны, дрэ вы, гнёз да
мі, быц цам лі ша я мі, па двац цацьтрыц цаць 
елак. Від гэ тых гнёз даў да во лі па ну ры, быц
цам бы лі гэ та фраг мен ты ней кай эка ла гіч
най ка таст ро фы. Маг чы ма, што так яно 
ёсць, а маг чы ма, што на ад ва рот. Наш жа 
су свет рэ ля тыў ны і роз ныя з’я вы ба чац ца 
пароз на му з роз ных пун к таў гле джан ня.

Гэ так жа мож на гля дзець і на тра ге дыю 
елач най гра ма ды Пуш чы. Мож на тую ма са
вую гі бель елак раз г ля даць як збяд нен не 

ляс но га ба гац ця на адзін від дрэў, як збяд
нен не пуш чан ска га кра я ві ду. Але мож на 
гэ ты пра цэс ба чыць інакш: мож на ел кі па
лі чыць ляс ным пу ста зел лем, шкод ным пра
віль на му вы гля ду ле су. Та му ата ку ка ра е
даў, з гэ та га пун к ту гле джан ня, мож на раз
г ля даць як са ні тар нае ўмя шаль ні цтва, як 
вы ся чэн не з ляс но га ар га ніз ма шкод най 
ткан кі, ляс ной пух лі ны. Як чыст ку. А чыст
ку мож на сум на аса цы я ваць шы рэй...

На гэ ты ма сі ра ва ны на лёт мож на гля
нуць і з ін ша га пун к ту гле джан ня. Ка ра е
ды ж кі ну лі ся на Пуш чу як ле ген дар ная, 
ка ра ю чая за фа ра о на вы гра хі са ран ча: 
„По дул силь ный ве тер, а за вет ром на ле
те ли на Еги пет пол чи ща са ран чи, сож рав 
всю зе лень вплоть до пос лед ней тра вин ки 
на зем ле еги пет ской” (Вы хад, 10:13). Хто 
ве дае, які мі гра ха мі наг ра шы ла пуш чан
ская зям ля. А мо жа не толь кі пуш чан ская? 
Ці пры сут насць у пры ро дзе ўся ля кіх заб ру
джан няў — не толь кі ду хо вых, як у біб лей
скім Егіп це — не ства ры ла ўмоў ка ра е дам 
ка рыс ных, а не ка рыс ных ел кам ды трох
паль цым дзят лам, якія — як ваў кі ліш нюю 
звя ры ну — аб мя жоў ва юць колькасць гэ
тых ел ка люб ных жуч коў?

На апош няе пы тан не Ві кі пе дыя да па
ма гае ад ка заць гэ так жа ад на знач на, як 
мі фіч ны дэль фій скі ара кул. „W na tu ral nych 
kom p lek sach leś nych kor nik dru karz jest uz-
na wa ny za „ga tu nek klu czo wy”, re gu lu ją cy 
dzia ła nie eko sys te mów i da ją cy moż li wość 
wys tę po wa nia licz nej gru py in nych ga tun ków. 
Je go spon ta nicz ne, li mi to wa ne przez wa run ki 
śro do wi ska gra dac je usu wa ją z drze wos ta-
nów os ła bio ne oka zy świer ka i są jed nym 
z czyn ni ków umoż li wia ją cych pow s ta wa nie 
luk w drze wos ta nach, co jest wa run kiem 
wys tę po wa nia w la sach ga tun ków świat ło lub-

nych i ter mo fi l nych. Na przyk ład w Pusz czy 
Bia ło wie skiej w drew nie mar t wych świer ków 
i w ko ry ta rzach lar wal nych kor ni ka dru ka rza 
roz wi ja się oko ło 100 ga tun ków chrząsz czy 
uz na wa nych za gi ną ce lub rzad kie. Wie le 
z nich pod le ga w Pol s ce och ro nie praw nej. 
Po pu lac je oma wia ne go chrząsz cza (зна чыць 
ка ра е да) sta no wią też ba zę po kar mo wą niek-
tó rych ga tun ków pta ków a je go ob fi  te wys tę-
po wa nie jest szcze gól nie waż ne dla dzię cio ła 
trój pal czas te go”. Але да лей: „Jest to je den 
z naj g roź niej szych szkod ni ków la sów gos po-
dar czych (ка ра ед). Przy ma so wym wys tę po-
wa niu ko lej no nad la tu ją ce gru py osob ni ków 
za sied la ją drze wa nie wy ka zu ją ce oz nak os ła-
bie nia. Ma to miej s ce przy bra ku hi gie ny la su, 
uta jo nym os ła bie niu drzew, któ rych re ak c je 
ob ron ne są za ha mo wa ne i w od po wied nich 
wa run kach ter micz nych (po wy żej 20°C w cza-
sie rój ki wio sen nej)”.

Бы ла згад ка пра тэр ма фі лію, як жа 
спры яль ную ка ра е дам. Клі мат наш цяп
лее, а зна чыць ка ра е ды мо гуць чуц ца jak 
u Pa na Bo ga za pie cem. Пры чы ны па цяп
лен ня клі ма ту так са ма ба чац ца з роз ных 
пун к таў гле джан ня. Ад ны клі ма то ла гі 
ба чаць гэ тае па цяп лен не як этап чар го ва
га стра тыг ра фіч на га пе ры я ду Зям лі і не 
пры да юць гэ тай з’я ве не бяс печ най афар
боў кі. Ін шыя аў та ры тэ ты сцвяр джа юць, 
што па цяп лен не клі ма ту з’яў ля ец ца „зас лу
гай” ча ла ве чай дзей нас ці — праз мер ным 
спаль ван нем нось бі таў энер гіі. Ды ел ка 
са ма па са бе зда ец ца не над та лю біць 
цяп ло — гэ та ж дрэ ва больш ха лод най клі
ма тыч най па ла сы. І ў су час ных тэр міч ных 
умо вах усе oka zy świer ka — што раз больш 
ас лаб ле ныя...

Як жа па ста віц ца да гэ тай з’я вы: ці не як 
ра та ваць сла бе ю чыя ел кі, ці даць во лю 

пры ро дзе, ка лі яна ідзе ў на прам ку тэр ма
філь на га аб ля сен ня Пуш чы? Та ды мо жа 
ў цал кам не да лё кай пер с пек ты ве Пуш чу 
зда мі ну юць цеп ла люб ныя паль мы?.. І стом
ле ным на шым ту тэй шым не трэ ба бу дзе 
ез дзіць у не бяс печ ныя егі пец кія ку рор ты... 
Не бяс печ ныя ад ма дэр най са ран чы...

Да ро га ад Кры ні цы ў Ка пі тан ш чы ну пра
ля гае це раз пры род ны за па вед нік Да лі на 
Вя ліч каў кі. Да вед нік аў тар ства Пяр та Бай
ко: „Ze zwie rząt mo że my tu nat ra fi ć na żub ra, 
wil ka, ry sia, bob ry, ła si cę, gro nos ta ja, smuż-
kę, wie wiór kę, za ją ca bie la ka, ry jów ki. Po za 
tym jest to ob szar, na któ rym moż na ob ser-
wo wać wie le cie ka wych ga tun ków pta ków”. 
Маг чы ма, што мож на іх па ба чыць, але га
лоў ным чы нам аба вяз ко ва па чуць кан цэрт 
ляс ной пту шы най ду шы. А вось пра дзі коў 
згад кі ня ма, а яны ж вель мі да бі ва юц ца 
та го, каб і пра іх не за бы ваць. Тут жа кры ні
цы і ба лот нае рэ чыш ча не вя лі кай Вя ліч каў
кі, а ў ба ло це не толь кі чэр ці во дзяц ца, але 
і ка лю жац ца дзі кі. А на ва коль ныя се на жа ці 
яны так зры лі, што ў не ка то рых мес цах 
не маг чы ма ўе хаць з сель ска гас па дар чай 
тэх ні кай і се на жа ці ста но вяц ца аб ла га мі. 
І з ка сою ця пе раш ня му па жы ло му на сель
ні цтву на шых вё сак не пад сі лу на се на жа
цях зма гац ца. А за аб ла гі ня ма еў ра са юз
ных дап лат — стра та. І на дзі коў нель га 
бра ка нье рыць — так са ма стра та...

Ра ні цай ад п раў ля ю ся са Ста ро га Ляў
ко ва ў на прам ку Гай наў кі, а дак лад ней 
— у На ва са ды. Не вя лі кі аў то бус амаль поў
ны, зай маю мес ца ў апош нім ра дзе. Гэ та 
вель мі доб рае мес ца, па са жыр ад чу вае 
ся бе там так, як у пар ку з ат рак цы ё на мі. 
Дзя ку ю чы на шым ас фаль тоў кам, па ста ян
на ін к ру ста ва ным што га до вым ла тан нем.

У На раў цы па са жы ры на бі ва юць аў то
бус біт ком, амаль да клад на так, як у 1970я 
ці 1980я га ды шмат люд нае та ды яш чэ на
сель ні цтва на бі ва ла аў то бу сы, якія ез дзі лі 
з на прам ку ця пе раш няй Ус ход няй сця ны. 
Гэ ты від тран с пар ту — біт ком на бі ты аў
то бус — амаль ужо звёў ся ў нас. Час ад 
ча су, ад нак, зда ра юц ца яш чэ та кія эн дэ міч
ныя вы пад кі.

У На ва са дах зла зіць з та го аў то бу са 
яш чэ двое па са жы раў, якія выб ра лі ся ў на
прам ку Бе ла сто ка. За вяз ва ец ца га вор ка 
і спа чат ку ка ры ста юц ца яны дзяр жаў ным 
срод кам вы каз ван ня ду мак. А па коль кі 
ў мя не ня ма ах во ты лі чыць іх ней кай на ва
лач чу, неў за ба ве і яны, як той біб лей скі 
Ва ла а маў „конь”, па чы на юць пра маў ляць 
на мо ве...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Кар цін кі з пуш чан скай глы бін кі
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Адзін з бацькоў беларускай дзяржаўнасці 

Івана Луцкевіча
http://krochymrazam.jimdo.com 135 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі па лі тыч ны і гра мад скі дзе яч, 
пуб лі цыст, ар хе о лаг, па чы наль нік бе ла ру
ска га на цы я наль на га ру ху Іван Луц ке віч 
на ра дзіў ся 9 чэр ве ня 1881 г. у Шаў лях 
(ця пер го рад Шаў ляй у Літ ве). Па хо дзіў 
са шля хет на га ро ду гер бу „На ві на” з сям’і 
ўдзель ні ка паў стан ня 1863 го да. Ра зам са 
сва ім бра там Ан то нам ста яў ля вы то каў 
на цы я наль на га бе ла ру ска га ста наў лен ня, 
якое паз ней бы ло наз ва на „на ша ніў скім пе
ры я дам”.

Іван Луц ке віч па чаў ву чо бу ў 1890 г. у Лі
баў скай гім на зіі (ця пер го рад Лі е пая, Лат вія). 
У 18971902 гг. на ву чаў ся ў Мен скай гім на зіі, 
ра зам з бра там за сна ваў там воль на лю бі вы 
гур ток. У 1905 г. скон чыў юры дыч ны фа куль
тэт Пе цяр бур г ска га ўні вер сі тэ та, па ра лель на 
ў 1902 г. — ма скоў скі ар хе а ла гіч ны ін сты тут. 
У 1903 г. стаў ад ным з зас на валь ні каў Бе ла
ру скай рэ ва лю цый най гра ма ды (паз ней шая 
наз ва — Бе ла ру ская са цы я лі стыч ная гра ма
да). За па лі тыч ную дзей насць у 1903 г. тра піў 
у аст рог. У 19041905 гг. пра цяг ваў ву чо бу 
ў Вен скім уні вер сі тэ це. Ак тыў на ўдзель ні чаў 
у рэ ва лю цый ных па дзе ях 1905 го да ў Мен
ску. Пад паг ро зай арыш ту вы е хаў у па чат ку 
1906 г. у Віль ню, дзе да 1908 г. быў на не ле
галь ным ста но віш чы.

Па вод ле іні цы я ты вы Іва на Луц ке ві ча 
ў Віль ні вы да ва лі ся бе ла ру скія га зе ты „На
ша до ля” і „На ша Ні ва”, ство ра ны бы лі кні га
вы да вец кія су пол кі „На ша ха та” (1908) і Бе
ла ру скае вы да вец кае та ва ры ства (1913), 
а ў 19161918 гг. вы хо дзі ла га зе та „Го ман”. 
У 19161920 гг. з яго іні цы я ты вы ў Віль ні ад
к ры ва ец ца Бе ла ру скі клуб, ва кол яко га гур
ту ец ца ама тар ская дра ма тыч ная дру жы на 
пад кі раў ні цтвам Фран ціш ка Алях но ві ча. 
У 1919 г. па вод ле іні цы я ты вы Іва на Луц ке
ві ча ў Віль ні ад бы ло ся ад к рыц цё пер шай 
бе ла ру скай гім на зіі, дзе ён вык ла даў кра яз
наў ства і бе ла ру саз наў ства.

Іван Луц ке віч вы сту паў за ад наў лен не 
ў Бе ла ру сі цар коў най уніі дзе ля яд нан ня 
рэ лі гій на га і гра мад скапа лі тыч на га ру хаў 
у адзі ным на цы я наль наад ра джэн скім пра
цэ се. Ён аў тар на ву ко вапуб лі цы стыч ных 
прац па гі сто рыі, ма ста цтве, кніж най куль
ту ры Бе ла ру сі. Аў тар апо вес ці „Дым і по
пел” — апі сан ня зной дзе най ім ру ка піс най 
кні гі бе ла ру скіх та та раў „АльКі таб” — пом
ні ка ста ра бе ла ру скай лі та ра ту ры XVI ст., 
які на пі са ны араб скай гра фі кай. Ак ра мя 
свай го проз віш ча пі саў так са ма пад псеў
да ні ма мі Ян Мі халь чык, На ша ні вец, Шчас
ны, Pa lis san der Нев.

Іван Луц ке віч — зма гар за не за леж ную 
Бе ла русь. Быў ад ным з пер шых, хто зра зу
меў не аб ход насць дзяр жаў най не за леж нас
ці Баць каў ш чы ны і ра зам з бра там Ан то нам 
стаў іні цы я та рам аб вяш чэн ня Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі.

У ка лек цы ях Іва на Луц ке ві ча бы лі рэд
кія эк с па на ты, якія паз ней ста лі ас но вай 
ство ра на га ў 1921 г. пер ша га Бе ла ру ска
га на цы я наль на га му зея ў Віль ні. Мак сім 
Баг да но віч за хоп ле на пі саў пра гэ тыя 
збо ры: „Гэ та ёсць фун да мент на ша га Ад
ра джэн ня”.

Луц ке вічста рэй шы цяж ка хва рэў на су
хо ты. Яго ка ха ная Юлі я на Мэн ке ў 1919 г. 
змаг ла за вез ці яго на ку рорт у поль скае 
За ка па нэ, але бы ло ўжо поз на. Па мёр 20 
жніў ня 1919 г. у За ка па ным (Поль ш ча). Ма
гі лу Іва на Луц ке ві ча вык рас лі лі з рэ ест раў 
прыб ліз на ў 1963 г. У 1991 г. бе ла стоц кі гі
сто рык Алег Ла ты шо нак пры вёз у Віль ню 
ўмоў ную жме ню зям лі. Сім ва ліч нае пе ра па
ха ван не Луц ке ві ча ад бы ло ся на ві лен скіх 
мо гіл ках Ро сы. У сён няш няй Бе ла ру сі ні 
Іван Луц ке віч, ні яго брат Ан тон, які згі нуў 
у са вец кім кан ц ла ге ры, не ўша на ва ныя ні
як.

vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пра куль тур ныя па дзеі 
ра сказ вае ды рэк тар 
ГАК Ан на НЕС ЦЯ РУК.
«Май скія су стрэ чы» гэ та ўжо трэ цяе па чар зе на ша ме

ра пры ем ства, якое ла дзім ра зам з Цэн т рам аду ка цыі і пра
мо цыі бе ла ру скай куль ту ры ў Шчы тах. Гэ тае ме ра пры ем
ства за ду маў Ігар Лу ка шук і доб ра яно ў нас ат ры ма ла ся. 
Сё ле та, у ня дзе лю 22 мая, саб ра ла ся шмат лі кая пуб лі ка. 
Пры е ха лі ка лек ты вы «Ба ла мут кі» з Бе ла сто ка, 
«Ля нок» і «Жэў жы кі» з Бель скаПад ляш ска га, «Ве
ра сы» з Чы жоў скай гмі ны ды «Ар ля не», «Ма лін кі», 
«Вэр вач кі» і мо ла дзе вая гру па «Фэр ма та» з Ор лі.

Мяр кую, што най важ ней шай вар тас цю су стрэч 
з’яў ля ец ца маг чы масць ар га ні за ван ня на мес цы ру
ка дзель ных і ма стац кіх май старкла саў для дзя цей. 
Ад бы ва ец ца так са ма ку лі нар ны кон курс на рэ гі я
наль ную стра ву. На шы гас па ды ні на рых та ва лі мя са 
ў шкля ным сло і ку, бу тэр б ро ды са свой скім хле бам, 
со ле ныя агур кі ды шмаль чык. А «Ва сі лёч кі» ме лі 
бус ла вы ла пы і са лод кія ру ле ці кі, спа да ры ня Ве ра 
спяк ла ка ра вай. Стра вы ацэнь ва ла ка мі сія, у якой 
скла дзе заў сё ды за про ша ны госць; сё ле та быў ім 
ды рэк тар шко лы з Пунь ска. Пас ля лю дзі мо гуць па
спра ба ваць тыя пра дук ты. Бы лі ўзна га ро ды — пры
бо ры, не аб ход ныя ў кух ні кож най гас па ды ні.

Бы лі так са ма пра ма цый ныя стэн ды, якія ўзба га ча лі 
ме ра пры ем ства. Ім п рэ за па ча ла ся а 14й га дзі не, а кон чы ла
ся ка ля 19й. Ме ра пры ем ства за пі са лі мы ў га да вы план пра
цы на ша га ася род ка. Най больш ак тыў ны мі на шы мі твор ца мі 
з’яў ля юц ца Воль га Нес ця рук, якая сё ле та зап рэ зен та ва ла 
вы шы ва ныя аб ру сы, руч ні кі і ма кат кі ды Крыс ці нія Гры га рук, 
якая вы кон вае вы ра бы з па пе ры ды ра кі ты. На ме ра пры ем

стве мож на бы ло па ба чыць 
роз ныя ка ля ро выя шэ дэў ры 
і хто ха цеў, мог іх ку піць. Па
спры я ла так са ма над вор’е, 

якое ў па ло ве вы ра шае пра пос пех пле нэр най па дзеі.
У дзей нас ці ар лян ска га ГАК ма ла пра бе лаў, вы хад

ных дзён. Вось 24 мая ў Гмін най біб лі я тэ цы ад быў ся мі
нікан цэрт пры све ча ны Дню ма ці. Пры е ха лі да нас дзе ці 
з бель скай му зыч най шко лы. Кож ная пры сут ная ма ма 
ат ры ма ла гваз дзі ку.

5 чэр ве ня ад бы ва ец ца ў нас цык ліч нае ме ра пры ем
ства з на го ды Дня дзі ця ці, якое на вед ва юць і баць кі. 
Сё ле та ўзба га цім яго фут боль ным тур ні рам ма ла дых ар
ля нят за ку бак вет ра э нер ге тыч най фір мы.

12 чэр ве ня ад бу дзец ца ў Ка ша лях фэст з цык ла «І тут 
жы вуць лю дзі», ла джа ны ра зам з бел му зе ем у Гай гаў цы. 
Ча му ў Ка ша лях? Бо да гэ туль там ні ко лі не ла дзі ла ся на
род нае свя та, а ка ша лёў цы пры хо дзі лі на фэ сты, ла джа
ныя ў су сед няй Ор лі. У мі ну лым го дзе та кі фэст ад быў ся 
ў Вуль цыВы га ноў скай.

У пер шай па ло ве лі пе ня ар га ні зу ем «Ка ні ку лы ў ар лян
скім ГАК». Бу дзе мно га дзя цей, бо ўжо за пі са ла ся ка ля 
паў сот кі. Бу дзе па ча ты ры га дзі ны за нят каў у дзень. Хар
ча ван не сва і мі сі ла мі.

Ча кае нас зу сім но вае ме ра пры ем ства «На мя жы», 
ла джа нае су поль на Ар лян скай і Чы жоў скай гмі на мі на 
спор т п ля цоў цы ў Мо ры. Бу дзе прэ зен та ва ны свой фаль
к лор, каб лю дзі фай на пра вя лі той ве чар.

Ці чу ла я пра ко ліш нія не па лад кі па між жы ха ра мі 
Кры вя тыч і Мо ра? Чу ла, але па ра жыць у зго дзе. Гэ та 
ўзя ло ся з бе жан ства. Жы ха ры Кры вя тыч у бе жан ства 
па да лі ся, а жы ха ры Мо ра аста лі ся. Ка лі кры вя тыц кія 
бе жан цы вяр та лі ся на род нае — як ра сказ ваў ка валь 
Фё дар Су лі ма — то ча ка лі іх пу стыя ха ты і мно га раз

бу ра на га. Лю дзі жаб ра ва лі ў ма ран і не ка то рыя 
ба чы лі ў іх свае рэ чы. З та го ча су пай ш лі зва ды. 
Паз ней, з ча сам, ка лі лю дзі ста лі раз жы вац ца, тое 
стаў лен не змя ні ла ся. Але ка лі ла дзі лі ся за ба вы, 
то не заў сё ды кан ча лі ся яны мір на. Але ця пер трэ
ба тое па мя няць, фэст мае гэ та му па спры яць, бо 
су пра цоў ні цтва гмін ідзе па спя хо ва, мы ўза ем на 
заў сё ды маг лі на ся бе раз ліч ваць. Ду маю, што ім п
рэ за бу дзе мець пра цяг у бу ду чы ні.

6 жніў ня за ві тае да нас тэ ат раль ны фе сты валь 
«Вэр тэп». 28 жніў ня ла дзім бе ла ру скі фэст «Ар лян
скія су стрэ чы», а ў каст рыч ні ку ча кае нас юбі лей 
70год дзя ка лек ты ву «Ар ля не»; з яго на го ды пла ну
ем вы пус ціць кам пактдыск з па мят ным аль бо мам.

Куль ту ра па він на так са ма вы хо дзіць да лю дзей, 
якія не ў змо зе пры ехаць. Пла ну ем па ез дзіць па 
свят лі цах. Ма ем мо ла дзе вую гру пу «Кор ні кі», якая 
прад стаў ляе даў нія аб ра ды; гру па з удзе лам Ве ры 

Ні чы па рук з Ма лін нік за ня ла дру гое мес ца на аг ля дзе 
тэ ат раль ных ка лек ты ваў у Лом жы. Прад стаў ля лі яны там 
вы вад з ха ты ма ла ду хі да шлю бу. 18 чэр ве ня па е дзем 
у Сто чакЛу коў скі на прэ стыж ны фе сты валь — Сей мік вя
ско вых тэ ат раль ных ка лек ты ваў.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Апош нім ча сам у Бе ла ру сі пра яў ля ец ца 
не ка то рая мо да на бе ла руш чы ну. У ас ноў
ным гэ та ты чыц ца гра мад ства, якое пас ля 
па дзей на Ук ра і не па ча ло на сіць ка шу лі 
з вы шы тым на цы я наль ным ар на мен там 
аль бо пра яў ляць ця гу да род най мо вы, за
піс ва ю чы ся на кур сы, кштал ту „Мо вы на
но ва”. Ула ды, якія два дзя сят кі га доў не да
ва лі хо ду бе ла ру скай мо ве ў паў ся дзён ны 
ўжы так, рап там па ча лі не зу сім зра зу ме
лыя кро кі ў суп раць лег лы бок, на пры клад, 
па вы веш ва юць біл бор ды з пе рак ла да мі 
са да ві ны ці га род ні ны з ру скай на бе ла ру
скую і сцвяр джэн ні з пы тан ня мі, як то „Ма
ма = мо ва. Лю біш ма му?”.

Зва жа ю чы на та кія ака ліч нас ці мож на 
сцвяр джаць, што ў бе ла ру скім гра мад стве 
ёсць за пат ра ба ва насць у бе ла ру скай мо
ве. Так са ма ёсць і жа дан не, каб сён няш ні 
мод ны трэнд пе раў т ва рыў ся ў ста лыя на
ма ган ні па яе раз віц ці і па шы рэн ні вы ка ры
стан ня ў што дзён ным жыц ці. Для гэ та га, 
зра зу ме ла, важ на, каб пабе ла ру ску ўме лі 
раз маў ляць і раз маў ля лі дзе ці, каб для іх бе
ла ру ская мо ва не бы ла ней кай за меж най.

Па ру га доў та му з’я ві ла ся ін фар ма
цыя, што ў Мін ску ўзнік баць коў скі клуб 
„Кро чым ра зам”. Яго ства ры лі лю дзі, якія 
за ці каў ле ны ў га да ван ні сва іх дзя цей на 
бе ла ру скай мо ве. Каб блі жэй па зна ёміц
ца з да ным клу бам, вар та на ве даць яго 
сайт у ін тэр нэ це, што мес ціц ца па ад ра се 
http://kro chym ra zam.jim do.com.

„Мы — не цэнтр ран ня га раз віц ця, мы 
— не дзі ця чы са док і, на ват, не мам чын фо
рум. Мы — баць кі, якія неш та ства ра юць 
для сва іх дзя цей улас ны мі на ма ган ня мі. 
Мы ста вім за да чу ства рыць агуль ную ба зу 
бе ла ру ска моў ных вы ха ваў чых і аду ка цый
ных ма тэ ры я лаў. Мы пра па ну ем ма ла дым 
баць кам раз ві ваць свае та лен ты і здоль
нас ці сва іх дзя цей. Мы ім к нем ся ска ра ціць 
час на по шу кі пат рэб най і вар тай ін фар ма

цыі, якая ці ка віць баць коў і дзя цей”, — рас
па вя да юць на га лоў най ста рон цы кро ча
чыя ра зам баць кі, пад к рэс лі ва ю чы, што 
іх клуб — гэ та пля цоў ка, дзе кож ны мо жа 
па дзя ліц ца сва і мі баць коў скі мі та лен та мі, 
знай с ці пап леч ні каў і рэ а лі за ваць свае за
ду мы.

Па коль кі сайт клу ба ство ра ны бяс п лат
на на плат фор ме Jim do, то, на ту раль на, 
ён да во лі прос цень кі і не змяш чае мно
ства аз даб лен няў, якія звы чай на пры сут
ні ча юць на су час ных ін тэр нэтста рон ках. 
Ра зам з тым, ат ры маць ас ноў ную ін фар ма
цыю пра клуб мож на, хоць яна аб наў ля ец
ца не над та рэ гу ляр на.

Усе вый с ці на руб ры кі сай та мес цяц ца 
ўвер се цэ ла га вы яў лен ня. Іх не над та мно
га — „Тэ ма тыч ныя тыд ні”, „Дзет кам ад 0 да 
2 га доў”, „Баць коў ская ста рон ка”, „Су стрэ
чы клу ба”, „Кан так ты” і „Су вязь”. Праў да, 
ні дзе ў тых руб ры ках мы не зной дзем зве
стак пра тых, хто гэ ты клуб ства рыў.

Згод на з ін фар ма цы яй, па да дзе най на 
сай це, ства ра ец ца ўра жан не, што не над
та па спя хо ва пай ш лі спра вы ў клу бе. Так, 
там прад стаў ле ны фо та рэ пар та жы толь кі 
з дзвюх су стрэч клу ба, якія ад бы лі ся яш чэ 
нап ры кан цы 2014 го да. Што бы ло по тым 
ця гам апош ніх паў та ра го да — не вя до ма. 
Ёсць толь кі адзі нае свед чан не ў ін тэр нэ
це, што клуб яш чэ жы вы. Праў да, для гэ
та га трэ ба за зір нуць на сайт фо та сту дыі 
FOR WARD Stu dio (http://for war d fo to.by), 
на ба зе якой пра хо дзяць яго су стрэ чы.

Ця пе раш ні стан сай та „Кро чым ра зам” 
з’яў ля ец ца свед чан нем та го, як мо жа зга
саць іні цы я ты ва па прыш чап лен ні бе ла
руш чы ны ма лым дзе цям. І гэ та на ту раль
на, бо сі стэ ма аду ка цыі не мо жа іс на ваць 
вы ключ на на ама тар скіх пам к нен нях на
ват са мых апан та ных той ці ін шай ідэ яй 
лю дзей.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

1. брат Мя фо дзія, 2. пра ём з па ро гам, 
3. бла зен, ар ле кін, 4. са ла мя ны эле мент 
стра хі, 5. па він насць, 6. ра зам з ду шою, 7. 
муд ры ча ла век, 8. та нец з ... пер са на лу і шо
стай но ты га мы.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча
ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — 
бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца 
да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ра шэн ні, 
бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 21 ну ма ра
Вал, за ла, ко мі, ку лон, не ба, ніць, пу га.
Ра шэн не: З пак ло ну га ла ва не ба ліць 

ні ко му.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне 

Дэм’я нюк з БельскаПадляшскага.

Ма ёй на стаў ні цы 
Га ле не Пань ко-Кар по віч
у Ста год дзе з дня на ра джэн ня

Бы лі мы над та ма ла ды мі
У па ва ен ным со рак пя тым
І сён ня ма ем за пля чы ма
Гад коў пра жы тых мна га ва та.

Па ні на стаў ні цай адзі най
На шае гай наў скае шко лы.
Вуч нёў ская мая па він насць
Ад зна чыць слаў ны дзень вяс но вы.

Жа даю Па ні шчас ця мно га,
Зда роўя, го дзі каў без лі ку.
Хай споў няц ца ўсе ла скі Бо га,
Які нас да жыц ця пак лі каў.

Бе ла сток, 26 мая 2016 г.
Вік тар ШВЕД

Віншуем 
спадарыню 
Галену Панько-
Карповіч
са Стагоддзем !

(22.03. — 20.04.) 11-14.06. бу дзе го ра ча 
ў па ры. Не стаў уся го на ад ну кар ту. Увесь ме-
сяц ты пры му ша ны да ня лёг кіх ра шэн няў, на пра-
цы так са ма (ла яль насць да ка лег ці па вы шэн не, 
асаб лі ва да 15.06.; доб рым хо дам мо гуць быць 
уцё кі ўпе рад 12-16.06. мо жаш пай с ці на но вую 
пра цу). Будзь цяр п лі вы і ўстой лі вы. Уда лыя па да-
рож жы і кам па ней скія су стрэ чы. 13.06. ад чу еш, 
быц цам та бе з пля чэй зня лі вя лі кі ця жар.

(21.04. — 21.05.) Мо жаш шмат за ра біць або 
вый г раць! Спра цуе так са ма твая ін ту і цыя, так 
што ў чэр ве ні бу дзеш «за лі чаць» пос пех за пос-
пе хам. За бу дзеш усё бла гое што бы ло ў па ры. 
Але 11-15.06. маг чы мая ў не чым па ра за — на-
ступ ным ра зам удас ца! Ка лі па чы на еш но вую 
пра цу, не дай ся бе ўцяг нуць у ней кую ін т ры гу.

(22.05. — 22.06.) Да 17.06. мо жаш па ла дзіць 
спра вы з пар т нё рам. 15.06. мо жа здзей с ніц ца 
твая най боль шая пра га. Сон ца па фар буе тваё 
жыц цё і праб ле мы мі нуць. Не ся дзі до ма ці ў офі-
се — едзь на абу чэн ні, кан фе рэн цыі, па шы рай 
кан так ты. Ад 18.06. спры ян не ў трап ных па куп-
ках і ін ве сты цы ях.

(23.06. — 23.07.) Не будзь каз лом ад пуш чэн-
ня, не па га джай ся на ўсё, ча го ад ця бе пат ра бу-
юць, ка жы што ду ма еш, не бой ся, што пад па-
дзеш шэ фу. Мо жаш на ват уз на ча ліць ка лек тыў. 
Не пра ва ронь важ ных ін фар ма цый. 12.06. 
афор міш ва ўста но вах спра вы, якія про ста не-
маг чы ма адо лець. 17.06. бу дзеш мець больш ад-
ва гі пры ра шэн нях — ры зы ка аку піц ца. Ад 18.06. 
вя лі кія пос пе хі і па пу ляр насць.

(24.07. — 23.08.) 12-16.09. удас ца та бе пар-
ваць з ру ці най і ў пра фе сіі, і ў па чуц цях. Ра дас-
нае ажыў лен не асаб лі ва ў ад но сі нах з людзь мі. 
Бу дзеш ка ра лём у кам па ніі! Але ка лі па чу еш па-
ру слоў кры ты кі, пры мі гэ та да сэр ца і абя цай 
па ляп шэн не. Ка лі ма еш свой біз нес, па ду май аб 
тым, каб увай с ці ў ней кую су пол ку — ад 14.06. 
(да 30.06.) бу дуць да ця бе іс ці лю дзі з гра шы ма, 
га то выя за ін ве ста ваць у твае за ду мы. Іль вы, шу-
ка ю чыя пра цу, пас ля 13.06. ат ры ма юць ці ка вую 
пра па но ву ад зна ё мых.

(24.08. — 23.09.) Па я вяц ца доў га ча ка ныя на-
го ды. Пас ля 13.06. скок у кар’ е ры. На вя дзец ца 
лад у па чуц цях, і маг чы мае са мае важ нае ра шэн-
не. У Дзе ваў у па рах мі лыя хві лі ны поў ныя лю-
бо ві і бліз кас ці. На пра цы мно га ра бо ты — вы ка-
жаш ся пра ца ві тас цю, сум лен нас цю і твор чым 
па ды хо дам. Цеш ся пры ро дай. Не ся дай на ні я-
кую ды е ту і хат нюю ку ра цыю!

(24.09. — 23.10.) Час за ду мы над жыц цём, але 
не ад маў ляй ся ад дзе ян няў! Удас ца спа лу чыць хат-
нія і пра цоў ныя аба вяз кі, але не ля нуй ся і не зне-
ах воч вай ся — та ды ўвесь чэр вень бу дзе ўда лым. 
Да цэ ніш ся мей ныя су вя зі і зра зу ме еш ры ту а лы. 
Гро шай не тры май у шкар пэт цы, ін ве стуй. Доб-
ра вы сы пай ся, ад маў ляй ся ад муч ных страў.

(24.10. — 22.11.) Ка лі ты адзі но кі, ма еш шан-
цы па зна ёміц ца з кім сь ці пры ця галь ным, а най-
боль шае «бран не» бу дзеш мець ад 18.06. На 
сва ёй да ро зе суст рэ неш шмат ці ка вых лю дзей, 
з які мі вар та па сяб ра ваць. На пра цы не азі рай-
ся на ін шых, не рас ста вай ся з ка лян дар чы кам 
11-18.06., піль нуй да таў су стрэч, ра хун каў, да-
ку мен таў. Ка лі шу ка еш пра цу, тва ім ко зы рам 
бу дуць ве ды і мо вы (вар та ад с вя жыць па мяць). 
Уме ла гас па да руй ча сам і гра шы ма.

(23.11. — 22.12.) Не пад да вай ся бла гім наст-
ро ям, раз ліч вай на сяб роў. І сам ты бу дзеш су-
ця шаль ні кам і ме ды я та рам. За сту кай у дзве ры 
шэ фа па сваё па вы шэн не. Кі руй ся хут чэй ро зу-
мам, чым ін ту і цы яй. З 14.06. уда чы ў пра фе сіі 
і доб рыя пры быт кі. Але аба вяз ко ва піль нуй усіх 
ап лат, каб не су стрэц ца з ін ка са та рам даў гоў!

(23.12. — 20.01.) Ні чо га не вы ра шай пад 
уп лы вам ім пуль су. Раз ві та еш ся з са мот ны мі ве ча-
ра мі — па я вяц ца твае но выя па клон ні кі. У спа ра-
ва ных Ка зя ро гаў спро бы сіл, дык не шка дуй сва-
ёй па ла він цы пах вал і кам п лі мен таў, рас пеш ч вай 
яе. Піль нуй сва іх спраў на пра цы. Пас ля 14.06. 
вар та вяр нуц ца да ста рых за дум і ра ней шых 
пра па ноў і аб ду маць іх яш чэ раз — у но вых ака-
ліч нас цях мо гуць быць вель мі ка рыс ны мі.

(21.01. — 19.02.) 11-17.06. вык лі чаш доб рае 
ўра жан не на шэ фе або важ ным клі ен це. Ва да леі 
з дру гой і трэ цяй дэ ка ды мо гуць тра піць у мес ца, 
дзе ў вы ні ку нез вы чай ных су па дзен няў на ла дзяць 
ці ка выя і ін т ры гу ю чыя зна ём ствы. Эма цы я наль-
ныя нап ру гі раз г ру зі фі зіч ны мі за нят ка мі.

(20.02. — 21.03.) Эк за ме ны най лепш паз да-
вай да 12.06. Маг чы мыя па мыл кі, але ўпа дзеш 
на ча ты ры ла пы — ня ма ча го тра ціць нер вы. Ка лі 
на пат ка еш пе раш ко ды, не фар сі руй ні чо га сі-
лай. Флір ту ю чыя Ры бы мо гуць спа дзя вац ца сур’-
ёз ных пра па ноў. На пра цы ты без за ган ны, дзя ку-
ю чы ча му мо жаш ат ры маць но выя пра па но вы 
(пры мі іх), а ка лі за ста неш ся на ста рым мес цы, 
не дай ся бе па га няць і ўцяг вац ца ў са пер ні цтва. 
На ра бо це па вы ша ная ак тыў насць.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

На зло ме траў ня і чэр ве
ня (26.051.06) ад зна ча ец ца 
Еў ра пей скі ты дзень спор ту, 
у рам ках яко га ар га ні зу ец ца 
Спар тыў ны тур нір га ра доў 
і гмін. У гэ тым го дзе ад зна чаў
ся VIII вы пуск тыд ня спор ту 
і ХХІІ вы пуск тур ні ру га ра доў 
і гмін. Ча ром хаў ская гмі на 
што год ак тыў на ўдзель ні чае 
ў гэ тай спар тыў най па дзеі. 
Най боль шай за ці каў ле нас цю 
ка ры ста ец ца Тур нір за ку бак вой та гмі
ны. Сё ле та тур нір ад быў ся ў доў гі ўікэнд 
— 27 траў ня. Спа бор ні цтвы пра хо дзі лі 
ў дзвюх дыс цып лі нах: фут бо ле і пе ра цяг
ван ні ка на та. Не бы ло за яў ад ва лей боль
ных ка манд (у мі ну лым го дзе ўдзель ні ча лі 
жа но чыя ка ман ды). Спа бор ні цтвы пра хо
дзі лі на спар тыў най пля цоў цы „Ор лік”. 
У фут бо ле зма га ла ся сем ка манд, а ў пе
ра цяг ван ні ка на та — ча ты ры. Па пра ві лах 
кож ная ка ман да зма га ла ся з кож най. 

У кан чат ко вым вы ні ку ў фут бо ле пе ра
маг ла ка ман да „Ка ле я жа” і ат ры ма ла 
ку бак вой та. Чар го выя мес цы за ня лі: 
2 — Па гра ніч ная ахо ва, 3 — „Ко ко юм
бо”, 4 — Рым скака та ліц кая па ра фія, 
5 — ОСП Ча ром ха, 6 — Пра ва слаў ная 
па ра фія, 7 — На сы чаль ня.

У пе ра цяг ван ні ка на та пе ра маг ла ка
ман да Гмін най уп ра вы; 2 мес ца за ня ла 
ка ман да ОСП Ча ром ха, 3 — Ор лік, 4 
— На сы чаль ня.

Пе ра мож ным ка ман дам (ад 1 да 3 мес ца) 
бы лі ўру ча ны куб кі вой та гмі ны. Астат нія ат ры
ма лі га на ро выя гра ма ты за ўдзел у тур ні ры. 
За ці каў ле насць ме рап ры ем ствам бы ла па
мяр коў ная, хоць эмо цый як спар т с ме нам, так 
і ба лель ш чы кам — хоць ад баў ляй!

Вар та ад зна чыць, што спар тыў ны тур
нір за ку бак вой та пра хо дзіў пад наг ля дам 
апе ку на Ор лі ка Ірэ ны Паш коў скай ды пры 
пад т рым цы вой та Мі ха ла Вруб леў ска га, стар
шы ні Ра ды гмі ны Сяр гея Смы ка, сак ра та ра 
Гмін най уп ра вы Ма рыі Іва нюк і ко ла вер ных 
ча ром хаў скіх ба лель ш чы каў.

vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА
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У па ле скай глы бін цы (46)Ш
час це, што ў па ле скай ста лі цы 
біз не су і сек су Ка ме ніКа шыр
скім бан ка ма ты ад мо ві лі ся 
вы да ваць гро шы. Паў сюд на 

выс вят ля ла ся ад но па ве дам лен не: банк 
не аб слу гоў вае ва шай кар ты! Інакш, мы 
ра ску пі лі б усе ча ра дзей ныя та ва ры цёт
кі Ні ны. Жан чы на пры ва бі ла да ся бе выг
ля дам. У нас пра та кіх цё так ка жуць, што 
яны свой скай га доў лі.

А мо жа штось на шап та ла, пры ча ра
ва ла.

Яе ба лот наляс ны та вар, вык ла дзе ны 
на не вы со кім пад мур ку, меў да па маг чы 
на ўсе ба ляч кі. Ся род ба на наў і ман да
ры наў, якіх пра да ва лі на су сед ніх пры
лаў ках, дзі вос ныя бэт кі і зёл кі цёт кі Ні ны 
яві лі ся ла каль ным ра ры тэ там і рэ лік там 
пля мен назбі раль ніц кай куль ту ры. Ган д
ляр ка да бы ла з па ке та сох лы грыб, які 
на па мі наў мі ні я цюр ны, скла дзе ны па ра
сон, з доў гай бе лай нож кай. На пер шы 
по гляд гэ та бы ла ат рут ная воў чая бэт ка.

— Гэ ты гры бок на рэ гу ля цыю кі шак, 
— за я ві ла дзе ла ві та Ні на. — Яго трэ ба 
за ліць са ма гон кай, па ста віць у цём ным, 
ха лод ным мес цы і па ча каць дзе вяць 
дзён, аж зро біц ца на стой ка. Ля кар
ства трэ ба піць ас ця рож на, тры кроп лі 
ў дзень. Пас ля трох тыд няў, кіш кі пач
нуць нар маль на пра ца ваць, вер нец ца 
смак і ах вот на на гэ тыя спра вы...

У якас ці ўзбу джаль на га срод ку Ні на 
пра па на ва ла яш чэ све жыя смар ч кі.

— Пе рад тым як сас ма жыць, іх трэ ба 
ад ва рыць у кі пе ні.

Як дзей ні ча юць ры жыя бэт кі, па доб
ныя на мозг баб ра?

Каб пат лу ма чыць ін тым ныя спра вы, Ні
на па ка ры ста ла ся сель ска гас па дар чай 
па э ты кай:

— Ка лі на кар міць імі му жы ка, то цэ лы 
дзень га раць ка нём по ле бу дзе... Не пра
зя вай це, мі лыя, куп ляй це! Дзе сяць гры
вень за шту ку!

* * *
Па ез д ка ў су сед нюю Ук ра і ну гэ та 

не толь кі ван д роў ка па раз гай да ных 
ас фаль тоў ках, гэ та яш чэ ван д роў ка ў ча
се. Ва кол мя стэ чак і вё сак па на ваў зрух 
як у му раш ні ку вяс ною. Лю дзі без ні я кіх 
еў рап ра ек таў вяр ну лі ся да тра ды цый ных 
за нят каў. Яны раст ра са лі гной, ара лі 
і са дзі лі буль бу, раз бі ва лі ага ро ды, се я лі 
грэч ку і бу ра кі...

У на ва кол лі Ка ме няКа шыр ска га ўсё 
вы гля да ла яш чэ больш праў дзі ва. Ля 
ся ла За рэч ча, што ма ляў ні ча цяг ну ла ся 
паўз ме ан д рычны бе раг ра кі Тур’і, па на
ва ла як ні дзе вяс но вае ажыў лен не. На 
све жым му ра гу пас ві лі ся ка ро вы, за які мі 
ха дзі лі дзве ма ла дзі цы з ка ла мі. Усю ды, 
дзе не глянь, уз ні ка лі но выя па лет кі. Лю
дзі вы дзі ра лі іх ле су і здзі чэ лым ба ло там 
з за сох лым трыс ня гом і ча ро там. Пах 
тар фя но га по ля, гною і све жа га вер ба
ло зу раз но сіў ся ў па вет ры і пры ем на 
ка зы таў ноз д ры. За плу гам, які цяг нуў 
конь або ста ры трак тар, ха дзі лі жан чы ны 
і дзе ці, а за імі бус лы, кні гаў кі, мар скія 
чай кі... Час ад ча су дзі кае пта ства пад ры
ва ла ся ў па вет ра і з пра ніз лі вым кры кам 
кру жы ла над га ло ва мі ра бот ні каў. Для ча
ла ве ка звон ку воб раз зда ваў ся іды лі яй, 
ад нак не для мяс цо вых. Лю дзі за ка ці лі 
ру ка вы, каб не га ла даць. Сель ска гас па
дар чай ма бі лі за цыі спры я ла дзяр жа ва. 
Кож ная сям’я, якая жа да ла па са дзіць за
гон буль бы або па се яць грэч ку, бяс п лат
на ат ры ма ла ка ва лак за пуш ча най зям лі. 
Усё апош няе, за раць, аб се яць, вы рас
ціць і саб раць плён, трэ ба зра біць сва і мі 
сі ла мі і най час цей сва і мі ру ка мі. Неш та 
та кое як еў ра дап ла ты да гек та ра, якія 
ат рым лі вае наш зем ля роб, тут зда ва лі ся 
за ла той каз кай. Ад нак лю дзі не на ра ка
лі. Мы на зі ра лі, як за ра чан скія му жы кі 
з на ту раль най сва бо дай па на ва лі над ка
нём і плу гам. Услед ім сла лі ся роў ныя, як 
пад лі ней ку, за го ны.

* * *
Ся род ле ка вых грыб коў Ні на пра па на

ва ла яш чэ сох лую ча гу, якая вы рас ла на 
ма ла дой бя роз цы.

— Гэ та так са ма лек на гэ тыя спра вы? 
— спы та лі мы.

— На ка ма роў і мош ку, — ад ка за ла 
дзе ла ві та ган д ляр ка. — Ве да е це, што 

та кое мош ка? Чор та вае на сен не, не ска
жаш іна чай. Кры ва жэр ныя на ся ко мыя, 
якія за я дуць ка ро ву, ка лі тая заб лу дзіц ца 
ў ім шар.

З да па мо гай пад па ле най ча гі, ад 
якой ідзе гор каяда ві ты дым, ту зем цы 
вы га ня юць ка ма роў, мух і мош ку з ха ты 
і гас па дар чых бу дын каў. Ад іх ня ма ра
тун ку ле там, асаб лі ва ка лі хто жы ве пры 
ва дзе. Ні на рас х ва лі ла яш чэ ат рут ны 
„ба гон нік”, ба лот нае дух мя нае зел ле, 
з да па мо гай яко га мож на з ша фы праг
наць моль.

Пас ля прый ш ла чар га на су ша ныя 
яга ды ара бі ны, яга ды ка лі ны, якія ў нас 
лі чаць ат рут ны мі. Ган д ляр ка па ра і ла 
за ліць іх са ма гон кай і па ча каць, па куль 
ат ры ма ец ца чыр во ная на стой ка.

— А на што яна да па ма гае? — да пыт
ва лі ся мы.

— На ўсё!
На свой ска ара мат ным пры лаў ку Ні ны 

не маг ло абыс ці ся без сы рой жу ра ві ны. 
Жан чы на на сы па ла нам у ру кі кіс лых яга
дак і за га да ла ча ста вац ца. Ды са ма, каб 

да даць сме лас ці так не аб ход най у сма ка
ван ні пра дук таў пер ша быт най кух ні, быц
цам птуш ка праг лы ну ла не каль кі яга дак 
і ве се ла за са ка та ла:

— Ад іх сі ла і чыр во ныя шчо кі!
Як ака за ла ся, усе та ва ры ган д ляр ка 

саб ра ла сва і мі ру ка мі ў ле се і на ба ло це. 
Ці не стам ляе яе пра ца, да лё кія ван д роў
кі па ле се?

— А як жа жыць не ра біў шы, — здзіў
ля ец ца пен сі я нер ка, — да грэх, каб 
столь кі даб ра змар на ва ла ся ў ле се.

* * *
Па да ро зе мы на зі ра лі су час ны і менш 

прак тыч ны ра ман па ле шу ка з ле сам. 
Амаль пры кож ным ся ле ў ле се ста я лі 
но выя бя сед кі, тобок сто лі кі пад да хам, 
прыз на ча ныя для ад па чын ку. Ва кол вог
ніш чаў вы седж ва ла хма ра мо ла дзі, ды
ме лі шаш лы кі. Па да ро зе су стра ка лі ся 
за ка ха ныя па рач кі. У ру ках дзе вак від не
лі бу ке ты ляс ных ане мо наў. У на ва кол лі 
Ка ме няКа шыр ска га як ні дзе — дзі кі, 
пры го жы лес.

Пра гэ ты ку ток пі саў эміг рант Фран
ці шак Віс ла вух у кні зе „Рэ ха Па лес ся”. 
Куль та вая кні га, пра сяк ну тая па лы мя най 
лю боўю да па ле скіх ба лот і ля соў, бы ла 
вы да дзе на ў 1979 го дзе ў Лон да не.

З пер с пек ты вы са май су час най еў ра
пей скай ста лі цы сум і на сталь гія зда ва лі ся 
яш чэ больш да куч лі вы мі. Аў тар, ма стак 
і вай ско вец, ро дам з Пяр ко ві чаў не па да
лёк Пін ска, шмат мес ца і ўва гі ад дае лю
дзям пуш чы: лес ні кам, еге рам, за гон ш чы
кам, па ляў ні чым. Ся род ге ро яў апы нуў ся 
і эміг рант ад Ка ме няКа шыр ска га:

„... Ад ной чы ў ру кі пат ра пі лі лі сты ад-
на го га ё ва га ад Ка ме ня-Ка шыр ска га. 
Той га ё вы ат ры маў па са ду ў дзяр жаў ных 
ля сах Но вай Зе лан дыі, пра ца ваў там так-
са ма еге рам. У яго бы лі ідэ аль ныя ўмо вы 
пра цы, жыў з сям’ ёй у ле се, зай маў ся 
ра бо тай, якую лю біў і ве даў — ён ад ст-
рэль ваў дзі кіх ка ба ноў і коз (якія ніш чы лі 
лес) і за гэ та яму пла ці лі гро шы, а мя са 
і шку ры ён мог за тры маць са бе, так што 
жы ло ся яму зу сім ня дрэн на. У лі стах ён 
ад нак усё ўспа мі нае па ле скія ля сы, ма-
рыць, каб да іх вяр нуц ца. Бо там для яго 
„леп шае па вет ра і там бы лі ваў кі, якіх ня-
ма ў Но вай Зе лан дыі”.

Гэ тая ад веч ная пры вя за насць да 
сва іх ля соў і сва ёй пра фе сіі бы ла ха рак-
тэр най для тых лю дзей. Без да рож жы 
ляс ных аб ша раў аба ра ня лі іх пе рад чу-
жы мі ўплы ва мі, там за ха ва лі ся ад веч ныя 
тра ды цыі і звы чаі. Су ма ва лі най больш 
па сва ім ле се і жы лі ўспа мі на мі аб ім. Не 
ва бі лі іх но выя, леп шыя і больш ка ла рыт-
ныя ўмо вы жыц ця...”.

Пер ша быт ная ча роў насць пуш чы для 
нас аб’ я ві ла ся ў асо бе цёт кі Ні ны і яе 
ча ра дзей ных ле каў на ўсе ба ляч кі. Жан
чы на ві да воч на ак ры я ла. Ка лі пас ля га
дзі ны мы па кі да лі ры нак, цёт ка даг на ла 
нас на ву лі цы, каб па да рыць яш чэ ней кі 
пу чэ чак ба лот на га зел ля. Яно ме ла да
па маг чы на пас пя хо вае пе ра ся чэн не мя
жы! Мы, вя до ма, пра іг на ра ва лі па ра ды, 
та му па меж ныя і мыт ныя служ бы тры ма лі 
нас на мя жы як ні ко лі доў га, больш за ча
ты ры га дзі ны. Ма гія зё лак дзей ні ча ла па 
ўкра ін скім і поль скім ба ках...

(пра цяг бу дзе)
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