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Апошнія сведкіè3

З выцінанкай...è5

Сягоння юбілей у вас! — адзначаў 
у адмысловай песні старэйшы спявацкі 
калектыў Гарадка і Беласточчыны «Расс
пяваны Гарадок» на юбілейным бенефісе 
«Асенняга ліста» (20годдзе) і капэлы «Ху
тар» (15годдзе). У Гмінным цэнтры культу
ры ў Гарадку ў суботу 4 чэрвеня ўрачыста 
адсвяткавалі юбілеі гэтых яркіх падляшскіх 
беларускіх музычных калектываў. Абодва 
яны сталі маркай беларускай нацыяналь
най меншасці не толькі на Гарадоцкай зям
лі, але і ва ўсёй Польшчы і нават за мяжой 
краіны. Падчас бенефісу ўдзельнікі гуртоў 
прымалі віншаванні і пажаданні ад прад
стаўнікоў мясцовых і суседніх улад, дзеячаў 
культуры і асветы, маладзейшых калег ды 
шматлюдна сабраных слухачоў. У прагра
ме была мастацкая прэзентацыя няўрым
слівых, хоць пасівелых юбіляраў, выступы 
запрошаных гасцей і калег па творчасці 
з гміны і калектыву „Верасы» з Вілінава 
Мельніцкай гміны.

— Яшчэ столькі ж гадоў, а можа і больш, 
спявайце нам, мы вас любім! — віншаваў 
усхваляваных дырэктар Гміннага ЦК у Га
радку — Дома культуры імя Кастуся Калі
ноўскага Юрка Астапчук. — Дваццаць 
гадоў пражыць з песняй, каб гэты калектыў 
існаваў — гэта вельмі цяжкая праца! Таму 
яшчэ большы гэты юбілей сёння, бо мы 
ведаем як гэтыя асобы павінны былі цяжка 
працаваць, каб дайсці да такой гадавіны.

Лідар капэлы «Хутар» Янка Карповіч:
— Каб здароўе толькі, як той казаў, не 

падвяло. Плануем таксама ўзбагаціць, уп
рыгожыць выкананне нашых беларускіх 
песень. Будзем старацца, каб беларуская 
культура квітнела надалей і ішла ў добрым 
напрамку.

Калектыў «Асенні ліст» узнік быў у каст
рычніку 1996 года і неўзабаве меў сваё 
першае выступленне падчас Гміннага дня 
сеніёра. Таму што ад пачатку спяваюць у ім 
перш за ўсё старэйшыя гарадчане. Калек
тыў дзейнічае пры ГЦК у Гарадку і лічыцца 
рэпрэзентацыйным гарадоцкім калектывам 
Гарадоцкага аддзела Польскага саюза 
пенсіянераў. Назву «Асенні ліст» запрапа
навала Яўгіння Матыс, якая стала хроснай 
матулькай калектыву. Яго першым музыч
ным інструктарам стаў Ян Карповіч. У цяпе
рашні час інструктарам калектыву з’яўля
ецца Генадзь Шэмет, прафесійны музыка 
— кампазітар і баяніст, выпускнік мінскай 
кансерваторыі, былы музычны кіраўнік 
Тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску. Апра
цоўвае ён музычныя аранжыроўкі твораў, 
якія спявае калектыў, скампанаваў таксама 
яго гімн на словы памерлага ўжо сябра 
калектыву Уладзіміра Сахарчука. У склад 
ансамбля цяпер уваходзяць: Лёля (Галена) 
Бура — кіраўнік, Ірэна Буцько, Зінаіда Ха
ружая, Марыя Госцік, Надзея Лапінская, 
Ірэна Супрановіч, Вольга Савіцкая, Марыя 
Сіўкоўская і Міраслава Антановіч. У 2014 
годзе ансамбль атрымаў новыя беларускія 
народныя строі, дзякуючы датацыі міністра 
адміністрацыі і лічбавізацыі.

— Вельмі дапамагаў нам у нашым выгля
дзе дырэктар Юрка Хмялеўскі, які заўсёды 
дбаў, каб мы, як прадстаўнічы калектыў 
ГЦК, добра прэзентаваліся. Дзякуючы яму 
маем гожыя боцікі, — тупае ножкай у чыр
воным скураным зграбным казачку Мірас
лава Антановіч, якая кожнай каляжанцы 
выканала па беларускім узоры фартушкі 
на сцэну — кожны іншы. Яна тут спявае 
дзесяць гадоў. — Намовіла мяне выступаць 
Лёля Бура, і я доўгі час была наймалодшай 
спявачкай. Многа асоб тады адыходзіла, 
былі старэйшыя, засталося было толькі не
калькі чалавек. Лёля Бурова кажа: «Мірка, 

прыходзь спяваць». От, можа прыйду, за
бачу, як буду пасаваць вам... І раз пайшла, 
другі... Спадабалася. І больш за дзесяць 
гадоў спяваю разам. А цяпер мы з Лёляй 
найстарэйшыя! Спяваем песенькі польскія, 
рускія, беларускія і ўкраінскія, бо ездзілі так
сама на фэсты ўкраінскай песні. Генадзь 
нам песні прапануе, але і самі хто якую 
песню прынясе, бо спадабалася — тое і ву
чымся, і спяваем. Я вышывала строі і для 
«Хутара», а гэтыя фартушкі для сябровак 
толькі «ўжычыла» на выступленні, і да здым
каў. Фартушкі больш зрабіла як рэкламу, 
па ўзорніку старадаўніх ручнікоў Аліны 
Дэмбоўскай. Вышыла кожны іншы, больш 
за дзесяць іх і кожны мае іншыя брэжкі. 
Дзісь убачыце!.. А я планую нават у сябе, 
у цяперашняй летняй кухні, музейчык зра
біць, з народнымі вырабамі. Вышываю я ад 
малое... Ой, людкове, як той час хутка прай
шоў! Выступаем усюды, не шкадуючы свай
го часу. І дажынкі, і купальночкі, і калядкі, 
і фэсты з фестывалямі...

Капэла «Хутар» узнікла ў 2002 г. Ра
ней яе члены выступалі разам з „Асеннім 
лістом”, але вырашылі стварыць асобны 
вакальнаінструментальны калектыў. Ад 
пачатку яго музычным кіраўніком з’яўляўся 
Віктар Леанкевіч. Апрача яго ў капэле ігра
лі і спявалі: Ірэна і Ян Карповічы, Галіна Ра
дэль, Францішак Апановіч, Вінцэнт Фідзюке
віч і Ян Лісоўскі, зараз з імі яшчэ выступае 
гітарыст і вакаліст Грышка Карповіч, член 
таксама іншых беларускіх гуртоў. У сваім 
рэпертуары капэла „Хутар” найбольш пе
сень мае пабеларуску, спявае таксама 
папольску, паруску і паўкраінску. Гурт 
выступае на ўсіх мерапрыемствах, ладжа
ных Гмінным цэнтрам культуры ў Гарадку, 
часта таксама канцэртуе на выездах. Ан
самбль узнік на базісе раней існуючых гур
тоў «Градзяне» (19711982) i „Гарадоцкія 
калакольчыкі» (19832003).

— Гэтыя гурты былі вельмі папулярнымі, 
— удакладняе Янка Карповіч. — Ігралі на 
фэстах і вечарынах з нагоды дзяржаўных 
і іншых свят. Пры іх удзеле адбываліся 
таксама буйныя вясковыя танцы і вяселлі. 
Ансамблі бралі прыклад з вядомых поль
скіх бігбітавых ансамбляў, як «Czerwone 
Gitary», «NiebieskoCzarni», «Enigmatic». Ан
самбль у цяперашнім складзе выспеўвае 
«фрывольныя», народныя і бяседныя песні 
на розных славянскіх мовах. Пятнаццаць 
гадоў я з «Хутарам», раней таксама, больш 
за сорак гадоў я тут спяваю... Чалавек ста

рэе, часам голас нікне. Мы цяпер рашылі 
крыху памаладзець, вярнуцца да тых 
песень, якія мы па забавах ігралі. Падштур
хнула нас, каб зрабіць такі больш вакаль
наінструментальны гурт. Не сам вакал пад 
адзін акардэон, а ўзбагаціць інструментамі. 
Так дайшла нам мандалінка, акардэон, 
скрыпка, потым басгітара, і бубны! Гэта 
дае шанц і паслухаць, і патанцаваць пад 
гэту музыку.

— Але ты пачаў значна раней, як славу
ты «калакольчык»...

— Я тут некалькі здымкаў маю на выста
ве, яшчэ з 1973 года, калі я прыйшоў сюды 
працаваць. Тады мы заснавалі калектыў 
«Градзяне» — «Гарадчане». Праўда, ігралі 
на самых гітарах, не было акардэона. Ігралі 
моднае тады. «Бітлзы», «Чырвоныя гітары», 
«Но то цо»...

Крыху «Скальдаў», Януша Ляскоўска
га, Немэна некалькі песень... Гэтыя ўсе 
кавалкі ігралі па забавах... А вось Толік Ха
ружы, які іграе ў нас на бубнах, меў асобны 
калектыў. Тады на тэрыторыі Гарадоцкай 
гміны былі тры калектывы — «Градзяне», 
«Філіпы» і «Друты». Толік іграў з «Філіпа
мі». А ў гурце Веська Міруця ігралі Юлек 
Паплаўскі і «Кацялок» (Грэсь). Ад пачатку 
ў «Хутары» ігралі Вінцук Фідзюкевіч, Янка 
Лісоўскі і я. Пасля дайшоў Віктар Леанкевіч 
— наш інструктар. Пасля — Франак Апано
віч, Толік Харужы, мая жонка Ірэна. Адна 
каляжанка, дваюрадная сястра жонкі, Галі
на Радэль, адышла ад калектыву, бо муж 
памёр. Поспехі ёсць. Але больш задаваль
нення, бо паедзеш, пабудзеш, тым больш 
што я цяпер на пенсіі.

— Так у жыцці складвалася, што чала
век і не падумаў бы, што праз столькі гадоў 
штосьці паўторыцца. Уваходзіш у дом. 
Вісіць іконка, а ты ўспомніш, што тут тры 
дні вяселля было, — усміхаецца бубнач 
«Хутара» Анатоль Харужы. — А з гэтага 
дому выводзілі... А тут трэба ўжо неўзаба
ве адыходзіць... Такое жыццё. Але пакуль 
усё, трэба нам весела жыць, гуляць. Каб 
Бог толькі здароўе даў. А мы песняй даем 
радасць для людзей. Увесь час з людзьмі. 
Пакуль розум, пакуль на сваіх нагах дасі 
рады хадзіць, пакуль ты людзям патрэбны 
— жывеш!

Лёля Грыка:
— Увесь час мы з людзьмі. Пачалі былі 

нас запрашаць на выступленні. А цяпер то 
і ўжо добра ездзімо! Хутка ўсё так пакаціла
ся. Шмат ужо ад нас адышло. У нас было 

трыццаць чалавек. Вядома, старэйшыя 
людзі, то шмат адышло, умерлі.... Найлепей 
у нас у памяці то фестываль «Беларуская 
песня». Стараешся, каб найлепш высту
піць, вядома, не заўсёды так як хочаш. 
Ездзілі мы ў Гданьск, на фэст усялякіх 
культур меншасцей. Былі ў Слоніме — так 
памятаюцца нашы выступленні. Многа ра
дасці і эмоцый. І самі годзімся, мірымся, і ра
дасна, калі нас слухаюць. Каб добра было. 
Мы ж людзі ў старэйшым веку, нам жа ж не 
па дваццаць, мусім якась мірыцца, каб доб
ра было... — Жадаем вам, каб так надалей 
вы ішлі з песняй па жыцці, бо нішто так не 
трымае пры жыцці, як песня. Спявайце доў
га, цешце нашу гарадоцкую — і не толькі 
гарадоцкую — публіку! — усхвалявана вы
ступіла Галена Ляховіч з «Расспяванага 
Гарадка».

— Я заўсёды падкрэсліваю што наша 
гміна багатая, — прызнаўся войт Веслаў 
Кулеша. — А нашым найбольшым багац
цем з’яўляецца грамадская актыўнасць 
і культурная дзейнасць. Гэтага нам усе зай
здросцяць. Вельмі цешымся, што «Асенні 
ліст» трымаецца і разам з намі, з Гарадком. 
Ваш досвед і ангажаванасць у грамадскае 
жыццё прыгожа перакладаецца на тое, 
што відаць гэта наша культурнае багацце. 
Вы наша візітная картка, якая так прыгожа 
прасоўвае нашу гміну.

— Нізкі паклон вам і глыбокія шчырыя 
словы ўдзячнасці за тое, што вы робіце, 
— сказаў віцэстаршыня Беларускага гра
мадскакультурнага таварыства Васіль 
Сегень, які апрача букетаў, грамат і вінша
вальных слоў уручыў калектывам юбілей
ныя фінансавыя ўзнагароды ад БГКТ. — За 
вашу любоў да роднай песні, да белару
скай роднай культуры. Вы — гонар гэтай 
зямлі, вы — гонар беларускай меншасці 
ў Польшчы.

— Дзякую вам за тое, што даяце пры
клад нашым наймалодшым! — дзякавала 
са сцэны дырэктарка гарадоцкай школы, 
з якой на бенефісе выступіў наймалодшы 
«нарыбак» гарадоцкіх спевакоў — ан
самбль вучняў — дзяўчатак і хлопчыкаў 
«Казка», які вядуць Марыя Абрамовіч 
і Кацярына Кокець. Дзякавалі ансамблям 
і «Расспяваны Гарадок», і тутэйшы паэт 
Анатоль Парэмбскі, і ўсе шматлюдна саб
раныя слухачы, што з берагамі запоўнілі за
лу адноўленага дома культуры імя земляка 
Кастуся Каліноўскага.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ 

Не забывайце каранёў!
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Гонка Спяшайся

Беластоцкі марш
Сваімі вачыма

У апош нюю су бо ту я на свае во чы 
вы ра шыў па ба чыць бе ла стоц кі марш ан
ты ра сіс ц ка га, ан тык се на фа біч на га суп ра
ці ву, ар га ні за ва ны перш за ўсё на ву ко вай 
су пра цоў ні цай мяс цо ва га ўні вер сі тэ та 
са цы ё лаг Ка ця ры най ШтопРут коў скай 
і ін шы мі асо ба мі, звя за ны мі з бе ла стоц кі
мі няў ра да вы мі ар га ні за цы я мі. Ад к ры тыя 
да ло ні — сім вал праў ды і сум лен нас ці 
— ды ло зунг «Бе ла сток сва бод ны ад ня
на віс ці» — так гу ча ла га лоў ная ідэя, ці 
— як сён ня памод на му га во рыц ца — па
сыл ар га ні за та раў і пры бы лых на марш 
ад на дум цаў. Ад к ры тая да лонь — гэ та па 
ідэй най за ду ме так са ма аба зна чае ра шу
чы знак стоп дпя не та ле ран т нас ці. З вы
ступ лен ня спа да ры ні ШтопРут коў скай за
па мя та лі ся мне яе за вяр шаль ныя сло вы, 
са спа сыл кай на лаў рэ ат ку Но бе леў скай 
прэ міі Свят ла ну Алек сі е віч, і скі ра ва ныя 
да нас са міх з зак лі кам піль на ваць ся бе, 

каб ня на вісць не ўвай ш ла ў на шы сэр цы 
і га ло вы. Веч ная, уні вер саль ная жыц цё
вая праў да, спа лу ча ная з хрыс ці ян скі мі 
за па ве та мі.

Чар го выя два вы ступ лен ні вы раз на 
звяр та лі ся да сён няш няй сі ту а цыі з уце
ка ча мі ў Еў ро пе і Поль ш чы і бы лі го ла
сам за ад к ры тас цю на ўце ка чоў. Алі цыя 
Лэп коў ская, якая шмат га доў пра ца ва ла 
з уце ка ча мі, ад на знач на сцвяр джа ла, 
што ін шы не аба зна чае гор шы і ўся пры
га жосць све ту зак лю ча ец ца ў тым, што 
кож ны з нас ін шы ад дру го га. Вель мі эма
цый ным і дэ та лё вым быў апо вед ар мян кі 
Ануш Ан та ньян, якая 13га до вай дзяў чын
кай у 1995 го дзе, пас ля вай ны, го ла ду, 
зем ля тру су, пе ра е хаў шы звыш 4 ты ся чы 
кі ла мет раў, тра пі ла ў Поль ш чу і Бе ла сток. 
Ця пер, бу ду чы ма ці два іх дзя цей, за кон
чыў шы тут вы шэй шую аду ка цыю, па дзя ка
ва ла ўсім тым бе ла ста ча нам, якія да па маг
лі ёй на жыц цё вай да ро зе.

Го лас су праць уце ка чоў у ві зу аль най 
фор ме на не каль кі хві лін быў пра дэ ман ст
ра ва ны на рас цяж цы з над пі сам «Sztucz-

ny prob lem, łat wy pie niądz», якую тры ма ла 
не каль кі ма ла дых лю дзей, ад дзе ле ных 
ад мі тын гоў цаў па лі цый най ахо вай. Ніх то 
ні чо га не вык рык ваў. У тым жа ча се Ма тэ
вуш Ты му ра за чы таў кла січ ны па фор ме 
і змес це лістзва рот за «Бе ла сток ад кры
ты для ўсіх, якія хо чуць тут жыць і ша на
ваць ся бе ўза ем на». За тым мі тын гоў цы 
пе рай ш лі з Рын ку Кас цюш кі на плош чу 
пе рад Дра ма тыч ным тэ ат рам. Там рас па
чаў ся дру гі акт мар шупра тэ сту, спа лу
ча ны са сво е а саб лі вым хе пе нін гам, які, 
памой му, быў хі ба ўжо не пат рэб ным пры 
та кой важ най спра ве. Яш чэ мож на зра зу
мець дру гое чы тан не зва ро ту ды рэк тар
кай тэ ат ра Аг неш кай Ка рыт коў скайМа
зур (ады хо дзя чай з па са ды), як сім вал па
дзя кі і па ша ны за яе ўсе вы стаў ле ныя на 
сцэ не пад ляш скія гі сто рыі — скры ва ныя 
праў ды. Та кі сім ва ліч ны пак лон для яе на 
схо дах тэ ат ра. Ад нак ста рац ца па ста віць 
лю дзей толь кі дзе ля фор мы ў выг ля дзе 
сім ва ліч най ру кі і здым ка ў час даж джу, 
бы ло ўжо кры ху ка міч ным. Для аў та ра 
тэ ат раль ных сцэ на ры яў гэ та доб ры ма

тэ ры ял для па ста ноў кі. На здым ках з тэ
ат раль най плош чы, якія я ба чыў по тым, 
удзель ні кі гля дзе лі ся быц цам бы жмень ка 
змок лых ку ра па таксі ро так.

Ар га ні за та ры ста ра лі ся паз бег нуць 
якойко ле чы аса цы я цыі з апа зі цый ны мі за
раз пар ты я мі ці прыт ва ра ю чым ся апа лі тыч
ным Ка мі тэ там аба ро ны дэ ма кра тыі. Та му 
за га дзя яны вель мі моц на пра сі лі, каб на 
час мар шу не пры но сіць з са бою ані я кіх 
рас ця жак з ло зун га мі ці пар тый ных пры на
леж нас цей, і зап ра ша лі ўсіх, ня гле дзя чы 
на пе ра ка нан ні. Па лі ты кам не ад во дзі ла ся 
так са ма мес ца і ў час ка рот кіх вы ступ лен
няў на Рын ку Кас цюш кі. Ві даць, за тое 
і яны пак рыў дзі лі ся. З рас паз на валь ных 
асоб з па лі тыч на га эша ло ну з’я ві лі ся толь
кі Ро берт Тыш ке віч — па сол Гра ма дзян
скай плат фор мы і Кшыш таф БільЯру зель
скі з неп ры сут на га ця пер у Сей ме Са ю за 
ле вых дэ ма кра таў. На маё здзіў лен не і сму
так, па коль кі спра ва кра нае нас, жы ха роў 
Бе ла сто ка, цал кам пра ін га ра ва лі марш, 
на ват у сім ва ліч най пры сут нас ці і пад  трым
цы, мяс цо выя ўла ды як га рад скія, так 
і мар шал коў скія, не га во ра чы пра бе ла
стоц кіх рад ных. Ну, але ка лі не ка то рыя з іх 
рэ аль на жы вуць паза го ра дам, дык ка му 
хо чац ца ру шыць ср... у вы хад ныя. Але ж 
коль кі ска за на і на пі са на імі ўсі мі пра шмат
куль тур насць, та ле ран т насць у сот нях 
стра тэ гій ці ў пры ня тых дэк ла ра цы ях. Ну 
што ж, па пе ра выт ры мае ўсю бал бат ню. 
Горш бы вае з ча ла ве чым фак та рам.

vЯў ген ВА ПА

Ёсць мер ка ван не, пад ма ца ва нае на ват 
грун тоў ны мі раз лі ка мі ад мыс лоў цаў, у якія 
тут не бу дзем уда вац ца, што Са вец кі Са юз 
раз ва ліў ся ў вы ні ку та го, што не выт ры маў 
гон кі ўзбра ен няў. Гас па дар ка СССР раз ві
ва ла ся вы ключ на эк стэн сіў ны мі ме та да мі, 
а вы дат кі на но выя ра ке ты ўсё рас лі. Зніш
ча ла эка но мі ку і да па мо га „бра тэр скім рэ
жы мам” па ўсім све це — ад аф ры кан скіх 
ка ні ба лаў да ні ка ра гу ан скіх га ла ва рэ заў. 
Зня сіль ва ю чы мі фак та ра мі ста лі вай на 
ў Аф га ні ста не і ма скоў ская алім пі я да. Усё 
гэ та пат ра ба ва ла знач ных ка пі та лаў к ла
дан няў, што і пры вя ло „чыр во ную ім пе
рыю” да ла гіч на га зы хо ду.

У све це за раз зноў над звы чай нес па
кой на. Вы дат кі на ўзбра ен не па вод ле афі
цый най ста тыст кі за апош ні год вы рас лі 
на 10 пра цэн таў. Най боль шую паг ро зу 
мі ру на пла не це ня суць дзве плы ні — іс
лам скі тэ ра рызм і ра сей скі ім пе ры я лізм. 
З ра ды каль ны мі фун да мен та лі ста мі зма
гац ца ку ды ця жэй — яны рас паў сю дзі лі ся 
па ўсім све це, га то выя па мі раць за сваю 
ча ла ве каз ніш чаль ную ідэю „ня вер ных” 
і пры мі тыў най сі лай спы ніць іх цяж ка. З ма
скоў скай аг рэ сі яй бы ло б прас цей, каб ёй 
не па ту раў За хад, не зап люш ч ваў во чы 
на хці васць і зла чын ствы крам лёў ска га 
рэ жы му. Еў ра са юз не за ха цеў заў ва жаць, 
як з пры хо дам да ўла ды ў Крам лі но ва га 
Ула дзі мі ра „Яс на га со ней ка”, збі раль ні ка 
„ру скіх зя мель” ад ра ста лі га ло вы ў гід ры 
ма скоў ска га ім пе ры я ліз му. За хоп част кі 
Мал до вы, за хоп част кі Гру зіі, ця пер за хоп 
Кры ма і ін шай част кі Ук ра і ны. І чар го вы 
пыл у во чы за ход нім „пар т нё рам” — так 
зва ныя Мін скія па гад нен ні. Ад са ма га 
па чат ку бы ло зра зу ме ла, што Маск ва і лу
ган скадан ба скія се па ра ты сты не бу дуць 
вы кон ваць умо ў гэ та га фік тыў на га мір на га 
па гад нен ня. Кож ны дзень ідуць аб ст рэ лы 
з бо ку ўсход ніх тэ ра ры стаў, амаль кож ны 
дзень гі нуць лю дзі, у тым лі ку і мір ныя жы
ха ры. Гіб рыд ная вай на пра цяг ва ец ца, аг рэ
сія ні ку ды не па дзе ла ся, яна толь кі на бы ла 
ін шыя фор мы. Дзіў ная і нез ра зу ме лая вай
на, бо ад на час на ідзе та ва ра а ба рот па між 
ба ка мі, якія вя дуць вай ну, ган даль па ліў ны
мі рэ сур са мі.

Нез дар ма ма лень кая мір ная Эсто нія 
ўсе гэ тыя га ды рых ту ец ца да аба рон чай 
вай ны. У гэ тай дзяр жа ве кі раў ні цтва доб
ра ве дае гі сто рыю і ма скоў скую па лі ты ку. 
Ра зу ме юць крам лёў скую эк с пан сію ўра ды 
Ру мы ніі і Поль ш чы. Поль ш ча не пас рэд на 
мя жуе з Ра се яй і праз Бе ла русь. Нез дар
ма НА ТА бу дзе ўма цоў ваць так зва ны 
Су вал каў скі ка лі дор. Усе су се дзі ў ге а па лі
тыч ных раз лі ках ра зу ме юць, што фак тыч
на Бе ла русь пад кан т роль ная Маск ве, на 
сён ня як су ве рэн ная дзяр жа ва яна не мае 
свай го ўлас на га вой ска, якое па сут нас ці 
з’яў ля ец ца фі лі я лам ра сей ска га. Як ні дзіў
на, ура жан не та кое, што най менш гэ та ра
зу ме юць ва Ук ра і не. Спа ха пі лі ся ўрэш це 
і лі тоў скія па лі ты кі, якія не ха це лі спа чат ку 
ра зу мець усёй па гро зы атам най стан цыі, 
што бу ду ец ца на Аст ра веч чы не зу сім паб
лі зу Віль ні і лі тоў скай мя жы і бу дзе фак тыч
на най перш вай ско вым аб’ ек там. А коль кі 
яны маў ча лі і афар м ля лі свае ге шэф ты 
з крам лёў скай ула дай! Гэ та ра ней шае 
маў чан не мо жа до ра га абыс ці ся як бе ла ру
сам, так і лі тоў цам.

А тым ча сам Ра сея цэ лы час на рош
ч вае сваю пры сут насць на мя жы з Бе
ла рус сю, ім к нец ца на вя заць кі раў ні цтву 
Бе ла ру сі вай ско выя ба зы і яш чэ больш пе
раў т ва рыць на шу кра і ну ў свой плац дарм, 
ад куль мож на бу дзе вес ці ата ку да лей на 
За хад. На чаль нік Бе ла ру сі на ват вы ка заў
ся ў та кім ду ху, што на ша кра і на га то вая 
пер шай пры няць удар на ся бе. Чу е це, бе
ла ру сы, вам ака за ны вя лі кі го нар па мер ці 
пер шы мі!

Але ці не зда ец ца вам, што па ра ле лі 
з кан цом Са вец ка га Са ю за нап рош ва юц
ца са мі па са бе? Та ды ма лень кая, але 
да лё ка не пе ра мож ная вай на з Аф га ні ста
нам, за раз вай на з Ук ра і най і сі рый ская 
вай ско вая апе ра цыя, та ды лет няя алім пі
я да ў Маск ве, за раз зі мо вая ў Со чы ды 
яш чэ бу ду чы фут боль ны чэм пі я нат све ту. 
Вось ужо і ў Кры ме на мес нік Пу ці на, Мядз
ве дзеў, за я віў, што „гро шай ня ма, але вы 
не як тры май це ся тут” — фра за, якая ад ра
зу ста ла афа рыз мам. Ві да воч на, што і ў Бе
ла русь ідзе за раз нам но га менш ха ляў ных 
крэ ды таў, чым ра ней. Гон ка ўзбра ен няў, 
спа да ро ве, не жар ты. Не кож ны да цяг не 
да фі ні шу...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

ўзбраенняў
Я пас пя шаў ся і га ды та му па са дзіў 

дзя сят кі дрэў на ма ёй ма лень кай ма ё мас
ці. Улас ны сен ты мен таль ны ля сок мне 
прым ро іў ся. Ля сок вы рас бай ка ва ты, але 
я плюю са бе сён ня ў ба ра ду, чы та ю чы но
вы за кон аб ля сах. Але больш злу ец ца на 
сваё ўлас нае не цяр пен не мой су сед, які 
ўжо быў сы ты па гор ла што ты дзень ка сіць 
тра ву ва кол до ма і два ра ды бе стур бот на 
вы ліў пад во рак ас фаль там. У яго вы пад ку 
ў яго трап ляе но вы за ко нап ра ект — «ва дзя
ны». Абод ва за ко ны з’яў ля юц ца за ка на даў
чы мі ля пёш ка мі, спе ча ны мі ў спеш цы і без 
га ла вы. Ура дам ПіС.

Fes ti na len te, спя шай ся па воль на! — ка
за лі ста ра жыт ныя рым ля не. Ці не ці ка ва, 
што гэ тая муд расць, бе зу моў на, вып ра ба
ва на па мыл ка мі ўчы не ны мі імі, з’яў ля ец ца 
бе ска рыс най на ву кай для бу ду чых па ка лен
няў лю дзей. І гэ та ад больш за 2000 га доў! 
Мы не ву чым ся на сва іх па мыл ках, мы не 
ву чым ся на па мыл ках мі ну лых па ка лен няў. 
На да лей ро бім ад ны і тыя ж і, та кім чы нам, 
што раз больш га неб ныя па мыл кі. Гэ тая 
паў та раль насць з’яў ля ец ца клю чом да ра
зу мен ня на ша га со ра му... Але я за га ва рыў 
за над та дра ма тыч ным то нам, а ме ла быць 
толь кі пра няст ры ма ную пас пеш насць. 
У лю бым вы пад ку, спеш ка па жа да на толь
кі та ды, ка лі трэ ба ту шыць па жар. А і гэ та 
па він на быць зроб ле на ў ад па вед нас ці 
з са мы мі вы со кі мі на вы ка мі. Та кім чы нам, 
спя шай ма ся па воль на! З удум лі вас цю. З ас
ця рож нас цю. Гэ та ста віц ца да ўсіх ас пек
таў жыц ця, на ват ка лі спа ку сім ся на лёг кі 
толк. Не спя шай ма ся, ад нак, з ат ры ман нем 
пас пеш ных выс ноў. Іс нуе пры маў ка: «Ня ма 
ды му без аг ню». Або, «дзе ся куць лес, там 
трэ скі ля цяць». Абедз ве яны ла гіч на пра
віль ныя. Так са ма як тое, што не бы ло б так 
шмат ат рут на га ды му ў поль скай па лі ты цы, 
ка лі б хтось ці не пад паль ваў у ёй дрэн на га 
аг ню. Не за бы вай ма, што ў рэш це рэшт, 
той што пад паль вае агонь, ад аг ню мо жа 
за гі нуць. Так, і хай мі ністр Шыш ка па мя тае, 
што яго, ве ра год на, за сып ле пі ла він не, ка лі 
ра ней не сха вае ў шуф ля ду сва ёй ту пой 
ся ке ры.

Про стыя выс но вы ўзні ка юць, ка лі да дзе
ныя ўпэў не ныя, а за яў нік не не вук. Поў ным 
не ву цтвам, хоць і над звы чай ві до віш ч ным, 
пах ва ліў ся мой зна ё мы, да ма рос лы фі ло
саф. Ён да ве даў ся, што Су свет па шы ра ец

ца знач на хут чэй, чым мер ка ва ла ся ра ней. 
Ад лег ласць па між кас міч ны мі аб’ ек та мі — 
па вод ле но вых раз лі каў — праз ней кі час 
пад во іц ца, на пры клад, ад Зям лі да Ме ся ца. 
Праз ней кі час, а дак лад ней, на пра ця гу ка
ля 10 мі льяр даў га доў, што мой зна ё мы пра
іг на ра ваў. Да ду маў ся, што ка лі Су свет па
шы ра ец ца, пра цэс так са ма ўклю чае ў ся бе 
ўсю ма тэ рыю, якая змяш ча ец ца ў ім, і, та кім 
чы нам, так са ма тон кія мі жа там ныя су вя зі. 
З ата маў скла да ец ца ча ла век. Па коль кі ад
лег ласць па між імі рас це, за тым уз ра стае 
ў све це па пу ля цыя... таў сту ноў! Больш за 
тое, іх коль касць бу дзе па вя ліч вац ца ў пра
пар цый най сту пе ні на столь кі, на коль кі 
па вя лі чыц ца ад лег ласць, на пры клад, Зям лі 
да Ме ся ца. І па коль кі яна па ста ян на рас
це, гэ та да клад на, мяр ку ю чы па спо са бе, 
у які ПіС ажыц цяў ляе ўла ду ў Поль ш чы. Ну, 
кі руе яно гэ так, як быц цам зва лі ла ся з уця
ка ю ча га Ме ся ца. Дур ныя гэ тыя раз ва гі, бо 
дур ныя, але коль кі ў іх праў ды!

У ад па вед нас ці з кра са віц кай пап раў кай 
у за кон аб ля сах, у спеш цы іні цы я ва най 
ура дам ПіС, участ кі пак ры тыя ляс ной рас
лін нас цю з ад на стай най плош чай не менш 
0,10 га ма юць быць ахоп ле ны спрош ча ным 
пла нам кі ра ван ня ля са мі. Ка ра цей ка жу чы, 
у ад па вед нас ці з но вым за ко нам у вы пад ку 
про да жу або да рэн ня ляс но га грун ту, пе ра
важ нае пра ва куп лі мае Дзяр жаў ны скарб 
у асо бе Дзяр жаў ных ля соў. І як раз та кую 
за рэ зер ва ва ную плош чу мае мой ля сок, які 
аса бі ста па са дзіў я ў ме жах свай го па лет
ка. Та кім чы нам, мая ма ё масць пад па дае 
пад план кі ра ван ня ляс ной гас па дар кай. 
Мая ўлас насць ста ла зак лад ні кам Дзяр
жаў на га скар бу. Але знач на горш на Пі Саў
скай за ка на даў чай спеш цы вый дзе мой 
су сед. Згод на з пра ек там но ва га за ко на 
аб ва дзе, на па вер х ні па ста ян на пак ры тай 
ас фаль там або бе то нам бу дзе пры мя няц ца 
гэ так зва ны даж джа вы па да так. Яго ве лі чы
ня яш чэ не выз на ча на. За тое вя до мыя вы
дат кі на раз бор ку ас фаль ту на па на двор ку 
— жах лі выя!

vМі ра слаў ГРЫ КА
P.S. Ці па дат кам так са ма бу дуць ахоп

ле ны школь ныя спор т п ля цоў кі, вы лі тыя 
ас фаль там? (М. Г.)

павольна
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Тэ ат раль ная гру па, якая зай ма ец ца 
ў Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль ту-
ры ў Гай наў цы пад кі рун кам Іа ан ны 
Стэль ма шук-Троц, вя до май на шай 
бе ла ру скай ак цёр кі, сцэ на рыст кі і рэ-
жы сёр кі, 2 чэр ве ня на сцэ не бел му зея 
ўда ла па ста ві ла спек такль «Апош нія 
свед кі», пад рых та ва ны на пад ста ве 
ад най мен най кніж кі Свят ла ны Алек сі-
е віч. Штур ш ком для на пі сан ня сцэ на-
рыя ста ла пры су джэн не ў мі ну лым го-
дзе Свят ла не Алек сі е віч Но бе леў скай 
прэ міі па лі та ра ту ры.

— Ка лі Свят ла на Алек сі е віч ат ры ма
ла Но бе леў скую прэ мію, я ра шы ла ся 
наб лі зіць яе твор часць на шай пуб лі цы, 
каб лю дзі паз на лі яе вар тасць. Яш чэ 
ра ней я пра чы та ла кніж ку «У вай ны 
не жа но чае аб ліч ча», але яна тры
ва ла ўка ра нё ная ў са вец кія рэ а ліі, 
якія не над та зра зу ме лыя пуб лі цы на 
Бе ла сточ чы не, асаб лі ва мо ла дзі. За
тое кра ну лі мя не «Апош нія свед кі», 
у якой змеш ча ны ўспа мі ны і шчы рыя 
ра ска зы дзе так аб па дзе ях пе ры я ду 
вай ны ў Бе ла ру сі. Яны ўні вер саль ныя, 
маг лі б ад быц ца ў ва ен ны час так са ма 
і ў нас, на Бе ла сточ чы не. Та му я ра шы ла
ся пад рых та ваць сцэ на рый па вод ле гэ тай 
кніж кі, — ска жа пас ля за вяр шэн ня тэ ат
раль най па ста ноў кі Іа ан на Стэль ма шук-
Троц, якая пе рад гэ тым ра зам з ды рэк
та рам Гай наў ска га бел му зея Та ма шам 
Ці ха ню ком уру чыць квет кі вы сту па ю чай 
мо ла дзі (ро лі вы кон ва лі гай наў скія бел лі
цэ і сты, гай наў скі і бель скі бел гім на зі сты 
ды ву ча ні ца І Агуль на а ду ка цый на га лі цэя 
ў Гай наў цы), пах ва ліць вы ка наў цаў і выс
лу хае мно га пах валь ных слоў у ад рас сва
іх ак цё раў і ся бе.

Прэм’ е ра па ста ноў кі «Апош нія свед кі» 
ат ры ма ла ся вель мі ўда ла, перш за ўсё 
зза май стэр ства сло ва ма ла дых лю дзей, 
якое пе ра да ло тра гізм ча соў Дру гой су
свет най вай ны на бе ла ру скіх зем лях. Ге
ро я мі кніж кі «Апош нія свед кі» з’яў ля юц ца 
дзет кі. Пе ра жы лі яны вай ну і за па мя та лі 
кан к рэт ныя тра гіч ныя зда рэн ні, аб якіх пас
ля ра ска за лі Свят ла не Алек сі е віч. Ма ла
дыя вы ка наў цы, ка ры ста ю чы ся на стаў лен
ня мі сцэ на ры ста і за ад но рэ жы сё ра Іа ан
ны Стэль ма шукТроц ды сва і мі ак цёр скі мі 
здоль нас ця мі, уме ла ўва со бі лі ся ў дзе так 
пе ры я ду вай ны. У бе ла ру скай са вец кай 
лі та ра ту ры і лі та ра ту рах ін шых на ро даў 
бы ло га Са вец ка га Са ю за мно га ўва гі ад во
дзі ла ся фран та вым ге ро ям і іх зма ган ню 
з фа шы ста мі. Свят ла на Алек сі е віч, за хоп
ле ная твор час цю Ва сі ля Бы ка ва і Але ся 
Ада мо ві ча, бы ла ад ным з тых пісь мен ні каў, 
якія за ся ро дзі лі ся на па ка зан ні цяр пен ня 
ў ва ен ны час звы чай на га ча ла ве ка. Пісь
мен ні ца мяр куе, што Но бе леў скую прэ мію 
ат ры ма ла за ўсю сваю твор часць.

— Іг ра ма ла дых ак цё раў бы ла вель мі 
доб рай. Пуб лі цы ці ка ва бы ло па зна ёміц ца 
з фраг мен та мі кніж кі Свят ла ны Алек сі е віч. 
Ка лі яна ат ры ма ла Но бе леў скую прэ мію 

па лі та ра ту ры, я га ва рыў з вуч ня мі на ўро
ках бе ла ру скай мо вы пра Алек сі е віч і яе 
твор часць. Ка лі рых та ваў ся пад руч нік па 
бе ла ру скай мо ве для вуч няў трэ ціх кла
саў гім на зій, я ра шыў ся ўклю чыць ту ды 
ін фар ма цыю пра но бе леў скую лаў рэ ат ку 
і фраг мен ты яе твор час ці. Ад нак, ка лі лёс 
гім на зій стаў не вя до мым, пра цы над пад
руч ні кам спы ні лі ся, — за я віў Ян Кар чэў скі, 
на стаў нік бе ла ру скай мо вы ў гай наў скіх 
бел лі цэі і бел гім на зіі, так са ма на стаў нік 
част кі вы сту па ю чых ак цё раў.

— Я ра ней мно га дэ кла ма ва ла пабе
ла ру ску, вы сту па ла пад час «Бе ла ру скай 
га вэн ды» і ця пер ах вот на вы сту пі ла ў па
ста ноў цы «Апош нія свед кі». Мне гуль ня 
ў тэ атр спа да ба ла ся. Я ха це ла б на да лей 

зай мац ца ў тэ ат раль най гру пе. Ду маю, 
што вы сту па ю чы пе рад пуб лі кай кры ху 
ад чу ла эмо цыі, якія спа да рож ні ча лі бе ла
ру скім дзет кам пад час ня мец кай аку па цыі, 
— ска за ла На тал ля Вась ко з Гай наў ска
га бел лі цэя, якая не каль кі ме ся цаў на зад 
ста ла лаў рэ а там Алім пі я ды па бе ла ру скай 
мо ве. — На рэ пе ты цыі, якія ад бы ва лі ся 
на пра ця гу ме ся ца, я аж но з Тар но па ля 
пры яз джа ла на аў то бу се. Я ўпэў не на, што 
вар та бы ло.

Сцэ ніч нае афар м лен не спек так ля бы ло 
цяж кім ва ўспры ман ні, так як і тэк сты, якія 
па чу ла пуб лі ка. Част ка кі на за лы бел му зея 
бы ла аб ве ша на цём ны мі што ра мі. Па ста
ноў ка па чы на ла ся ў цем ры, пас ля ак цё раў 
ас вят ля лі на пе ра мен не вя лі кія лям пач кі. 
На пад ло зе бы лі ра скі ну ты ў твор чым бес
па рад ку дзя сят кі, а мо жа і сот ня ля лек, 
што ства ра ла асаб лі вую ат мас фе ру.

— Ляль кі, што ля жаць тут на пад ло зе, 
гэ та сім вал ге ро яў на шых апо ве даў, дзя
цей у роз ным уз рос це, якія су тык ну лі ся 
з ва ен най тра ге ды яй, кож нае з ін шай, 
— за я ві лі гай наў скія бел лі цэ іст кі На тал ля 
Вась ко і Маг да ле на Гаў ры люк.

Юныя ак цё ры бел му зей на га тэ ат ра ра
сказ ва лі ўспа мі ны пра цу дам вы ра та ва ных 
пад час па жа ру дзе так, ка лі зга рэ ла іх ма
ма, пра за бі та га баць ку і ін шых ся мей ні каў, 
пра за ка па на га пад час са ра каг ра дус на га 
ма ро зу ка ля ха ты сы на, на ма гі ле яко га вы
рас ла дрэў ца, га ва ры лі пра рас ст ра ля ных 
вя скоў цаў, аб за бі тых жы доў скіх дзет ках 
і аб ін шых жу дас ных зда рэн нях.

— Я ат мас фе ру апош няй су свет най 
вай ны і тое, што зда ры ла ся та ды з дзет
ка мі, ад чу ла толь кі пад час спек так ля, 
ка лі ў ці шы ні мы апа вя да лі тра гіч ныя гі
сто рыі. Пад час рэ пе ты цый мы ву чы лі ся 
як най лепш вы сту піць, — ска за ла Маг да 
Гаў ры люк, ужо вы пуск ні ца Гай наў ска га 

бел лі цэя. — Па ні Іа ан на прыш ча пі ла мне 
лю боў да тэ ат ра і я ра шы ла ся пра даў жаць 
аду ка цыю ў вы шэй шай тэ ат раль най шко
ле, ка лі па спя хо ва спраў лю ся з ма ту раль
ны мі эк за ме на мі. Пра шэн ні бу ду па да ваць 
у тэ ат раль ныя шко лы ў роз ных га ра дах 
і яш чэ не ве даю, ку ды ўдас ца па сту піць. 
Ад пра цы ў тэ ат раль най гру пе на пэў на за
ста нуц ца доб рыя ўспа мі ны.

— Я ра ней вы сту па ла ў гру пе па ні Іа ан
ны з па ста ноў кай «Каз кі» і ця пер вяр ну ла
ся да тэ ат раль най гру пы. У нас доб рая ат
мас фе ра ў гру пе і мы ах вот на рых та ва лі ся 
да вы ступ лен ня, — за я ві ла Да мі ні ка Пуц 
з Гай наў ска га бел лі цэя, якая ра ней вы сту
па ла і пе ра ма га ла ў кон кур сах «Род нае 
сло ва» і «Бе ла ру ская га вэн да».

Боль шасць удзель ні каў бел му зей на га 
тэ ат ра так са ма пе ра ма га лі на бе ла ру скіх 
кон кур сах, а Па вел Ку чын скі з Бель скай 
бел гім на зіі не каль кі ме ся цаў та му за няў 
пер шае мес ца ў кон кур се «Род нае сло
ва».

— У Бель скім до ме куль ту ры я зай ма ю
ся ў тэ ат раль ным ка лек ты ве «Ан т ракт», 
якім апя ку ец ца Аль ж бе та Фі ё нік. Там на 
сва ёй мо ве я вы сту паў перш за ўсё ў аб ра
да вых па ста ноў ках, дзе мы мно га спя ва лі, 
а ма ла га ва ры лі. Тут трэ ба бы ло вя лі кія 
пар тыі на ву чыц ца га ва рыць пасвой му, так 
як раз маў ляю з ба бу ляй і дзя ду лем. Я ра
ды, што доб ра ат ры ма ла ся нам вы сту піць, 
— ска заў Па вел Ку чын скі з бель скай 
«трой кі», які да лу чыў ся да гай наў скай гру
пы.

— Мне зап ра па на ва ла вы сту паць На
тал ля Вась ко і я ра да, бо тут ці ка выя рэ
пе ты цыі і фай ная гуль ня, — за я ві ла Ан на 
Бя ляў ская з Гай наў ска га бел лі цэя, якая 
ра ней ву чы ла ся ў гім на зіі ў На раў цы.

— Я бе ла ру скай мо ве ву чы ла ся ў шко
ле ў Ду бі нах, а за раз ву чу ся ў І Агуль на
а ду ка цый ным лі цэі ў Гай наў цы. У на шай 
шко ле па ні Іа ан на ар га ні за ва ла тэ ат раль
ную гру пу і мне зап ра па на ва ла да лу чыц ца 
да тэ ат раль най гру пы ў бел му зеі. Мне 
сён няш ні вы ступ спа да баў ся. Я пасвой му 
кры ху га ва ру з баць ка мі до ма, у На ва са
дах, і ста ра ла ся як най лепш га ва рыць на 
сва ёй мо ве пад час спек так ля, — га ва ры ла 
Іа ан на Асіп чук.

Гай наў скі бел гім на зіст Яцак Друж ба 
ска заў, што вы сту пае з тан ца валь ным 
ка лек ты вам «Пе ра пёл ка», які дзей ні чае 
ў Гай наў скім до ме куль ту ры, і на акар дэ
о не са стаў ляе акам па не мент для ка лек
ты ву «Ве ра сы» з Чы жоў. Ця пер ра шыў ся 
вы сту піць у тэ ат раль най гру пе. Мае ма
ла дыя су раз моў цы ска за лі, што ці ка ва ім 

бы ло па зна ёміц ца з твор час цю Свят ла ны 
Алек сі е віч.

— Я на пі са ла 5 кні жак, аб жан чы нах, 
дзе цях на вай не, аб Аф га ні ста не, аб Чар
но бы лі і рас па дзе Са вец ка га Са ю за... 
Ця пер пі шу ад ну кніж ку аб ка хан ні, а дру
гую аб ста рас ці і смер ці, — ска за ла, між 
ін шым, пас ля ат ры ман ня ў мі ну лым го дзе 
Но бе леў скай прэ міі Свят ла на Алек сі е віч, 
вы дат ная пісь мен ні ца і жур на ліст ка, на ро
джа ная ў 1948 го дзе.

Яна яш чэ дра ма тург і сцэ на рыст, аў тар
ка да ку мен таль ных філь маў і тэ ат раль ных 
спек так ляў. На пад ста ве кні жак Свят ла ны 
Алек сі е віч паў ста лі філь мы і тэ ат раль ныя 
спек так лі. Па чы на ю чы з 2000 го да яна 
мно га па да рож ні ча ла па све це. Жы ла 

ў Іта ліі, Фран цыі, Ня меч чы не і Шве цыі, 
а ў 2013 го дзе вяр ну ла ся ў Бе ла русь 
і ста ла жыць у Мін ску.

— Я жы ла ў роз ных кра і нах Еў ро пы, 
але на вед ва ла Бе ла русь. Ра шы ла ся 
з’е хаць у Мінск, бо дзе ля пі сан ня я пра
во джу доў гія раз мо вы з людзь мі і та му 
му шу быць тут, на мес цы, — пат лу ма чы
ла сваё ра шэн не Свят ла на Алек сі е віч.

— З па пя рэд ня га скла ду тэ ат раль
най гру пы за ста ла ся толь кі Маг да ле на Гаў
ры люк, сё лет няя вы пуск ні ца, якая так са ма 
ады дзе ад нас. Но выя ак цё ры, гэ та здоль
ныя асо бы, якія сён ня ўме ла зап рэ зен та ва
лі ся. Яны пад час рэ пе ты цый ства ры лі ка
лек тыў, які ўда ла су пра цоў ні чае паза сцэ
най. Дзве дзяў чы ны ў нас з На раў чан скай 
гмі ны. На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў шко
ле ў На раў цы Ан на Кан д ра цюк пе рак ла ла 
нам тэк сты на на раў чан скую га вор ку. Усе 
ін шыя ак цё ры раз маў ля юць прыб ліз на на 
мо ве, на якую пе ра кла дае нам тэк сты да 
вы сту паў Ян Мак сі мюк. Па коль кі Свят ла на 
Алек сі е віч пі ша на ра сій скай мо ве, вы сту
пы на сва ёй мо ве ро бяць вы каз ван ні мо
ла дзі яш чэ больш бліз кі мі на шай пуб лі цы, 
— за я ві ла Іа ан на Стэль ма шукТроц.

— Дзей насць тэ ат раль ных груп у на
шым бел му зеі рас па ча ла ся ў 2008 го дзе. 
Спа чат ку Юлія Та ка юк вя ла фаль к лор ную 
гру пу «Ся вень ка», а пас ля на стаў нік бел лі
цэя Ян Кар чэў скі рых та ваў у нас мо ладзь 
да вы сту паў з га вэн дай і роз ны мі сцэн ка мі. 
Най даў жэй зай ма ец ца ў нас з мо лад дзю 
і ро біць гэ та на вы со кім ма стац кім уз роў ні 
Іа ан на Стэль ма шукТроц. Ра зам з вуч ня мі 
ства ры ла яна ў нас тэ атр, які сён ня вель мі 
доб ра зап рэ зен та ваў ся на му зей най сцэ
не. Ра ней на ша мо ладзь уда ла вы сту па ла 
са спек так ля мі «Паў лін ка», «Не па шан ца
ва ла». Асаб лі ва за ха пі ла пуб лі ку на Бе ла
сточ чы не і паза на шым рэ гі ё нам па ста
ноў кай «Бе жан цы», — ска заў ды рэк тар 
Гай наў ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк.

Ма ла дыя ак цё ры, за ня тыя ў па ста ноў
цы «Апош нія свед кі», ска за лі мне, што хо
чуць пра даў жаць зай мац ца ў тэ ат раль най 
гру пе пад кі рун кам Іа ан ны Стэль ма шук
Троц, якая ўда ла ву чыць ма ла дых асоб 
ак цёр ству і ства рае доб рую ат мас фе ру 
ў тэ ат раль ным ка лек ты ве. 

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

«Апош нія свед кі» 
ў вы ка нан ні Тэ ат ра Гай наў ска га бел му зея

 Прэм’ е ра па ста ноў кі «Апош нія свед кі» ў вы ка нан ні тэ ат раль най гру пы Гай наў ска га бел му зея ат ры ма ла ся вель мі ўда ла, перш за ўсё з-за май стэр ства сло ва ма ла дых вы ка наў цаў — зле ва Іа ан на Стэль ма шук-Троц 
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 Юбі лей ны 

Сцёр тыя па ло сы 
трэ ба па ма ля ваць

Сё ле та ў Гай наў цы на ву лі цах яш чэ 
— а ўжо ка нец мая — не ад наў ля юць 
сцёр тых бе лых па лос на ас фаль та вых ма-
ста вых, г.зв. зеб раў. Не заў сё ды і не ўсю-
ды трэ ба ма ля ваць зеб ры, але там, дзе 
яны ма ла ві да воч ныя. Най хут чэй сці ра-
юць іх пак рыш ка мі аў то бу сы і гру за выя 
аў та ма бі лі пе рад і за скры жа ван ня мі 
ву ліц, у тым лі ку і з кру га вой раз вяз кай, 
ка лі тар ма зяць або на бі ра юць ско рас ці. 
Гэ так ёсць, між ін шым, на га лоў ных гай-
наў скіх ву лі цах: 3 Мая, Піл суд ска га, Ба-
то рыя, Бе ла стоц кай і Лі па вай. Там, дзе 
сцёр тыя па ло сы, не аб ход на іх ад на віць. 
Ця пер ста яць цёп лыя і па год лі выя дні 
ды но чы і мож на ма ля ваць.

Вар та па мя таць, што доб ра ві да воч-
ныя зда лёк бе лыя па ло сы на чор на-шэ-
рым ас фаль це па трэб ныя для та го, каб 
бы ло бес пяч ней ру хац ца па ву лі цах. 
Да рож ныя служ бы па він ны ўжо па чаць 
ма ля ваць га ры зан таль ныя да рож ныя 
зна кі. Перш за ўсё там, дзе пе ша хо ды 
пе ра ся ка юць ву лі цы.                            (яц)

Аў то бус у Баб роў ку
Баб роў ка — не вя ліч кая вё сач ка Ча-

ром хаў скай гмі ны, на мя жы з Бе ла рус сю. 
Пра жы вае тут шэс ць дзя сят жы ха роў. 
Да гэ туль адзі ным срод кам ка му ні ка цыі 
са све там (цэн т рам гмі ны, па ве та і ва я-
вод ства) бы ла аў то бус ная лі нія з Зу бач, 
ад лег лых на 2 кі ла мет ры ад са лэ цтва. 
1 чэр ве ня а 6:20 з Ча ром хі ў Баб роў ку 
па даў ся пер шы рэй са вы аў то бус «Ва я-
джар-Транс», які бу дзе ва зіць па са жы раў 
з Баб роў кі ў Ча ром ху, Гай наў ку за тым 
у ва я вод скі цэнтр. Ся ля не змо гуць па е-
хаць на за куп кі, на ве даць ле ка ра ці афор-
міць спра вы ў дзяр жаў ных уста но вах. 
Зга да най лі ні яй па ка ры ста юц ца так са ма 
жы ха ры Зу бач (59 жы ха роў, у тым лі ку 
сем вуч няў) і Бэ рэ зыш чаў. Гэ та за слу га 
ўла даль ні ка фір мы «Во я джар-Транс» Ан-
джэя Кей кі. Вар та пры тым ад зна чыць, 
што ў аў то бу се мож на па ка ры стац ца іль-
гот ны мі бі ле та мі. Іні цы я ты ва фір мы «Во я-
джар-Транс» год ная пе рай ман ня.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

«Swam pions Soc cer 
Le a gue» у Ча ром се

У мі ну лым го дзе, у рам ках свят ка ван ня 
юбі лей на га ХХ Між на род на га фе сты ва лю 
шмат лі кіх куль тур і на ро даў «З вя ско ва га 
па над вор ка», пра хо дзі лі Клуб ныя спа-
бор ні цтвы Еў ро пы па ба лот ным фут бо ле 
«Swam pions Soc cer Le a gue». Удзель ні ча ла 
ва сям нац цаць ка манд з Поль ш чы, Літ вы, 
Ра сеі, Бе ла ру сі, Тур цыі і Ні ге рыі. Ло зунг ме-
ра пры ем ства: «Да вай це па лі вац ца ба ло-
там на спар тыў най пля цоў цы, а не ў рэ аль-
ным све це» (як жа гэ ты ло зунг ак ту аль ны 
ў су час най рэ ча іс нас ці). З пры ем нас цю 
ха чу па ве да міць чы та чам, што так прэ-
стыж ная спар тыў ная ім п рэ за еў ра пей ска-
га ран гу сё ле та так са ма бу дзе пра хо дзіць 
у Ча ром се ў рам ках фоль ка вых су стрэч 
«З вя ско ва га па над вор ка» (22-24 лі пе ня). 
За гэ та па ха дай ні чаў Мі ра слаў Са ма сюк, 
ду ша «Ча рам шы ны» і за ад но трэ нер 
фут боль най ка ман ды «Ка ле яж». Ар га ні-
за та ры спа бор ні цтваў вы сту па юць з зак-
лі кам да ай чын ных спар тыў ных клу баў 
пры няць удзел у спа бор ні цтвах. У мі ну-
лым го дзе лі да рам ста лі кляш чэ леў скія 
фут ба лі сты з ка ман ды «Oжэл». А хто ста-
не ім сё ле та? Вар та за тым пры ехаць у Ча-
ром ху ў лі пе ні на фоль ка выя су стрэ чы 
ды па гля дзець са пер ні цтва фут боль ных 
ка манд «Swam pions Soc cer Le a gue». Сар-
дэч на зап ра ша ем.

 — У Люб лі не маю столь кі ні так, што 
ад са мой зе ле ні во чы кру жац ца ча ла ве ку, 
— ка жа да Мал га жа ты Краў чук Май ка 
Зу зан ская з Лэн ч най, якая як раз саб ра
ла з на раў чан скіх лу гоў вя лі кі пук квец ця 
і ма люе ак ва рэл лю ў гэ ты пра ха лод ны 
чэр вень скі вет ра ны дзень на раў чан ска га 
пле нэ ру зва ноч кі, ра мон кі, тра вы ўся ля кія. 
По бач на доў гіх вы со кіх крос нах тчэ пень 
бя ро зы Мал га жа та Краў чык. Мал га жа та, 
бы лая жы хар ка Ло дзі, «да хо дзіць» на 
пят нац ца ты ма стац кі пле нэр са сва ёй но
вай вё скі Плян ты. А ўсе ін шыя ўдзель ні кі 
твор ча га спат кан ня сён ня раз бег лі ся па 
сва іх па лет ках са сва і мі па літ ра мі. І ледзь 
ула віць няў лоў на га як ве цер, хоць най ста
рэй ша га тут, ка мі са ра пле нэ ру Вік та ра 
Ка ба ца. Ён тут тры нац ца ты, з ба ра дой пат
ры яр ха, з два нац цац цю ма ста ка мі.

Част ка ма ста коў на пле нэр не змаг ла 
пры быць. А ма юц ца тут яш чэ: Да ні ла Гра
мац кі з Гай наў кі, Аль ж бе та і Аляк сандр 
Гжыб кі з Бе ла сто ка, на раў чан скі ха ця 
ця пер люб лін скі Па вел Кар пюк, з Лэн ч
най яш чэ і Га на ра та Сві дэр ская, Вес лаў 
Бэд наж з Ка нап ні цы, з Коў на Рэ бе ка Бру
дэр і Ва лян ці нас Вар нас, і най ма лод шыя 
ту тэй шыя ма ста кі — хоць то рунь скі але ж 
бе ла стоц кі Ра дас лаў Ма ці е віч і люб лін ская 
ды нар ваў ская Ка ця ры на Сян ке віч. Ін шыя 
не да е ха лі, а шко да — за ня лі мес ца на доў
га ча ка ным, ле ген дар ным ужо ма стац кім 
пле нэ ры на ўскра і не пуш чы, з яко га за ста
юц ца най леп шыя тво ры ў нез вы чай ную, 
вя ско вую га ле рэю — га ле рэю імя Та ма ры 
Са ла не віч у На раў цы.

— Наш пле нэр — юбі лей ны, але асаб лі
ва не ад роз ні ва ец ца ад па пя рэд ніх, — ка
жа Вік тар Ка бац. — Але крыш ку ён ін шы. 
Кож ныя пяць га доў На раў чан скай гмі на 
ра шы ла вы да ваць та кі не вя лі кі аль бом. 
Гэ та не бу дзе та кі пас ляп ле нэр ны ка та
лог у па ру ста ро нак, але боль шы аль бом, 
не дзе ў пяць дзя сят ста ро нак. Ахо піць ён 
ма ста коў, якія за гэ тыя пяць га доў па яў ля 
лі ся на пле нэ ры. Бу дуць выб ра ны іх пра
цы, на пі шуць яны штось ці пра ся бе. А ка лі 
па жы вем яш чэ пяць — бу дзе на ступ ны. 
Шка ду ем, што сё ле та з Бе ла ру сі ні ко га 
ня ма, ніх то не да е хаў — вы нік лі ві за выя 
праб ле мы. А ка лі га вор ка пра Бе ла русь, 
ма ем жа лез ную ўмо ву: ма ста кі му сяць 
раз маў ляць пабе ла ру ску. Хто не ве дае бе
ла ру скай мо вы аль бо не хо ча раз маў ляць 
— ха ця не ка то рыя да ска на ла ва ло да юць 
бе ла ру скай мо вай, ды не ве даю ча му раз
маў ля юць пару ску — і ў та кіх вы пад ках 
ёсць гэ та пры чы най, што мы ад маў ля ем
ся зап ра сіць та кіх ма ста коў. Ка лі яны не 
хо чуць ад чу ваць ся бе бе ла ру са мі, дык не 
му сяць пры яз джаць! Пле нэ ры ў На раў чан
скай гмі не не ма юць ней кіх га лоў ных сім
ва лаў ці мэт, што пле нэр бу дзе сім ва ліч на 
пры све ча ны ча мусь ці ці ка мусь ці. Гэ та пле
нэр з ха рак та рам та кой вя лі кай ма стац кай 
сва бо ды. Кож ны ма стак вы бі рае са бе што 
хо ча, што ўба чыць, што лю біць, што хо ча 
на ма ля ваць. Тэх ні ка так са ма вель мі раз
на стай ная. У мі ну лым го дзе бы ла так са ма 
скуль п ту ра, сё ле та разь бы ня ма, па тэх ніч
ных пры чы нах. Ёсць тэх ніч ныя цяж кас ці, 
і вы ні ка юць з гэ та га пас ля кло па ты. За ма
ла ча су, гэ тыя два тыд ні, для разь бя ра. 
Ле тась бы ло трох разь бя роў, — ма стак 
па каз вае на пад во рак ста ні цы, дзе кра
су юц ца драў ля ныя скуль п ту ры, — і гэ та 
іх нія тво ры здо бяць ця пер На раў ку. Важ
ны, да рэ чы, так са ма фі нан са выя ўмо вы, 
разь бя рам трэ ба боль шых срод каў: трэ ба 
ку піць рэ жу чыя ко лы, наж дач ныя па пе ры, 
па трэб ны элек т ра ток, пі лы, пры ла ды для 
ап ра цоў кі ка ме ня... Трэ ба вель мі шмат ма
тэ ры я лу. Зда ец ца, вер нем ся толь кі да тра
ды цыі гэ тых пле нэ раў, і бу дзе гэ та пле нэр 
для жы ва піс цаў...

Да дае:
— Цу доў ныя тут ва ко лі цы, мно ства 

ма ты ваў для ма ля ван ня. Важ на тое, што 
ў іх пра цах дзя ку ю чы пле нэ ру па яў ля ец ца 
вель мі мно га доб рых, на вы со кім уз роў ні, 
твораў, якія па каз ва юць тое, што па ма
лень ку зні кае з кра я ві ду. Гэ та ста рыя 
да мы, ха рак тар і вы гляд вё скі, ней кія пры
род ныя ма ты вы, якія з га да мі змя ня юць 
і свой вы гляд, і ха рак тар, і цал кам пра па
да юць. І гэ та вель мі важ нае, і тут гмі на мае 
вя лі кі на бы так. У га ле рэі ўжо больш за 
дзвес це прац ад пле нэ раў. Вель мі мно га 
з гэ тых прац па каз вае тое, ча го ўжо ня
ма. Ня ма не ка то рых хат, і вё ска вы гля дае 

іна чай, чым вы гля да ла пят нац цаць га доў 
та му. Ін шыя бы лі лю дзі. З гэ тай пры чы ны 
каш тоў насць пле нэ ру вель мі вя лі кая. Важ
на так са ма тое, што ка лі з’е дуц ца лю дзі, 
і з за меж жа, і з усёй кра і ны, бу ду ец ца 
важ ны ма стац кі ды я лог; хто кім ёсць, як 
жы ве, што ро біць, што ду мае, як ма люе... 
Пле нэ ры ма юць та кі ней кі ін шы ча ла ве
чы фак тар, вель мі важ ны для ма стац кіх 
кан так таў. Гэ та раз мо вы, ды ску сіі, ча сам 
у кам па ніі... ду ха пуш чы, што выз ва ляе да
дат ко вую энер гію...

...Трэ ба да даць, што На раў ка — асаб
лі вая гмі на, асаб лі вая гмін ная ўста но ва, 
рад ныя, войт. Най боль шая тут за слу га 
— вой та Мі ко лы Па віль ча. Гэ тая ма лень кая 
гмі на мае сваю га ле рэю, мае пле нэр, ча го, 
на пры клад, не мае Гай наў ка, вя лі кі па вя то
вы го рад. Та му вель мі ніз кі пак лон у бок лю
дзей, якія пле нэр ар га ні зу юць, рых ту юць, 
да юць фі нан сы. Сён ня, у ця пе раш ніх эка
на міч ных умо вах, вель мі цяж ка та кую гмі ну 
знай с ці, та ко га спон са ра. Га ле рэя з’яў ля
ец ца вель мі важ ным эле мен там у куль ту ры 
На раў чан скай гмі ны, а на ват і па ве та.

Хто ства раў гэ ты пле нэр?
— Ёсць та кія, хто быў тут ад пер ша га 

пле нэ ру, як я, — удак лад няе Вік тар Ка бац, 
— і бы лі амаль ад заў сё ды, як, на пры клад, 
спа дар ства Гжыб кі, яны пры яз джа лі ад 
дру го га пле нэ ру. Ад шмат пле нэ раў — Да
ні ла Гра мац кі. Але ста ра ем ся, каб бы ла 
ней кая ра та цыя ар ты стаў, бо бы ла б га ле
рэя гэ тых са мых лю дзей ад шмат га доў. 
Але ма стац кі ко рань ёсць ад га доў, ад 
пер ша га пле нэ ру. Ін шыя пры яз джа юць па 
два, тры га ды за пар, а большменш па ло
ва мя ня ец ца што год. Тут у са мой На раў цы 
ў нас дру гі раз пле нэр. Ме лі мы свае пле
нэ ры ў Ляў ко ве, але ўжо мы яго моц на «аб
ма ля ва лі». А пер шы пле нэр быў у Ма се ве, 
па іні цы я ты ве Ка сі Бя ляў скай, ін ст рук тар кі 
Гмін на га цэн т ра куль ту ры ў На раў цы, 
сар га ні за ваў яго ма стак Пят ро Га ган з Гай
наў кі ў 2001 го дзе. Не вя лі кі, у шэсць асоб. 
Дзя ку ю чы гэ та му пле нэ ру ўзнік ла га ле рэя. 
Бы ла цар ская шко ла з 1904 го да. На за
вяр шэн не пле нэ ру ме лі мы вог ніш ча. Войт 
спы таў ся, што ра біць з кар ці на мі, што 
на ма ля ва ныя. Ад даць у шко лу? Пра даць? 
Мы та ды з Пят ром Га га нам і Ка зі мі рам 
Юр ге лян цам па жар та ва лі, што най лепш 
бы ло б па бу да ваць га ле рэю. А войт гэ та 
пры няў усур’ ёз. Ма стац кі плён пер ша га 
пле нэ ру быў на столь кі каш тоў ным, што 
ад ра зу зда быў пры хіль насць гмін ных 
улад, а войт стаў эн ту зі я стам пра ця гу пле
нэ раў і са праўд ным апе ку ном ма ста коў. 
І ка лі ат ры маў гро шы з Еў ра са ю за, ста лі 
ра ман та ваць тую шко лу. Пра цяг ваў ся 
ра монт до сыць доў га, два ці тры га ды. 
Ад ра ман та ва лі яе пры го жа, і ця пер гэ та 
пра фе сій ная га ле рэя, якая па він на быць 
для эк с па на ван ня кар цін, скуль п тур. Ста
ла яна сап раў д най пра фе сій най ма стац
кай га ле рэ яй, ат ры маў шы імя зна ка мі тай 
да ку мен та ліст кі, ура джэн кі гмі ны, жы хар кі 
На раў кі Та ма ры Са ла не віч, якая сваю ву чо
бу па чы на ла як раз у гэ тым бу дын ку. Ёсць 
там па ста ян ны пра цаў нік, што з’яў ля ец ца 

фе но ме нам, бо та го ад мыс ло ва га пра цаў
ні ка ўтрым лі вае гмі на. Га ле рэя ад к ры тая 
пяць дзён у тыд ні. Мі ну ла ўжо пяць га доў, 
як уз нік ла га ле рэя, і ця пер част ку прац, 
якія там апы ну лі ся, мож на пра даць. Ужо 
вы дзе ле на част ка прац, па да дзе на ца на; 
ёсць там тры гру пы — тан ней шыя кар ці
ны, з ся рэд няй ца ной, і да ра жэй шыя. І так 
га ле рэя ста ла кры ху за раб ляць. Ідуць яны 
ў Гмін ны ася ро дак куль ту ры, які мо жа імі 
рас па ра джац ца. Кож ны ўдзель нік пле нэ ру 
па кі дае ў га ле рэі ад ну кар ці ну. Ка лісь сам 
ма стак ра шаў, якая бу дзе гэ та кар ці на, 
ця пер ства ра ец ца ка мі сія з трох ча ла век, 
якая вы бі рае.

... Мы ха це лі б, каб пле нэ ры пра цяг
ва лі ся. Але змя ня юц ца эка на міч ныя, 
па лі тыч ныя ад но сі ны, і пле нэр так са ма 
пе ра жы вае роз на га ро ду няў пэў не ную 
сі ту а цыю, — тур бу ец ца ка мі сар пле нэ ру. 
— Але ка лі га вор ка пра спа да ра вой та, 
гэ та про ста фе но мен. Ён тут ба дай трыц
цаць га доў, ве дае мес ца, за ле жыць яму 
на сва ёй зям лі. На раў ка мае шчас це, што 
мае та ко га вой та, та ко га ча ла ве ка. Ві даць 
про стым во кам, што На раў ка з го ду на 
год змя ня ец ца, пап раў ля ец ца. Пры го жа, 
даг ле джа на, пагас па дар ску, аку рат на, 
чы ста. Спа дзя ем ся, што на шы пле нэ ры 
бу дуць пра цяг вац ца. Для нас гэ та па зі тыў
ны мо мант, і зза та го, што ма ем тут шмат 
што для ма ля ван ня, а перш за ўсё мо жам 
спат кац ца. За ду ма спа сыл кі на ба га тую 
твор чую тра ды цыю, вы ка ры стан не не паў
тор ных каш тоў нас цей кра я ві ду, гас цін нас
ці і абы ча яў жы ха роў, клі ма ты пуш чан скіх 
вё сак і па сёл каў схіль ва юць нас да но вых 
твор чых дзе ян няў.

Май ка Зу зан ская чац вёр ты раз на на
раў чан скім пле нэ ры.

— Ка лі га вор ка пра кра я від, ён тут не
паў тор ны. Я так са ма ро дам з ус ход няй 
част кі Поль ш чы, з Люб лін ш чы ны. Я яш чэ 
пом ню та кія клі ма ты, з ча су, ка лі я бы ла дзі
цём, па доб ныя як тут на Пад ляш шы. Але 
ўжо ў нас ар хі тэк ту ра па мя ня ла ся, шмат 
што пра па ла. Да мы, пла ты. Але і тут... 
Бы ла я ўчо ра на эк скур сіі з Да ні лам, ба
чым ха ці нач ку драў ля ную. Але пад хат кай 
га зон чык выст ры жа ны. Ка лісь ха дзі лі б 
тут кур кі, гу скі, авеч кі тра ву вы ску ба лі б... 
А тут зрэ за ная яна га зо на ка сіл кай. Уяў ляю 
са бе, што за раз з хат кі вый дзе ба бу лень
ка, а тут вы хо дзіць па ні са ста лі цы, якая 
гэ ты дом на бы ла.

— Пле нэ ры да лі плён больш за 200 
прац у на шай га ле рэі, — войт На раў чан
скай гмі ны га на рыц ца твор чы мі зда быт ка
мі ма ста коў. — А най боль шая ў тым за слу
га Вік та ра Ка ба ца і Пят ра Га га на — яны 
бы лі пер шы мі, якія за ра зі лі нас та кім 
спо са бам на па пу ля ры за ван не гмі ны, на 
ўзмац нян не каш тоў нас цей, на ўве ка ве чан
не па мя так, якія, на жаль, пра па да юць, ды 
на ма ля ва ныя — жы вуць. Ёсць клі мат для 
та го, каб пра цяг ваць ад ліч ван не но вых пле
нэ раў, бо ёсць спры яль ны клі мат і ў са маў
ра дзе гмі ны. Дзя кую ўсім ма ста кам, якія 
ста лі ам ба са да ра мі На раў чан скай гмі ны.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

на раў чан скі пле нэр
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«Асен ня му лі сту» 
на 25-год дзе
У Га рад ку ня сец ца спе вам,
чут на тут яго кру гом
на ім п рэ зах, на бя се дах
прым вя дзе Куль ту ры дом.
Чы пад ро стак, чы се ні ёр,
ка лі хо чаш, ча су хва ціць
па цяг нуць які акорд.
Га ра доц кія се ні ёр кі
«Асен н ні ліст» ства ры лі хор,
спе вам бліс ну лі як зор кі,
ма ла дым на пе ра кор!
А ўжо дзе іх не бы ва ло:
сла віць свой рэ пер ту ар,
ска заць праў ду то бяз ма ла,
зна юць поль скі ўвесь аб шар.
У спе ве іх па чу еш ры су,
больш якой ні дзе ня ма:
ча сам трэ ска еш ад сме ху,
ча сам па да еш да дна,
ці сля зу ўро ніш гор ку,
і ра дасць за ка зы ча кроў.
Спом ніш бля скі ўсе і змро кі,
як пра жыў ты й што прай шоў.
Баб ці і ма мы пес ню ўчу еш,
усё па сён няш ні га лас,
як і дзе хто за на чуе,
пра ка хан не й пра кір маш...
Спе ву столь кі год за ва мі!
«Асен ні ліст» — дру гі ваш дом.
Заў ша пуб лі ка бра ва мі
ад дае вам свой пак лон.
«Асен ня му лі сту» сён ня жа да ем:
Ня хай мно гія ле та яш чэ нам спя вае!
Бо Ва шыя спе вы вы со кай уро ды.
А зда роўе хай слу жыць вам
мно гія, мно гія го ды!

Для ка пе лы 
Ян кі Кар по ві ча 
«Ху тар»
У Га рад ку ўсе лю дзі зна юць,
як у «Ху та ры» спя ва юць,
бо ў іх ва жа ты «Звон чык»
са сва ёю па ла він кай:
ім пра жыць без пес ні труд но
на ват і га дзін ку!
Ой, шчас лі вая мяс ці на,
дзе жы ве Кар по віч Ян ка!
Абы толь кі ён прач нуў ся,
за раз бу дзе і гу лян ка!
Тут гі та ра пад ру кою,
жон ка пес ні пад ця гае,
сон ца ве ся лей зас ве ціць,
ка лі «Ху тар» за іг рае.
А іх пес ні, а іх то ны
сяг нуць так ду шы глы бо ка,
што аль бо це шыш ся да пу ку,
або вы ці ра еш во ка.
«Ху тар» хто па чуў раз, дру гі,
бу дзе да яго спя ша ці,
бо так му зы кі ча роў най
як «Ху та ра»
больш яму ў жыц ці не зна ці!

Ана толь ПА РЭМ Б СКІ

Ку ды вя дуць ма стац кія ўяў лен ні сла ву
тых по ста цей гі сто рыі Бе ла ру сі, ды што 
мо жа ака зац ца вы ні кам пра ліц ця гэ тых 
уяў пры да па мо зе па пе ры? Знай с ці ад каз 
на тыя пы тан ні пад ня ла ся май ст ры ха па 
вы ці нан цы Воль га Ба бу ры на. Эфек там 
по шу каў ма стач кі з Мен ска з’я ві лі ся пра цы 
прэ зен та ва ныя на вы ста ве «Мая гі сто рыя», 
якая ад к ры ла ся 14 траў ня ў Ра ту шы ў Бель
скуПад ляш скім. Спе цы фі ка прац Воль гі 
Ба бу ры най не да зво лі ла пе рай с ці ка ля іх 

абы я ка ва бяль ш ча нам, якія ў гэ ты час гля
дзе лі эк с па зі цыі бель скай ра ту шы ў рам ках 
агуль на поль скай ак цыі «Ноч му зе яў». Ува гу 
на вед валь ні каў пры цяг ну лі так са ма май
старкла сы па вы ці нан цы, на якіх бе ла ру
ская ма стач ка дзя лі ла ся сва ім во пы там.

Вы ці нан кай Воль га Ба бу ры на зай ма ец
ца больш за 30 га доў. Пер шыя кан так ты 
з гэ тай га лі ной у спрош ча най фор ме ўзні ка
лі яш чэ ў ран нія дзі ця чыя га ды, ка лі ра зам 
з ма май тва ры ла яна да маш нія аз до бы, якія 
ўпры гож ва лі па мяш кан не пе рад Но вым 
Го дам. Вы ці нан кай як ві дам ма ста цтва Воль
га Ба бу ры на па ча ла зай мац ца ва ўзрос це 
12 га доў. Прыб ліз на з гэ та га ча су па ча ла 
так са ма ат рым лі ваць аду ка цыю ў гэ тай жа 
га лі не. На ву чаць вы ці нан цы па ча ла яе Вік то
рыя Чыр вон ца ва ў ма стац кай шко ле ў род
ным Ма ла дзеч не. Ву чы ла ся так са ма на 
фа куль тэ це ма ста цтва ў Га ра дзен скім дзяр
жаў ным уні вер сі тэ це імя Ян кі Ку па лы. Бы ла 
ўдзель ні цай і пры зёр кай бе ла ру скіх ды між
на род ных вы ста вак, фе сты ва ляў і кон кур
саў. Пра цы Воль гі Ба бу ры най уп ры гож ва лі, 
між ін шым, Усе а гуль ную дэк ла ра цыю пра
воў ча ла ве ка. Яна — сты пен ды ят ка Рэс пуб
лі кі Бе ла русь у га лі не куль ту ры і ма ста цтва. 
Ак ту аль на з’яў ля ец ца стар шы нёю сек цыі 
вы ці нан кі ў Бе ла ру скім са ю зе май ст роў на
род най твор час ці.

«Маю гі сто рыю» скла да юць 25 пра ц, 
якія прад стаў ля юць вы я вы по ста цей істот
ных для дзе яў Бе ла ру сі. Агуль ная наз ва 
вы ста вы толь кі прыт вор на ты чыц ца як раз 
ма ёй асо бы, ка жа Воль га Ба бу ры на:

— Я ста ла ўспры маць гі сто рыю свай го 
краю зу сім пад ін шым ус ве дам лен нем. 
Я па ча ла ад чу ваць яе як быц цам яна бы ла 
жы вая, Бе ла русь ды ха ла гэ тай гі сто ры яй, 
а я ўсё гэ та пра пу скаю праз ся бе, воб ра
зам ча го з’яў ля юц ца як раз мае пра цы. На 
іх я спа лу чы ла бе ла ру скую тра ды цый ную 
вы ці нан ку і сім во лі ку з гра фіч нас цю да
дзе ных вы яў важ ных у дзе ях ма ёй кра і ны 
по ста цей. Кож ная з гэ тых асоб ва кол ся бе 
мае дрэ ва жыц ця, якое ад на ча со ва з’яў ля
ец ца лю бі мым сім ва лам бе ла ру скіх вы ці нан
ш чы каў. Я вы ра шы ла прад ста віць гэ тае 
дрэ ва ў спе цы фіч най фор ме: па каз вае яно 
ха рак тэр ныя ры сы кож най з гэ тых гі ста рыч
ных асоб. Ка неш не, дрэ вы прад стаў ле ныя 
ўні зе кож най з вы ці на нак ма юць ка ра ні 
і га лі ны, але яны ад роз ні ва юц ца ад ся бе. 
Гэ та вы ні кае з та го, што кож ная з асоб мае 
сваю аса бі стую, ха рак тэр ную якасць. На 

вы ці нан ках мож на знай с ці прад стаў ні коў 
як муж чын ска га, так і жа но ча га по лу. Мо
жам там знай с ці пры клад на са мыя муж ныя 
асо бы, на пры клад кня зя Ві таў та, Ге ды мі на, 
Стэ фа на Ба то рыя ды Жы гі мон та Аў гу ста. 
З жа но ча га по лу гэ та по ста ці якія перш за 
ўсё ад роз ні ва юц ца ад ся бе. Гэ та Са фія 
Галь шан ская, якая да ла на шай зям лі сва іх 
сы ноў: Ула дзіс ла ва ІІІ і Ка зі мі ра Яге лон
чы ка — «доб рых кі роў цаў кра і ны». Ін шай 
з по ста цей з’яў ля ец ца Бо на Сфор ца. Лі чу 

яе су пя рэч лі вай асо бай — яна з ад на го 
бо ку быц цам аван тур ная, але ад на ча со ва 
ўнес ла шмат куль тур ных рэ форм у пе ры
яд іс на ван ня Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га 
і Рэ чы Пас па лі тай. У ма іх пра цах не маг ло 
так са ма бра ка ваць Бар ба ры Ра дзі віл. 
Я ўспры маю гэ тую по стаць як аске тыч ную, 
эстэ тыч ную. Гэ та аб раз асо бы сум най, 
пры го жай, якая з’яў ля ец ца сім ва лам жа ноц
кас ці, да лі кат нас ці і не маж лі вас ці суп раць
ста ян ня аг рэ сіі.

Пры сут насць ма стац кай твор час ці ды 
асо бы Воль гі Ба бу ры най у бель скай ра ту
шы па каз вае як істот ным з’яў ля ец ца су пра
цоў ні цтва на шай уста но вы з твор ца мі зза 
ўсход няй мя жы, ка жа ды рэк тар ка му зея, 
Алі на Дэм боў ская:

— У мі ну лым го дзе спа да ры ня Воль га 
ра зам са сва і мі пра ца мі і май старкла са мі 
на ве да ла Гай наў ку. На жаль, не ат ры ма ла
ся мне та ды там па бы ваць. Ад нак па чу ла 
я з бо ку пра цаў ні коў та маш ня га Бе ла ру ска
га му зея ды прад стаў ні коў Бе ла ру ска га па
соль ства доб рыя сло вы ад нос на твор час ці 
бе ла ру скай вы ці нан ш чы цы. Я на кі ра ва ла 
ёй пра па но ву прад стаў лен ня ей най твор
час ці так са ма ў бель скай ра ту шы, чым яна 
і па ка ры ста ла ся. Са мая вы ці нан ка з’яў ля ец
ца га лі най, якая ўзбу джае за ці каў ле насць 
на ша га му зея. Да гэ туль мож на бы ло па
гля дзець пра цы вы ка на ныя гэ тай тэх ні кай, 
якія пры е ха лі да нас з ра ё наў Ло ві ча, што 
ў Поль ш чы. За раз на ды шоў час на бе ла ру
скую вы ці нан ку, якая, на мой по гляд, ха рак
та ры зу ец ца пра ду ма нас цю. Са мая Воль га 
Ба бу ры на з’яў ля ец ца твор цам з вя лі кі мі 
ўме лас ця мі. Звяр та ец ца так са ма да куль
тур най спад чы ны, з якой вы рас ла і якая, 
зра зу ме ла, для яе ёсць вель мі важ ная.

Пра цэс паў ста ван ня ка лек цыі прац саб
ра ных пад наз вай «Мая гі сто рыя» па чаў ся 
ў 2013 го дзе. На ідэю ства рэн ня се рыі вы ці
на нак прыс ве ча ных гі ста рыч ным по ста цям 
ме ла ўплыў па быў ка ма стач кі на VI З’ез дзе 
бе ла ру саў све ту, які ад быў ся ў гэ тым жа 
са мым го дзе.

— Да вы ці на нак прэ зен та ва ных на 
вы ста ве пры цяг вае мя не перш за ўсё 
гі ста рыч ная тэ ма ты ка і ад ня сен не да дрэ
ва. — лі чыць на вед валь нік вы ста вы, Яцэк 
Са бе рай. — Я гэ та ін тэр п рэ тую як ма тыў 
«Дрэ ва жыц ця». Тыя заў ва жа ныя мной эле
мен ты, па да дзе ныя ў аб ст рак т ны спо саб. 
Му шу ад на ча со ва сцвер дзіць, што гэ та мая 
пер шая су стрэ ча з бе ла ру скай вы ці нан кай. 
На ас но ве як раз гэ тых прац ма гу па лі чыць, 
што ха рак та ры зу ец ца яна ві да воч най дак
лад нас цю.

— Ра зам з сяб роў кай мы за дум ва лі ся 
над гэ тым ці па а соб ныя пра цы вы ка на ныя 
з ад ной част кі, ды мо жа скла дзе ныя з не
каль кіх эле мен таў, — ка жа на вед валь ні ца 
Іа ан на Гор ская. — На прад стаў ле ных вы
ці нан ках я прык ме ці ла так са ма ба гац це 
дроб ных эле мен таў. Упер шы ню су ты ка ю ся 
з пра ца мі Воль гі Ба бу ры най. Ад на ча со ва 
ма гу сцвер дзіць, што гэ та не пер шая мая 
су стрэ ча з бе ла ру скай вы ці нан кай. Ра ней 
пра цы вы ка на ныя аў та рам з Бе ла ру сі, за
раз не пом ню якім, я ба чы ла ў Му зеі ма лой 
баць каў ш чы ны ў Сту дзі во дах.

У час ад к рыц ця вы ста вы пра хо дзі лі 
так са ма май старкла сы па вы ці нан цы. Мен
ская май ст ры ха пе ра да ва ла за ці каў ле ным 
на вед валь ні кам сак рэ ты твор ча га пра цэ су.

— Я вель мі люб лю пра во дзіць за нят кі, 
пры све ча ныя вы ці нан цы. Гэ та ты чыц ца 

не толь кі ма ёй кра і ны, але так са ма за
меж жа. Перш за ўсё гэ та да па ма гае мне 
рас паў сю дзіць спе цы фіч ную бе ла ру скую 
вы ці нан ку. Ня гле дзя чы на тое, што вы ці
нан ка як тэх ні ка фун к цы я нуе пры клад на 
і ў Поль ш чы, і ва Ук ра і не, яны роз няц ца 
ад бе ла ру ска га яе ві ду. Та му і на гэ тых жа 
май старкла сах за ці каў ле ныя зна ё мяц ца 
з вы ці нан кай, у якой за ха ва ная ад па вед
ная спе цы фі ка. На пер шы по гляд мае 
пра цы па сут нас ці не зу сім тра ды цый ныя. 
Фак тыч на, у іх ёсць шмат спа сы лак на тра
ды цыі, пры клад на ка лі ідзе пра скла дан не 
ма тэ ры я лу, з яко га вы ка на ная кам па зі цыя. 
Ад на ча со ва я ста ра ю ся тва рыць вы ці нан
ку ў яе су час ных фор мах. Як раз гэ тым эле
мен там я ім к ну ся на ву чыць іх.

Як пад час тва рэн ня сва іх вы ці на нак, гэ
так і ў час май старкла саў Воль га Ба бу ры
на ка ры ста ец ца перш за ўсё на ту раль ны мі 
ма тэ ры я ла мі:

— За цэ лы гэ ты час, у якім зай ма ю ся 
га лі най вы ці нан кі, я ні ко лі не пры мя ня ла сін
тэ тыч ных ма тэ ры я лаў, пры клад на пласт ма
сы. Для вы ка нан ня пра цы пат ра бую толь кі 
па пе ры і наж ніц. Адзі най суб стан цы яй, якой 
пад час пра цэ су паў ста ван ня скла ду мож на 
па лі чыць не ар га ніч най, з’яў ля ец ца клей, 
якім склей ваю ад па вед ныя част кі да дзе най 
пра цы.

— Я вы ра шыў па спра ба ваць сва іх сіл 
у вы ці нан цы бо гэ та для мя не зу сім но вы 
вык лік, — ка жа ўдзель нік май старкла саў 
Пат рык Са е віч. — Мая вы ці нан ка прад стаў
ляе дрэ ва. Му шу сцвер дзіць, што тва рэн не 
та ко га ты пу прац не на ле жыць про стым 
за да чам і зда ец ца мне, што не бу ду мець 
столь кі цяр п лі вас ці, каб ра біць на ступ ныя 
спро бы.

— Не про ста вы ка наць та кую вы ці нан
ку, якая мне ат ры ма ла ся. Мне яна да рэ
чы на гад вае квет ку, — ка жа ўдзель ні ца 
за нят каў Ні ко ля Вяр цін ская. — Агу лам 
пра цэс тва рэн ня та ко га ты пу ма стац кіх 
прац скла да ны. Але не сум нен на вар та пак
ла па ціц ца.

У пла нах Воль гі Ба бу ры най ства рэн не 
на ступ най ка лек цыі пад гэ тай жа са май наз
вай. Пла на ва ная чар го вая част ка ка лек цыі 
так са ма бу дзе мець гі ста рыч ны ха рак тар. 
Бу дзе ад нак ты чыц ца прод каў ма стач кі 
ро дам з Ма ла дзеч на. Іх няя гі сто рыя звя за
ная з Ві лей ш чы най і Мя дзель ш чы най, што 
ў Мен скай воб лас ці Бе ла ру сі.

Вы ста ву «Мая гі сто рыя» аў тар ства Воль
гі Ба бу ры най у Бель скай ра ту шы бу дзе 
мож на гля дзець да 31 жніў ня.
vТэкст і фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

З вы ці нан кай 
праз гі сто рыю

Ча ром хаў скі 
ГАК зап ра шае
Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў Ча ром-

се ў су бо ту 18 чэр ве ня ар га ні зуе май-
стар-кла сы для рэ а лі за цыі пра ек та „Ма-
літ ва” і зап ра шае да ак тыў на га ў ім удзе-
лу жы ха роў гмі ны: да рос лых, ста рых 
і мо ладзь. Мэ тай пра ек та з’яў ля ец ца 
пад рых тоў ка спек так ля, які зап рэ зен ту-
ец ца шы ро кай пуб лі цы ў пер шы дзень 
Між на род на га фе сты ва лю шмат лі кіх 
куль тур і на ро даў „З вя ско ва га па над-
вор ка”. Ідэя вар тая пад трым кі, та му зак-
лі каю ча рам шан да ўдзе лу ў пра ек це. 
Спек такль па ка жа даў ней шыя і су час-
ныя буд ні мяс цо вай гра мад скас ці, яе 
куль ту ру і аб ра ды. (ус)
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з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 25-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 3 ліпеня 2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Зор кі, як зва ноч кі,
Ды зві няць: «дзінь-дон-дзінь-дон»,
Да мя не пры хо дзіць сон.
І ня се мне каз ку ён,

Адказ на за гад кі № 21-16: Ле та. 
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі 

Аляк сан д ра Ку ды шэ віч, Ка міль Су ро вец 
з Ба бік, Мар ты на Лук ша, Кар нэ лія Ба рэч ка 

з На раў кі. Він шу ем!

Чую зо рак свет лы звон,
Я хут чэй зап люш чу воч кі — 
Хай зві ніць зва ноч кам
Н....

    Мі ра ЛУК ША

Гэ тага дня ча ка лі ўсе дзе ці 
і баць кі, дзя ду лі і ба бу лі. Мы так-
са ма пас пя шы лі па за хап ляц ца 
твор час цю бе ла стоц кіх дзе так. Ха-
це ла ся яш чэ пад тры маць рэ дак-
цый ных сяб роў, спа дар ства Ка сю 
і Ада ма Паў лоў скіх. Як раз на сцэ-
не ме лі вы сту паць іх дзе ці Ні ка 
і Вік тар. Пан Адам, хоць сам як 
адзіны з сям’і не вы сту паў на сцэ-
не, пе ра жы ваў, хва ля ваў ся. Яго 
за да чай, як і боль шас ці на шых 
баць коў, якія да па ма га лі ў збі ран-
ні кас цю маў і рэк ві зі таў, бы ло вы-
ка нан не пан цы ра для Ча ра па хі, 
яко га меў сы граць пер шак лас нік 
Ві ця. Сло вам, усе пе ра жы ва лі, ду-
ма лі як гэ та ат ры ма ец ца на сцэ не. 
А сцэ на — не абы-якая! Аб’ яд-
нан не АБ-БА ўжо чар го вы раз на 
пад вя дзен не ма стац кіх вы ні каў 
за пра сі ла на сцэ ну ў Дра ма тыч ны 
тэ атр! Сло вам, усіх ча ка ла вы ступ-
лен не ў са мым прэ стыж ным мес-
цы ў Бе ла сто ку. А гэ та аба вяз вае!

На па чат ку вы сту піў тан ца-
валь ны гурт (з ра бо чай наз вай) 
«Пад ляш скі вя нок». У яго вы-
ка нан ні мы па ба чы лі тан цы 
«пры ві таль ны» і «поль ка». Гэ та 
бы ла чы стая ра дасць для ва чэй! 
Дзет кі, якія год пра цу юць пад кі-
рун кам Ак са ны Прус, па ка за лі 
ста ран насць і ах во ту да тан цаў, 
дыс цып лі ну і эн ту зі язм. Та кі від 
за нят каў у нас вель мі рэд кі і та му 
па трэб ны. Тан цы па да ба лі ся ўсім, 
а най ма лод шыя гле да чы (на свя та 
прый ш ло шмат сяст ры чак і бра-

Крэпкі бук, мацук!
Не слабейшы за дуб!
Плод – трохгранны арэх
сырым не еж яго ў спех –
па восем аж кілаграм
з галін бук кіне нам.
А алей пакладзе чалавек
у ласунак, у хлеб, у лек,
у кансерву, парфуму і шмар,
у выдатную мазь на твар, 
для людзей, а і для машын.
А колькі ж дабра яшчэ ў ім!
І ў драўніне, і ў лістах!
Ды самай важнай – краса,
калі бук-прыгажун жывы,
у краявідзе парку, лясным, 
укаранелы ў зямлю на вякі,
каляровыя дорыць лісты,
высылае нам весткі з даўнін...
Старажыл, наш бук-селянін.

Бук

ці каў) аж піш ча лі ад эстэ тыч най 
за да во ле нас ці. Не менш па зі тыў-
ных па чуц цяў нак лі каў спек такль 
«Жаб кі і ча ра па хі», які з най ма-
лод шы мі дзет ка мі па ста ві ла ак-
цёр ка Іа ан на Троц. П’е су на пі саў 
су час ны бе ла ру скі дра ма тург Сяр-
гей Ка ва лёў. Не звы чай на зя лё на 
вы гля да лі сцэ ніч нае афар м лен не 
і кас цю мы. Ак цё ры жаб кі вя лі рэ-
пе ты цыю. Іх му зыч ны шэ дэўр, на 
ме ло дыю па ла нэ за Агін ска га, меў 
па слу хаць сам ма эст ра Са ла вей 
(Аляксандр Хаманюк).

Ма эст ра, як гэ та бы вае з ма ста-
ка мі, па да ро зе па зна ёміў ся з Ча ра-
па хай. З яе вы ступ лен ня смя я лі ся 
жа бы. Ад нак ма эст ра Са ла вей, ка лі 
па чуў раск ры ты ка ва нае жаб ка мі 
вы ступ лен не, быў у за хап лен ні. 
Ура зіў яго та ле на ві ты тэкст пес ні. 
І яш чэ больш вы ка нан не тво ра 
ў сты лі рэп. Ну, тут Ві ця Паў лоў-
скі пе рай шоў усе спа дзя ван ні. Як 
за спя ваў — да рос лыя і дзе ці ад 
ура жан ня пры ад к ры лі ра ты! І па сы-
па лі ся гуч ныя ава цыі. Пас ля, ка лі 
ў спа да ра Ада ма мы пы та лі, хто 
на ву чыў яго сын ка так спя ваць, той 
ад ка заў:

— Мы з жон кай не ве да лі як гэ та 
ме ла вы гля даць. Ён ні чо га нам не 
ска заў у ха це...   (пра цяг бу дзе)

ЗОР КА 

фота Аляксандр Васылюк

фо та Адам Паў лоў скі

Ка ла рыт нае раз ві тан не са шко лай!
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Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Kudła

Ina

Statek
parowy

Szczyt Kanada

Humor

Juta

Podmurek

Krąg

Kropka

Tukan
Szacunek

Szpak

Marynarz

Przejście

Ara

Kładka

Do
(nuta)

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 № 21:
Дзень, вап на, уда вец, два, та наж, ле кар, гар, як, 

аў та. Дол, для, век, смак, фут ра, ву да, ба ран, па ва га, 
ежа, шанц, рэ.

Уз на га ро ды, сшыт кі з бе ла ру скім ар на мен там, вый-
г ра лі Ка міль Су ро вец, Мі хал Па нік віц кі, Ра фал Шу-
мін скі з Ба бік, Мі хал Та па лян скі з Нар вы, Ва ле рыя 
Лю ляк з Мі ха ло ва, Ася Ада мюк, Оля Ча бай, Якуб 
Ка зі мі рук, Аня Руш чук з Но ва га Кор ні на, Мар ты на 
Лук ша, Ра фал Но вік з На раў кі. Він шу ем!

Бед ны ко нік
— Над звы чай бед нень кі 

наш ко нік,
Стаю ў яго я аба ро не.
Што ма гу зра біць я, тат ка,
Каб быць з сум лен нем 

у па рад ку?

Ад па чы вае воз зі мою,
А са ні лет няю па рою
А бед ны ко нік, з лю дзей во лі,
Не мо жа ад па чыць ні ко лі.

Раз мо ва 
су се дак
— Мі лы муж мой, Саш ка,
Ска жу та бе, Ага та,
Пра цуе вель мі цяж ка,
Пас ві ствае заў зя та.

— А мой муж, Ся рож ка, —
Ад каз вае Ан толь ка, —
Як ло дар кіс не ў лож ку
Пас ві ства ю чы толь кі.

Чац вёр ты ся мей ны пік нік па чаў-
ся ра ні цай у су бо ту на пля цоў цы 
пе рад шко лай у Ду бі нах. Ме ра-
пры ем ства пры цяг ну ла вя лі кую 
коль касць лю дзей: баць коў, на стаў-
ні каў, дзя ду ляў і ба буль, але най-
больш бы ло дзе так. Ха ця га лоў най 
ар га ні за тар кай Ся мей на га пік ні ка 
з’яў ля ец ца ды рэк тар шко лы ў Ду бі-
нах Алі на Гіншт, ад нак яна 
пры зна ла ся, што ўсе на пра-
ця гу не каль кіх тыд няў пра ца-
ва лі, каб пік нік быў са праў-
ды не звы чай най па дзе яй. Аб-
мя ня лі ся дум ка мі, рых та ва лі 
ці ка вую пра гра му, дзя лі лі ся 
аба вяз ка мі. І, трэ ба ска заць, 
што гэ тая пра ца да ла плён! 
Бы ло ве се ла і ці ка ва.

Усю ды бы ло поў на раз гу ля-
ных дзя цей: пры сцэ не, пры 
стэн дзе з цук ро вай ва тай, пап-
кор нам, ста лах са зда ро вай 
ядой так са ма. А ка лі хтось ці 
спа цеў ад гуль ні і спя ко ты, якая 
дай ш ла да ад зна кі 26 гра ду саў, мог 
па дыс ці да пра цаў ні цы шко лы спа да-
ры ні Гра жы ны. Яна пад рых та ва ла 
роз ныя фрук то выя со кі і кам по ты. 

Дзет кі пад бя га лі да яе і ледзь ды ха-
ю чы пы та лі ся: „Мож на ча гось ці 
на піц ца?”. Спа да ры ня Гра жы на 
не толь кі пра па на ва ла дзет кам 
роз на га сма ку і ко ле ру со кі, але 
на ват пак ла па ці ла ся, каб бы лі 
яны лёг ка ха лод ныя. Та му стэнд 
спа да ры ні Гра жы ны, ці гэ та дзя-
ку ю чы на по ям, ці ўсмеш цы, якая 
не сы хо дзі ла з яе вус наў, быў са-
мым па пу ляр ным!

Ну, так. Хтось ці мог бы па ду-
маць, што та кія гуль ні суп ра ва-
джа юць усе кір ма шы ці пік ні кі. 
Вось, гэ та не ўсё. Ар га ні за та ры 

Ся мей ны пік нік 
у Ду бі нах

на гэ ты дзень за пра-
сі лі прад стаў ні коў 
шмат лі кіх служ баў. 
Бы лі па меж ні кі, 
па жар ні кі, якія 
прэ зен та ва лі па жар-
ныя ма шы ны. Бы лі 
так са ма заў сё ды 
сур’ ёз ныя жаў не-
ры, якія ў той дзень 
ах вот на ад каз ва лі 
дзе цям на ўсе пы тан-
ні, а на ват даз ва ля лі 

пат ры маць руж жо. Ду бі ны — гэ та 
вё с ка, та му не здзіў ляе, што най-
больш ма ла дых хлоп цаў ці ка ві ла ся 
вы стаў кай трак та роў прад пры ем-
ства „Про нар”. Са мыя ад важ ныя 
на ват за хо дзі лі ў ся рэ дзі ну ма шы-
ны, ся да лі на фа тэль і, тры ма ю чы 
руль, вы гля да лі так, быц цам бы 
ўжо еха лі вы ра шаць ней кую сур’ ёз-
ную сель ска гас па дар чую спра ву. 
Са мыя пра цаў ні кі „Про на ру” жар-
та ва лі, што пры вез лі на пік нік не 
са мыя леп шыя трак та ры, каб ма ла-
дыя ама та ры вя лі кіх ма шын ча гось-
ці ў іх не змай ст ра ва лі.

У час пік ні ка бы ло со неч нае над-
вор’е, усе ме лі воў чы  апе тыт, доб-
ры на строй і ат мас фе ру ве ся лос ці! 
Пік ні ко выя хві лі ны рэк рэ а цыі 
і ад па чын ку прай ш лі хут ка, але 
пры нес лі ра дасць і ад чу ван не та го, 
што ду бін скія школь ні кі, баць кі 
і на стаў ні кі лю бяць і ўме юць як 
пра ца ваць, так і ра зам гу ляць. Да 
су стрэ чы ў Ду бі нах ужо праз год!

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

Б
е ла русь у ва чах ма ёй сям’і гэ та не толь кі кра і на за ўсход няй мя жой, але боль шая част ка на-
шай куль ту ры, тра ды цыі і рэ лі гіі.

З вус наў ма ёй ба бу лі і дзя ду лі я ні ко лі не чу ла, што яны ад чу ва юць ся бе па ля ка мі. Не га ва ры-
лі пра гэ та, але заў сё ды бы ло вя до ма, што яны — пад ляш скія бе ла ру сы.

Вер нем ся не каль кі га доў на зад. Ка лі я бы ла яш чэ ма лая, пра во дзі ла час з ба бу ляй і дзе дам. Ад ной чы па-
ча ла гля дзець ста рыя пра дзе да вы фа та гра фіі і ся род іх знай ш ла яго вай ско вую кніж ку. У той руб ры цы, 
дзе пра дзед па ві нен паз на чыць сваю на цы я наль насць, быў над піс: «бе ла ру ская». Та ды я са праў ды за ці ка-
ві ла ся Бе ла рус сю. У гэ тым ча се я да ве да ла ся пра бе жан ства 1915 го да і аб змроч най гі сто рыі 1946 го да. 
Я па сту по ва па ча ла ра зу мець, што та кое Бе ла русь. Пер шы раз па е ха ла я на фе сты валь «Ба со віш ча» 
і свят ка ва ла Дзень Во лі. Ёсць у гэ тым вя лі кая за слу га ма ёй ся стры, якая па ка за ла мне Па го ню, бел-чыр-
во на-бе лы сцяг і са праўд ны гімн Бе ла ру сі. Яна ўжо ра ней за ці ка ві ла ся гэ тай тэ май. На да дзе ны мо мант 
я ве даю што та кое на цы я наль ная сім во лі ка. У шко ле я ах вот на вы ву чаю бе ла ру скую мо ву, якую лі чу 
род най. У ха це ста ра ю ся раз маў ляць па-бе ла ру ску, але не заў сё ды мне ат рым лі ва ец ца.

Я ста ра ю ся быць як най леп шай бе ла ру сач кай, та му што я про ста ка хаю Бе ла русь, а яна ў гі сто рыі 
ма ёй сям’і пры сут ная ад заў сё ды. Ева Іва нюк, шо сты «а» клас, гай наў ская «шас цёр ка»

Быць як най леп шай бе ла ру сач кай!



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 19.06.2016              № 2519.06.2016              № 25

— Бе ла ру скі эт на гра фіч ны фе сты-
валь «Куль ту ра на му зей ных схо дах» 
мы ства ры лі на ас но ве фэ стаў, 
якія бел му зей ла дзіў на сва ёй тэ-
ры то рыі на пра ця гу го да. Пад час 
кож на га фэ сту прэ зен та ва ла ся 
ад но выб ра нае ра мя ство або ру ка-
дзел ле, гу ча ла бе ла ру ская му зы ка. 
Бе ла ру скі эт на гра фіч ны фе сты валь 
стаў на шым са мым вя лі кім ме ра-
пры ем ствам, якое зда бы вае што-
раз боль шае прыз нан не ў на шай 
пуб лі кі, — ска заў ды рэк тар Му зея 
і ася род ка бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы Та маш Ці ха нюк.

Пад час ХІІ Бе ла ру ска га эт наг ра фіч
на га фе сты ва лю «Куль ту ра на му зей
ных схо дах», які ад быў ся 5 чэр ве ня, 
у дзень свят ка ван ня ў го нар пра па
доб най Еў ф ра сін ні По лац кай, ста я ла 
со неч нае і цёп лае над вор’е. Саб ра ла
ся мно га пуб лі кі. Ста рэй шыя ся дзе лі 
на лаў ках, дзет кі, іх баць кі і мо ладзь 
ці ка ві лі ся на род ны мі ўмель ца мі, якія 
вя лі май старкла сы па ра мя стве і ру ка
дзел лі. На вед валь ні кі фе сты ва лю маг лі 
з’ес ці бе ла ру скія буль бя ныя стра вы, па
спра ба ваць каў ба су і са ла, вы ка на ныя 
па вод ле мяс цо вых рэ цэп таў, па слу хаць 
бе ла ру скія пес ні. Не ка то рыя з саб ра ных 
ус па мі на лі, як гэ та дзень ра ней у Свя та
Тро іц кі са бор у Гай наў цы бы ла ўне се на 
іко на з мош ча мі пра па доб най Еў ф ра сін ні 
По лац кай, за ступ ні цы бе ла ру ска га на
ро да. На бе ла ру скі фе сты валь пры бы лі 
гай наў скі ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк 
і на мес нік бур га міст ра Гай наў кі Ан д рэй 
Скеп ка. Бы лі пры сут ныя так са ма ды рэк
тар Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі ў Вар
ша ве Мі ха іл Ры ба коў і ня даў на аб ра ная 
на мес ні ца гай наў ска га ста ра сты Яд ві га 
Дам б роў ская.

Пе рад пуб лі кай пер шым зай маль на 
вы сту піў бе ла ру скі ка лек тыў «Ка лы ска» 
з Са маў ра да ва га сад ка № 1 у Гай наў цы, 
якім апя ку юц ца на стаў ні цы Мі рас ла ва 
Ні кан чук і Ала Суп рун (у гэ тым прад ш
кол лі ву чаць дзе так бе ла ру скай мо ве, 
бе ла ру скім тан цам і даў нім аб ра дам). 
Да школь ні кі з ка лек ты ву «Ка лы ска» пад
час рэ пе ты цый раз вуч ва юць бе ла ру скія 
аў тар скія пес ні, фаль к лор ныя пры маў кі, 
даў нія ско ра га вор кі і бе ла ру скія вер шы
кі. Уда ла яны вы сту пі лі на вя лі кай сцэ не 
ка ля му зея.

З бе ла ру скі мі эст рад ны мі пес ня мі ці ка
ва зап рэ зен та ваў ся бе ла ру скі ка лек тыў 
«Ру ча ёк» з Бе ла ве жы, яко га апе ку ном 
і акам па ні я та рам з’яў ля ец ца Марк Зуб
рыц кі. Апош ні мі га да мі ён мно га зра біў 
у га лі не раз віц ця бе ла ру скай куль ту ры 
і бе ла ру скай аду ка цыі ў Бе ла ве жы. Марк 
Зуб рыц кі — пра цаў нік Бе ла веж ска га 
ася род ка куль ту ры, пі ша пра ек ты і за 
ат ры ма ныя срод кі ар га ні зуе, між ін шым, 
пле нэр ныя ме ра пры ем ствы, у пра гра ме 
якіх ма юц ца бе ла ру скія пес ні. З ка лек ты
вам «Ру ча ёк» вы сту пае ён на мно гіх бе
ла ру скіх ме ра пры ем ствах, так са ма паза 
Бе ла веж скай гмі най. У Ком п лек се школ 
у Бе ла ве жы, ра зам з на стаў ні цай бе ла
ру скай мо вы Ан джа лі най Ма саль скай 
і з вы ка ры стан нем вон ка вых срод каў, 
су ар га ні зуе «Бе ла ру скія вя чор кі» з удзе
лам лю дзей бе ла ру скай куль ту ры, пад

час якіх гу чыць бе ла ру ская му зы ка.
Вы дат ным бе ла ру скім ка лек ты вам, 

які апош нім ча сам што год вы сту пае на 
бе ла ру скім фе сты ва лі «Куль ту ра на 
му зей ных схо дах», з’яў ля ец ца гурт «Арт
Про нар» з Нар вы. Сё ле та вы сту піў ён 
з вя до мы мі сва і мі бе ла ру скі мі гі та мі і но
вы мі пес ня мі.

— Пры ем на па слу хаць, ка лі так зай
маль на вы сту пае наш фір мен ны ка лек
тыў, — за я віў Ярас лаў з Гай наў кі, які пра
цуе ў су пол цы «Про нар» у Нар ве.

З бе ла ру скі мі эст рад ны мі тво ра мі ўда
ла вы сту пі лі так са ма два гай наў скія ка
лек ты вы «Рэт ра» і «Да від Шым чук бэнд», 
які стаў сё лет нім лаў рэ а там цэн т раль
на га аг ля ду фе сты ва лю «Бе ла ру ская 
пес ня». Бе ла ру скі ка лек тыў «Ка лін ка» 
быў за про ша ны ў Гай наў ку, ка лі ака за ла
ся, што два гур ты з пла ка таў не змо гуць 
вы сту піць. Бе ла стоц кі ка лек тыў, які да 
вы сту паў рых туе Ма ры юш Ха ру жы, за
ці ка віў як ма лод шую, так і ста рэй шую 
пуб лі ку.

— Што год на му зей нае ме ра пры ем
ства зап ра ша ем зор ку. Сё ле та гэ та гурт 
«Ста ры Оль са» з Мін ска, які вы сту піў 
ка ля на ша га му зея не каль кі га доў та му. 
Вы кон вае ён даў нюю му зы ку. Яе ці ка ва 
па слу хаць ама та рам мі нуў ш чы ны і тым, 
якія по бач эст рад ных тво раў лю бяць 
неш та ін шае на сцэ не, — за я віў ды рэк
тар Та маш Ці ха нюк.

— Мы прэ зен ту ем му зы ку ся рэд ня веч
ча. Бу дзе так са ма сюр прыз і вы ка на ем 
не ка то рыя су час ныя тво ры, — за я ві лі му
зы кі мін ска га гур та «Ста ры Оль са».

— Тут ці ка ва ўсім на вед валь ні кам. 
Дзет кі ці ка вяц ца перш за ўсё май стар
кла са мі, кон кур са мі, ле пяць з глі ны, спра
бу юць ткаць, а мо ладзь і да рос лыя прый
шлі па слу хаць му зы ку. Як ба чы це, мно га 
асоб ста іць ка ля па лат кі, у якой Маг да 
і Эве лі на ча сту юць буль бя ны мі стра ва мі 
— кіш кай, дра ні ка мі і ін шым сма коц цем. 
Ула дзі мір Ці ха нюк ча стуе каў ба сой і са
лам, вы ка на ны мі па вод ле ста рых рэ цэп
таў на шых прод каў, — ска за ла Аг неш ка 
Ці ха нюк, ад каз ная ў бел му зеі за куль тур

ную дзей насць. Ра зам з сяб роў кай пра
да ва ла яна бе ла ру скія кніж кі, май кі з бе
ла ру скі мі над пі са мі, ма кат кі, вы шы ва ныя 
вы ра бы, вы ка на ныя на даў ні лад, гар ш кі 
з глі ны і раз на род ныя су ве ні ры, вы ка на
ныя ў Грод не або на Гай наў ш чы не.

Вы шы ва ныя вы ра бы, між ін шым руч ні
кі, пра да ва лі жан чы ны з Клу ба май ст роў 
«Твор часць», што дзей ні чае ў Брэс це.

— Но выя ў нас сё ле та — ка ля ро выя 
па я сы. Мы на о гул вы кон ва ем менш 
скла да ныя для вы шы ван ня вы ра бы, бо 
на да ра жэй шыя рэ чы скла да на знай с ці 
па куп ні коў. На пры клад, ка шу лі шы ем 
і вы шы ва ем толь кі па за ка зах. За раз 
да ра гое іль ня ное па лат но, яко га на муж
чын скую ка шу лю трэ ба мно га. На та кой 
ка шу лі мно га вы шыў кі і та му яна каш туе 
пад 300 до ла раў. Нас у клу бе ма ла асоб, 
за тое ў нас мно га пра цы. На гэ ты фе
сты валь пры яз джа ем, бо заў сё ды кры ху 
пра да дзім, — за я ві лі сяб роў кі клу ба 
«Твор часць».

— Каў ба су я рых та ваў з ся мей ні ка мі. 
За раз ма ла асоб пе ра раб ляе сві ное мя
са ў хат ніх умо вах. У сві ні ны з ма га зі на 
ін шы смак і перш за ўсё склад, — ска заў 
Ула дзі мір Ці ха нюк, які ча ста ваў на вед
валь ні каў фе сты ва лю мяс ны мі пра дук та
мі свай го вы ра бу.

У сва ёй па лат цы пра цаў ні кі Бе ла веж
ска га на цы я наль на га пар ку пра па на ва лі 
пры няць удзел у пры ро даз наў чых кон
кур сах. За імі бы ло мес ца, дзе На тал ля 
Ге ра сі мюк і яе па моч ні кі з Фон ду «Яны 
— гэ та мы» вя лі май старкла сы па ткан ні 
на крос нах. Удзель ні кі гэ тай гуль ні ста ра
лі ся выт каць зап ла на ва нае. Пра да ва лі ся 
там су ве ні ры, якія вы ка на лі асу джа ныя 
са След ча га іза ля та ра ў Гай наў цы ды 
вуч ні і да рос лыя ва лан цё ры Фон ду «Яны 
— гэ та мы».

— Да мя не па ды хо дзяць што раз 
но выя дзет кі і, ся да ю чы за ган чар ным 
кру гом, ста ра юц ца вы ле піць з глі ны 
гар ш чо чак. Пры на го дзе я пра даю свае 
глі ня ныя вы ра бы — сі ва кі, чор ны по суд, 
ма ля ва ныя і па лі ва ныя збан кі. Апош нім 
ча сам па я ві ла ся мо да на глі ня ны по суд 

ХІІ Бе ла ру скі эт на гра фіч ны фе сты валь 
«Куль ту ра на му зей ных схо дах»

і та му не па кі даю ган чар ства, якім ра ней 
у Чор найВсіКас цель най зай ма лі ся мно
гія жы ха ры, — ска заў Мі ра слаў Пя хоў скі 
з гэ та га ся ла.

Ткаць ву чы ла Ірэ на Іг на цюк з Ляў ко ва. 
Да яе так са ма па ды хо дзі ла мно га дзяў чы
нак, а на ват і хлоп цы, якія ха це лі па спра
ба ваць ткаць на крос нах.

— Крос ны гэ та вя лі кая пры ла да пра
цы і та му хлоп цам ці ка ва па спра ба ваць 
ткаць на іх. Я ву чу ткаць па ла вік, які 
ста но віц ца што раз больш мод ным, так 
як тка ныя ўруч ную пак ры ва лы на лож кі, 
ці вы ка на ныя круч ком, з да дат ко вы мі 
ўпры га жэн ня мі, аб ру сы на ста лы. На шы 
ба бу лі ча ста вы кон ва лі іх не вя лі кі мі, бо 
лож кі і ста лы ў не вя лі кіх ха тах на шых 
прод каў бы лі ма лы мі. Ка лі за раз я раб лю 
вя лі кае, тка нае даў ні мі ўзо ра мі пак ры
ва ла, ці вы кон ваю вя лі кі аб рус, то яны 
вар тыя прыб ліз на во сем сот зло тых. Мо
жа зда вац ца, што гэ та до ра га, але каб 
вы ка наць уруч ную та кі вы раб, трэ ба мно
га нап ра ца вац ца. Апош нім ча сам я сваё 
ру ка дзел ле пра да ла ў Ан г лію, для поль кі 
са Шлён ска, з якой скан так та ва ла ся 
праз ін тэр нэт. Па па куп кі пры яз джа юць 
да мя не так са ма жы ха ры аг ра ту ры стыч
ных ква тэр, — рас па вя да ла Ірэ на Іг на
цюк. — Тка нае ру ка дзел ле, вы ка на нае 
па вод ле даў ніх узо раў або на ват но вых 
ма ты ваў, вы ка ры стоў ва ец ца не толь кі 
ў аб ста ля ва ных на даў ні лад па ко ях, але 
так са ма ў ма дэр ных да мах.

У ад ной з вы ста вач ных зал бел му зея, 
у суп ра цы з Куль тур ным цэн т рам Бе ла
ру сі ў Вар ша ве, бы ла ад к ры та вы ста ва 
«Чар но быль скі боль», пры мер ка ва ная 
да 30 га да ві ны ка таст ро фы на Чар но
быль скай атам най элек т ра стан цыі, якая 
зда ры ла ся 26 кра са ві ка 1986 го да. Эк с
па зі цыя — гэ та част ка «Чар но быль скай 
ка лек цыі» Му зея ста ра жыт на бе ла ру скай 
куль ту ры На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі. Вы ста ва паў ста ла з кад раў, 
зня тых пад час на ву ко вадас лед чых эк с
пе ды цый су пра цоў ні каў Ака дэ міі па чар
но быль скай зо не Бе ла ру сі. На эк с па зі цыі 
прад стаў ле ны, між ін шым, фа та гра фіі 
зніш ча ных уся рэ дзі не і звон ку хат. На 
вы ста ве па ка за ны так са ма по суд з гэ тай 
зо ны. За ду май аў та раў эк с па зі цыі бы ло, 
між ін шым, пры цяг нуць ува гу да праб лем 
на ступ стваў чар но быль скай ка таст ро фы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Вы дат ным бе ла ру скім ка лек ты вам, які апош нім ча сам што год вы сту пае на бе ла ру скім фе сты ва лі 
«Куль ту ра на му зей ных схо дах», з’яў ля ец ца гурт «Арт-Про нар» з Нар вы

— Да мя не па ды хо дзяць што раз но выя дзет кі і, ся да ю чы за ган чар-
ным кру гом, ста ра юц ца вы ле піць з глі ны ней кі гар ш чо чак, — ска заў 

Мі ра слаў Пя хоў скі 

 Жан чы ны з Клу ба май ст роў «Твор часць» з Брэ ста пра да ва лі вы шыў ку і су ве ні ры
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29 
мая ў свят лі цы ў Ры го раў
цах ад бы ла ся су стрэ ча, на 
якой ура джэ нец вё скі Яў-
ген СЕ МЯ НЮК ра ска заў 

пра гі сто рыю вё скі і яе Во лен ска га пры хо
да. Ме ра пры ем ства ад бы ва ла ся пад за
ступ ні цтвам на ста я це ля Ля во на СА Е ВІ ЧА.

За ла ры го раў скай свят лі цы бы ла за
поў не на ўсі мі па ка лен ня мі ры го раў чан. 
На сця не від не лі ся даў нія здым кі...

— А то не Ко ля Стэ па ну оў?
— Ко ля.
— А то нэ На дя?
— На дя.
— А ты зна еш што я нэ ві е ду ко то ра?
— О тая о!
— З ко то ро го то ро ку?
— З со рок дэ вя то го або пят ь дэ ся то го.
Спа чат ку вя ду чы спы таў:
— На сам по ча ток пы та не фор маль нэ: 

чы го во ры ты посво ё му, чы го во ры ты по
пу оль ску?

— А ўсяк по ні ма е мо.
— Го во ры э тэ посво ё му.
— Посво ё му ху чэй бу дэ і блі жэй.
— І про сті ей.
— Доб рэ, як про сэ бэ тро ху зна е мо, 

про сэ ло, про па ра фію. Я до сё го спот
кан ня пры го то ву ваў ся до сыць доў го, 
бо бу ольш як дэ сять лі ет ін тэ рэ су ю сіе 
ге не о ло гі ею, гі сто ры ею свой еі сэм’йе, 
маю рос пі са ных бу ольш як во сім сот чо
ло ві ек — па чаў спа дар Яў ген Се мя нюк. 
Пра цяг яго на га вы ступ лен ня пра доў жу 
на „мо ве”.

Спа чат ку ха чу па дзя ка ваць га лоў ным 
чы нам лю дзям з Ры го раў цаў. Сань ка Бан
да рук, яко га ўжо во сем га доў ня ма між 
нас, мно га мне ра сказ ваў пра вай ну і пра 
ўсе па дзеі, якія тут ад бы ва лі ся. Мая цё ця 
Нас ця Стэ па нюк мно га мне ра ска за ла, 
і ін шыя. А ад нос на гі сто рыі па ра фіі ў Вуль
цы, то я ка ры стаў ся да ку мен та мі. У „Бель
скім Гас цін цы” бы ло шмат на пі са на пра 
па ра фію ў Вуль цы, пе раг ля даў мет ры кі 
і гэ та ўсё скла ла ся на гі сто рыю Во лен
скай па ра фіі.

Мы ка лісь жы лі ў най боль шай дзяр жа
ве ў Еў ро пе, у Вя лі кім Кня стве Лі тоў скім, 
якое рас цяг ва ла ся ад мо ра да мо ра, ад 
Чор на га мо ра да Бал ты кі. І на шы зем лі 
бы лі ах рыш ча ны за прыб ліз на сто га доў 
ра ней, чым бы ла ах рыш ча на Поль ш ча. 
Сю ды дай ш ла хрыс ці ян ская мі сія Кі ры лы 
і Мя фо дзія са сла вян скі мі мо вай і пісь мен
нас цю.

Ад куль узя ла ся Вуль каВы га ноў ская? 
Наз ва вы во дзіц ца ад проз віш ча Ва га ноў
скіх, ста ро га ру ска га ро ду, які вы во дзіў
ся з ва ко ліц Бя рэс ця. Яны ме лі тут свае 
ўла дан ні ўжо з па ло вы XV ста год дзя. 
Най ста рэй шая да вед ка пра Ры го раў цы 
па ве дам ляе, што тут жы ло 27 гас па да роў. 
Па доб на бы ло ў Мо скаў цах і Іван ках, якія 
сён ня на зы ва юц ца Ча ха міЗа ба лот ны мі. 
Ча му Ры го раў цы? Бо бы ло пры ня та на зы
ваць мяс цо вас ці ад імя та го, хто тут жыў. 
Ма ён так Ва га ноў скіх да 1500 го да быў 

па дзе ле ны на мен шыя 
ма ён т кі. Бы лі ма ён т кі 
ў Пад бел лі, у Сту дзі
во дах, у Круг лым. Ка
то рысь Ры гор з ро ду 
Ва га ноў скіх ат ры маў 
на шу вё ску і ма быць ад 
яго і пай ш ла наз ва Ры
го раў цы.

Най ста рэй шая згад
ка пра цар к ву ў Вуль цы 
па хо дзіць з ка ля 1500 
го да, дзе ёсць за піс, 
што Ва га ноў скія ўфун
да ва лі дзве драў ля ныя 
цар к вы — у Пад бел лі 
і Вуль цыВы га ноў скай. 
А гэ та аба зна чае, што 
на ша па ра фія вель мі 
даў няя — ёй больш за 
пяць сот га доў. У 1727 
го дзе бы ла пра ве дзе на 
ге не раль ная ві зі та цыя 

ві лен скім бі ску пам, дзе пі са ла ся, што 
ў Вуль цыВы га ноў скай cer kiew na gór ce 
drew nia na, zbyt sta ra, cmen tarz z par ka nu 
ru i na jest, wy mie nio ne są car skie drzwi sta-
roś wiec kie ubo gie, ob ra zy dwa wiel kie Sal-
wa do ra i An to nie go a mo skiew skich sześć. 
А гэ та аба зна чае, што но вых, ла цін скіх 
аб ра зоў бы ло два, а тра ды цый ных, „ма
скоў скіх” — шэсць. І вель мі пад ра бяз на 
бы ла апі са на най важ ней шая іко на, якая 
зна хо дзіц ца ў во лен скай цар к ве — Іко на 
Ба га ро дзі цы „Зна мен не”. Яна ў на шай 
цар к ве з са ма га па чат ку, пе рат ры ваў шы 
ўсе бе ды, якія да вя ло ся прай с ці во лен
скай цар к ве, у тым лі ку і па жар.

Пас ля зак лю чэн ня Бе рас цей скай уніі 
во лен ская цар к ва пе рай ш ла ў бок ла
цін ска га аб ра ду і пры мя нен ня ла цін скай 
мо вы. Пры кла дам гэ та му з’яў ля ец ца на
ма гіль нік Ан ны з Кру піц кіх Баб роў скай на 
цар коў ным пля цы. На схі ле XVIII ст. Вуль
ка на ле жа ла Іг на ту Баб ра вец ка му. Ён 
у 1792 го дзе пра вёў ге не раль ны ра монт 
ста рой цар к вы. Аб ноў ле ны быў дах, ку
пал, зва ні ца, да та го ж улас нік пры дзя ліў 
Во лен скай па ра фіі дзве ва ло кі зям лі па 
да ро зе з Вуль кі ў Ры го раў цы. Бы лі так са
ма вы ка на ны но выя цар скія ва ро ты, па
за ло ча ныя, з іко най Ба га ро дзі цы. У 1780 
го дзе на ста я це лем во лен скай цар к вы 
ста но віц ца Кі ры ла Баб роў скі, на ро джа ны 
ў 1738 го дзе; шля хец кі род Баб роў скіх 
вы во дзіў ся з ва ко ліц Дра гі чы на. Кі ры ла 
Баб роў скі ву чыў ся спа чат ку ў Кляш чэ лях, 
а пас ля ў Кі е ве. Ён быў ра шу чым пра ціў ні
кам ла ці ні за цыі Цар к вы. Ка лі ён па мі раў, 
то ў та ста мен це за пі саў свае аш чад нас ці 
на аб наў лен не пра ва слаў на га ха рак та ру 
во лен скай цар к вы. А най больш вя до май 
асо бай, звя за най у Вуль кайВы га ноў скай 
быў Мі хал Баб роў скі, сын Кі ры лы, сла ву
ты сла віст. Ву чыў ся ён у Дра гі чы не, Бе
ла сто ку, Віль ні. Пас ля быў вык лад чы кам 
у за меж ных уні вер сі тэ тах. Пра сла віў ся ён 
тым, што ў 1822 го дзе вы я віў у біб лі я тэ цы 
Суп рас ль ска га ма на сты ра г.зв. Суп расль
скі ру ка піс з па чат ку Х ста год дзя. Гэ та 
най ста рэй шы да ку мент, які зна хо дзіц ца 
на на шых зем лях — ён ста рэй шы за хро
ні кі Кад луб ка ці Га ла Ано ні ма.

Мі хал Баб роў скі ра зам з бра там па ста
ві лі на ма гіль нік сва ёй ма ці. У 1820га дах 
за вяз ва ец ца тут рух вяр тан ня ў пра ва
слаўе. І ён да во лі глад ка пра хо дзіў па 
ўсёй Ві лен скай епар хіі, за вык лю чэн нем 
Кляш чэль, дзе ўні яц кі ба цюш ка Ан тон 
Сас ноў скі суп ра ціў ляў ся пе ра хо ду ўні я таў 
у пра ва слаўе. З 1863 га доў на ста я це лем 
Во лен скай па ра фіі быў Ян Вруб леў скі; 
за той пе ры яд лік пры ха джан пад во іў ся. 
Ян Вруб леў скі зас ноў ваў па ра фі яль ныя 
шко лы — пер шая бы ла ў Вуль цы, паз ней 
у Крас ным Ся ле і Ры го раў цах. Быў пра
ве дзе ны чар го вы ра монт во лен скай цар
к вы, і яна, аб ноў ле ная, бы ла пас вя ча на 7 
лі ста па да 1876 го да.

У 1915 го дзе ў вы ні ку бе жан ства па ра
фія спы ні ла па сут нас ці сваё іс на ван не, 

бо амаль усе лю дзі вы е ха лі. Роз ныя бы лі 
лё сы бе жан цаў.

— То вы е ха лі ўсе? — го лас з за лы.
— Усе.
— А бу дын кі аста лі ся?
— То ж іх не за бра лі з са бою.
Бы лі та кія вы пад кі, што як вы яз джа лі 

ў бе жан ства, то нех та па ве сіў нож ніч кі на 
дрэ ве. Вяр ну лі ся, дрэ ва вы рас ла, а нож
ніч кі ві сяць.

— То ка жуць, што ця пер тыя ўходзь цы 
ідуць — то ж то тое са мае, — го лас з за
лы.

— Тое са мае, толь кі час інак шы, — ін
шы го лас.

Вяр ну лі ся лю дзі з бе жан ства — ца ра 
ня ма, дзяр жа вы даў няй ня ма, тут Поль
ш ча, па ра фія злік ві да ва на. У 1924 го дзе 
з’яў ля ец ца Поль скі аў та ке фаль ны пра
ва слаў ны кас цёл. І ў той час Во лен ская 
па ра фія бы ла пад па рад ка ва на па ра фіі 
ў Кляш чэ лях. Да та го ж у той час пін скі 
бі скуп вы сту піў у суд, каб пе ра няць усе 
пас ляў ні яц кія цэр к вы і пе ра вес ці іх у ка
та лі цызм. Гэ ты су до вы раз бор доў жыў ся 
да 1929 го да, і кан чат ко ва суд ад хі ліў 
тое ха дай ні цтва. У 1927 го дзе ў Вуль цы
Вы га ноў скай бы ло даз во ле на ад крыць 
фі лі яль ную цар к ву Кляш чэ леў скай па ра
фіі. У 1934 го дзе бы ла ў Віль ні аб ноў ле на 
іко на „Зна мен не”; яе пры вез лі по ез дам 
на ры го раў скую стан цыю і з вель мі ўра чы
стым хрэс ным хо дам пры нес лі ў Вуль ку. 
У 1937 го дзе бы ла ўста ноў ле на ўжо цал
кам асоб ная Во лен скай па ра фія.

4 кра са ві ка 1937 го да ўспых нуў вя лі кі 
па жар і ста рая во лен ская цар к ва зга рэ
ла; уда ло ся ўра та ваць не ка то рыя іко ны, 
у тым лі ку і тую най важ ней шую — „Зна
мен не”. Гэ та вя лі кая і цяж кая іко на і яе вы
но сі лі дзве асо бы. І ад ра зу, у 1938 го дзе, 
на Пак ро вы, быў зак ла дзе ны кра е ву голь

ны ка мень. Пра ект но вай цар к вы вы ка наў 
ін жы нер Пётр Шульц з Паў лі но ва, а зац
вер дзіў гро дзен скі бі скуп Са ва Са ве таў. 
Ста лі бу да ваць цар к ву, а за раз вы бух ла 
вай на, у вай ну ўсе ма тэ ры я лы пра па лі...

Са ве ты за га да лі зра біць там клуб. 
А лю дзі ка жуць: „Для Вуль кі клуб зро бі це, 
а што рэш та? Дзе Ры го раў цы па дзе нуц ца 
і Крас нае Ся ло?” І так цар к ва аста ла ся.

Па бу до ву цар к вы за вяр шы лі ў 1953 
го дзе, а ў 1967 го дзе да бу да ва лі зва ні цу. 
З 1981 го да на ста я це лем тут Ля вон Са е
віч.

— Я з ва мі ра ду ю ся, а вы са мною му
чы це ся, — за жар та ваў ба цюш ка.

— Мы, ба цюш ка, бу дзем з Ва мі да 
смер ці.

— Ці ка ва, да ка го пер шая за сту кае.
Бы ла па бу да ва на кап лі ца ў Крас ным 

Ся ле. Ця пер рых ту ец ца ра монт кап лі цы 
Шуль цаў у Паў лі но ве.

— Той Шульц што быў док та рам? — пы
тан не з за лы.

— Не, яго баць ка. А док тар то яго сын.
Най ста рэй шы спіс на сель ні каў Ры

го раў цаў па хо дзіць з 1692 го да. Там 
наз ва на 13 сем’ яў, па дат кап ла цель ш чы
каў брань ска му ста ра сту. У паз ней шы 
пе ры яд вё ска мя ня ла ад мі ніст ра цый ныя 
наз вы; бы лі, м.інш. Гры га роў цы і Грэ га
роў цы. Так са ма мя ня ла ся ад мі ніст ра цый
ная пры на леж насць: Кляш чэ лі, Ду бя жын, 
Мо скаў цы, Ор ля... Су час ныя проз віш чы 
бы лі ўве дзе ны за пар з ад ме най пры го ну 
і на дзе лам зя мель най улас нас цю ў па чат
ку 1860х га доў. Шмат проз віш чаў з та го 
ча су ў Ры го раў цах не за ха ва ла ся, але 
з’я ві лі ся но выя, у тым лі ку бу даў ні коў чы гу
нач най лі ніі ці лес ні коў.

Ры го раў цы вы дзя ля юц ца на фо не 
су сед ніх мяс цо вас цей тым, што тут не 
ўжы ва ла ся г.зв. от ча ства, зна чыць у мяс
цо вай ана ма сты цы кож на га на зы ва лі 
раз на від нас цю яго іме ні. І кож ны муж
чы на тут на зы ваў ся інакш, на пры клад: 
Іван, Вань ка, Ва ня, Янэк, Ва ню ша, Ясь ко, 
Януш, Янь цё, Іван ко, Янё, Ван цік і т.п. 
Аляк сандр: Саш ко, Са нёк, Шур ка, Олесь
ко, Олесь; Мі ка лай: Мі ко ла, Коль ка, Ко ля, 
Ко люсь, Ко люх... Па доб на на зы ва лі ся 
жан чы ны, толь кі тут быў ін шы прын цып: 
ка лі за муж няя, то пры піс ва лі да му жы ка, 
а ка лі са мот ная, то Мань ка, Ма ру ся, Ма
рыя і г.д.

Важ най па дзе яй бы ла бу до ва Бе рас

цей скаГра еў скай чы гун кі — фраг мен та 
боль шай ма гіст ра лі, якая злу ча ла Бал ты
ку з Чор ным мо рам. Яе 217 кі ла мет раў 
бы лі па бу да ва ны ця гам трох з па ло вай 
га доў ра зам з усі мі стан цы я мі — за раз гэ
та зда ец ца не ве ра год ным. У Брэс це быў 
па бу да ва ны цэ лы па сё лак, які па сён ня 
на зы ва ец ца Гра еў кай.

Мет ры кі па каз ва юць, што ў Вуль цы зна
хо дзіў ся ка зац кі ат рад, бо там шмат хто 
за пі са ны як бы лы вай ско вец; ві даць па ся
ля лі ся там лю дзі, якія вы хо дзі лі з вой ска...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

К а р о т к а е  ж ы ц ц ё  П а ў л а  Л ю б е ц к а г а

Паўла Каравайчыкаhttp://forwardfoto.by
120 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі гра мад скакуль тур ны дзе
яч, пісь мен нік, ме дык Па вал Ка ра вай чык 
на ра дзіў ся 15 чэр ве ня 1896 г. у мя стэч ку 
Люб ча на На ваг рад чы не. Па хо дзіў з сям’і 
ма ла зя мель ных ся лян. Пас ля за кан чэн ня 
па чат ко вай шко лы па сту піў у Вы шэй шую 
па чат ко вую шко лу ў На ваг рад ку. У 1910 г. 
пе рай шоў у На ваг рад скую пры ват ную 
рэ аль ную шко лу. У 1911 г. здаў уступ ныя 
эк за ме ны ў Мін скую гім на зію, скон чыў яе 
ў 1916 г. з за ла тым ме да лём у Маск ве, ку
ды гім на зія бы ла эва ку я ва на ў час Пер шай 
су свет най вай ны. Вяр нуў шы ся ў Мінск, ак
тыў на ўдзель ні чаў у Та ва ры стве да па мо гі 
ах вя рам вай ны, по тым па сту піў у Ва ен на
ме ды цын скую ака дэ мію ў Пет раг ра дзе. Ад 
імя пет раг рад скіх сту дэн таў ві таў у 1917 г. 
з’езд бе ла ру скай на цы я наль най ар га ні за
цыі ў Мін ску. Ад нак праз два га ды зму ша
ны пе ра пы ніць ву чо бу зза ма тэ ры яль най 
ня ста чы. Пе ра е хаў у Маск ву, зай маў ся на 
трэ цім кур се ме ды цын ска га фа куль тэ та ўні
вер сі тэ та. У 19191921 гг. слу жыў у Чыр во
най Ар міі на За ход нім фрон це. Пас ля дэ ма
бі лі за цыі вяр нуў ся ў Маск ву, але ад на віць 
ву чо бы не ўда ло ся. У 1922 г. пе ра е хаў на 
ста ла ў Мінск, па сту піў на трэ ці курс мед
фа ка БДУ, які скон чыў у 1925 г.

Пас ля за кан чэн ня гім на зіі Ка ра вай чык 
ак тыў на ўдзель ні чаў у гра мад скапа лі тыч
ным і куль тур наас вет ным ру ху. У 1917 г. 
пра ца ваў у Мін ску ў рэ дак цыі га зе ты «Воль
ная Бе ла русь», дзе па чаў дру ка ваць свае 
тво ры. У 1918 г. у Пет раг ра дзе быў сак ра
та ром агі та цый навы да вец ка га ад дзе ла 
Бе ла ру ска га на цы я наль на га ка мі тэ та і су
пра цоў ні чаў з ча со пі сам «Чыр во ны шлях». 
Паз ней ця гам больш чым го да быў ін фар
ма та рам па бе ла ру скіх спра вах пры На род
ным ка мі са ры я це на цы я наль нас цей. Яго 
аг ля ды бе ла ру ска га дру ку бы лі сво е а саб лі
вым ле та пі сам пер шых кро каў Бе ла ру скай 
Са вец кай Рэс пуб лі кі, якія шы ро ка вы ка ры

стоў ва юць ця пе раш нія гі сто ры кі. На па чат
ку 1919 г. за гад ваў вы да вец кім ад дзе лам 
Бел нац ка ма і рэ да га ваў пер шую са вец кую 
га зе ту на бе ла ру скай мо ве «Дзян ні ца». 
З во се ні 1922 г. да кан ца 1926 г. за гад ваў 
ад дзе лам за меж на га дру ку га зе ты «Са вец
кая Бе ла русь». Удзель ні чаў у зас на ван ні 
ме ды цын скай сек цыі пры Ін сты ту це бе ла
ру скай куль ту ры, зай маў ся рас п ра цоў кай 
бе ла ру скай ме ды цын скай тэр мі на ло гіі. 
Пра ца ваў у клі ні цы нер во вых хва роб мед
фа ка БДУ.

Па вал Ка ра вай чык у час ста лін скіх рэ
прэ сій быў арыш та ва ны. Асу джа ны на 5 
га доў і выс ла ны ў кра са ві ку 1931 г. у Ча
бак са ры (Чу ва шыя). Там пра ца ваў ле ка
рамнеў ра па то ла гам. У ссыл цы пра цяг ваў 
на ву ко выя до сле ды ў га лі не ме ды цы ны, 
зай маў ся фі зі я ло гі яй моз гу. Пе рад за кан
чэн нем тэр мі ну ссыл кі, якую па вя лі чы лі яш
чэ на два га ды, Ка ра вай чык па слаў свае 
дас ле да ван ні ў клі ні ку нер во вых хва роб 
го ра да Гор кі, пас ля ча го ад туль ат ры маў 
за пра шэн не на пра цу. Ад нак у 1937 г., за 
дзень да кан ца вы сыл кі, быў арыш та ва ны 
паў тор на і за су джа ны да рас ст рэ лу. Рас ст
ра ля ны 21 лі ста па да 1937 г. у Ча бак са рах. 
Рэ а бі лі та ва ны па абедз вюх спра вах толь кі 
ў 1957 і 1959 гг.

Твор чая спад чы на Паў ла Ка ра вай чы ка 
зза ка рот ка га жыц ця не вя лі кая, але да
стат ко ва раз на стай ная. Па чы наў ён з рэ
цэн зіі на па ста ноў ку ў Мін ску дра мы Ян кі 
Ку па лы «Ра скі да нае гняз до». Пі саў вод
гу кі на тыя тво ры, якія ста на ві лі ся бе ла ру
скай лі та ра тур най кла сі кай. Чы таў лек цыі 
па бе ла ру скай лі та ра ту ры на на стаў ніц кіх 
кур сах у Мін ску і Баб руй ску. Пі саў так са
ма вер шы. Стаў са аў та рам пад руч ні ка па 
бе ла ру скай на род най твор час ці. У дру ку 
вы сту паў пад роз ны мі псеў да ні ма мі — П. 
Ка ра вай, Па вал Лю бец кі ды ін шы мі.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Сі ту а цыя з бе ла ру скай мо вай у Бе ла
ру сі чым да лей, тым ці ка вей ста но віц ца. 
Пры пу жа ныя су се дамаг рэ са рам, які без 
ані вод на га выст ра лу пры са бе чыў лад ны 
ка ва лак ук ра ін скай тэ ры то рыі, лу ка шэн
каў скія ўла ды не сці шы лі раз мо вы пра 
са юз з Ра сі яй, але ў той жа час больш 
ла год на ста лі ста віц ца да бе ла руш чы ны. 
Гэ та зра зу ме ла — ад да ваць прэ зі дэн ц
кую па са ду хай са бе не са май пе ра да вой 
еў ра пей скай кра і ны ўза мен на па са ду ша
ра го ва га ра сій ска га гу бер на та ра дур ных 
ня ма. Але ж стаў лен не боль шас ці бе ла
ру ска га на сель ні цтва да та кой ра кі роў кі 
да во лі ла год нае. Ка мусь ці ўжо вель мі на
да ку чыў бяз з мен ны і раз бэш ча ны ўла дай 
прэ зі дэнт, ка мусь ці ён не па да баў ся ад 
па чат ку сва ім грэб лі вым стаў лен нем да 
ўся го бе ла ру ска га. Вось і ста ра ец ца ўла
да вы пра віць ста но віш ча, але на столь кі 
гэ та ўсё няз г раб на ат рым лі ва ец ца, што 
ка лі б не лю бя чыя бе ла руш чы ну лю дзі, то 
сме ху вар тыя б бы лі тыя спро бы.

Мо ва жы ве, ка лі ёю ка ры ста юц ца ў паў
ся дзён ным жыц ці. Пры чым не толь кі на стаў
ні кі, жур на лі сты і лі та ра та ры, але і прад
стаў ні кі ін шых пра фе сій, асаб лі ва тых, якія 
пра дуг ледж ва юць кан такт з людзь мі. Ад
ной з та кіх пра фе сій з’яў ля ец ца пра фе сія 
фа тог ра фа. У Бе ла ру сі аб бе ла ру ска моў
ных фо та сту ды ях чу ваць не бы ло, па куль 
у Мін ску не з’я ві ла ся «For ward stu dio».

Сайт фо та сту дыі мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://for war d fo to.by. Ён па бу
да ва ны згод на су час ных трэн даў, аз доб
ле ны ма сай фо таз дым каў, пра па ноў, вы
яў зроб ле ных прац.

«Мы твор чая ка ман да пра фе сі я на лаў, 
якая лю біць сваю спра ву, не шка дуе сва
іх сіл і срод каў для ства рэн ня твор ча га 
пра дук ту. Мы не пра цу ем за гро шы, мы 
зай ма ем ся твор час цю і ім к нём ся для 

доб рых лю дзей! Звяр та ю чы ся да нас 
— будзь це ўпэў не ны, мы зро бім для вас 
вы дат ны пра дукт, ча го б нам гэ та ні каш
та ва ла! Мы жа да ем рас ці і раз ві вац ца 
ў сва ёй твор час ці, па вя ліч ваць свой уз ро
вень, і вель мі лю бім, ка лі вы пра па ну е це 
нам скла да ную за да чу», — прэ зен ту юць 
ся бе і сваю пра цу фа тог раф Кан стан цін 
Га рэц кі, ві за жыст Ган на Еў ла ко ва і рэ ту
шор Але на Флам.

Але най больш ці ка вым з’яў ля ец ца ві
дэ а ро лік, які мес ціц ца з пра ва га бо ку 
на га лоў най ста рон цы, дзе гэ ты хло пец 
і дзве дзяў чы ны він шу юць на вед валь ні каў 
з днём род най мо вы 21 лю та га. «Спа дар
ства, усе мы вы дат на ве да ем, якая сі ту а
цыя з род най мо вай у Бе ла ру сі — не ўсе 
яе да клад на ве да юць і ка ры ста юц ца ёю 
што дзён на, але ці ка васць да мо вы ёсць! 
Каб па пра віць та кую сі ту а цыю, мы ра ім 
кож на му па чы наць з ся бе. Мы па ча лі», — 
ка жа Кан стан цін. «І з сён няш ня га дня фо
та сту дыя For ward пра цуе пабе ла ру ску», 
— да дае Але на Флам. Ак ра мя гэ та га, суп
ра цоў ні кі фо та сту дыі абя ца юць нат х ніць 
да што дзён на га ка ры стан ня бе ла ру скай 
мо вай і на вед валь ні каў. Праў да, па куль ім 
гэ та не над та ўда ло ся, зва жа ю чы на вод
гу кі, якія па кі ну лі тыя, з кім яны ме лі спра
ву. У ад па вед най руб ры цы ўсе на вед валь
ні кі дзя ку юць май ст роў ко ле ру і свят ла 
за вы дат на зроб ле ную пра цу вы ключ на 
пару ску і ні дзе не ўзгад ва юць та кой асаб
лі васці «For ward stu dio» як бе ла ру ска моў
насць. Гэ тая ака ліч насць пры во дзіць да 
выс но вы, што дзя ку ю чы та кім лю дзям, як 
ка лек тыў да най фо та сту дыі, бе ла ру ская 
мо ва, ка неш не, не за гі не, але каб яна жы
ла паў нак роў ным жыц цём без да па мо гі бе
ла ру скіх улад, якія іс ну юць кош там свай го 
на ро да, не абыс ці ся.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

4 чэр ве ня ў Бар су ко ві не пад Крын ка мі 
свят ка ва лі 153 га да ві ну Сту дзень ска га паў
стан ня. Над паў стан чай ма гі лай саб ра лі ся 
прад стаў ні кі шко лы, до ма куль ту ры, біб лі я
тэ кі, ула ды го ра да Крын кі, уз вод паг ра ніч
ні каў і на ва коль ныя жы ха ры. Ма гі ла зна
хо дзіц ца ў бя рэз ні ку пры поль най да ро зе, 
на ўсход нім краі вё скі Но вая Сві дзя лаў ка. 
Да вя лі ка га над ма гіль на га драў ля на га кры
жа пры бі тая дош чач ка з над пі сам: „Бо жа, 
глянь на на род свой, ня до ляй стом ле ны, 
пры мі ах вя ру сы ноў поль скай зям лі. Паў
ста нец Ян Клу сэ віч. 25.04.1863. Крыж, сім
ва лі зу ю чы доў гія ста год дзі ня во лі пад ра
сей скай дзяр жа вай ас вя ціў у 1992 бі скуп 
Эд вард Аза роў скі”.

Ме на ві та тут мяс цо вы жы хар Ян Клу сэ
віч піль на ваў раз меш ча ных як раз у не па да
лё кім уро чыш чы „Ста жын ка” паў стан чых 
ад дзе лаў. Ін шы мяс цо вы пры хіль нік ра сей
скай дзяр жа вы ўлавіў іх след і па ве да міў 
крын скія ўла ды. Ка за кі рас ст ра ля лі Клу
сэ ві ча, а це ла па кі ну лі, каб на па ло хаць ін
шых. Жы ха ры Бар су ко ві ны ўна чы зра бі лі 
ду бо вы крыж і па та ем на па ха ва лі за бі та га.

Свят ка ван не тра ды цый на па ча ло ся з ура
чы стай ім шы пад тым жа кры жам у імя „Бо га, 
Го на ру і Ай чы ны” і „Поль ш чы для па ля каў”. 
Як сцвяр джа юць мяс цо выя гі сто ры кі, „mi mo 
et nicz ne go i kul tu ro we go zróż ni co wa nia, Pol-
ska by ła tu tyl ko jed na” (C. Bach, Kryn ki 500 
lat, 2011, s. 48).

Па ма ліў шы ся, уск лаў шы квет кі і за па
ліў шы зні чы на ма гі ле, усе па да лі ся на па
на дво рак жы ха ра Бар су ко ві ны Мі рас ла ва 
Кіш ке ля — наш чад ка паў стан цаў, сэр цам 
ад да дзе на га ар га ні за цыі гэ та га ме ра пры ем
ства. Вы дат на пад т рым лі ва юць яго ў гэ тым 
мяс цо выя ўла ды, але перш за ўсё жон ка. 
Яна ўлас на руч на спяк ла пі ра гі і на рых та
ва ла хат нюю кіл ба су. Ежы ха па ла ўсім без 
вык лю чэн ня ўдзель ні кам ме ра пры ем ства. 
Кіл ба са асаб лі ва пас ма ка ва ла ўра джэн цу 
не па да лё кай Ба ра тын ш чы ны пас лу Сей ма 
Ме чыс ла ву Баш ко. Для спа дар ства Кіш ке
ляў паў стан чыя ўгод кі гэ та са праўд ны Вя лік
дзень, на які з’яз джа ец ца сям’я з най больш 
ад да ле ных кут коў Поль ш чы. Най ма лод шая 
ўнуч ка, якая што дзень хо дзіць у шко лу тан
ца, ах вот на да лу чы ла ся да вы ступ лен ня ка

лек ты ву „За ран ка”. 
Спа дар Мі ра слаў 
вель мі це шыў ся 
з пры сут нас ці ме на ві
та гэ та га ка лек ты ву. 
Над та рас х ва ля ваў
ся тра ды цый ны мі, 
мяс цо вы мі пес ня мі 
і тан ца мі ў вы ка нан ні 
дзя цей. Буб нач і са
ліст ка лек ты ву — пя
цік лас нік Шы мон 
Чар нец кі спя ваў так
са ма ў час свя той ім
шы, за што ат ры маў 
пах ва лу ад жан чын 
з кас цель на га хо ру. 
Кас цель ны рэ пер ту
ар яму доб ра вя до
мы, ён жа слу жыць 

мі ніст ран там у крын скім кас цё ле. Ім шы, так 
як і рэ пе ты цый „За ран кі”, не пра пу скае.

Ды рэк тар крын скай біб лі я тэ кі, а за ад но 
гі та рыст ка лек ты ваў „За ран ка” і „Лё та сы” 
Пётр Звя жын скі пад рых та ваў вы ступ лен не 
са сва ёй ву ча ні цай іг ры на кла січ най гі та ры 
Эмі лі яй Гу да леў скай. Іх кла січ наэлек т рон
ны ду эт вы зна чыў ся пад бор кай ці ка ва га 
і вар тас на га рэ пер ту а ру. Най больш зак
ра на ла сэр ца пес ня пра не да хоп мі ру на 
зям лі.

Не каль кі бе ла ру скіх ак цэн таў па я ві ла ся 
ў вы ступ лен ні ка лек ты ву „Эк зіт”. Не маг чы
ма ўжо ўя віць са бе ней кае крын скае ме ра
пры ем ства без пры сут нас ці жан чын з „Эк зі
ту”. У іх да роб ку шмат ужо не толь кі вя сё лых 
пе сень, але так са ма сцэ ніч най воп рат кі. На 
па на двор ку спа да ра Мі рас ла ва гу ля лі яны 

ў эле ган т ных вы шы ван ках — спад чы не па 
на род ным ка лек ты ве з бы ло га до ма куль ту
ры ў су сед ніх з Бар су ко ві най Гу ра нах. Ад 
па чат ку да кан ца ме ра пры ем ства саб ра ных 
раз ве ся ля лі, і на сцэ не і за ба га тым, гас цін
ным аб са лют на для ўсіх ста лом. У час эка на
міч на га кры зі су спа да ру Кіш ке лю на ле жыц
ца за гэ та асаб лі вае прыз нан не і па дзя ка. 
Вя сё лым ака за ла ся так са ма вы ступ лен не 
ка ба рэ „На ла вач цы”, які дзей ні чае пры 
крын скім до ме куль ту ры.

Не абыш ло ся і без пат ры я тыч ных ве тэ
ра наў з „Па год най восе ні”. У час свя точ на
га кан цэр та іх пес ні пра гу ча лі пер шы мі. На 
за вяр шэн не, да тан ца зай г ра лі сап раў д ныя 
эн ту зі я сты пер ку сіі і гі тар з ка лек ты ву „Лё та
сы”.

Ма быць, най лепш на паў стан чым пік ні ку 
гу ля лі дзе ці. Боль шасць з іх пры е ха ла сю ды 
на ро ва рах аль бо з ро ва ра мі. Так зап ра па
на ва ла стар шы ня вуч нёў ска га спар тыў на га 
клу ба „Фе нікс” На тал ля Гад леў ская. Дзет кі 
зма га лі ся ў ро вар ных кро сах на пяс ча ных 
ляс ных да ро гах. Не за леж на ад вы ні каў усе 
зма га ры ат ры ма лі шмат па да рун каў, фун да
ва ных, у ас ноў ным, Над ляс ні цтвам Крын кі.

Вя лі кай сен са цы яй ака за лі ся ляс ныя эк
скур сіі на сап раў д ных джы пах. Ма ла дыя 
джы паў цы з Кры нак і Паў д нё ва га Вост ра
ва — сяб ры спа да ра Мі рас ла ва — па ка за
лі сваё май стэр ства за ру лём. Най больш 
дзі ця ча га ад рэ на лі ну вык лі ка лі гон кі на 
джы пах па вя лі кіх, пяс ча ных го рах.

Да ха ты ўдзель ні кі пік ні ка па вез лі толь кі 
доб рыя ўспа мі ны. Поль ш ча спа да ра Мі рас
ла ва ака за ла ся гас цін най для ўсіх жы ха роў 
Кры нак і на ва кол ля.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Пад паў стан чым 

кры жам
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Ста ляр і пяч нік за хоп ле ны му зы кай

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

кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. Лаў рэн цій (19001953), га лоў ны са вец кі эн ка вэ дыст = 5 _ 12 _ 32 _ 16 _ 30 _;
2. дроб ны па ра зіт ча ла ве ка і жы вёл = 13 _ 33 _ 4 _;
3. зап ру да = 31 _ 11 _ 24 _ 25 _;
4. трэ ці гук му зыч най га мы = 19 _ 21 _;
5. зад ні бок ту ла ва ча ла ве ка = 3 _ 1 _ 2 _ 17 _ 18 _;
6. ра сій скі алім пій скі ку корт = 9 _ 14 _ 22 _ 23 _;
7. плес не вы на лёт ад гні ен ня = 7 _ 10 _ 6 _ 20 _ 8 _;
8. не ўлас ны, не свой, не род ны = 26 _ 27 _ 28 _ 29 _;
9. ку кіш у ... шыш цы = 34 _ 35 _ 15 _.

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

Ад каз на ад га дан ку з 22 ну ма ра
Маў чун, Мюн хен, жа бо, Воў па, Алімп, Са кол ка, Ван, 

гру ша, таў кач, ры ба, мазь, Цвейг.
Ра шэн не: Чу жое хва лі, а свай го ў гразь не тап чы.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бель

скаПадляшскага.

(22.03. — 20.04.) Не стаў уся го на ад ну 
кар ту. Не слу хай пад шэп таў до сыць злос най 
і вы бу хо вай пла не ты! Уда лыя вы ез ды і кам па-
ней скія су стрэ чы. Ба ран з дру гой дэ ка ды зна-
ку: ці не па ра ўсё яш чэ пы тац ца «а што чу ваць 
у май го бы ло га?». На пра цы мо жаш шмат зда-
быць: бя ры ся за но выя пра ек ты, на ват ка лі не 
ад чу ва еш ся бе ў сі ле. Вель мі дбай аб сваю 
пя чон ку.

(21.04. — 21.05.) Пры бя ры не пат рэб ш чы-
ну ў ха це, асаб лі ва ка лі пла ну еш ку піць но вую 
мэб лю. Больш ад ва гі на пра цы, не дай ся бе 
зак ры чаць менш здоль ным, але за тое на хаб-
ным; не ўва ходзь з імі ў ды ску сію, толь кі ва лі 
ру бам раз ды доб ра. У спра вах, якія пат ра бу-
юць суп ра цы, яс на ак рэс лі ме жы свае і ін шых. 
Азі рай ся на ка ша лёк, бо вар та зап ла на ваць 
гро шы на ка ні ку лы.

(22.05. — 22.06.) 19-23.06. вель мі піль-
нуй ся, бо мо жаш стаць ах вя рай пад ма ну! 21-
25.06. бу дзеш поў ны бо я зі, апа сак, сум нен-
няў, па чуц ця няў пэў не нас ці або стра ху. Да сі 
ра ды! Ты май стар у вы ха дзе з без на дзей ных 
сі ту а цый, дык не бу дзе горш. Фі нан сы ўтры ма-
еш у раў на ва зе — не стра ціш больш чым звы-
чай на. Сха дзі на тан цы, паз на ё міш ся з кім сь ці 
фай ным.

(23.06. — 23.07.) Свет пач не кру ціц ца 
ў тваю ка рысць, лю дзі бу дуць ця бе лю біць і па-
ва жаць. Па цяг нуц ца да ця бе ра ман ты кі. Але 
не пра пу скай ін фар ма цый, дзе б мож на бы ло 
спат кац ца з ці ка вы мі людзь мі. Пры ліў энер гіі 
і ап ты міз му (Рак з пер шай дэ ка ды мо жа цу доў-
на паз да ра вець!). Спрэч кі мо гуць за кон чыц ца 
про ста ка міч на. Але 21-25.06. ад но тваё сло-
ва мо жа вык лі каць ся мей ны скан дал.

(24.07. — 23.08.) Ад к рый ся на но вы дос-
вед, зад бай аб улас ны раз вой і псі хіч ны кам-
форт. Доб рыя вест кі для Львоў ча ка ю чых 
ка хан ня. Не па раў ноў вай ся з ін шы мі, да ца ні 
тое, што ма еш. Пры цяг неш ба га тых і шчод рых 
асоб, якія мо гуць пад тры маць твае за ду мы. 
Але пас ля 20.06. бу дзеш мець менш энер гіі, 
спа валь ні тэмп, ад па чы вай, піль нуй ся гон няш-
ня га дня, сма куй мо ман ты.

(24.08. — 23.09.) Мо гуць па я віц ца доў га ча ка-
ныя на го ды. Дзеў у па рах ча ка юць вель мі мі лыя 
ча сі ны. На пра цы будзь ак тыў ным, не аб мі не ця-
бе пос пех. Не па ву чай. У вы пад ку ін ве ста ван ня 
стаў на толк і па мяр коў насць, не на эмо цыі. 19-
25.06. мо гуць прыт ра піц ца та бе ней кія ня вы гад-
ныя ла ды. Па між 21 і 25.06. не ля пай язы ком, бо 
моц на мо жаш са бе заш ко дзіць.

(24.09. — 23.10.) Твая ін ту і цыя ця бе не 
пад вя дзе. Мі ла до ма. На ра бо це вар та ад па-
чыць хоць па ру дзянь коў, бо твае ба та рэй кі 
раз ра дзі лі ся. Ка лі не змо жаш ку ды-не будзь 
з’е хаць, спра вы фір мы па кі дай за дзвя ры ма. 
Тым больш не бя ры ра бо ты, каб кан чаць яе 
ноч чу. Ста рай ся па быць на пры ро дзе, зай мі ся 
гім на сты кай.

(24.10. — 22.11.) Уда чы, асаб лі ва ў пла не 
па чуц цяў. Бу дзеш пры цяг ваць да ся бе пры хіль-
ні каў. Зма гай ся з тым у са бе, ча го не пе ра но-
сіш у ін шых — доб ра гэ та аб ду май. Скар пі ён 
на ро джа ны ў каст рыч ні ку ня хай піль ну ец ца 
на да ро зе і пры вост рых рэ чах. 21-25.06. не 
пра буй на мот ваць ні я кіх ін т рыг!

(23.11. — 22.12.) 18-22.06. маг чы мыя цяж-
кас ці ў па ра зу мен ні з ата чэн нем, а 19-23.06. 
мо гуць вы я віц ца твае не да хо пы і за няд бан ні. Ка-
лі бу дзеш усё ба чыць у чор ным ко ле ры, на ват 
не вы ходзь з ха ты — сяб ры не па мо гуць, а ты іх 
яш чэ мо жаш за ра зіць хан д рой! Вель мі гля дзі на 
тое, як хар чу еш ся, па ля чы свае зу бы.

(23.12. — 20.01.) Сплы вуць на ця бе пра па-
но вы вы ез даў, па я вяц ца шан цы на ла джан ня 
ін т ры гу ю ча га зна ём ства. Ка лі ду ма еш аб зме-
не ква тэ ры ці до ма, пе раг ляд вай аб’ я вы. Ка лі 
не ўда ло ся афор міць ней кай спра вы ва ўста-
но ве, не дра ма ты зуй — час спра цуе ў тваю ка-
рысць — мо жа зме няц ца пра ві лы або асо ба, 
якая іх ін тэр п рэ туе. Сха дзі да аку лі ста.

(21.01. — 19.02.) 18-19.06. не пап суй ча-
гось ці, што так доў га бу да ваў. Не спа валь няй 
спраў, якія трэ ба афор міць, на ват ка лі вы гля-
дае на тое, што мо гуць не ўдац ца. На пра цы 
дзей ні чай ла год на, уга во рам, асаб лі ва ка лі 
ты шэф. Ва да леі, якія шу ка юць пра цы, бу дуць 
мець шмат пра па ноў — толь кі пас пя вай це на 
ква лі фі ка цый ныя раз мо вы! Сха дзі да ся мей на-
га ле ка ра, не ад маў ляй ся ад спе цы я лі стыч ных 
аб с ле да ван няў.

(20.02. — 21.03.) 19-23.06. зор кі за му-
цяць та бе ў га ла ве — лепш ця пер не вы ра шай 
важ на га. Спа кой на — пас ля 20.06. боль шасць 
праб лем раз вя жац ца без твай го ўдзе лу. Раз-
ліч вай на мі лыя сюр п ры зы ад лё су, вя лі кае 
ка хан не, і на ват вый г рыш у ла та рэю! Але не 
да вя рай лю дзям, на якіх ужо раз апа рыў ся.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Ян ка Ля со та — ура джэ нец Се мя ноў кі 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 
Ён во пыт ны ста ляр (ве ды і прак ты ку зда
быў у пра фе сій най шко ле ў Гай наў цы) 
і пяч нік. Як сам пах ва ліў ся — па бу да ваў 
са ма ме ней 250 пе чак. Бу да ваў і крыў драў
ля ныя ха ты. За раз нак ры вае бля хай хлеў 
у Ма се ве, а за тым пач не ста віць печ ку ў до
ме му зыч на га кі раў ні ка ка лек ты ву „На раў
чан кі” Пят ра Скеп кі ў Гай наў цы.

Спа дар Ян ка та ле на ві ты му зы ка. Ён іг
рае на акар дэ о не з ма ла дых га доў свай го 
жыц ця. Яго за па ла ніў свет му зы кі. У яго най 
сям’і на акар дэ о не іг раў ста рэй шы брат 
Мі ка лай. Брат ву чыў ся іг раць на акар дэ о не 
ў вя до мых тут ва ўсёй шы ро кай ва ко лі цы 
му зы кан таў Лук шаў. По тым яго зап ра ша лі 
іг раць на вя ско вых вя сел лях.

Ян ка ча каў зруч нага мо манту, ка лі мог 
узяць у ру кі бра та ў ін ст ру мент (ку пі лі яго, 
ка лі пра да лі ка ро ву). Ча ста зда ра ла ся гэ та 
та ды, ка лі баць ка і брат еха лі ў лес па дро
вы. Ян ка ся даў іг раць, як ка жуць, са слы ху. 
Хут ка ас вой ваў 
па чу тыя ра ней па 
ра дыё або на тан
ца валь ных за ба вах 
пес ні і ме ло дыі. Ад
ной чы Ян ка не чуў, 
ка лі баць ка і брат 
вяр ну лі ся з ле су. 
Так быў за хоп ле ны 
іг рой, што за быў 
пра ўсё на све це. 
Ка ры не бы ло. Баць
ка на ват пах ва ліў: 
„Ты іг раў лепш чым
сь ці Мі ка лай”.

Час бя жыць. 
Ян ка і яго сяб ра 
Ры шард Каз бя рук 
(ён так са ма з Се
мя ноў кі) іг ра юць 
на вя сел лях і на 
да жын ках у вё сках 
На раў чан скай, Мі ха

лоў скай і Ча ром хаў скай гмін. Не за быў ныя 
тан цы ла дзі лі, між ін шым, у Ма се ве (з гэ тай 
вё скі Ян ка мае жон ку Аляк сан д ру), Баб’
яй Га ры, Суш чы, Ад рын ках ды на ка лё ніі 
Ах ры моў — Ба чын скіх. У Ба чын скіх іг ра лі 
ў 1961 го дзе. Бы ва ла, што ў Ма се ве хлоп
цы так ча ста ла дзі лі за ба вы, што се мя ноў
скія му зы кан ты не за бі ра лі з са бой да до му 
акар дэ о наў. Му зы кан ты прыд ба лі са бе па
моч ні каў — ах вот ных буб ніць на буб не або 
скры па ча і гі та ры ста.

Хто ж з нас не лю біць слу хаць му зы кі ды 
яш чэ та кой, пры якой хо чац ца тан ца ваць. 
Іг ра юць се мя ноў скія му зы кі па пу ляр ныя 
ру скія, бе ла ру скія і поль скія ме ло дыі. 
Па чы на лі ад поль скіх пе сень „Jak dob rze 
ra no wstać”, „Zgu bio na mi łość” i „Ko lo ro we 
jar mar ki”. Рэ пер ту ар у іх ба га ты. Рэд ка ка
лі паў та ра юць тую са мую ме ло дыю. Ян ка 
Ля со та пах ва ліў ся — у яго тры акар дэ о ны. 
Га на рыц ца ад ным з іта льян скай наз вай 
„Can tu lia” на 96 ба саў.

Ад ня даў на Ян ка Ля со та і Ры шард Каз
бя рук іг ра юць у ін ст ру мен таль напе сен ным 
ка лек ты ве „На раў чан кі”. Гэ та па ча ло ся 
з ме ра пры ем ства ў Га ле рэі імя Та ма ры 
Са ла не віч у На раў цы. Ла дзі лі вя сель ны аб
рад і іх Га ле на Рэ ент (ды рэк тар ка Гмін на га 
ася род ка куль ту ры ў На раў цы) і Воль га Са
віц кая з ма стац ка га ка лек ты ву за пра сі лі вы
сту піць. Ці ка ва бы ло. Як на са праўд ным вя
сел лі. Се мя ноў скія ар ты стыама та ры іг ра лі 
вя сель ныя мар шы і спя ва лі. Ця пер ра зам 
з „На раў чан ка мі” рых ту юц ца да пер шых сё
лет ніх на род ных бе ла ру скіх фэ стаў і бу дзе 
іх шмат. Мой су бя сед нік Ян ка ка жа, што 
яму вель мі ці ка ва па бы ваць ся род лю дзей 
ды — як ка жа — ча ла век све ту па ба чыць.

vТэкст і фо та Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭ Ц КІ

Аб’яднанне АБ-БА сардэчна 
запрашае на 
Дыскусійны клуб АБ-Бы 

ЗАПРАШЭННЕ

“Пагаворым пра тутэйшасць” 

сустрэча з Кацярынай і Паўлам Вінярскімі 
з Народнага ўніверсітэта імя Я.Ю.Ліпскага 

ў Тэрэмісках.
17.06.2016 (пятніца) 17.00 

Склеп з культурай Аб’яднання АБ-БА 
вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.

У нядзелю, 19 чэрвеня г.г., 
Музей і асяродак беларускай 
культуры ў Гайнаўцы ды 
Гмінная ўправа і Гмінны 
асяродак культуры ў Нараўцы 
запрашаюць на беларускі фэст 
у Лешуках Нараўчанскай гміны. 
На сцэне выступяць вакальна-
інструментальныя калектывы 
з Гарадка, Нараўкі, Нарвы 
і Гайнаўкі. Можна будзе купіць 
беларускія кніжкі і газеты ды 
вырабы народных умельцаў.  
Пачатак мерапрыемства 
а 16-й гадзіне. (яц)

Беларускі фэст 

у Лешуках

Дзень ма ці 
ў Ча ром се

Дзень ма ці — цык ліч ная ім п рэ за ў ка
лен да ры куль тур ных ме ра пры ем стваў 
Ча ром хаў ска га цэн т ра куль ту ры. Сё ле та 
свят ка ван ні ад бы лі ся ў су бо ту 28 траў ня, 
а су ар га ні за та рам ім п рэ зы вы сту пі ла ра
ён нае ад дзя лен не Са ю за поль скіх пен сі я
не раў і ін ва лі даў. У су стрэ чы ўдзель ні ча лі 
войт гмі ны Мі хал Вруб леў скі, на ста я цель 
мяс цо ва га пра ва слаў на га пры хо да 
а. Юры Пліс, стар шы ня ПСПіІ Мі ка лай 
Ян чук і амаль шэс ць дзя сят чле наў ко ла 
се ні ё раў. Па ча сту нак у выг ля дзе ла сун
каў, фрук таў, на піт каў (ка ва і гар ба та) 
за бяс пе чы лі ар га ні за та ры. «Гра дус ныя» 
на поі і да маш ня га вы ра бу сма коц ці пры
нес лі ва ўлас ных ко шыч ках са мі ўдзель
ні кі. У ма стац кай част цы вы сту піў ма ла
дзёж ны ка лек тыў ду ха вых ін ст ру мен таў 
пад кі раў ні цтвам ка пель май ст ра Мі ка лая 
Га рад ке ві ча. За стол лю спа да род ні ча лі 
спе вы ды тан цы пад гу кі гар мо ні ка Мі ка
лая Ваш чу ка. З ды ска по ле вай му зы кай 
сё ле та ат ры ма ла ся асеч ка. Гу каў з мац
няль ная тэх ні ка ба рах лі ла, што пе раш ка
джа ла ама та рам тан цаў. Ад нак удзель ні
кам су стрэ чы, якія на ад вя чор ку ка ля 20 
га дзі ны ра зыш лі ся да моў, не ўмен шы ла 
гэ та свя точ на га наст рою і сяб роў скай ат
мас фе ры.                                               (ус)
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Г
э ты са ба чалюд скі ра сказ я па
чу ла на пры пын ку ў Дуб ро ві цы. 
Аў то бус з Роў на, які ехаў аж но 
ў мя стэч ка Но бель, што ля бе ла
ру скай мя жы, моц на спаз няў ся. 

З не ба імжыў дождж і пах ла ра стоп та
ным чар вя ком. Ад нак на род не па да ваў 
ві ду, што яго неш та злос ціць, быц цам 
спаз нен ні бы лі тут звы чай най, што дзён
най спра вай.

— Каб толь кі пры е хаў! — паў та ра лі.
Ве ра і ўпэў не насць, што ўсё бу дзе 

доб ра, зда ва ла ся бяс с п рэч най. Гэ та па
ды ма ла на ду ху, аб на дзей ва ла. Рап там 
на пры пы нак за бег лі тры ху дыя двар ня кі. 
Адзін куль гаў і меў све жыя ра ны на жы
ва це. Без гас па дар ны са ба ка звы чай на 
нак лі кае жах і агі ду, ма ла дзе зро дзіц ца 
шка да ван не. На пры пын ку быц цам іх не 
пры кме ці лі. Усе пра неш та га ва ры лі, аб
мяр коў ва лі. Ад нак — не! Ся лян ка, якая жа
ва ла дух мя ны пі ра жок з гры ба мі, ад ня ла 
яду ад вус наў і кі ну ла па ра не на му са ба ку. 
Ён, як са мы сла бы і па крыў джа ны ў зграі, 
па тра ба ваў най больш да па мо гі. Жан чы на 
не прад ба чы ла, што яе доб ры ўчы нак мог 
яш чэ больш паш ко дзіць куль га ва му ба дзя
гу. Ад нак хла пец у вай ско вай фор ме, які 
ра зам ча каў аў то бу са, ві да воч на прай шоў 
вы шэй шыя кур сы ла гі сты кі, уміг аца ніў 
усё зда рэн не. Каб паз бег чы грыз ні па між 
са бар нёй, ён да быў з сум кі свой эле ган т
на за гор ну ты бу тэр б род, раз дзя ліў яго на 
дзве част кі і кі нуў апош нім двар ня кам. Уся 
апе ра цыя прай ш ла мі гам і быц цам паза 
ўва гай па са жы раў. Я ад нак з лю боўю зір
ну ла на доб рую цёт ку і ра зум на га вай скоў
ца, які пас ля свай го ўчын ку яш чэ больш 
пад рос і па ха ра шэў у ма іх ва чах.

Ста рая па ля шуч ка праз шку ру ад чу ла 
доб рую энер ге ты ку. Яна па кі ва ла ў мой 
бок га ла вой і ад ка за ла:

— Са ба ка больш ве дае як ча ла век!
У та кіх дзі вос ных аб ста ві нах я па зна

ёмі ла ся з Оляй.

* * *
Оля вяр та ла ся ад дач кі з Дуб ро ві цы. 

Са ма яна жы ла ў ся ле ля Сква ры цэ віч, 
вя до ма га зза ар ха іч на га аб ра ду ку ста, 
які спраў ля юць на Трой цу. Жан чы на пры
на ле жа ла ка тэ го рыі лю дзей „свой скай 
га доў лі”. Хоць вып ра ві ла ся ў го рад, на 
га ла ве ме ла зя лё нару жо вую хуст ку, 
у ру ках тры ма ла кар зін ку з ла зы, у якой 
піш ча лі ма ла дыя ін ды кі. Да поў на га эт на
кас цю ма не ха па ла ад ных лап цяў і вы шы
ван кі. Я спы та ла, коль кі ёй бу дзе га доў.

— А на коль кі выг ля даю? — па чу ла ся 
ў ад каз.

Ак рэс ліць уз рост вя ско вай жан чы ны ры
зы коў на і заў сё ды скла да на. Оля са сва ім 
цёп лым, па мор ш ча ным тва рам і не да хо пам 
пя рэд ніх зу боў на па мі на ла ста рэй шых 
вя ско вых лю дзей з мі ну лых ча соў, якія 
ўжо пас ля трыц цат кі зда ва лі ся ста рэ ча мі. 
Я са ма ад чу ва ла ся бе пры ёй як дач ка пры 
ма ці.

— За год мне споў ніц ца ўжо 50 га доў, 
— Оля вы ру чы ла мя не ад кла пат лі ва га 
пы тан ня. Мы зга ва ры лі ся пра сем’і ды па
гу та ры лі на тэ мы: пра дзя цей, ці муж не 
п’е, пра ра бо ту і за роб кі... 

З усёй ін фар ма цыі мая су бя сед ні ца 
па лі чы ла най важ ней шы мі за муж жы і па
боль шан не сям’і. Яна хві лін ку па ду ма ла, 
а пас ля з ма ця рын скім кло па там у го ла
се па ра і ла мне:

— Вам трэ ба донь ку за муж вы даць! 
За доб ра га хлоп ца!

Оля, хоць бы ла за мя не ма лод шай, бы
ла ўжо шчас лі вай ба бу ляй. Яна пе ра лі чы
ла імё ны сва іх ся мі ўну каў: Кі рыл, Та рас, 
Іван, Мак сім, Ды я на, Юля, Рус ла на.

Дзе ці раз’ е ха лі ся па цэ лай Ук ра і не. 
У той дач кі, што жы ве ў Дуб ро ві цы, рэз ка 
па ні зі ла ся зар пла та. Зяць так са ма сла ба
ва та за раб ляе. Ледзь уда ец ца ім зво дзіць 
кан цы з кан ца мі. Олі най больш шка да ўну
чак: ці ж яны бед ныя ві на ва тыя, што ў кра і
не вай на. Дык за аш ча джа ныя гро шы, якія 
ся лян ка за ра бі ла на про да жы жу ра ві ны, 
яна ку пі ла ба са нож кі дзяў чын кам, бо не 
маг ла гля дзець, як лю быя дзет кі лё та юць 
у пар ва ных бо тах.

Оля пра ца ва ла ў кал га се. Та ды на ўсё 
ха па ла. Дзе ці па е ха лі ву чыц ца ў га ра ды, 
пры жы лі ся на но вым мес цы, па жа ні лі ся. 
Ка лі ра скі ну лі іх кал гас, ра зам з му жам 
па е ха лі на за ро бак у Поль ш чу. Пра ца ва лі 

ў цяп лі цах пры агур ках і па мі до рах. Ад ран
ня да но чы, як чор ныя жу кі. За за роб ле ныя 
гро шы на бы лі ста рыя сель ска гас па дар чыя 
ма шы ны і ста лі па ма лу гас па да рыць. За раз 
у іх пяць гек та раў зям лі і ра бо ты хоць ад баў
ляй. Ці не су муе па кал гас най мі нуў ш чы не, 
ка лі пра цу і жыц цё ар га ні за ва лі ін шыя?

— Крый па не Бо жа! — Оля здзіў ля ец
ца пы тан ню. — За раз у нас свае пра дук
ты і свае за нят кі! З та го, што вы рас це 
ў по лі і хля ве, яш чэ га рад скім дзе цям 
да па ма га ем.

* * *
Пас ля та го, як пад кор м ле ная са ба чая 

зграя па ля це ла сва ёй да ро гай, Оля ра
ска за ла пра ра зум ную Жуч ку. Хоць свой 
апо вед жан чы на на кі ра ва ла ў мой ад рас, 
на пры пын ку пры ціх лі раз мо вы. Па са жы
ры на васт ры лі ву шы, каб не пра пус ціць 
ні вод на га мо ман ту з са ба чай гі сто рыі. 
Оля ве да ла як пры ха ро шыць апо вед.

— Гэ та бы ло во сем га доў та му на зад, 
як раз ста рэй шая дач ка вы хо дзі ла за
муж. Ад ной чы мой ча ла век з сы нам па е

У па ле скай глы бін цы (47)
ха лі ка сіць тра ву пад ле сам. Ішоў дождж 
і яны ні чо га не пры кме ці лі. Ска сі лі і го
дзе, за да во ле ны. А ка лі зга сі лі трак тар, 
ся род па ко саў па чу ла ся жа лас нае ска
вы тан не. Бя гом кі ну лі ся ў той бок. Спа
чат ку яны мер ка ва лі, што ней кая ка зу ля 
па па ла пад ка су ка сіл кі. Але ж на мес цы 
па ба чы лі ін шае... і аж но здран ц ве лі. 
Ся род па ко саў ля жа ла лю бі мая Жуч ка. 
Ста рая су ка пры бег ла ім ус лед, ніх то яе 
ра ней не пры кме ціў. А за раз яна ка на ла 
ў му ках, з раз рэ за на га жы ва та на верх 
вый ш лі кіш кі. Муж ужо ха цеў да біць, каб 
жы вё лі на не цяр пе ла. Але ж та ко га не 
зро біш на ва чах дзі ця ці. Яны за гар ну лі 
су ку ў ка шу лю, за нес лі на су хі груд і вяр
ну лі ся да моў. Ра ні цай дзе ці па бег лі пра
ве рыць. Су ка ля жа ла ся род ку стоў. Яна 
на пі ла ся ва ды і зас ну ла. Дзе ці пры хо дзі
лі кож ны дзень, на сі лі яду і піт во. Але не 
бы ло на дзеі, што яна вы лі жац ца з ран. 
Пас ля двух тыд няў яна дзесь ці пра па ла. 
Па ду ма лі: здох ла і кру кі рас цяг ну лі. А як 
жа мы яе шка да ва лі! За га да еш: за пы ні 
аве чак, яна зра зу мее, за пы ніць. Ка лі які 
дрэн ны ча ла век ці зло дзей за хо дзіў на 
двор, Жуч ка бра ха ла, аж но ў дру гім ся ле 
чу лі... Ну так ужо шка да ва лі і пла ка лі па 
ёй, быц цам хто ў сям’і па мёр.

Мі ну лі ча ты ры ме ся цы. Во сен ню ў ста
рэй шай дач кі спраў ля лі вя сел ле. Ужо 
ма ла дыя пры е ха лі з вян цу і ідуць у ха ту, 
дзе мы з хле бам і сол лю ча ка лі. Мы па ві
та лі ся, ска за лі што трэ ба і ба чым цуд. Ад 
ле су Жуч ка бя жыць! Ах, Бо жа, якое та ды 
бы ло шчас це, вя сел ле. Вяр тан не суч кі 
па лі чы лі доб рым зна кам. Усе яе лаш
чы лі, ха це лі яе на кар міць най леп шы мі 
прыс ма ка мі. Гэ та бы ло та кое ад чу ван не, 
быц цам най да ра жэй шы госць за ві таў на 
вя сел ле. Ад куль яна з’я ві ла ся? Ад куль ве
да ла, што ў дач кі вя сел ле?

— І што, — пы таю ў Олі, — яна пас ля 
вя сел ля зноў пра па ла? — Са ба чы апо
вед пах неў для мя не пуш чан скай па ле
скай ме та фі зі кай.

— Дык не, за ста ла ся жыць з на мі. 
Гэ та бы ла ста рая су ка і яна пра жы ла яш
чэ пяць га доў. Най горш, што зза прой
дзе най ка таст ро фы, яна не маг ла ўжо 
мець шча нят. А пас ля, ка лі яна зыш ла 
на той свет, мы ўзя лі ад лю дзей шча ня, 
як раз ад дач кі на шай Жуч кі. Яна так са
ма за вец ца Жуч ка. Вось і ку пі ла для яе 
гэ тых ін ды коў, — Оля з чу лас цю зір ну ла 
на брыд кія і піск лі выя пту ша ня ты ў ла зо
вай кар зін цы, — каб на ша Жуч ка ме ла 
раз рыў ку, каб іх піль на ва ла пе рад лі сам 
і кар шу на мі...

(пра цяг бу дзе)
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