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Пікнік з беларусамè3

Каб спявала душаè9

Перш за ўсё было вельмі 
прыемна, творча, ласкава. 
Мы ўсе былі крыху здзіўле
ныя і засыпаныя тэкстамі, 
якія паўставалі ў час май
старкласаў. Я не думала, 
што ў народзе існуе такая 
празаічная і паэтычная 
страсць, такая патрэба пісан
ня, друку, быць заўважаным. 
На мінулым тыдні адбыўся 
юбілейны, 30ты культавы 
летнік для моладзі, якая выву
чае беларускую мову  
— Сустрэчы „Зоркі”. Іх апі
саць немагчыма. Сапраўды, 
там трэба было проста быць!

Аб узнагародах, адзнаках і аб вобра
зе, які быў створаны з цэласці напісаных 
на працягу тыдня тэкстаў, з прызнаннем 
у час падвядзення вынікаў Сустрэч „Зоркі” 
выказалася арганізатарка і ініцыятарка 
майстаркласаў Ганна КандрацюкСвяруб
ская:

— Я атрымала вялікую асалоду ад 
чытання вашых газетак, — сказала на за
вяршальнай сустрэчы рэдактарка „Зоркі”. 
— Хачу сказаць, што ніколі раней не было 
такой зладжанай, такой творчай, працаві
тай групы.

Групу складалі маладыя беларусы, леп
шыя вучні школ, якія вызначыліся таксама 
актыўнасцю ў культурным і грамадскім 
жыцці. Звяртае ўвагу той фактар, што ха
ця моладзь дакладна ведае аб тым, што на 
працягу тыдня чакае іх напружаная праца, 
з ахвотай прыязджае на летнік. „Зорка” 
выбірае самых актыўных пасля ранейшай 
кансультацыі з настаўніцамі, якія найлепш 
ведаюць сваіх вучняў. Тыя падкрэслівалі, 
што прысутнасць на Сустрэчах „Зоркі” гэ
та форма ўзнагароды, прызнання заслуг 
і заахвочвання вучняў да далейшай працы. 
Як рассакрэціла адна з настаўніц, былі 
нават такія сітуацыі, што дзеці сварыліся 
між сабою за тое, хто мае ўдзельнічаць 
у Сустрэчах. Таму не будзе перабольшан
нем меркаванне, што менавіта Сустрэчы 
„Зоркі” надаюць заняткам беларускай мо
вы прэстыжнасць.

На працягу тыдня моладзь стварыла 
жывы вобраз таго, чым жыве белару
ская меншасць, чым жыве моладзь. Яны 
апісвалі падрыхтаваныя раней сустрэчы 
са знакавымі постацямі беларускага 
асяроддзя, але таксама апісвалі сустра
каныя на кожным кроку розныя гісторыі. 
Пераказваныя з вуснаў у вусны, з аднаго 
канца горада ў другі канец вёскі з’яўляюц
ца тым, што робіць жыццё яшчэ больш 
захапляльным. Аднак не ўсе настолькі 
ўражлівыя і таленавітыя, каб гэтыя ўсе за
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хапляльныя гісторыі злавіць і надаць ім адпаведную форму. Не 
кожны ўмее пранізліва глядзець на акружаючы нас свет, каб 
пазней пабудаваць з гэтага апавяданне. Для гэтага патрэбны 
талент і жаданне ствараць выдатныя тэксты. Пісанне з’яўля
ецца прывілеяй выдатных асоб. Несумненна, да такіх людзей 
можна залічыць удзельнікаў 30тых Сустрэч „Зоркі”. Кожны са 
створаных тэкстаў мае свой характар. Дзякуючы ім пазнаем не 
толькі свет, думкі і жыццё маладых аўтараў, але таксама лепш 
пачынаем разумець саміх сябе. Такая выснова выцякала з су
стрэчы з галоўным рэдактарам „Нівы” Яўгенам Вапам, які, гарта
ючы самыя раннія допісы дзяцей на старонках „Зоркі”, даказаў, 
што дзякуючы „Ніве” маладыя пісьменнікіэнтузіясты маюць 
непаўторную магчымасць канфрантацыі з чытачом. А гэта для 
кожнага аўтара вельмі важны момант.

Наогул сёлетні трыццаты выпуск быў прымеркаваны да юбі
лею 60годдзя „Нівы”. Таму на летніку з’явілася шмат яркіх поста
цей, звязаных з тыднёвікам, такіх як былая рэдактарка „Зоркі” 
Яніна Чарнякевіч, вышэйзгаданы рэдактар „Нівы” Яўген Вапа, 
мовазнаўца і шматгадовы рэдактар Віталь Луба, паэтэса Міра 
Лукша ці радыёжурналіст Мішка Сцепанюк — доказ таго, як 
Сустрэчы „Зоркі” развіваюць творчае захапленне і цікавасць да 
журналістыкі.

Я ўпэўненая, што пра ўдзельнікаў Сустрэч „Зоркі” яшчэ пачу
ем. Шмат са створаных імі тэкстаў былі вельмі кранальнымі — аў
тары ставілі перад сабой цяжкія пытанні пра тоеснасць, мелі 
адвагу паказаць сваю ўражлівасць, якая, магчыма, не адпавядае 
часам, у якіх жывем. Сустрэчы „Зоркі” даказалі, што на Падляш
шы, сярод маладых беларусаў, шмат здольнай моладзі. Прысут
насць на Сустрэчах для пачаткоўцаў — выдатная магчымасць 
праверыць уяўленні аб таленце, пісьменніцкіх здольнасцях і ўмен
ні практычна выкарыстаць мову з меркаваннямі аўтарытэтаў, 
у першую чаргу шмат гадоў, звязанай з летнікамі выдатнай педа
гог і настаўніцы Валянціны Бабулевіч.

Несумненна, тэксты ўцягвалі нас у іншы свет, чаравалі. У час 
Сустрэч „Зоркі” паўстала шмат тэкстаў і вершаў — кранальных, 
вынаходлівых, здольных скарыць чытача. Спадзяюся, што аўта
ры не збянтэжацца, што будуць далей пісаць і чытаць, каб даб
рацца да месца, з якога ўсё найясней відаць. Віншую ўсіх, хто 
меў адвагу паказаць пабеларуску кусочак свайго свету.

Думаю, што варта намагацца, каб падтрымаць пісьменніцкі 
энтузіязм вельмі спецыфічнай групы аўтарак і аўтараў. А маю на 
ўвазе аўтаркі і аўтараў вельмі маладых, якія, дзякуючы старон
кам „Зоркі”, не расплывуцца ў канкурэнцыі са старэйшымі.

Хаця з удзельнікамі 30тых Сустрэч „Зоркі” пазнаёміцеся ў блі
жэйшых нумарах „Нівы”. варта назваць загалоўкі сустрачанскіх 
газет і іх рэдактараў: „Зорнымі вачыма” — Вераніка Кардзюке
віч, „Парнасік” — Максім Фіёнік, „Зорны шлях” — Наталля Вась
ко. Такім чынам моладзь пачала святкаванне ніўскага 60гадова
га юбілею. 

«Сустрэчы Зоркі» прайшлі дзякуючы фінансавай падтрымцы 
Міністэрства унутраных спраў і адміністрацыі.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Пасля сустрэчы з былой рэдактар „Зоркі” 
Янінай Чарнякевіч, 

побач Ганна Кандрацюк.
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Права Два злоты
за «цямноту»

Школьны ўспамін
Сваімі вачыма

на абарону

На мі ну лым тыд ні ўспа мі на мі па вяр нуў
ся я ў бок сва іх школь ных га доў. А ўсё 
дзя ку ю чы дзвюм па дзе ям, у якіх прый ш
ло ся мне ўдзель ні чаць. Пер шая спра ва 
— трыц ца тыя Су стрэ чы «Зор кі», ар га ні
за ва ныя на шай рэ дак цый най сяб роў кай 
Ган най Кан д ра цюкСвя руб скай; дру гая 
— удзел у су стрэ чы вы пуск ні коў Па чат
ко вай шко лы ў Арэш ка ве і яе ма ло га 
юбі лею — 50год дзя ўзвя дзен ня бу дын ка 
так зва най «ты ся ча год кі». Тым, хто не 
ў кур се спра вы, па яс няю, што та дыш нія 
поль скія ўла ды кі ну лі ло зунг «1000 школ 
на ты ся ча год дзе Поль ш чы — 9661966». 
Абедз ве па дзеі бы лі для мя не аса бі стым, 
сен ты мен таль ным па да рож жам у на
шае, бе ла ру скае мі ну лае. На Су стрэ чах 
«Зор кі» рас па вя даў я ўдзель ні кам пра 
тое, чым жы лі і пра што ма ры лі іх нія ад
на год кі ў пя ці дзя ся тых, шас ці дзя ся тых, 
ся мі дзя ся тых га дах мі ну ла га ста год дзя 

на ас но ве іх до пі саў у на шу рэ дак цыю. 
Тут, зра зу ме ла, меў ся на ўва зе і мой аса
бі сты дос вед школь ні ка па чат ко вай шко
лы ся мі дзя ся тых га доў.

Дзя ку ю чы пісь мам ма ла дых ка рэс
пан дэн таў, пе ра да мною ўзнік ла кар та 
ма лых, вя ско вых шко лак, рас се я ных па 
ўсіх ку точ ках Бе ла сточ чы ны. Та дыш нія 
шко лы ў пе ра важ най боль шас ці зна хо дзі
лі ся ў най ма ных ся лян скіх да мах. Ма рай 
дзя цей і іх ніх баць коў бы ло па бу да ваць 
сап раў д ныя школь ныя бу дын кі. У ма ім 
вы пад ку, па куль я тра піў у шко лу ў Арэш
ка ве, па спеў па ву чыц ца яш чэ ў сва ім 
род ным Доў гім Бро дзе, а по тым у су сед
нім Ві та ве. Для ма ла до га хлоп ца му ра ва
ная, двух па вяр хо вая шко ла ў Арэш ка ве 
яві ла ся та ды са праўд ным не ба чо сам. 
У ва ко лі цы на фо не драў ля ных да моў 
вы лу ча лася яна сва ёй ад мет нас цю ў па
раў нан ні на ват з су сед няй цар коў кай. 
У шко ле бы ла гім на стыч ная за ла. Ця пер, 
ван д ру ю чы з сяб ра міад на год ка мі па 
школь ным ка лі до ры, не ча ка на мы заў
ва жы лі, што за лы не бы лі над та вя лі кі мі. 

А та ды зда ва лі ся нам аг ра мад ны мі.
Ва ўсіх шко лах ма ёй па чат ко вай аду

ка цыі ву чы лі бе ла ру скай мо ве. Так са ма 
не менш важ ны мі бы лі бе ла ру скія школь
ныя па ста ноў кі. Най час цей ста ві лі іх пры 
на го дзе на ва год няй ёл кі. Вы ступ пе рад 
баць ка мі быў са праўд ным вык лі кам. Ну і, 
зра зу ме лае, усе та ды яш чэ па між са бою 
раз маў ля лі пасвой му.

Так скла ла ся, што з май го кла са ўсе 
за ста лі ся жыць на Бе ла сточ чы не. Ма
лод шыя вы пуск ні кі арэш каў скай шко лы 
раз бры лі ся ўжо па Поль ш чы і Еў ро пе. 
Шко ла ў Арэш ка ве ме ла заў сё ды доб рых 
на стаў ні каў. Са праў ды, ка лі мы па сту пі лі 
ў ся рэд нія шко лы, ніх то з нас не меў праб
лем з на ву кай, а прыс во е ныя на мі ве ды 
і раз бу джа ная ці ка васць све ту за па мя та
ла ся да гэ тых дзён. Бліз касць Гай наў кі ад 
Арэш ка ва бы ла хі ба тым фак та рам, што, 
ня гле дзя чы на абяз лю дзен не на шай тэ ры
то рыі, арэш каў ская шко ла пе рат ры ва ла 
да сён няш ніх дзён. І, як не пуб ліч ная, тры
ма ец ца на ас вет най кар це Гай наў ш чы ны. 
Лёс ін шых школ на бе ла ру скім арэ а ле 

Пад ляш ша не быў аж так ла ска вым. Доб
ра, што боль шасць з іх вы кон вае за раз 
ро лю вя ско вых свят ліц. Не ка то рым ад нак 
не паш час ці ла ся. Зруй на ва ныя і апус це
лыя школь ныя бу дын кі з’яў ля юц ца свед
камі пе ра хо ду на шай мен шас ці з ся лян
скай сты хій нас ці ў га рад скую.

Ван д роў ка ў ма ла досць і су стрэ ча 
з сяб ра мі пры вя ла мя не да ад ной вель мі 
ці ка вай выс но вы. Лю дзі вель мі моц на ці ка
вяц ца не толь кі сва і мі ся мей ны мі ра да во да
мі, але і гі ста рыч най спад чы най сва іх мяс
цо вас цей. Я ўжо да мо віў ся на да лей шыя 
су стрэ чы з сяб ра мі і раз мо вы пра іх нія 
гі ста рыч ныя по шу кі. Раз мо вы пра мі ну лае 
вя лі мы ва ўтуль ным не вя лі кім школь ным 
му зей чы ку, які дзет кам па каз вае, як жы лі 
іх нія прод кі.Так са ма вель мі пры ем на ўра
зі ла мя не прад п ры маль насць ма іх школь
ных сяб роў. Не ка то рыя свой біз нес вя дуць 
на су сед няй Бе рас цей ш чы не і рых ту юц ца 
на ват да ўва хо ду на мін скі ры нак. Пры на
го дзе ака за ла ся, што мае су раз моў цы про
ста не мо гуць зра зу мець, ча му Аляк сандр 
Лу ка шэн ка не хо ча пад пі саць да мо вы аб 
ма лым па меж ным ру ху. Жа да ю чых на ве
даць Бе ла русь ёсць мно га, ад нак ві за выя 
ўсклад нен ні і кош ты тар мо зяць на ту раль
ныя пат рэ бы і пам к нен ні бе ла ру саў Бе ла
сточ чы ны. Ну што ж, трэ ба спа дзя вац ца, 
што ўсё ж та кі зме ны ад бу дуц ца і ў гэ тым 
на прам ку. У мае юнац кія га ды пра маг чы
масць школь ных па ез дак у Бе ла русь на
ват і ма рыць не пры хо дзі ла ся.

vЯў ген ВА ПА

Ле жа чы, аказ ва ец ца, мож на ўба чыць 
больш, чым ка лі ста іш. А ка лі не больш, 
усё ж быц цам іна чай. Вы ле жаў ся я ня даў на 
ў пад ляш скіх баль ні цах. Я ля жаў у гай наў
скай, ля жаў у бе ла стоц кай. Ця пер бла гое 
лі ха за нес ла мя не ў баль ні цу ў Аў гу сто ве. 
Та кім чы нам, ад сюль не да лё ка Су вал кі, 
але ту ды не вы бі ра ю ся. Пры нам сі, спа
дзя ю ся на гэ та. Гэ та зу сім не аба зна чае, 
што ў мя не дрэн нае мер ка ван не аб су
валь скім аб’ ек це. Да клад на ад ва рот на. Аб 
ме ды каса ні тар най служ бе, а асаб лі ва аб 
баль ні цах, у мя не ўсё леп шае мер ка ван не. 
У гай наў скай баль ні цы я ад чу ваў ся бе рас
пеш ча ным ва ўсіх ад но сі нах. І як па цы ент, 
і як ча ла век. Ва ўся кім вы пад ку, у рэй тын гу 
ме ды цын скіх уста ноў у ка тэ го рыі ся рэд ніх 
або па вя то вых баль ніц яна зай мае ад ну 
з са мых вы со кіх па зі цый у Поль ш чы. Не 
толь кі з пун к ту гле джан ня вы леч нас ці ці вы
со кай ме ды цын скай кам пе тэн т нас ці ўся го 
пер са на лу, але і гу ма ніз му — у са праўд ным 
зна чэн ні — па ды хо ду да па цы ен та. Ме на
ві та ў ад па вед нас ці з гэ тай кан цэп цы яй не 
ней кі ён бе за са бо вы нось біт хва ро бы, але 
перш за ўсё ча ла век, па цяр пе лы ад няш
час ця хва ро бы, якую трэ ба аб’ яд нан нем сіл 
ле ка раў, мед сёст раў, па цы ен та і яго сям’і 
аду жаць. Па ана ло гіі з тым, як ацэнь ваю 
баль ні цы ў Гай наў цы, Аў гу сто ве і Бе ла сто
ку, ду маю, што і гэ тая су валь ская ім у ні чым 
не ўсту пае. Тым больш, што пра Су вал кі 
на мяк нуў толь кі та му, што не каль кі дзён 
на зад не да лё ка ад іх зной дзе ны зуб цмо ка. 
Да клад на, ды на заў ра. Буб няць аб гэ тым ва 
ўсіх срод ках ма са вай ін фар ма цыі. Усё ж 
не ка то рыя за над та на зой лі ва. Па сло вах 
ад на го з пар та лаў, та кіх спры яль ных для ця
пе раш ня га ўра да, што аж да пад ха лім ства, 
гэ та сен са цыя на ўвесь свет. Фак тыч на, 
мес ца зна ход кі вы кап ня не звы чай нае. Сён
няш нюю Су валь ш чы ну ўфар ма ваў ты ся чы 
га доў та му на ды хо дзя чы з поў на чы ле да вік, 
які даш чэн ту пе ра ма лоў пад сва ім жы ва том 
ар тэ фак ты, па кі ну тыя ў зям лі ад ра ней шых 
ча соў, ка лі за ся ля лі яе тэр ма філь ныя ды
на заў ры. Про ста ў пыл. І рап там, хоць бы 
дзіч кі, вый шаў з да гі ста рыч на га ка ры е су 
цэ лы зуб ад на го з іх. Гэ та дзіў нае, бо дзіў
нае, але ж не не маг чы мае. Толь кі што гэ ты 
пар тал зра біў гэ тую па дзею не столь кі на ву
ко вым, коль кі па лі тыч ным пы тан нем, амаль 
мяр ку ю чы, што ад к рыц цё зу ба з’яў ля ец ца 
вы ні кам «доб рых пе ра мен». Та му што, як 
тлу ма чыц ца ў ін фар ма цыі, ця пе раш ні ўрад 
не шка дуе гро шай як для ар хе а ла гіч ных 

дас ле да ван няў 
у цэ лым, так 
і для поль скай 
на ву кі, што 
пры вя ло да 
ад к рыц ця гэ
та га зу ба. Тут на га даю, што ар хе а ла гіч нае 
мес ца, дзе ён быў зной дзе ны, ужо вя до мае 
не каль кі га доў. Аж про сіц ца, каб зуб стаў 
ду ба і ўзяў уп ры ку ску ўсіх пад ха лі маў. Вось, 
та кое не ву цтвацем на та.

Хтось ці муд ры ска заў ад ной чы, што пад
доб ры ван не з’яў ля ец ца ад мет най ры сай... 
не ву каў«цем ня коў». Мо жа гэ та не вель мі 
яс на, але ён га ва рыў пра лю дзей з аб ме
жа ва ны мі маг чы мас ця мі моз гу. Гэ ты ор ган 
мае вель мі шы ро кую сі стэ му кры вя нос ных 
са су даў. Па раз лі ках дас лед чы каў, у агуль
най скла да нас ці на ліч вае ка ля 160 ты сяч 
кі ла мет раў. Так! Хто хо ча, ня хай па шу кае 
ў ін тэр нэ це, якую пра цяг ласць ма юць усе 
цвёр дыя да ро гі ра зам у Поль ш чы! Ты мі 
кры вя нос ны мі са су да мі рас паў сюдж ва ец
ца кіс ла род, не аб ход ны для спаль ван ня 
глю ко зы, якой сіл ку юц ца ўсе клет кі моз гу. 
Каб спа ліць глю ко зу, ён па ві нен пры свя
ціць гэ та му пра цэ су знач ную част ку сва ёй 
энер гіі. Яна ацэнь ва ец ца ў 12,5 да 25 ва таў. 
Гэ та столь кі, коль кі трэ ба, каб за га рэў ся 
ліх та рык. Не ву кі, на ват ка лі б за ха це лі, не 
за га рац ца. У іх вы чар па ныя маз гі. А ка лі 
све цяц ца, дык толь кі ад бі ва юць свят ло. Ад 
ула ды. А тая, у рэш це рэшт, што ві даць 
і чу ваць, не све ціц ца доб рым пры кла дам. 
Ні я кіх прык ла даў, ад нак, не бу ду тут пры
во дзіць. Бо коль кі ж мож на! Да рэ чы, ка лі 
ка мусь ці іх не ха пае, хай праг ля не тэ ле ві зій
ныя тран с ля цыі на він у гра мад скіх тэ ле стан
цы ях. Я ўпэў не ны, што для мно гіх бу дзе 
яс на, што на са мой спра ве цём нае.

Тэ ле ві за ры паў сюд ныя ў на шым жыц
ці. Ха пае іх і ў баль ніч ных па ла тах. У гай
наў скай вы мо жа це гля дзець тэ ле ві зар 
бяс п лат на ад ран ку да ран ку. Пры тым 
бяс п лат на. У аў гу стоў скай так са ма, але за 
кож ную га дзі ну гля дзен ня вам прый дзец ца 
зап ла ціць аў та ма ту 2 зло ты. Ці ка вае, што 
боль шасць па цы ен таў баль ні цы ў Гай наў
цы ад да ва ла пе ра ва гу на ві нам, якія пу ска ла 
плат нае пуб ліч нае тэ ле ба чан не, а ў Аў гу сто
ве — тым, якія тран с ля ва лі ся ка мер цый ны
мі стан цы я мі. Як пра ві ла, яны бяс п лат ныя. 
Але ў баль ні цы плат ныя. Ма быць, гэ та ней кі 
спо саб, каб па ста віць гэ тае пы тан не вы раз
на. Хо чаш гля дзець «цям но ту», зап ла ці за 
яе два зло ты. vМі ра слаў ГРЫ КА

Чар го вы ма са вы рас ст рэл лю дзей 
у нач ным клу бе „Пульс” у го ра дзе Ар лан да 
з но вай сі лай абу дзіў спрэч ку, ці мож на сва
бод на пра да ваць зброю лю дзям.

Ка лісь ці я ўжо вы каз ваў свае дум кі на 
гэ тую тэ му і не па чы наў бы яе зноў, каб не 
ад на ака ліч насць. Та ды ў мя не бы ла зброя, 
якую я ле галь на на быў у па ляў ні чай кра ме. 
Гэ та бы ло не так про ста зра біць, я вам 
ска жу. У Бе ла ру сі над звы чай жор ст кі кан т
роль за збро яй, як і ва ўсіх аў та ры тар ных 
і та та лі тар ных кра і нах. Та му про ста та го 
фак ту, што я па ляў ні чы, бы ло ма ла. Трэ ба 
быў яш чэ да звол з мі лі цыі, якая пра ве ры
ла ўсё, што маг ла і не маг ла, не грэ бу ю чы 
і раз мо ва мі з су се дзя мі. І каб хоць адзін з іх 
ска заў, што ба чыў мя не ў ста не аг рэ сіі або 
ап’ я нен ня, на даз во ле мож на бы ло б па ста
віць вя лі кі крыж.

У той час у мя не яш чэ не бы ло зат ры
ман няў у мі лі цыю, па ка ран няў за ма са выя 
ак цыі, су доў і ад сі дак ва ўтуль ных ка ме рах, 
та му стрэль бу мне хоць і з вя лі кі мі цяж кас
ця мі на быць усё ж уда ло ся. Паш ка да ваў 
я пра гэ та ледзь ве не ад ра зу. Бо ў маё не
да ты каль нае жыл лё ста лі на вед вац ца прад
стаў ні кі мі лі цыі з пра вер ка мі, за да чай якіх 
бы ло да ве дац ца як там ад чу вае ся бе мая 
стрэль ба. Та кой ува гі і па ва гі як мая стрэль
ба хі ба што не ве даў ні адзін гра ма дзя нін 
у кра і не. Ну, мо жа толь кі адзін.

Стрэль ба заў сё ды бы ла ў по лі зро ку 
ад па вед ных служ баў. Ну, а як толь кі мя не 
за мя лі пе рад ней кі мі чар го вы мі вы ба ра мі 
ў мі лі цыю, то стрэль бу ад ра зу за бра лі на 
пэў ны пе ры яд, па куль я не ста ну ла яль ным 
да ўла ды гра ма дзя ні нам.

Ла яль ным да ўла ды я так і не стаў, та му 
вы ра шыў ад даць тую стрэль бу тым, хто 
пры кід ва ец ца да той ула ды ла яль ным. За тое 
за раз ма гу па раз ва жаць на тэ му ле галь на га 
про да жу зброі ўжо ў ін шым ста ту се. І ха чу 
вам дак лас ці, што сва ёй ра ней шай дум кі не 
змя ніў. Яна па ля гае на тым, што зброя са ма 
не за бі вае. За бі вае ча ла век. І чым за біць 
заў сё ды зной дзе. А вось ча ла век, які аба ра
ня ец ца, ка лі не мае да зво лу на зброю, не 
заў сё ды мо жа знай с ці чым аба ра ніц ца.

Да рэ чы, клуб „Пульс”, дзе ад бы ла ся 
гэ тая жу дас ная бой ня, ёсць зо най, дзе 

нель га зна хо дзіц ца са збро яй. За ко на пас
лух мя ныя на вед валь ні кі так і зра бі лі. А вось 
каб хто з іх меў пі ста лет, то ах вяр бы ло б 
знач на менш. Іх уво гу ле маг ло б і не быць. 
Ка лі вы заў ва жы лі, па доб ныя рас ст рэ лы 
лю дзей ад бы ва юц ца ме на ві та ў та кіх зо нах, 
дзе ўва ход са збро яй усім, ак ра мя за бой
цы, за ба ро не ны. Наў рад ці ту ды пай шоў бы 
зла чын ца, каб не ве даў, што там ніх то не 
стрэль не яму ў ад каз. Ад на го толь кі фак ту, 
што там даз во ле на зброя, маг ло б быць 
да стат ко ва.

Да рэ чы, для па раў нан ня. Я про ста наб
раў у „гуг лі” фра зу „рэй тынг кра ін све ту па 
ўзроў ні наў мыс ных за бой стваў” і ад чы ніў 
не каль кі сай таў, якім мож на з боль ша га да
вя раць. Знай шоў ней кі рэй тынг раз лі ча ны 
па ме то ды цы ААН за 2013 год. Браў гэ ты 
год наў мыс на, яш чэ да ба я вых дзе ян няў на 
Ук ра і не, каб вай на не ўно сі ла сваіх ка рэк ты
ваў. У гра фе „Уз ро вень за бой стваў” ЗША, 
дзе пра да юць зброю сва бод на, мае 4,7 
за бой ствы на 100 ты сяч ча ла век. У Бе ла
ру сі ж гэ тая ліч ба 5,1. Вось і ду май це. Пры
кла дам, у Паў ноч най Ка рэі, дзе та таль ны 
кан т роль хі ба што на ват за цві ка мі, ліч ба 
яш чэ боль шая — 5,2. У Ра сіі, з якой мы так 
па кут лі ва ін тэг ру ем ся і дзе так са ма ня ма 
воль на га про да жу зброі — 9,2.

Пап раў дзе ка жу чы, я не зу сім да вя раю 
рэй тын гам. Я про ста пры вёў гэ тыя ліч бы, 
бо мае апа нен ты бу дуць вы ры ваць з іл
жэ ста ты сты кі па трэб ныя ім да дзе ныя, ды 
ты каць імі. Та му я іх про ста апя рэ дзіў, каб 
па ка заць, што ня ма ані я кай су вя зі па між 
сва бод ным про да жам зброі і коль кас цю 
за бі тых.

За тое ёсць ін шая, і на гэ ты раз пра мая 
су вязь. Усе та та лі тар ныя рэ жы мы за ба ра
ня юць зброю, каб прыг не ча ныя на ро ды не 
маг лі аба ра няц ца. Дру гая пап раў ка ў ЗША 
даз ва ляе воль нае на быц цё зброі ме на ві та 
для та го, каб ула да не змаг ла прыг ня таць 
свайго на рода.

Та му не бой це ся Трам па, аг рэ сіў нас цю 
і неп рад ка заль нас цю яко га за раз па ло ха
юць увесь свет. Ён, аку рат, за зброю, якой 
яго на род мае пра ва аба ра няц ца, у тым лі
ку і ад яго, ка лі бу дзе та кая па трэ ба. Бой це
ся тых, хто за бі рае ў вас пра ва на зброю. 
Бо гэ та не адзі нае пра ва, якое яны ў вас 
за бя руць пас ля та го, як вы раз з б ро і це ся.

vВік тар СА ЗО НАЎ
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У 2013 го дзе пры Ком п лек се школ з да
дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы па ча ло дзей ні чаць Аб’ яд нан не 
«На ша шко ла», якое гур туе на стаў ні каў 
і баць коў вуч няў гэ тай шко лы. Стар шы ня 
аб’ яд нан ня, на стаў нік бе ла ру скай мо вы Ян 
Кар чэў скі, ча ты ры ра зы быў га лоў ным ар га
ні за та рам «Пік ні ка з бе ла ру сам» — куль тур
на га ме ра пры ем ства, пад час яко га гу чаць 
перш за ўсё бе ла ру скія пес ні, прэ зен ту юц
ца бе ла ру скія тан цы, га вэн ды і вер шы ды 
па каз ва юц ца тэ ат раль ныя па ста ноў кі на 
бе ла ру скай мо ве. Сё ле та, як і ў мі ну лых га
дах, мож на бы ло з’ес ці каў ба скі сма жа ныя 
на гры лі і ат ры маць ін фар ма цыю аб маг чы
мас цях па ступ лен ня і ўмоў ву чо бы ў мяс
цо вых бел лі цэі і бел гім на зіі. 10 чэр ве ня вы
ступ лен ні ад бы лі ся ў ак та вай за ле шко лы, 
а на школь най пля цоў цы, якая што дзень 
слу жыць аў та ста ян кай, на гры лі сма жы лі ся 
каў ба скі і раз да ва лі ся рэк лам ныя ма тэ ры я
лы пра шко лу. Па слу хаць бе ла ру скую му зы
ку ды па гля дзець тан цы і па ста ноў кі пры бы

У час чац вёр та га вы пу ску бе ла ру ска га 
пік ні ка вы сту пі лі да школь ні кі, вуч ні пад ста
во вых школ, гім на зіі і бел лі цэя. Кан цэрт 
даў ка лек тыў «Крыш та лі кі» з Бе ла ру сі. 
Да школь ні кі гай наў скіх сад коў № 1 і 3 
вы сту пі лі з ці ка вым бе ла ру скім рэ пер ту
а рам і за ха пі лі саб ра ных сва ёй шчы рас
цю. Тэ ат раль ны гур ток «Гуль ня ў тэ атр» 
Пад ста во вай шко лы № 4 з Бе ла сто ка зап
рэ зен та ваў па ста ноў ку «На тат кі тат кі», 
пад рых та ва ную на ас но ве кніж кі Ан д рэя 
Ха да но ві ча і з му зы кай Ан ны Ба бік.

— Нам тут ці ка ва па бы ваць. Фай на 
бы ло вы сту піць з на шай па ста ноў кай. 
Гу ля ю чы ў тэ атр, мы ста но вім ся больш ад
важ ны мі і ўпэў не ны мі ў сва ім жыц ці, а так
са ма больш ус мі ха ем ся, — ска за ла Ма ры
ся Пя кар ская з бе ла стоц кай шко лы, а яе 
сяб роў ка Сан д ра Скаў рон ская да ба ві ла, 
што ёй па да ба ец ца ат мас фе ра пік ні ка.

— На шы вуч ні, якія зай ма юц ца ў гур т ку 
«Гуль ня ў тэ атр», ма юць на го ду вы сту піць 
пе рад гай наў скай пуб лі кай і па гля дзець 
вы ступ лен ні ра вес ні каў. Ідэя пік ні ка ці
ка вая, але ў ме ра пры ем ства ма лыя маг
чы мас ці ін тэг ра цыі, зна ём ства з ін шы мі 
вуч ня мі, якія пас ля вы сту паў за ста юц ца 
гля дзець ін шых вы сту поў цаў або ра зы
хо дзяц ца, — ска за ла на стаў ні ца бе ла
ру скай мо вы ў Па чат ко вай шко ле № 4 
у Бе ла сто ку і за ад но апя кун школь на га 
тэ ат раль на га гур т ка Алі на Ваў ра нюк.

Вуч ням з Гай наў кі і Бе ла сто ка сма ка
ва лі каў ба скі, які мі пад ма цоў ва лі ся, слу
ха ю чы бе ла ру скую му зы ку і за ад но спеў 
пту шак. Паз ней у ак та вай за ле ўда ла 
вы сту піў му зыч ны ка лек тыў Ком п лек су 
школ № 3 у Гай наў цы.

— На шы вуч ні што год вы сту па юць пад
час «Ма стац кіх су стрэч школь ні каў», якія 
ў Гай наў скім бел му зеі ар га ні зуе Аб’ яд нан
не «На ша шко ла». У на шым му зыч ным 
ка лек ты ве спя ва юць дзяў ча ты з гім на зіі 
і шо ста га кла са пад ста во вай шко лы. 
Акам па не мент са стаў ляе ім Та маш Друж
ба. Не ка то рыя на шы вуч ні ра ша юц ца 
пра цяг ваць ву чо бу ў бел гім на зіі. Ін шыя 
вуч ні ра ша юц ца пра даў жаць ву чо бу ў на
шай гім на зіі і толь кі паз ней па сту па юць 
у бел лі цэй. Хут ка на Су стрэ чы «Зор кі» 
па е дуць на шы ву ча ні цы Эва Іва нюк і Оля 
Бус лоў ская, — ска за ла на стаў ні ца бе ла
ру скай мо вы ў Ком п лек се школ № 3 Бе а
та Кен дысь.

Зай маль на вы сту піў ка лек тыў «Зніч ка» 
з Гай наў ска га бел лі цэя, які ў бя гу чым 
школь ным го дзе быў грун тоў на ад ноў
ле ны і з па пя рэд ня га скла ду за ста ло ся 
толь кі не каль кі асоб. Іх апя кун Ба жэ на 
Він цо нак укам п лек та ва ла но вы склад, які 
з ме ра пры ем ства на ме ра пры ем ства спя
вае што раз лепш.

— Я асаб лі ва хва ля ва ла ся, ка лі спя
ва ла со ла і тэ ле ба чан не за піс ва ла мя не 

на ка ме ру, — за я ві ла На тал ля Му сюк са 
«Зніч кі».

Вы ступ лен не «Зніч кі» прый шоў па гля
дзець баць ка На тал лі, на стаў нік фі зі кі 
ў бел лі цэі Дар’ юш Му сюк. З ра дас цю 
ўспа мі наў, як яго бел лі цэ і сты, якія пры ма
лі ўдзел у пра ек це «Зра бі стаў ку на Сон
ца», за ня лі пер шае мес ца ў двух эта пах 
агуль на поль ска га філь ма ва га кон кур су 
на тэ му ад наў ляль ных кры ніц энер гіі.

— На шы вуч ні вы сту па юць што год пад
час «Ма стац кіх су стрэч школь ні каў», ра ней 
вы сту па лі пад час пік ні ка, а сён ня я прый ш ла 
па гля дзець вы ступ лен ні ін шых вуч няў, — ска
за ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў Па чат
ко вай шко ле № 3 у Гай наў цы Ма рыя Крук. 
— У на шай шко ле знач ны ад со так дзя цей 
ву чыц ца бе ла ру скай мо ве і ў ця пе раш нім 
пер шым кла се на 26 вуч няў 16 дзе так баць кі 
за пі са лі на ўро кі бе ла ру скай мо вы. За тое 
ў на ступ ным школь ным го дзе не бу дзе ў нас 
пер ша га кла са, бо баць кі шас ці га до вых дзе
так па кі нуць іх у сад ках.

ІV «Пік нік з бе ла ру сам»

лі вуч ні бел лі цэя, бел гім на зіі і ін шых школ, 
баць кі і на стаў ні кі, а ся род за про ша ных 
гас цей бы лі кон сул Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у Бе ла сто ку Мі ко ла Ка мы шык, на чаль нік 
ад дзя лен ня гра мад скіх спраў Гай наў ска га 
ста ра ства Ула дзі мір Пет ру чук, 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 і ды рэк та ры не
ка то рых гай наў скіх прад ш кол ляў і школ.

— Пік нік на кі ра ва ны на пра мо цыю бел
лі цэя і бел гім на зіі. Перш за ўсё звяр та ем 
ува гу на бе ла ру скую мо ву, бе ла ру скую 
куль ту ру і ін тэг ра цыю школь ні каў. По бач 
чле наў на ша га аб’ яд нан ня «Пік нік з бе
ла ру сам» да па ма га юць ла дзіць чле ны 
школь на га са ма кі ра ван ня, на стаў ні кі 
і баць кі. На ар га ні за ван не пік ні ка мы ат
ры ма лі срод кі з Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі, Гай наў ска га ста
ра ства і Гай наў скай га рад ской уп ра вы, 
— ска заў Ян Кар чэў скі — стар шы ня Аб’
яд нан ня «На ша шко ла», якое ар га ні зуе 
так са ма «Бе ла ру скую га вэн ду», «Ма стац
кія су стрэ чы школь ні каў» і сар га ні за ва ла 
рэйд па Бе ла веж скай пуш чы.

— Ме ра пры ем ства «Пік нік з бе ла ру
сам» ар га ні зу ем перш за ўсё для вуч няў 
на шай і ін шых школ. Ства ра ем ім на го ду 
па слу хаць бе ла ру скую му зы ку, па гля дзець 
вы ступ лен ні і па зна ёміц ца з ат мас фе рай 
у на шай шко ле. Пры бы лі так са ма жы ха ры 
на ша га го ра да, за ці каў ле ныя бе ла ру скай 
куль ту рай, — ска за ла на мес нік ды рэк та
ра Гай наў ска га бел лі цэя і бел гім на зіі Ні на 
Лу ка сік, якая са чы ла за хо дам ме ра пры ем
ства.

На школь най аў та ста ян цы аду ка цый
ныя і рэк лам ныя ма тэ ры я лы пра па на ва лі 
ву ча ні цы бел лі цэя і сё лет няя вы пуск ні ца 
гэ тай шко лы Маг да Гаў ры люк.

— На стаў нік Ян Кар чэў скі па пра сіў 
мя не да па маг чы вес ці ме ра пры ем ства 
і я зга дзі ла ся. Сё лет нім вы пуск ні кам гім
на зій пра па ну ем блан кі за явы аб пры ё ме 
ў наш бел лі цэй на ву чо бу. Раз да ем рэк
лам ныя ма тэ ры я лы аб на шай шко ле і лі
стоў кі, якія пе рас це ра га юць пе рад ку рэн
нем, піц цём ал ка го лю і ўжы ван нем нар
ко ты каў. Ад нак га лоў ным ат рак цы ё нам 
пік ні ка бу дуць вы сту пы на сцэ не, — за я ві
ла Маг да Гаў ры люк, якая ў мі ну лых га дах 
так са ма вя ла «Пік нік з бе ла ру сам».

Тан цы зап рэ зен та ваў Узор ны ан
самбль тан ца «Крыш та лi кi» Па ла ца куль
ту ры Шкло за во да «Нё ман» з Бя ро заў кі 
Гро дзен скай воб лас ці, яко га вы ступ спа
да баў ся пуб лі цы.

— Наш узор ны ан самбль на род на га тан
ца «Крыш та лі кі» дзей ні чае ўжо 20 га доў. 
Тан цу юць у нас дзет кі і мо ладзь ва ўзрос це 
ад 6 да 16 га доў. У Поль ш чы мы вы сту па лі 
ўжо ра ней, а ў гай наў скім лі цэі вы сту па ем 
дру гі раз. Мы перш за ўсё прэ зен ту ем ап
ра ца ва ныя на род ныя тан цы, але так са ма 
ёсць у нас ін шая пра гра ма, — ска за ла Жа
на Ле бя дзе віч, ма стац кі кі раў нік тан ца валь
на га ка лек ты ву «Крыш та лі кі». — Нам па да
ба ец ца пік нік, нас тут доб ра пры ма юць. Тра
пі лі мы ў Гай наў ку дзя ку ю чы Куль тур на му 
цэн т ру Бе ла ру сі ў Вар ша ве.

— Мы лю бім тан ца ваць, спя ваць і ра
ды, што мо жам вы сту паць пе рад пуб лі кай 
у Бе ла ру сі і за мя жой. Тут нам па да ба
ец ца і пры ем на бы ло вы сту піць пе рад 
ва шай пуб лі кай, — ска за лі Ка ры на Ер ман
то віч і яе сяб роў кі.

— Пры го жа вы сту пае ка лек тыў з Бе
ла ру сі. У мі ну лых га дах пад час пік ні ка і ін
шых на шых бе ла ру скіх ме ра пры ем стваў 
прэ зен та ва лі ся так са ма ін шыя тан ца валь
ныя і ва каль ныя ка лек ты вы з Бе ла ру сі. 
На ша мо ладзь вы яз джае на эк скур сіі 
ў Бе ла русь. Доб ра бы ло б на ла дзіць па
ста ян нае су пра цоў ні цтва з ней кай шко
лай у Бе ла ру сі і та ды на шы вуч ні маг лі б 
ез дзіць у Бе ла русь па зап ра шэн ні шко лы 
з Бе ла ру сі, а бе ла ру ская мо ладзь пры яз
джа ла б да нас, — ска за ла Ан на Хом чук, 
на стаў ні ца ан г лій скай мо вы ў бел лі цэі 
і бел гім на зіі.

Апош нім пе рад пуб лі кай пік ні ка зап
рэ зен та ваў ся ка лек тыў «Да від Шым чук 
Бэнд», сё лет ні лаў рэ ат фе сты ва лю «Бе ла
ру ская пес ня».

— Тут мож на ад па чыць, з’ес ці смач ныя 
каў ба скі, а ў школь ным бу дын ку гу чыць 
фай ная му зы ка, — ска за ла гай наў ская 
бел лі цэ іст ка Да мі ні ка Пуц.

У ма ёй пры сут нас ці каў ба скі сма жы лі 
на гры лі на стаў ні кі, скар б нік Аб’ яд нан ня 
«На ша шко ла» Цэ за ры Шы ку ла і Аг неш
ка Ла пін ская, якія па ін фар ма ва лі, што 
ёсць мно га ах вот ных з’ес ці каў ба скі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Аду ка цый ныя і рэк лам ныя ма тэ ры я лы пра па на ва лі вуча ні цы бел лі цэя (на пер шым пла не на стаў нік Ян Кар чэў скі і Маг да Гаў ры люк)

 Му зыч ны ка лек тыў Ком п лек су школ № 3 у Гай наў цы Узор ны ан самбль на род на га тан ца «Крыш та лі кі» з Бя ро заў кі  Вуч ні Пад ста во вай шко лы № 4 у Бе ла сто ку зап рэ зен та ва лі па ста ноў ку «На тат кі тат кі»

 Бе ла стоц кія вуч ні ў кан цы па ста ноў кі «На тат кі тат кі» да лі кат на па лі ва лі пуб лі ку ва дой
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11 мая гэ та га го да ў Гмін ным ася род ку 
куль ту ры ў На раў цы (Гай наў скі па вет) 
пен сі я не ры ар га ні за ва лі свят ка ван не 
Між на род на га дня ін ва лі да. Удзель ні ча-
лі ў ім сак ра тар гмі ны Мі хал Ба роў скі, 
рад ны і сол тыс Но ва га Ляў ко ва Ян Це лу-
шэц кі, кі раў ніч ка Гмін на га ася род ка са-
цы яль най да па мо гі Аль ж бе та Па то нец, 
ды рэк тар ка Гмін на га ася род ка куль ту-
ры Га ле на Рэ ент, ды рэк тар ка Ком п лек-
су школ у На раў цы Ма рыя Леў ша, кі раў-
ніч ка са маў ра да вай біб лі я тэ кі ў На раў-
цы Ан на Стуль гіс і кі раў ніч ка свят лі цы 
ў На раў цы Нэ ля Хар ке віч.

Ме ра пры ем ства вя ла стар шы ня Ра-
ён на га ад дзе ла Поль ска га са ю за пен сі я-
не раў (ПСП) у На раў цы Яд ві га Кар пюк. 
Саб ра ла ся 35 ча ла век з вё сак, між ін-
шым, з На раў кі, Гуш чэ ві ны, Но ва га Ляў-
ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, Ле шу коў, Но він, 
Плян ты, Стач ка, Ску па ва.

Най перш бы ла ма стац кая част ка пад 
за га лоў кам „Ча ты ры по ры го да” ў вы ка-
нан ні вуч няў трэ ця га кла са па чат ко вай 
шко лы ў На раў цы пад кі рун кам на стаў-
ні цы Ан ны Бай ко. Зы хо дзя чы са сцэ ны, 
дзе ці ўру чы лі пен сі я не рам пры го жыя 
він ша валь ныя гра ма ты з вер шы кам.

За тым удзель ні кі свя точ най су стрэ-
чы за се лі за ста лы з па ча стун кам. Бы лі 
па жа дан ні зда роўя і доў гіх га доў жыц-
ця для пен сі я не раў-ін ва лі даў ад прад-
стаў ні коў гмін ных улад ды гмін ных апя-
кун скіх і куль тур на-ас вет ных уста ноў.

Па на ва ла пры ем ная ат мас фе ра. На-
раў чан ская мед сяст ра Алім пія Па вільч 
вы сту пі ла з ці ка вым дак ла дам на тэ му 
зда ро ва га ла ду жыц ця. Па лі цы ян т ка 
Паў лі на Паў лю чук-Кось ка па ін фар ма-
ва ла, якія за раз не бяс пе кі ча ка юць ста-
рэй шых жы ха роў і як трэ ба па во дзіць 
ся бе ў та кіх вы пад ках.

На за кан чэн не ме ра пры ем ства стар-
шы ня ад дзе ла ПСП па ін фар ма ва ла пра 
пла на ва ныя сё ле та эк скур сіі для на раў-
чан скіх пен сі я не раў (у Це ха но вец, на 
Гра бар ку, у Кар чэ ва і Дра гі чын) ды блі-
жэй шую тан ца валь ную ве ча ры ну яш чэ 
ў гэ тым ме ся цы ў рэ ста ра не ў На раў-
цы. У гэ тым го дзе пен сі я не ры ме лі дзве 
су стрэ чы — ад зна чы ла спа да ры ня 
Яд ві га — і іх бу дзе больш, важ на пры 
ўсім гэ тым, што пен сі я не ры суст рэ лі ся, 
па ба чы лі ся, па гу та ры лі на роз ныя тэ-
мы. А нас, ста рэй шых, усё менш і менш 
ды не ка то рыя не ў змо зе прый с ці на 
суст рэ чу, ез дзяць на ка ля сках, а яш чэ 
ін шыя хва рэ юць і зна хо дзяц ца ў баль-
ні цах. Нам усім трэ ба ра біць на ма ган ні, 
каб во сень жыц ця не бы ла сум най.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Дзень ін ва лі да 
ў На раў цы

Ка пэ ла «Ху тар»
Ка пэ ла яш чэ ма ла дая.
Зім ма ла ва та «Ху тар» мая.
Ля ці вы ба бы, ста рыя хло пы...
У «Ху та ры» ма юць

ледзь ве цьверць ко пы.
Будзь ця вя сё лы, будзь ця сіль ны,
Ад ным на ра дасць,
А на злосьць ін ным!
Я Вас пра шу:
Не пе ра ста вай ця,
Грай ця лю дзям і спя вай ця!
Пра жы ця, бя ду, му жа, жон ку,
Цяж ку ра бо ту, са ма гон ку...
Пра зго ду і ча сам свар ку,
Буль ву, хлеб чор ны, свін ску сквар ку.
Жы чу каб мі лы Вам быў свет!
Па да жы вай ця да сто лет!

Янук ГРЫ ЦУК

У са ра ка выяшас ці дзя ся тыя га ды мі ну
ла га ста год дзя за ба вы «на дош ках» бы лі 
нор май. У ця пе раш ні час іс нуе не каль кі 
мес цаў, дзе пад ад кры тым не бам пад 
рыт мы ста рых і па пу ляр ных пе сень мож
на па тан ца ваць у па рах ці ў адзі ноч ку. 
Сён ня праг ным доб рай гуль ні жы ха рам 
Бе ла сто ка не трэ ба да лё ка шу каць. Ужо 
трэ ці раз у ста лі цы Пад ляш ша ў нядзелю 
12 чэрвеня шум на прай ш ла бе ла ру ская 

— Це шыць, што ма ла дыя лю дзі бя руць 
наш рэ пер ту ар і спя ва юць, — ска заў Пят
ро Скеп ка. — Здзіў ляе, што столь кі лю
дзей прый ш ло, ха ця сён ня матч. Гэ та пад
ма цоў вае. Хо чац ца ра біць яш чэ больш 
дзе ля пад трым кі бе ла ру скай куль ту ры.

Сё ле та ў час бе ла ру скай па тан цоў кі 
лю дзі гу ля лі пад пес ні ле ген дар на га гур ту 
«Ду бі ны» ў вы ка нан ні ма ла дых ар ты стаў 
з гру пы «Да від Шым чук БЭНД». На сцэ не 

— Я, як вы ка наў ца, які іг рае ўжо шмат 
га доў, вы ступ на сцэ не з ма ла дой гру пай 
лі чу са праў ды важ ным мо ман там. Ра зу
мею, што кан такт з ма ла дзей шы мі вель мі 
па трэб ны, каб ас вя жыць стаў лен не да 
жыц ця, да му зы кі, да ўся го. Па вод ле мя не 
гэ та цу доў ная іні цы я ты ва Звя зу «Шчы ты», 
каб ус пом ніць та кі знач ны ка лек тыў на Бе
ла сточ чы не як «Ду бі ны». Гэ та гурт, які пе
ра ла маў ней кія тра ды цыі ў су час най му зы

Бе ла ру ская па тан цоў ка 
—  м і ж  п а  к а  л е н  н а я  т р а н  с  м і  с і я  т р а  д ы  ц ы і

па тан цоў ка «Ак са міт ны лет ні ве чар» 
арганізаваная  «Звязам у карысць аду ка-
цыі і прамоцыі Беларускай куль туры ў 
Шчытах». На плош чы Ста ніс ла ва Ма нюш
кі, у са мым цэн т ры го ра да, саб ра лі ся дзя
сят кі лю дзей, каб пры бе ла ру скай му зы цы 
пра вес ці цёп лы, чэр вень скі ве чар.

Ужо па пя рэд нія га ды да ка за лі, што 
Бе ла сток ча каў та кой па дзеі. Га рад ская 
плош ча, на якой па ста ві лі па лат кі, па ве сі лі 
ліх та ры ды бе лачыр во набе лыя ўпры го
жан ні, наб ра ла клі ма ту, асаб лі ва, ка лі на
дыш ла ноч. У час па пя рэд ніх па тан цо вак 
усе гу ля лі вы дат на, так са ма бы ло і гэ тым 
ра зам. По бач ся бе тан ца ва лі ста рэй шыя 
эле ган т на ап ра ну тыя па ры і цал кам ма ла
дзень кія лю дзі ў вы шы ван ках. Ад нак «Ак
са міт ны лет ні ве чар» пры цяг вае са праў ды 
роз ных лю дзей. У на тоў пе мож на бы ло 
па ба чыць та кіх, якія са мой воп рат кай сіг на
лі за ва лі, што слу ха юць зу сім ін шай му зы кі, 
ад нак па ней кіх пры чы нах пры ва лак лі ся 
на сход ку фа на таў бе ла ру скай пес ні.

Гэ тым ра зам му зы ка спа лу ча ла лю
дзей не толь кі на пар ке це, але так са ма 
на сцэ не. Ме ра пры ем ства да ло маг чы
масць ус пом ніць да сяг нен ні бе ла ру скай 
му зыч най гру пы «Ду бі ны». Той ле ген дар
ны ка лек тыў паў стаў у 1980 го дзе па іні цы
я ты ве Пят ра Скеп кі. Гурт іг раў свае аў тар
скія пес ні, але так са ма тыя, якія ве да юць 
усе бе ла ру сы. Пес ні ў вы ка нан ні ка лек ты
ву «Ду бі ны» гу ча лі не паў тор на, перш за 
ўсё дзя ку ю чы жы вым ін ст ру мен там: акар
дэ о ну, гі та рам, скрып цы і буб нам.

з’я ві лі ся так са ма за сна валь нік «Ду бі ноў» 
Пят ро Скеп ка ды Дзміт ры Ці ха нюк, які да 
сён ня зай ма ец ца му зы кай. На гэ та даз
ва ляе яму во пыт, яко га наб раў іг ра ю чы 
яш чэ ў «Ду бі нах». На яго дум ку га лоў нае, 
каб да лю бой пра цы па ды хо дзіць са 
страс цю.

— Мы іг ра лі тое, што ў сэр цы і тое, 
што нам па да ба ла ся, — ска заў Дзміт ры 
Ці ха нюк. — Ду маю, што не толь кі мы за
хап ля лі ся гэ ты мі пес ня мі. Па сён ня лю дзі 
іх па мя та юць!

Не толь кі па мя та юць, аб чым свед чыў 
на тоўп лю дзей, якія доб ра гу лялі пад іх
нюю му зыку. Пес ні «Ду бі ноў» з’яў ля юц ца 
так са ма сты му лам для но вых ма стац кіх 
пра ек таў і пла наў.

— «Ду бі ны» гэ та ле ген да бе ла ру скай 
пес ні, — ска заў Да від Шым чук. — Іг ра ем 
ка ве ры іх тво раў, та му што на шы баць кі 
на іх вы ха ва лі ся. Для нас яны бы лі ас но
вай, на якой паў ста ла на ша гру па. Я не 
чуў, каб іс на ваў яш чэ та кі ка лек тыў, які 
да ваў бы кан цэр ты не толь кі ў Поль ш чы, 
але і ў ін шых кра і нах све ту. Ду маю, што 
ка лек тыў «Ду бі ны» ў вя лі кай сту пе ні паў
п лы ваў на тое, што та кая гру па як «Да від 
Шым чук БЭНД» іс нуе.

У час па тан цоў кі ў няз вык лай для ся бе 
ро лі фольквы ка наў цы вы сту пі ла вя до мая 
бе ла ру ская ва ка ліст ка Іло на Кар пюк. Су
поль ны кан цэрт ар тыст кі і гру пы «Да від 
Шым чук БЭНД» быў яр кім пры кла дам 
та го, што па тан цоў ка са праў ды сцяс няе 
ды стан цыю па між людзь мі.

цы і па чаў іг раць на на ва. З ней кім ін шым 
гу чан нем. Іх трэ ба лі чыць гур том пе ра ло му 
ў бе ла ру скай му зы цы на Пад ляш шы. Мно
ства лю дзей, якія прый шлі на па тан цоў ку, 
вы ха ва лі ся на му зы цы «Ду бі ноў».

На дум ку лі да ра куль та ва га гур та, па
тан цоў ка ў са мым цэн т ры Бе ла сто ка гэ та 
так са ма до каз та го, што бе ла ру сы ў рэш
це рэшт мо гуць да зво ліць са бе на сва бо
ду ў го ра дзе, ін тэг раль най част кай яко га 
з’яў ля юц ца.

— Даў ней бы ло зу сім паін ша му, — ска
заў Скеп ка. — Каб ап ра нуць бе ла ру скі 
кас цюм ці ка шу лю, трэ ба бы ло пра я віць 
ад ва гу. Сён ня ма ла дыя так ап ра на юц ца, 
вы хо дзяць на сцэ ну, не са ро ме юц ца. На
ват тут, па гля дзі це, коль кі лю дзей прый ш
ло ў на род ных вы шы ван ках.

Па тан цоў ка «Ак са міт ны лет ні ве чар» 
з’яў ля ец ца ўні каль най па дзе яй не толь кі 
для ста рэй шых лю дзей, але і для ма ла
до га па ка лен ня. Доб рая му зы ка, тан цы 
і ін шыя ат рак цы ё ны спры я юць за вяз ван
ню кан так таў і даз ва ля юць аб мень вац ца 
ўра жан ня мі па між па ка лен ня мі і тым 
са мым лік ві да ваць бар’ е ры, якія іх па дзя
ля юць. Трэ цяя па тан цоў ка да ка за ла, што 
так са ма ста рэй шыя лю дзі, мо гуць нат х
ніць ма ла дое па ка лен не і па ка заць яму, 
як гу ля ла ся «за ста рых ча соў». Ма ла дыя 
ў сваю чар гу, ар га ні зу ю чы «Ак са міт ны 
лет ні ве чар», па ка за лі як гэ тая ін с пі ра цыя 
ўплы вае на іх сён ня.

vУр шу ля ШУБ З ДА
Здым кі Пятра Недзведзя

 «Дубіны» Галіна Іванюк (Якімюк) Пят ро Скеп ка ды Дзміт ры Ці ха нюк  «Да від Шым чук БЭНД» з Ілонай Карпюк (другая злева)
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Мно гія з нас на трэ ці дзень Трой цы на-
вед ва юць ча роў ную цар к ву ў Ка тэр цы 
ка ля Та ка роў. У гэ тае мес ца пры цяг вае 
на род не толь кі па мяць аб з’яў лен ні Ба га-
ма ці, але нез вы чай ная кра са і спа кой мес-
ца. Толь кі невя до ма, як доў га так пры го-
жа і спа кой на там бу дзе, бо не спы ня юц-
ца ста ран ні па ад к рыц ці на пра ля га ю чай 
по бач да ро зе па ста ян на га гра ніч на га 
пун к ту про пу ску ў Бе ла русь.

Ня даў на ўла ды Ся мя тыц ка га па ве та 
ўзна ві лі за ха ды па ад к рыц ці пун к ту про пу-
ску ў Ка тэр цы Мель ніц кай гмі ны. Да ку мен-
ты ў гэ тай спра ве ня даў на бы лі пе ра да дзе-
ны стар шы ні поль скай част кі пад ка мі сіі 
па спра вах пун к таў про пу ску і ін ф раст рук-
ту ры Бе ла ру ска-Поль скай мі жу ра да вай 
ка ар ды на цый най ка мі сіі па спра вах тран-
с г ра ніч на га су пра цоў ні цтва. Ад к рыц цё 
пун к ту про пу ску спры я ла б эка на міч на му 
ажыў лен ню сель ска гас па дар ча га па ве та 
ў той яго част цы, якая ля жыць на су тык-
нен ні трох ва я вод стваў: Пад ляш ска га, 
Люб лін ска га і Ма за вец ка га.

Спра ва цяг нец ца пры нам сі з 2003 го-
да. Но вы паг ран пе ра ход пры чы ніў ся б да 
ўзнік нен ня но вай гра ніч най ін ф раст рук-
ту ры і пун к таў аб с лу гоў ван ня ту ры стаў. 
Жы ха ры з-за ўсход няй мя жы ах вот на па-
лом ні ча лі б на Свя тую Га ру Гра бар ку, а па-
ля кі, на пры клад, на вед ва лі б Вы со кае, 
Воў чын ці не да лё кі Брэст. Уза ем ныя кан-
так ты жы ха роў гэ тых зя мель бы лі спы не-
ны пас ля Дру гой су свет най вай ны, ка лі 
но вая поль ска-са вец кая мя жа па ру шы ла 
гар ма ніч нае жыц цё рэ гі ё на. Асаб лі ва па-
ка ры ста лі ся б паг ран пе ра хо дам жы ха ры 
вё скі Та ка ры, якую ў 1948 го дзе па па лам 
па дзя лі ла мя жа, не зва жа ю чы на ся мей-
ныя, сяб роў скія і су сед скія су вя зі, умеш-
ва ю чы ся на хаб на ў ма ё мас ныя пы тан ні 
на сель ні цтва вё скі і на ва кол ля.

Пра па на ва ны пункт про пу ску ў Ка тэр-
цы ка ля Та ка роў зна хо дзіц ца ў 150 км ад 
Вар ша вы і Люб лі на, на мар ш ру це ў Вы со-
кае, Мінск і Маск ву, а так са ма ў 100 км ад 
Бе ла сто ка. Ту ры стыч ны рух да но ва га паг-
ран пе ра хо да аб с лу гоў ва лі б кра ё выя да-
ро гі №19 і 52 ды сет ка ва я вод скіх да рог, 
на пры клад, № 640 Ся мя ты чы — Ка тэр ка 
ці № 690 Ся мя ты чы — Це ха но вец.

Ці гэ тым ра зам іні цы я ты ва поль ска га 
бо ку кра нец ца з мес ца? Па ба чым. Па-
куль што па лі тыч ная ат мас фе ра — нес-
п ры яль ная, але мо жа ўдас ца пры няць 
ста ноў чыя ра шэн ні і па чаць кан к рэт ную 
пад рых тоў ку да ад к рыц ця паг ран пе ра хо-
да, які ра ней ці паз ней і так уз нік не. Лепш 
бы ло б, каб хут чэй.                                  М. Ц.

Уз наў ля ец ца спра ва 
паг ран пе ра хо да 
ў Ка тэ р цы

Не ўсю ды гмін ныя ўла ды дба юць пра 
прыст рэш кі на аў то бус ных пры пын ках 
ПКС. Ёсць і пры за бы тыя, між ін шым, на 
або чы нах ва я вод скай да ро гі № 685 з На-
ва са даў у Бе ла сток це раз Заб лу даў. Два 
з іх зна хо дзяц ца ў Трас цян цы ды адзін 
у Ан цу тах на тэ ры то рыі Нар ваў скай гмі-
ны Гай наў ска га па ве та. Не вя до ма ча му 
на іх вон ка вы вы гляд не звяр та юць ува гі 
ні рад ныя, ні сол ты сы вё сак у гэ тай гмі не. 
А гэ тыя ма лыя па ча каль ні за няд ба ныя, 
бруд ныя, бя ско лер ныя і сум ныя.

Вё ска Трас цян ка — вя лі кая, пра жы вае 
ў ёй дзвес це ча ла век. Ча мусь ці яе жы ха-
ры абы я ка выя да та кіх за пуш ча ных мі ні-
па ча каль няў у сва ім ся ле. Гэ так са ма і ў Ан-
цу тах (вё ска на ліч вае 66 ча ла век), дзе ў та-
маш няй драў ля най, як тут ка жуць, „буд цы” 
сцен кі па бі тыя, дзі ра выя.

У Нар ваў скай гмі не войт руп лі вец. Ёсць 
на дзея, што возь ме да сэр ца на шу кры ты-
ку і на вя дзе па ра дак у вы шэй з га да ных 
пры да рож ных прыст рэш ках. Яны ж — ві-
зіт ныя кар тач кі вё сак. Вар та ўзяць пры-
клад з су сед ніх гмін, між ін шым, Гай наў-
скай, Мі ха лоў скай ці На раў чан скай. (яц)

За няд ба ныя 
па ча каль ні

Не ма гу адар вац ца ад 
чы тан ня, а ча су на сон 
што раз менш. З ра ні цы 
ка ва за ка вай на пра бу
джэн не. Усё праз „Мой 
год 1944. Ус па мі ны два
нац ца ці год ка” ксян дза 
ін фу ла та Ста ніс ла ва 
Стжа лец ка га. Кніж ка 
вы да дзе на ў 2009 го дзе 
бе ла стоц кім вы да ве
цтвам „Бук”.

Ксян дзу Стжа лец ка му вай на не за кон
чы ла ся ні ко лі. Жы ве ў яе ця ні, на зы вае 
страш ным, ба лю чым дос ве дам, су ро вай 
спро бай, з якой нель га вый с ці цэ лым, 
але і не без ра зу мен ня ўся ля кіх вы яў 
люд ско га іс на ван ня.

Са мы мі страш ны мі вы я ва мі ва ен на га 
іс на ван ня ака за лі ся бан ды. На пе ра ло ме 
зі мы і вяс ны 1944 го да ўна чы ў дзве ры вя
ско вай ха ты па сту ка лі бан ды ты — пры чы
на най вя лік ша га няш час ця, што дзён на га 
стра ху і смер ці лю бі ма га дзядзь кі Ан то ся. 
Смерць дзядзь кі аказ ва ец ца не па раў наль
на больш тра гіч най, чым ра ней шая баць
ка ва і дзе да ва. У цэ лай сям’і вык лі кае ба
лю чы, ні чым не за поў не ны, пра лом.

Пра бан ды таў пі ша: не сап раў д ныя, бе
зы дэй ныя пар ты за ны. Пры тым ве рыць, 
што іс нуе не дзе сап раў д ная АК, якая 
ва юе толь кі за сва бо ду, зма га ец ца з уся
ля кі мі во ра га мі поль ска га на ро да.

Поз нім ле там 1944 го да да Ма нюш каў 
пры хо дзіць трое нез на ё мых, наз ва ных 
у тэк с це бе жан ца мі з Аў гу сто ва. Ча му ў гэ
тым вы пад ку аў тар ка ры ста ец ца ме на ві та 
ра сей скім сло вам „бе жа нец”? У заў ва гах 
да дае, што бы лі гэ та акоў цы: Ан тон Абя
дзін скі, псеў да ні мы „Гур ны”, „Гнат” і Ста
ніс лаў Кот, псеў да нім „Шча па”.

Вя до мы бе ла ру скі гі сто рык Сла ва мір 
Іва нюк у рэ цэн зіі на кніж ку пра Бе ла стоц
кую ак ру гу АК (K. Kra jew ski, T. Ła bu szew-
ski, Białos toc ki okręg AK-AKO VII 1944 
— VIII 1945, War sza wa 1977) пі ша: „In te re-
su ją cy jest bo wiem epi zod z od dzia łem AK 
ut wo rzo nym 14.VII.1944 r. w pow. Su wał ki 
z żoł nie rzy Kam pa nii 11 Bia ło ru skie go Ba ta-
lio nu SS, któ rzy przesz li na pol ską stro nę. 
Bia ło ru si ni сi wal czy li u bo ku Niem ców do 
koń ca lip ca 1944 r. pod do wódz t wem pol-
skie go ofi  ce ra pod po rucz ni ka Sta nis ła wa 
Ko ta ps. „Szcza pa” (s. 69-70)”. (Рэ цэн зія 
дру ка ва ла ся ў вы дан ні: „Бе ла ру скі гі ста
рыч ны збор нік”, Бе ла сток 1998, № 9, 
с. 174180).

Іду чы бе ла ру скім сле дам, трап ля ем 
на ўспа мі ны Стжа лец ка га пра ма ла до га 
на стаў ні ка са шко лы ў Слаў не Мі ха ла Ва
сі ле ві ча Хо хі, які з’я віў ся там у 1940/1941 
школь ным го дзе. На зы вае яго поль скім 
бе ла ру сам.

Аў тар ад на знач на лі чыць ся бе поль
скім пат ры ё там, яко му про стая мо ва 
бы ла заў сё ды бліз кай і зра зу ме лай. „Od 
zaw sze sły sze liś my pow szech ny na wsi ję-
zyk pros ty, któ ry w zu peł noś ci wys tar czał do 
po ro zu mie wa nia się z Ros ja na mi” (с. 326). 
Толь кі ад ной чы па яў ля ец ца ад нос на да 
яе сло ва „бе ла ру ская”. З вя лі кім сен ты
мен там ста віц ца так са ма да ра сей скай 
мо вы і куль ту ры, вы ха ва ны на ру скай 
лі та ра ту ры і пес нях, між ін шым, на „Ка цю
шы” і „Трох тан кі стах”. Гэ тых апош ніх на
ву чыў ся ад ча ста пра жы ва ю чых у род най 
ха це са вец кіх сал дат. На зы вае іх доб ры мі 
сал да та мі. „Obec ność tych żoł nie rzy w Sław-
nie oz na cza ła dla mnie no wą ja kość ży cia, 
dia met ral nie od mien ną od do tych cza so wej. 
Zni ka ło uci ska ją ce gdzieś w doł ku po czu cie 
ciąg łej oba wy i zag ro że nia w wa run kach bez-
rad noś ci i bez si ły” (с. 326).

Яго ўспа мі ны не паз баў ле ны глы бо кай 
са мак ры ты кі. Не заў сё ды шля хет ныя 
ма не ры тлу ма чыць хут кас цю ва ен ных 
па дзей і не да хо пам ча су на рэф лек сію. 
Нап ры кан цы жыц ця па хі ля ец ца над улас
най сі ро чай до ляй, на шчас це не паз баў
ле най моц най лю бо ві да жыц ця, ці ка вас
ці све ту і лю дзей.

Апош нюю ста рон ку ўспа мі наў кан чае 
18 са ка ві ка 2009 го да, у 65ю га да ві ну 
смер ці дзядзь кі Ан то на Ма нюш кі.

Эпі зо даў з дзя цін ства ад мяс цо вых 
ста ра жы лаў, якія ат ры ма ла ся мне за пі
саць, не маг чы ма па раў наць з ба га ты мі 
за на тоў ка мі ксян дза Стжа лец ка га. Ха чу 
яму за гэ та па дзя ка ваць, пад к рэс ліць 
бяс цэн ную вар тасць яго пра цы. Шу каю 
ад ра су. Вы пад ко ва суст ра каю ма ла до га 
ксян дза Пят ра ро дам з пад к рын ска га 
Аст раў ка, вы пуск ні ка бе ла стоц кай се мі
на рыі.

— Так, ве даю ксян дза Стжа лец ка га, 
— ад каз вае. — Быў ма ім на стаў ні кам. 
Доб ры дзя ду ля. У на столь ны тэ ніс лю біў 
па гу ляць. Але вы спаз ні лі ся. Лі та раль на 
не каль кі ме ся цаў та му ады шоў.

„Праз шмат га доў за ста нуц ца толь кі 
за пі скі — кры ні ца ве даў, ха ця пер са наль
ная, але ўсёта кі не пас рэд нае свед чан не 
эпо хі” (с. 362).

vТэкст і фо та Іа ан ны ЧА БАН

КСЁНДЗ СТЖА ЛЕЦ КІ

— Пра чы тай, та бе яна на пэў на спа
да ба ец ца, — па дае кніж ку сі бі рач ка са 
Шчас на віч Ван да Шыш ко. Ба чыць мя не 
дру гі раз у жыц ці, але ча мусь ці ве рыць, 
што па зы ча нае вяр ну, тым больш, што 
кніж ка на ле жыць не ёй, а ней каму Ста
ніс ла ву Нар ман то ві чу.

На вок лад цы зды мак два нац ца ці га до
ва га хлоп чы ка. Ка рот кая стрыж ка, чор
ны, хат ня га вы ра бу пін жак, вя лі кія, доб
рыя, за ці каў ле ныя во чы, зграб ны нос, 
да лі кат ная ўсмеш ка.

На зад няй вок лад цы на шмат мен шы 
пар т рэт сур’ ёз на га ксян дза. Гля дзіць 
зга ры адзе ты ў да стой ныя ка рун кі і пе ля
ры ну. Ле вай ру кой да ты ка ец ца вя лі ка га 
кры жа на гру дзях. По бач са здым кам ка
рот кая бі яг ра фіч ная нот ка.

На ра дзіў ся 16 каст рыч ні ка 1931 го да 
ў Га род ні. Уз ра стаў у ха це дзе да Іг на та 
Ма нюш кі ў вёс цы Слаў на (сён ня Рэс пуб
лі ка Бе ла русь) Ру жа на стоц кай па ра фіі. 
За кон чыў шы са ле зі ян скі лі цэй у Ру жа на
сто ку, па сту піў у Ду хоў ную се мі на рыю 
ў Бе ла сток, а за тым на Ка та ліц кі Люб лін
скі ўні вер сі тэт, дзе ат ры маў дак та рат па 
тэ а ло гіі. З 1964 го да пра ца ваў вы ха ва
це лем і вык лад чы кам Ста ро га за па ве ту 
ў Ду хоў най се мі на рыі ў Бе ла сто ку.

„Мой год 1944” — вель мі пры го жая 
і хва лю ю чая кніж ка, якую на пі саць мо жа 
толь кі ча ла век ста рой да ты, доб ра вы ха
ва ны і доб ра аду ка ва ны. Сціп ласць фа бу
лы су стра ка ец ца тут з эк зі стэн цы яль най 
ін тэн сіў нас цю. Аў тар ро дам з вя ско вай, 
кры тай са ло май ха ты, але і шля хец ка га 
ро ду Ма нюш каў гер ба „Крыў да” (якім 
ка ры стаў ся так са ма вя лі кі кам па зі тар Ста
ніс лаў Ма нюш ка), пі ша пра не за быў нае 
ба гац це про ста га жыц ця, нез вы чай ны 
смак чор на га, вя ско ва га хле ба, поль скія 
вер шы, вы ву ча ныя ў тай най, ім п ра ві за ва
най шко ле ці заў сё ды пры сут ныя ў яго 
жыц ці ра сей скія пес ні. Про стай, як род
ная стра ха, праз ры стай мо вай ства рае 
спа кой ную, але поў ную шля хет на га па фа
су на ра цыю. Ад к ры вае дзве ры ілю зій на
га, дзі ця ча га све ту, у які не ад ной чы прый
ш ло ся ўця каць ад не ла ска ва га лё су. Ус па
мі ны, ха ця ста рыя, але пад ра бяз ныя. Гэ та 
ад на з най вя лік шых каш тоў нас цей кніж кі. 
Ня ма ўжо та кой пры ро ды, звы ча яў, све та
пог ля даў, мі жа со бас ных ад но сін і жыц цё
вых каш тоў нас цей. Ня ма і не бу дзе.

Вар тыя ўва гі так са ма над звы чай скру
пу лёз ныя псі ха ла гіч ныя на ры сы лю дзей, 
з які мі та ды су ты каў ся. Сам не спа дзя ваў
ся, што ўспа мі ны з дзя цін ства ат ры ма юц
ца та кі мі шы ро ка маш таб ны мі. Жы выя, све
жыя, быц цам уча раш нія апо ве ды ча сам 
на зой лі ва пра цяг ва юц ца аль бо паў та ра
юц ца. Гэ та на па ла ві ну свя до мае ра шэн не 
аў та ра. „Шмат змог бы я тут вы красліць”, 
— прыз на ец ца. Мож на гэ та зра біць у лю
бой хві лі не. Але ж жаль не пры га даць за
па мя та ных дэ та ляў, ве да ю чы, што по тым 
іх рэ кан ст рук цыя бу дзе не маг чы май. На 
ўзроў ні пад с вя до мас ці Стжа лец кі та кім 
чы нам пад да ец ца пра цэ су аў та тэ ра піі 
— чы ста бі я ла гіч на ка жу чы — пе рат раў
лен ні не пе рат раў леных да гэ туль, ча ста 
вель мі ба лю чых дос ве даў. Над та глы бо ка 
ўвай ш лі ў яго ду шу, выз на ча ю чы на пра мак 
да лей ша га, пас ля ва ен на га жыц ця. Пер с
пек ты ва ча ла ве ка сур’ ёз на га, свя до ма га, 
з дос ве дам і шмат лі кі мі ад каз нас ця мі, 
на пэў на не заў сё ды да па ма гае ў ства рэн
ні сап раў д на га пе ра ка зу там тых ча соў. 
Толь кі во ка ўваж лі ва га чы та ча ў змо зе 
вы ла віць фраг мен ты тэк сту, у якіх аў тар 
за бы ва ец ца пра су час ныя кан вен цыі, свой 
уз рост і са цы яль ныя аб ста ві ны.
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«Зор ка» не вы хо дзіць з ма ёй га ла вы

«Пар на сік»: — Ці Вы ча ста ўспа-
мі нае сваю пра цу ў «Зор цы»?

Яні на Чар ня ке віч: — Заў сё ды! 
«Зор ка» не вы хо дзіць з ма ёй га ла-
вы. Гэ та маё жыц цё. Я ні дзе больш 
не пра ца ва ла, толь кі ў «Ні ве».

П: — Ці дзе ці, ка лі Вы ства ра лі 
і рэ да га ва лі «Зор ку», лю бі лі бе ла-
ру скую мо ву?

ЯЧ: — Так, та ды ўсе ў на шых 
вё сках га ва ры лі па-бе ла ру ску. Ча-
сам зда ры ла ся так, што дзе ці не 
ўме лі па-поль ску. У кож най вёс цы 
га ва ры лі на сва ім ды я лек це. Усе 
дзе ці ха дзі лі на ўро кі бе ла ру скай 
мо вы.

П: — Коль кі ча су зай мае скла-
дан не кож на га ну ма ра га зе ты?

ЯЧ: — Ка лісь ці га зе ту скла да-
лі ў дру кар ні, не так як ця пер, ка-
лі ўсё мож на зра біць у рэ дак цыі. 
Мы толь кі пі са лі і пра па на ва лі як 
гэ та па він на быць, а да лей гра фік 
раз мяш чаў ма тэ ры ял на ста рон-
ках. Я як раз пі са ла на ма шын цы, 
ін шыя пі са лі ўруч ную. «Зор ка» 
вы хо дзі ла асоб най кні жач кай. Та-

ды бы ло прас цей, ха па ла на гэ та 
срод каў. Заў сё ды мы дру ка ва лі 
мно га вуч нёў скіх до пі саў. Ад ным 
з пер шых вуч няў, які па чаў пі саць 
у «Зор ку», быў Ян ка Це лу шэц кі. 
Ён доб ра пі саў і сі стэ ма тыч на да-
сы лаў до пі сы.

П: — Ці Вы пас пя ва лі да яз-
джаць ва ўсе шко лы, ку ды Вас 
зап ра ша лі? А мо жа па мя та е це 
ней кае зда рэн не або кан к рэт ную 
суст рэ чу?

ЯЧ: — На па чат ку бы ло вель мі 
цяж ка да яз джаць, бо не бы ло ў рэ-
дак цыі свай го тран с пар ту, аў то бу-
сы так са ма рэд ка ез дзі лі. Трэ ба 
бы ло штось пры ду маць, спра віц-
ца. Ад нак не зда ры ла ся так, што 
я не па е ха ла ку дысь ці, ку ды мя-
не за пра ша лі. Я вель мі ша на ва ла 
кан так ты з вуч ня мі і на стаў ні ка мі. 
Мне най больш за па мя та ла ся су-
стрэ ча ў пуш чан скай вёс цы. Там 
ад бы ва ла ся на стаў ніц кая кан фе-
рэн цыя. Я на ча ва ла ў лю дзей, бо 
не бы ло як вяр нуц ца ў Бе ла сток. 
Аў то бус ад’ яз джаў на дру гі дзень, 
дзесь ці ў ча ты ры га дзі ны ра ні цы. 
Бы ла зі ма, усю ды ля жаў снег. На 
пры пы нак не бы ло да ро гі, трэ ба 
бы ло да бі рац ца по лем. Гас па ды ня, 
у якой я за на ча ва ла, па ка за ла ру-
кой, каб іс ці пра ма, да да ро гі. Я іш-
ла ў цем ры і кож ны куст зда ваў ся 
мне «ваў ком». Але знай ш ла да ро гу 
і ра шы ла іс ці ў бок Бе ла сто ка. Ка лі 
па ба чы ла свят ло, я па ча ла ма хаць 
ру кой, каб аў то бус спы ніў ся. І ка-
лі я ўвай ш ла ўся рэ дзі ну, кі роў ца 
здзі віў ся і спы таў: «А ты, ляль ка, 
ад куль тут?».

Ён па са дзіў мя не ў цёп лае мес-
ца, каб я ад та ла, адаг рэ ла ся. Мая 
га ла ва бы ла ў бе лым інеі.

П: — Ці ў Вас бы лі лю бі мыя ка-
рэс пан дэн ты «Зор кі»?

Я.Ч: — Бы лі, толь кі я, на жаль, 
праз столь кі га доў не па мя таю як 
яны на зы ва лі ся. Іх бы ло вель мі 
мно га. Мне за па мя таў ся Ян ка Це-
лу шэц кі.

П: — Вы па хо дзі це з Мін ска. Як 
Вы тра пі лі сюды, на Пад ляш ша, 
і ў рэ дак цыю «Ні вы»?

ЯЧ: — Я ў Мін ску ву чы ла ся ва 
ўні вер сі тэ це на фа куль тэ це ге аг ра-
фіі. Я па хо джу з паў д нё вых ра ё наў 
Бе ла ру сі. Я тра пі ла ў Бе ла сток, бо 
па зна ёмі ла ся са сту дэн там з Бе ла-
сточ чы ны, які пры е хаў ву чыц ца 
ў Мінск. Мы па жа ні лі ся і я пе ра е-
ха ла сю ды жыць, за му жам. Спа-
чат ку жы лі ў вё сач цы Гай ду коў ш-
чы на, ра зам з цяс ця мі. Па мя таю, 
што на трэ ці дзень мы ўсе пай ш лі 
ка паць буль бу, бо на дру гі вы па да-
ла Уз д ві жан не, пры хад ское свя та 
ў Нар ваў скай па ра фіі. На вёс цы 
я жы ла пяць га доў, пас ля пе раб ра-
лі ся жыць у Бе ла сток.

А на пра цу ў «Ні ву» за пра сіў мя-
не рэ дак тар Ге ор гій Вал ка выц кі. 
Спа чат ку я пра ца ва ла ка рэк та рам 
у дру кар ні, на ступ ныя 30 га доў 
я ра бі ла «Зор ку».

П: — Ці ў дзі ця чыя га ды Вы ме лі 
маг чы масць чы таць бе ла ру скія 
дзі ця чыя га зе ты?

ЯЧ: — Гэ та бы ло пас ля вай ны, 
у той час ніх то не чы таў га зет. 
Але ўсе дзе ці та ды га ва ры лі па-
бе ла ру ску.

Ін тэр в’ю з ЯНІ НАЙ ЧАР НЯ КЕ ВІЧ, ле ген дар най рэ дак тар «Зор кі», якая трыц цаць га доў (1960-1990) вя ла на шую га зе ту.

П: — Ка лі Вы пра ца ва лі 
ў «Зор цы», лю дзі на зы ва лі 
«Ні ву» да дат кам да «Зор-
кі». Што трэ ба зра біць, 
каб зда быць та кую па пу-
ляр насць ся род лю дзей?

ЯЧ: — Та ды бы ло так, 
што «Ні ву» вы піс ва лі ў шко-
лы. І дзе ці, якія ву чы лі ся 
бе ла ру скай мо ве, ха це лі чы-
таць «Зор ку». Яны бы лі на-
шы мі пра мо та ра мі, на маў-
ля лі сва іх баць коў, каб тыя 
пад пі са лі ся на на шу га зе ту.

П: — Ці лю дзі, ка лі Вы 
вый ш лі на пен сію, да лей 
на зы ва лі Вас «Зор кай»?

ЯЧ: — Я яш чэ шэсць 
га доў пра ца ва ла на Бе ла-
стоц кім ра дыё і мо жа з та-
го мя не па мя та юць. Я там 
вя ла пе ра да чу для дзя цей. 
А ці яш чэ на зы ва юць мя не 
«Зор кай», не ве даю!

П: — Як Вы ўспры ма е це ця пе-
раш нюю «Зор ку»? 

ЯЧ: — Я люб лю заг ля даць у су-
час ную «Зор ку». Це шу ся, што яна 
та кая. Доб ра, што ёсць ін шыя маг-
чы мас ці, што ёсць та кія Су стрэ чы 
і што га зе та бы вае ка ля ро вай.

П: — Дзя ку ем за раз мо ву.
Гу тар ку пра вя ла суст ра чан-

ская га зе та «Пар на сік»: 
Мак сім Фі ё нік (га лоў ны рэ дак-

тар), Аляк сан д ра Са ла вя нюк, 
Ага та Ус ці но віч, Аляк сан д ра 

Яроц кая, Зу зя Кар дзю ке віч, Аляк-
сан д ра Зін ке віч. 

Зор ка
Све ціць зо рач ка ў не бе.
Зір ні, па но чак на яе
і ў цяж кія хві лі ны
ты па ду май пра яе.

Ус пом ніш та ды ты,
што не сам на зям лі,
што ёсць яш чэ хтось ці,
хто заў сё ды да па мо жа.

Гэ та ма ма, гэ та та та,
гэ та доб рая асо ба
і ў яе ва чах шчы рых
твая све ціць зо рач ка.

Зор ка, зо рач ка, зор ка,
свя ці нам доў га, доў га!
Ні ко лі не за га сай
і свя ці ў кож ны час!

      На тал ля Вась ко, 
га лоў ны рэ дак тар суст ра чан скай 

га зе ты «Зор ны шлях»

Яні на Чар ня ке віч 
вачыма Олі Яроцкай
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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 № 22:
Арт, ноч, час, як, вя сел ле, не ба, па лец, так, ніць, ара. Чэ рап, ас, Лі, вя-

нец, сець, хлеб, ла та, ял, ар, ся кер ка.
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра лі Кін га Бах з Шу дзя ла ва, Аня 

Ра дзі вон чык з На раў кі, Эва Ан джэй чык з Нар вы. Він шу ем!

13.06 (панядзелак)
800 — 1500 Прыезд у Ляўкова 
і кватарунак удзельнікаў.
1540 Сустрэча ўдзельнікаў. 
Арганізацыя рэдакцый.
1730 Абед і вячэра.
1800 Сяброўскія творчыя 
прэзентацыі, гаворым пра творчыя 
поспехі на працягу апошняга 
школьнага года. 
2200 Начная ціш.

14.06 (аўторак)
700 Пад’ём.
800 Сняданак.
840 Карэспандэнцкі допіс – 
практычная навука пісання. Месца 
і значэнне допісу ў “Ніве”.  Заняткі 
вядуць рэд. Ганна Кандрацюк-
Свярубская і Наталля Васько.
1000 Зорныя тэмы “Зоркі” – сустрэча 
з рэд. Яўгенам Вапам.
1100 “Ніва” на  Радыё Беласток. 
Майстар-класы з рэд. Міхасём 
Сцепанюком. Запіс вершаў 
удзельнікаў сустрэч і спалучэнне іх 
з музыкай Яна Тарасевіча.  
1400 Абед.
1440 Праца ў рэдакцыях.
1600 “Ніва” і літаратура – сустрэча 
з рэд. Мірай Лукшай.
1700 Праца ў рэдакцыях. 
1800 Вячэра.
1840 Тэмы “Зоркі” –  “Жывінкі 
з глыбінкі”. Літаратурныя чытанні 
Міры Лукшы.
2200 Начная ціш.

15.06 (серада) 
700 Пад’ём. 
800 Сняданак.
840 Інтэрв’ю – практычная навука 
пісання. Заняткі вядуць Ганна 
Кандрацюк і Уршуля Шубзда. 
1000 Тэмы “Нівы” – рэд. Віталь Луба  
і «Бежанства 1915 года». Інтэрв’ю-
гутарка з госцем.
1100 Праца ў рэдакцыях. 
1400 Абед.
1440 Тэмы “Нівы” – Ян Тарасевіч. 
Сустрэча з  рэд. Ганнай  Кандрацюк 
і рэд. Дыянай Нахіла.
1500 Прэзентацыя дакументальнага 
фільма Юрыя Каліны «Ян Тарасевіч, 
забыты кампазітар».
1550 Праца ў рэдакцыях.
1800 Вячэра. 

1830 Праца ў рэдакцыях. 
2200 Начная ціш.

16.06 (чацвер)
700 Пад’ём.
800 Сняданак.
840 Праца ў рэдакцыях.
1000 Яніна Чарнякевіч – легендарная 
“Зорка” – сустрэча з рэд. Янінай 
Чарнякевіч. Інтэрв’ю-гутарка з 
госцяй.
1100 Праца ў рэдакцыях.
1400 Абед. 
1500 Праца ў рэдакцыях.
1800 Вячэра. Сюрпрыз. Вогнішча 
з беларускім музычным гуртом 
«Хутар».
2200 Начная ціш.

17.06 (пятніца)
700 Пад’ём.
800 Сняданак. 
840 Падарожжы і рэпартаж у “Ніве”. 
Выступае рэд. Ганна Кандрацюк.
1000 Школа карэнных народаў 
Паўночнай Амерыкі. Якімі справамі 
жывуць маладыя інуіты – сустрэча з 
Янінай Кандрацюк-Бро, падляшскай 
настаўніцай з Канады. Гутарка-
інтэрв’ю з госцяй.
1100 Заняткі ў рэдакцыях. 
1400 Абед.
1515 Экскурсія па Нараўчанскай 
гміне, удзел у XV Міжнародным 
мастацкім пленэры (Нараўка). 
1900 Вячэра.
1840 Трыццаць выпускаў Сустрэч 
“Зоркі” – мультымедыйная 
прэзентацыя гісторыі Сустрэч 
“Зоркі”.
2200 Начная ціш.

18.06 (субота)
700 Пад’ём.
730 Сняданак.
810 Ацэнка артыкулаў і сустрачанскіх 
газет. Падвядзенне вынікаў. 
900 Падарожжа ў Саколку.
1030  Удзел у святкаванні 55-й 
гадавіны з дня смерці Яна 
Тарасевіча (прапанова для 
ахвотных!).
1200-1400 Сяброўская сустрэча 
ў кампаніі з паклоннікамі Яна 
Тарасевіча (Саколка). 
1400 Развітанне. Ад’езд удзельнікаў. 
 Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych

Месца: Агратурыстычны пансіянат Барыса Казлоўскага “Бора-
Здруй”, Новае Ляўкова, Нараўчанская гміна.

Праграма ХХХ Сустрэч “Зоркі”

ХХX Сустрэчы “Зоркі” Час: 13.06 – 18.06. 2016 г. Тэма: 60 гадоў “Нівы”.
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У
ра чы стас ці ўня сен ня іко ны 
з час ці цай мош чаў пра па доб най 
Еў ф ра сін ні По лац кай у Свя
таТро іц кі са бор у Гай наў цы 
ад бы лі ся 4 і 5 чэр ве ня, у дзень 

па мя ці свя той. Спа да рож ні ча ла ім кан фе
рэн цыя, пры све ча ная пра па доб най Еў ф
ра сін ні і ін шым свя тым Бе ла ру скай зям лі, 
якая ад бы ла ся ў Гай наў скім до ме куль ту
ры. Свя таТро іц кі са бор збу да ва ны быў 
у Гай наў цы пад наг ля дам міт ра фор на га 
про та і е рэя Ан то нія Дзе вя тоў ска га, які 
пад час Дру гой су свет най вай ны пер шым 
стаў слу жыць у Са фій скім са бо ры ў По
лац ку, які пас ля рэ ва лю цыі быў за кры ты. 
Ай цец Ан то ній з тэ ры то рыі сён няш няй 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пе ра е хаў слу жыць 
у Поль ш чу і пас ля стаў на ста я це лем та
ды яш чэ адзі на га гай наў ска га пры хо да. 
Ра зам з вер ні ка мі ра шы лі ся, што круг лая 
ба ка вая цар к ва ў са бо ры бу дзе прыс ве
ча на свя тым Бе ла ру скай зям лі і там на 
сце нах хра ма на пі са ны вы я вы пра па доб
най Еў ф ра сін ні По лац кай і астат ніх свя
тых. Па ся рэ дзі не гэ тай цар к вы ля жыць 
іко на з час ці цай мош чаў свя то га дзі цят кі 
Гаў ры і ла. Вя лі кая іко на з час ці цай мош
чаў пра па доб най Еў ф ра сін ні По лац кай 
у вель мі пры го жым кі во це зна хо дзіц ца 

спра ва га лоў най цар к вы са бо ра, у якой 
най час цей ад бы ва юц ца ба га служ бы.

— Звяр нуў ся да нас Марк Які мюк 
з прось бай ар га ні за ваць ура чы стас ці з на
го ды пры вя зен ня ў Гай наў ку іко ны з мош
ча мі пра па доб най Еў ф ра сін ні По лац кай 
і мы зга дзі лі ся. Мы ра ды, што та кая вя лі кая 
свя тая ў іко не з час ці ца мі мош чаў пры бы
вае ў Гай наў ку і мож на бу дзе ма ліц ца да 
яе і пра сіць ха дай ні цтва ў Бо га ў роз ных 
ін ды ві ду аль ных цяж кас цях, жыц цё вых вып
ра ба ван нях, — ска за ла Лю цы на Ру шук, 
стар шы ня гай наў ска га ад дзя лен ня Бра цтва 
свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія, якое су поль на 
са Свя таТро іц кім пры хо дам у Гай наў цы 
ар га ні за ва ла ўра чы стас ці ўня сен ня іко ны 
ў са бор.

На ла дзіць кан фе рэн цыю, з якой па ча
лі ся свят ка ван ні, да па мог Гай наў скі дом 
куль ту ры, у кан цэр т най за ле яко га яна 
і пра хо дзі ла.

— Я з Еў ф ра сін неў скім жа но чым ма на
сты ром у По лац ку суп ра цоў ні чаю 12 га доў. 
Плё нам на ша га су пра цоў ні цтва з’яў ля ец ца 
больш за двац цаць вы да дзе ных вы да ве
цтвам «Брат чык» кніг, част ка з якіх над ру
ка ва на на бе ла ру скай мо ве. Су пра цоў ні
цтва мы на ла дзі лі дзя ку ю чы та дыш ня му 
ге не раль на му кон су лу Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у Бе ла сто ку Мі ха і лу Аляк сей чы ку. Мы за 
су пра цоў ні цтва ўдзяч ныя ігу мен ні Еў да кіі, 
на ста я цель ні цы По лац ка га жа но ча га ма
на сты ра і ма туш цы Сер гіі, якая зай ма ец ца 
там вы да вец кі мі спра ва мі. За пра па на ваў 
я на пі саць іко ну пра па доб най Еў ф ра сін ні 
По лац кай, ня бе снай заступніцы бе ла ру
ска га на ро да. Знай ш лі ся спон са ры, якія 
да па маг лі здзей с ніць за ду му і вы ка наць 
вель мі пры го жы кі вот для іко ны. Да па ма гаў 
Фонд Еў ф ра сін ні По лац кай, які ня даў на паў
стаў у Мін ску. Ін ды ві ду аль ныя спон са ры не 
хо чуць, каб пуб ліч на бы лі агу ча ны іх проз
віш чы, — ска заў Марк Які мюк з Пра ва слаў
на га вы да ве цтва «Брат чык» у Гай наў цы. 
Ра зам са стар шы нёй гай наў ска га бра цтва 
Лю цы най Ру шук ад крыў ён кан фе рэн цыю 
ў ГДК і быў яе вя ду чым.

Ап ра ча дак лад чы каў на кан фе рэн цыю 
пры бы лі бы лы ген кон сул РБ у Бе ла сто ку 
Мі ха іл Аляк сей чык, стар шы ня Фон ду пра
па доб най Еў ф ра сін ні По лац кай у Мін ску 
Сяр гей Бар та шэ віч, гай наў скі ста ра ста Мі
ра слаў Ра ма нюк, бур га містр Гай наў кі Ежы 
Сі рак, свя та ры, не ка то рыя вой ты гмін Гай
наў ска га па ве та, ды рэк та ры аду ка цый ных 
і куль тур ных уста ноў Гай наў кі.

Пер шым дак лад чы кам быў пра фе сар 
Ан тон Мі ра но віч з Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, 
які рас па вёў пра свя тых Бе ла ру скай зям
лі, на зы ва ю чы пра па доб ную Еў ф ра сін ню 
По лац кую ма ці бе ла ру ска га на ро да. Ска
заў ён што Жа но чы ма на стыр у По лац ку, 
збу да ва ны пад наг ля дам пра па доб най 
Еў ф ра сін ні, по бач ду хоў на га зна чэн ня, 
стаў аду ка цый накуль тур ным цэн т рам. 
Да клад чык га ва рыў, што свя тая Еў ф ра сін
ня ба чы ла раз віц цё свай го на ро да праз 

рэ лі гію, ас ве ту, куль ту ру. Пад час свай го 
вы ступ лен ня пра фе сар Мі ра но віч звяр нуў 
ува гу на больш вя до мых свя тых Бе ла ру
скай зям лі — св. Афа на сія Брэс ц ка га, трох 
ві лен скіх му ча ні каў Ан то нія, Яна і Яў ста фія, 
св. Са фію Слуц кую, св. епі ска па Лаў рэн ція 
Ту раў ска га і, між ін шым, на епі ска па Кі ры
лу Ту раў ска га, яко га на зваў бе ла ру скім 
Зла та ву стам. Га ва рыў аб св. кня зі Рас ціс
ла ве, св. Мер ку рыі Сма лен скім, св. Елі сеі 
Лаў ры шаў скім, св. Юлі ян не Аль шан скай, 
св. Ма ка рыі Пін скім. Вы я вы част кі зга да ных 
свя тых ві даць на сце нах круг лай цар к вы 
ў гай наў скім са бо ры. Дэ кан гай наў скай 
ак ру гі і на ста я цель Свя таТро іц ка га са бо ра 
ў Гай наў цы міт ра фор ны про та і е рэй Мі ха іл 
Не гя рэ віч вы сту піў пе рад саб ра ны мі з ус
па мі на мі аб па пя рэд нім на ста я це лі са бо ра 
міт ра фор ным про та і е рэі Ан то нію Дзе вя тоў
скім.

— Гэ та ай цец Ан то ній Дзе вя тоў скі пер
шым стаў слу жыць у Са фій скім са бо ры 
ў По лац ку ў 1942 го дзе, які пас ля рэ ва лю
цыі быў за кры ты. Зда рыў ся та ды нез вы
чай ны вы па дак. Уз рыў скі ну тай з са ма лё та 
бом бы, якая ўпа ла ка ля са бо ра, раз бу рыў 
зак ры тыя дзве ры ў храм і ай цец Ан то ній 
з вер ні ка мі маг лі ўвай с ці ў са бор без уз лом
лі ван ня дзвя рэй, — ска заў ай цец Мі ха іл 
Не гя рэ віч.

Іна кі ня Ала з Жа но ча га ма на сты ра ў По
лац ку да ба ві ла, што за раз у Са фій скім са
бо ры ў По лац ку (паў тор на за кры ты са вец
кі мі ўла да мі ў 1944 го дзе — А. М.) на да лей 
дзей ні чае му зей, а ба га служ ба ад бы ва ец ца 
там толь кі пад час свят ка ван ня, звя за на га 
з са бо рам. Іна кі ні Ала і Ха ры ці на з ма на сты
ра ў По лац ку вы сту пі лі з муль ты ме дый най 
прэ зен та цы яй «Жыц цё пра па доб най ма ці 
Еў ф ра сін ні», вяр та ю чы ся на По лач чы ну 
ХІІ ста год дзя. Паз ней бы ла прэ зен та цыя 
філь ма «Свя таЕў ф ра сін неў скі жа но чы ма
на стыр у По лац ку», які зна ё міў з гі сто ры яй 
і су час нас цю зга да на га ма на сты ра. Пад час 
кан фе рэн цыі Юры Ан д ра юк, ды рэк тар 
дру кар ні «Ор т д рук» у Бе ла сто ку зра біў 

прэ зен та цыю аль бо ма «Спа ская цар к ва 
Еў ф ра сін неў ска га ма на сты ра ў По лац ку», 
які быў вы да дзе ны пад рэ дак цы яй Ула дзі мі
ра Са раб’ я на ва. Рас па вя да ю чы пра жыц цё 
пра па доб най Еў ф ра сін ні, іна кі ня Ала звяр
ну ла ўва гу на сла ву ты род Прад с ла вы, як 
на зы ва лі пра па доб ную да ма на ска га пост
ры гу, на вель мі доб рую яе аду ка цыю, якую 
ат ры ма ла паз ней шая свя тая і на пра гу слу
жыць Бо гу. Пас ля пост ры гу ў ма на ства іна кі
ня Еў ф ра сін ня ней кі час жы ла ў кел лі ка ля 
Са фій ска га са бо ра. Пра па доб ная ма лі ла ся 
там і пе ра піс ва ла кні гі. Паз ней з бла гас ла
вен ня епі ска па Ільі Еў ф ра сін ня па ся лі ла ся 
ка ля драў ля най Спа саў скай цар к вы ў Сяль
цы і зас на ва ла там Спа саў скі жа но чы ма
на стыр. Пад наг ля дам ігу мен ні Еў ф ра сін ні 
бы ла збу да ва на му ра ва ная Спа саў ская 
цар к ва ў По лац ку. Ця пер пра даў жа ец ца 
тра ды цыя гэ та га ма на сты ра і ха ця ў сён
няш нім Спа саЕў ф ра сін неў скім жа но чым 
ма на сты ры кні гі не пе ра піс ва юц ца, за тое 
вы да юц ца, пі шуц ца іко ны і дзей ні чае біб лі я
тэ ка, у якой ат ры ма ла пас лу шан не іна кі ня 
Ала. Пра па доб ная Еў ф ра сін ня ў ста рэй
шым уз рос це ад п ра ві ла ся ў па лом ні цтва 
ў Свя тую зям лю і пас ля ма літ ваў па мер ла 
там у 1173 го дзе. Праз не каль кі га доў Яе 
мош чы вез лі ў По лацк, але зза ва ен ных 
дзе ян няў, якія вя ло По лац кае кня ства, 
мош чы пра па доб най Еў ф ра сін ні не бы лі 
да ве зе ны на мес ца. Бы лі яны змеш ча ны 
ў Даль нія пя чо ры Кі е ваПя чэр скай лаў ры 
і толь кі ў 1910 го дзе, з да зво лу ім пе ра та ра 
Мі ка лая ІІ, мош чы пра па доб най Еў ф ра сін ні 
бы лі пе ра ве зе ны з Кі е ва ў По лацк, у Спа са
Еў ф ра сін неў скі ма на стыр, дзе зна хо дзяц ца 
і за раз. Шмат лі кія па лом ні цтвы едуць і ідуць 
ту ды, каб пак ла ніц ца мош чам пра па доб най 
Еў ф ра сін ні.

— Мы ня даў на за сна ва лі Фонд пра па
доб най Еў ф ра сін ні ў Мін ску і зай ма ем ся 
да па мо гай Бе ла ру скай пра ва слаў най 
цар к ве. Да па ма га лі мы так са ма здзей с
ніць за ду му вы ка нан ня для Гай наў кі іко ны 
пра па доб най Еў ф ра сін ні. Пры го жы кі вот 

для іко ны свя той Еў ф ра сін ні вы ка наў разь
бяр Аляк сей з Мін ска, — ска заў стар шы ня 
Фон ду пра па доб най Еў ф ра сін ні По лац кай 
у Мін ску Сяр гей Бар та шэ віч.

— Сён ня для жы ха роў Гай наў кі і на ва
кол ля вя лі кае свя та — уня сен не ў наш 
са бор іко ны з час ці цай мош чаў пра па доб
най Еў ф ра сін ні По лац кай, свя той асаб лі ва 
па ва жа най бе ла ру скім на ро дам. Я спа дзя
ю ся, што шмат люд ным бу дзе пры ві тан не 
гэ тай свя ты ні, — за я віў ай цец Марк Юр чук, 
ду хоў ны апя кун гай наў ска га ад дзя лен ня 
Бра цтва свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія, ві кар
ны свя тар Свя таТро іц ка га са бо ра.

Пры ві таць пра па доб ную Еў ф ра сін ню 
ў яе іко не і час ці цы мош чаў пры бы лі гай на
вя не і жы ха ры на ва коль ных мяс цо вас цей. 
На на ступ ны дзень па ма ліц ца ка ля іко ны 
пры бы лі так са ма вер ні кі з больш ад да ле
ных мяс цо вас цей. Іко ну ўнес лі ў са бор 
іна кі ні Ала і Ха ры ці на ў суп ра ва джэн ні свя
та роў, прыс луж ні каў і вер ні каў. Уня сен не 
ад бы ва ла ся ў ад па вед нас ці з тра ды цы яй 
Бе ла ру скай цар к вы — квет ка мі бы лі 
ўсла ны тра ту а ры і лес ві ца, па якіх нес лі 
іко ну, а пе рад іко най іш лі дзет кі з вя лі кі мі 
квет ка мі. Іко ну пры ві таў на ста я цель Свя та
Тро іц ка га пры хо да ай цец Мі ха іл Не гя рэ віч, 
які на на ступ ны дзень па дзя ка ваў Свя та
Еў ф ра сін неў ска му жа но ча му ма на сты ру 
ў По лац ку і ігу мен ні Еў да кіі за дар для гай
наў ска га са бо ра. Дзя ка ваў так са ма гай наў
ска му ад дзя лен ню Бра цтва свя тых Кі ры лы 
і Мя фо дзія за ар га ні за ван не свят ка ван ня 
ў са бо ры і ўра чы стас цей у Гай наў скім до
ме куль ту ры. На пра ця гу двух дзён пе рад 
іко най свя той Еў ф ра сін ні быў ад с лу жа ны 
ма ле бен, чы та лі ся ака фі сты, а вер ні кі ма
лі лі ся да пра па доб най пад час уся ноч най 
ба га служ бы і лі тур гіі, якая за кон чы ла ся 
хрэс ным хо дам з іко най свя той Еў ф ра сін ні. 
Кні жач ку «Пра па доб ная Еў ф ра сін ня По лац
кая» на бе ла ру скай і поль скай мо вах пад 
га на ро вым пат ра на там бы ло га ген кон су ла 
РБ у Бе ла сто ку Мі ха і ла Аляк сей чы ка вы да
ла Пра ва слаў нае вы да ве цтва «Брат чык» 
з Гай наў кі. Кні жач ка яш чэ пе рад свят ка
ван ня мі раз да ва ла ся вер ні кам гай наў ска га 
са бо ра. Пад час свят ка ван ня чле ны гай наў
ска га бра цтва раз да ва лі так са ма ака фіст 
і ікон кі пра па доб най Еў ф ра сін ні. Іна кі ні Ала 
і Ха ры ці на рас па вя лі пра да па мо гу пра па
доб най Еў ф ра сін ні. Га ва ры лі яны, што пас
ля чы тан ня ака фі стаў і шчы рых ма літ ваў 
пра па доб ная так са ма вер ні кам у Поль ш чы 
бу дзе да па ма гаць у хва ро бах, жыц цё вых 
цяж кас цях і агуль ных спра вах. Ця пер бу дзе 
мож на па ма ліц ца ў гай наў скім са бо ры ка ля 
іко ны і час ці цы мош чаў пра па доб най Еў ф
ра сін ні і па пра сіць у Яе ха дай ні цтва пе рад 
Гос па дам і да па мо гі ў роз ных жыц цё вых 
вып ра ба ван нях. А 10 лі пе ня, у ня дзе лю, 
ад бу дуц ца свят ка ван ні ў го нар усіх свя тых 
Бе ла ру скай зям лі, ся род якіх пра па доб ная 
Еў ф ра сін ня лі чыц ца пер шай.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Свя тая Еў ф ра сін ня По лац кая ў Гай наў цы 

Іко ну з час ці цай мош чаў 
пра па доб най Еў ф ра сін ні По лац кай 
унес лі ў са бор іна кі ні Ала і Ха ры ці на з По лац ка 

Кан фе рэн цыю ад кры ла стар шы ня гай наў-
ска га бра цтва Лю цы на Ру шук. За ста лом 

ся дзяць Марк Які мюк (зле ва), дак лад чы кі 
і госць з Мін ска Сяр гей Бар та шэ віч
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— На па ча так пы тан не: Хто та кі Мі ко ла 
Мя жэн ны? Дзе ён уз ра стаў, дзе ста леў, 
што пры цяг ну ла яго ў му зы ку, якія жыц-
цё выя ла бі рын ты пры вя лі яго ў Ляў ко-
ва?

— У мя не ўжо шмат га доў за пля чы ма. 
Ка лі б па чаць з са мо га ма лен ства, дык 
з гэ та га ат ры ма ец ца над та вя лі кі ра сказ 
і за над та мно га ён зой ме ча су. Ска жу, як 
я тра піў у му зы ку. У сям’і па баць коў скай 
лі ніі бы ло шмат му зы каў, са ма ву каў. 
І сам баць ка мой так са ма граў і спя ваў. 
Але пас ля вай ны, дзе ён быў ра не ны, 
у яго бы ла па ру ша на сін х рон насць — ён 
іг раў пра вай ру кой, а ле вай спа чат ку не 
мог, але з ця гам ча су гэ та прай ш ло. І га
лоў ным ма ім пра вад ні ком у свет му зы кі 
бы ла ба бу ля — ма ма май го баць кі. Яна 
ве да ла нез лі чо нае мно ства пе сень: і ра
сей скіх, і бе ла ру скіх; ад ным сло вам — 
у яе бы ла аг ром ная пе сен ная скар б ні ца. 
І з гэ та га па ча ло ся. Ну, мо жа пе ра да ва
ла ся яно пас рэд ні цтвам ге наў. Яна спя ва
ла, а мой баць ка, ба чу чы маю ця гу да му
зы кі, на коль кі бы ло та ды маг чы ма, спры
яў мне. А пас ля вай ны жы ло ся вель мі ж 
бед на, не бы ло гро шай. Вы ру чаў нас 
та ды баць каў дзядзь ка, які жыў у Маск
ве і пра ца ваў у ін сты ту це Кур ча та ва. 
Ён га ва рыў баць ку: „Дай мне Мі ка лая, 
а я зраб лю з яго вя лі ка га му зы кан та; 
бо ж Маск ва гэ та не вё ска”. А я ж сам на
ра дзіў ся ў вё сач цы Бу ды ў Ма гі лёў скай 
воб лас ці, амаль на гра ні цы са Сма лен ш
чы най. Ка лі я па чаў пад бі раць на слых 
штось ці, мне бы ло трыча ты ры га доч кі. 
І з та го ча су пай ш ло. Бо ў пяцьшэсць 
га доў мя не ўжо ва дзі лі на роз ныя свя ты, 
у шко лу зай граць у час ней ка га ра ніш ні
ка, на Но вы год, па дыг раць ста рэй шым 
тан цы. З гэ та га ўся го і па ча ло ся.

— Хві лін ку: граць гэ та та кі агуль ны тэр-
мін. Вы, ма лень кі хлап чук, гра лі ўжо на 
ней кім ін ст ру мен це, ці мо спя ва лі?

— І ад но, і дру гое. Бы лі ў той час та кія 
ма лень кія гар мо ні кі — на шэсць кно пак. 
Быў гэ та вель мі про сты ін ст ру мент, але 
і ме ло дыі не бы лі скла да ныя — ну, по леч
ка яка ясь, кра ка вя чак, валь чык... Ней кі 
рытм да ец ца і ўсё. Але ўжо бы ло асэн са
ван не, а гэ та ж ас ноў нае. А гэ тую ас но
ву ўкла ла ў мя не ба бу ля. Па ме ры май го 
ўзро сту крыш ку пад ра ста лі і мае му зыч
ныя ін ст ру мен ты. Пра хо дзіў год і баць ка 
ез дзіў у Маск ву і пры во зіў ад туль но вую 
гар мош ку. Гэ та доў жы ла ся дзесь ці да 
пя та га кла са. Пас ля чац вёр та га кла са 
пай шоў я ў дом куль ту ры, там бы ла дзяў
чы на, якая пры вез ла ба ян; яна на ім 
ад ным паль цам па трох гу зі ках бе га ла. 
Я да гэ та га ча су граў на гар мош ках, якія 
на зы ва лі ся хром ка мі; але хром ка гэ та не 
ба ян. Ба ян раз віў ся на ас но ве гар мо ні ка.

— Чым ба ян ба га цей шы за гар мо нік?

— Ба ян мае паў то ны, ён хра ма тыч ны, ён 
дае нам но га боль шыя та наль ныя маг чы
мас ці. Аку рат у той час у ра ё не, у Гор
ках, ла дзі лі ся кур сы і я ту ды па ехаў. Там 
пра ца ваў вык лад чык му зыч най шко лы. 
І ён заў ва жыў у мя не та кіяся кія здоль
нас ці і за га даў мне пак лі каць баць ку; ён 
па рэ ка мен да ваў баць ку па слаць мя не 
ў му зыч ную шко лу. І я з пя та га па вось
мы клас ха дзіў у му зыч ную шко лу ў Гор
кі, ад лег лую за дзе вяць кі ла мет раў ад 
Бу даў. У су бо ту я кан чаў за нят кі ў ас ноў
най шко ле ў Кі ся лё ве і ішоў пяцьшэсць 
кі ла мет раў у Гор кі. На ча ваў у на стаў ні ка 
да дос віт ку, а трэ цяйпя тай га дзі не ў ня
дзель ку ішоў дзе вяць кі ла ме траў да ха ты. 
А ў зі му, у тую па ру хоць во ка вы ка лі, 
снег... Вось я так та ды зай маў ся. Страш
на бы ло, роз нае зда ра ла ся, і ваў кі суст
ра ка лі, але ка лі ме ла быць на жы вое, то 
і ў жы вых астаў ся. Ка лі я кан чаў сё мы 
клас, зга рэ ла на ша ха та. Зга рэ ла ўсё, ні
чо га не аста ло ся. Да та го ж стра хо вач ны 
агент спаз ніў ся да нас на ты дзень і за 
па га рэ лую ма ё масць ат ры ма лі мы ад но 
ка пей кі. І та кая бя да на ста ла, што не бы
ло на ват ча го ес ці. Баць кі ат ры моў ва лі 
пра цад ні, а гро шай жа да 1961 го да кал
гас ні кі не ат ры моў ва лі ні я кіх. Му зыч ную 
шко лу я скон чыў да тэр мі но ва, за кон чыў 
так са ма вась мі год ку і мой на стаў нік па
рэ ка мен да ваў мя не на пра цу; я стаў на 
пра цу ў до ме пі я не раў. Дня мі пра ца ваў, 

а ве ча ра мі ву чыў ся ў шко ле ра бо чай мо
ла дзі. Пас ля двух га доў я па ехаў зда ваць 
эк за мен на за воч нае ад дзя лен не ся рэд
няй му зыч най шко лы. А пас ля прый ш ло 
вой ска і так да лей, і так да лей. Вось так 
я прый шоў у му зы ку.

— Ву чы ліш ча бы ло ў Ма гі лё ве?

— Не, у Грод не. Пас ля яго мя не прыз
ва лі ў вой ска, а вы шэй шую аду ка цыю 
я зда бы ваў ужо пас ля вой ска, за воч на, 
ка лі бы ла сям’я, бы ло двое дзя цей... 
У вой ску спа чат ку слу жыў у ар кест ры. 
Ха ця я не ду ха вік, але ў той час на бі ра лі 
сал дат у ду ха вы ар кестр і я ту ды тра піў. 
Так вый ш ла, што я му зы кай зай маў ся 
так са ма і ў вой ску. У гар ні зо не быў жа
но чы на род ны хор, у якім спя ва лі жон кі 
вай скоў цаў. Ды ры жо рам та го хо ру быў 
ма ёр, яко га неў за ба ве пе ра вя лі ў Гер ма
нію. Бы ла нях ват ка ды ры жо раў, та му нам 

сту дэн таў, пра ца ваць вык лад чы кам, вёў 
так са ма ха ры, та кія як „Цаг лін кі”. А ва я
вод скія вяр хі, бе ла стоц кія і гро дзен скія, 
ста лі ла дзіць су пра цоў ні цтва, у якім ак
тыў ную ро лю іг ра ла Бе ла ру скае гра мад
скакуль тур нае та ва ры ства. Вы бра лі нас 
трох ча ла век, ды ры жо раў, бо я та кую 
спе цы яль насць ат ры маў пас ля за вяр шэн
ня шту ды яў. Так я тра піў на Бе ла сточ чы
ну. Спяр ша вёў я „Кра су ні” ў Крас ным 
Ся ле. Але тыя ха рыст кі за ду ма лі стаць 
рад ны мі, у вы ні ку ў іх вый шаў раз лад... 
А тут, у Ляў ко ве, быў пра ца ваў ін шы 
ча ла век, ад нак ён да лей пра ца ваць тут 
не мог, і мя не пап ра сі лі, каб я тут крыш
ку па мог, на рых та ваць да аг ля ду. І так 
я ў Ляў ко ве з во се ні 1993 го да з „Цаг лін
ка мі”.

— І як та ды, з Ва ша га пун к ту гле джан-
ня, вы гля да лі „Цаг лін кі”?

— „Цаг лін кі” ез дзяць у гаст ро лі па шы-
ро кім све це. Як да лё ка Вы бы ва лі з імі?

— Трэ ба па чаць з ка лек ты ву. Бо хо рам 
ці ан сам б лем мож на наз ваць та ды, ка лі 
ёсць ка лек тыў. А ка лек тыў гэ та лю дзі аб’
яд на ныя якой сь ці ад ной дум кай, ад ным 
жыц цём — а гэ та ўлюб лё насць у спеў, 
гэ та ўлюб лё насць у род ную мо ву, гэ та 
ўлюб лё насць у му зы ку, гэ та ўлюб лё
насць у тое, чым спя вае ду ша. Да та го ж 
яш чэ пат рэб ная вель мівель мі вя лі кая 
пра ца. Шах цёр му сіць па ста ян на цяж ка 
пра ца ваць, та ды ён ча гось ці дас ці гае. 
Так і тут; бо му зы ка гэ та і вя сё лая, і сум
ная, але па тра буе вель мі мно га ча су, 
мно га пра цы. Ка лі не пап ра цу еш, ні чо га 
не ат ры ма ец ца. Та му трэ ба вель мі шмат 
пра ца ваць.

— Але я Вас пы таў пра ге аг ра фіч ны аб-
сяг „цаг лін ка вых” гаст ро ляў...

— Яш чэ слоў па ру пра ка лек тыў. Ка лі 
ёсць зроб ле на вя лі каявя лі кая пра ца 
і ёсць доб рыя вы ні кі, то та ды ка лек тыў 
па ві нен вы сту паць. Бо ка лі ка лек тыў не 
вы сту пае, та ды ён ад коч ва ец ца на зад. 
Ка лек тыў па ві нен па каз ваць ся бе, па ві
нен да но сіць сваю твор часць да лю дзей, 
каб лю дзі це шы лі ся. Не ча га кры віць ду
шою — ар ты стам вель мі пры ем на, ка лі ім 
б’юць бра ва і ацэнь ва юць пра цу вы со ка, 
то та ды і ду ша ра ду ец ца ад сва ёй пра цы, 
ад да сяг нен ня вы со кай мэ ты, якой лю
дзі ап ла дзі ру юць. Та му вось я ста раў ся, 
ста ра ю ся і бу ду ста рац ца, дзе маг чы ма 
ці на ват не маг чы ма, каб „Цаг лін кі” вы сту
па лі на лю бых сцэ нах: на вя лі кіх і ма лых, 
у ма лых і буй ных мяс цо вас цях. Усю ды 
трэ ба вы сту паць і ду маць, што лю дзі хо
чуць па чуць тое, што пра нік не ў іх сэр цы. 
Ка лі яны ўспры муць сэр цам, та ды гэ та 
бу дзе абаз на чаць, што ка лек тыў вы ка
наў па стаў ле ную пе рад ім за да чу, а лю
дзі аца ні лі гэ та ста ноў ча. Асаб лі ва лю дзі 
вя ско выя, бо яны больш доб ра зыч лі выя, 
больш шчы рыя. І вар та вы сту паць пе рад 
та кою пуб лі кай, якая шчы рая, бо іх ава
цыі ідуць ад сэр ца.

Мы аб’ ез дзі лі на ва кол ле, ва я вод ства, 
і су сед нія, і шмат па Поль ш чы. Літ ва, Ук
ра і на, Бе ла русь — мы з’ез дзі лі і ў Мінск, 
і ў Грод на, і ў Брэст. Мы пе рад са бою 
ста вім за да чу — ка лі лю дзі вы яз джа юць 
на кан цэрт, на вы ступ лен не, яны па він ны 
доб ра вы сту піць, а дзе ля гэ та га па він на 
быць вы ка на на вя лі кая пра ца. Да лей 
— яны па він ны аба га ціць ся бе, уба чыць 
штось ці пры го жае, штось ці ці ка вае, аб 
чым сь ці да ве дац ца. Што ж та кое Ляў
ко ва і ка лё ніі? Для прык ла ду — па е ха лі 
мы ў Быд гашч, тра пі лі там у тэ атр, лю дзі 
па ба чы лі, як вы гля дае гэ тая вя лі кая ўста
но ва. І цэр к вы гля дзе лі — тут у Поль ш чы 
і на Бе ла ру сі. На Ук ра і не бы лі ў Не жы не, 
а там на той час бы ло ча тыр нац цаць дзе
ю чых хра маў, а ра ней бы ло іх звыш двац
ца ці. Бы лі ў Жы ро ві чах, бы лі ў Мін ску. 
Ад ным сло вам — мы, па ба чыў шы свет, 
уз ба га ча ем ся бе куль тур на.

— Дзя кую Вам за пра цу ў Ляў ко ве і жа-
даю Вам даб ра ў Ва шым аса бі стым 
жыц ці і да лей шых му зыч ных пос пе хаў, 
асаб лі ва з „Цаг лін ка мі”.

vРаз маў ляў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Каб спя ва ла ду ша

прыс ла лі ча ла ве ка, які меў за са бою ней
кія кур сы, але ар кест ра ён не мог вес ці, 
а тым бо лей хо ру. Бо ка лі ў ар кест ры ён 
ха ця штоне будзь ке міў, то з хо рам у яго 
ні чо га не ат рым лі ва ла ся. І хор зва лі лі на 
мя не, і я год пра ца ваў з на род ным жа но
чым хо рам. Пас ля дэ ма бі лі за цыі я стаў 
на пра цу ў па ча т ко вую шко лу, вёў там 
ар кестр, уро кі му зы кі. А пас ля ат ры маў 
вы шэй шую аду ка цыю і так пай ш ло, пай
ш ло, пай ш ло... А як я тра піў сю ды?

— Ме на ві та...

— Пра ца ваў я ды рэк та рам му зыч най 
шко лы, але наг руз ка бы ла та кая, што 
ста ла зда ваць зда роўе і я пе рай шоў да 

— Іх бы ло ням но га — шэсць ці сем асоб 
больш ста ла га ўзро сту. І я за ду маў неш
та зра біць. А што зра біць, ка лі трэ ба 
лю дзей? І я па ста віў пе рад са бою за да чу 
— збі раць лю дзей. І па ці хень ку дай ш ло 
да той коль кас ці лю дзей, якую ма ем сён
ня. З та го ча су це раз „Цаг лін кі” прай ш лі 
тры або і ча ты ры па ка лен ні. Бы лі ма лод
шыя, якія па вы хо дзі лі за муж, ста рэй шыя 
па а ды хо дзі лі, не ка то рых ужо ня ма ў жы
вых. Паз ней за сна ваў я гру пу ма лод шых 
дзя цей, каб бы лі пе рай маль ні кі. Вось спя
ва лі ма лень кія дзет кі, з якіх на сён няш ні 
дзень бы ло дзве дзяў чы ны; ад на з іх 
толь кі што вый ш ла за муж і адыш ла ад
сюль, неў за ба ве па він на стаць ма маю...

Калектыў Цаглінкі, Управа 
гміны і Гмінны асяродак 

культуры ў Нараўцы 
запрашаюць на юбілей 

40-ГОДДЗЯ МАСТАЦКАЙ 
ПРАЦЫ «ЦАГЛІНАК»

Сустрэча пройдзе ў 
амфітэатры ў Старым 
Ляўкове 12.07.2016 г. 

а 16.00 гадзіне.

З А П Р А Ш Э Н Н Е
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120 га доў з дня нараджэння

Сё лет ні год у Бе ла ру сі аб веш ча ны Го
дам куль ту ры. Па вя лі кім ра хун ку, ней ка е 
асаб лі вае ад роз нен не ад ін шых га доў 
у куль тур ным да чы нен ні ўгле дзець цяж ка. 
Адзі нае, ча го па боль ша ла — пу стой чы
ноў ніц кай бал бат ні на ка ля куль тур ніц кую 
тэ му. У той жа час мно гае мож на бы ло б 
зра біць на ват па па пу ля ры за цыі той жа бе
ла ру скай мо вы, на пры клад, у тэ ат раль най 
дзей нас ці. Тым больш, што ёсць доб рыя 
прык ла ды.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік ін тэр нэ ту 
за зір не на сайт Сло нім ска га дра ма тыч
на га тэ ат ра, што мес ціц ца па ад ра се 
http://www.slo nim te atr.by, то яго ўра зіць 
су цэль ная там тэй шая бе ла ру ска моў насць. 
Сайт не мае на ват ані я кіх ін шых моў ных 
вер сій, ак ра мя бе ла ру скай. І гэ та пры тым, 
што за апош нія двац цаць га доў лу ка шэн
каў скія ўла ды да сяг ну лі знач на га пос пе ху 
ў вы ніш чэн ні бе ла ру скай мо вы, „на якой 
нель га ска заць ні чо га ра зум на га”, і толь кі 
за раз, пас ля ўкра ін скіх па дзей, па ча лі, так 
бы мо віць, па ва роч вац ца тва рам да бе ла
руш чы ны.

Сайт тэ ат ра афор м ле ны да во лі сціп ла, 
але стро га і пры го жа. Аб рам ле нае сі няй 
ні бы та тэ ат раль най зас ло най вы яў лен не 
змяш чае ўсю важ ную ін фар ма цыю, якую 
тру па лі чыць мэ таз год ным прад ста віць сва
ім па тэн цы яль ным гле да чам.

На га лоў най ста рон цы мес ціц ца фо таз
ды мак га лоў на га ўва хо да ў тэ атр, а так са
ма ві таль ныя сло вы да на вед валь ні каў. Там 
рас па вя да ец ца, што тэ атр іс нуе ўжо 26 
га доў. Та кім паз на чэн нем ула даль ні кі сай
та ад ра зу за га ня юць ся бе ў так зва ную ча
са вую паст ку, бо 26 га доў — гэ та сё ле та, 
і наў рад ці што год гэ тыя ліч бы бу дуць мя
няц ца ў тэк с це. Та му ёсць ве ра год насць, 
што ўжо на на ступ ны год на га лоў най ста
рон цы сай та бу дзе змеш ча на не дак лад ная 
ін фар ма цыя.

„У рэ пер ту а ры Сло нім ска га тэ ат ра 
спек так лі раз на стай ных жан раў: ад іра
ніч най мі лай дра мы да су час ных тво раў. 
З ах во таю ста вяц ца па ста ноў кі, як па вод ле 
бе ла ру скіх, гэ так і за меж ных аў та раў, як 
кла січ ная, гэ так і су час ная дра ма тур гія”, 
— рас па вя да ец ца ў ві таль ным тэк с це.

Звест кі пра тэ ат раль нае жыц цё ў Сло ні
ме ця гам амаль двух з па ло вай ста год дзяў 
змеш ча ны на ста рон цы „Гі сто рыя”. „Пер
шыя звест кі пра тэ ат раль нае жыц цё ў Сло
ні ме ад но сяц ца да XVIII ста год дзя, ка лі іс на
ваў у 17441769 га дах Сло нім скі школь ны 
тэ атр пры езу іц кім ка ле гі у ме. У рэ пер ту а ры 
тэ ат ра пе ра ва жа лі та ды дра мы на рэ лі гій
ныя, мі фа ла гіч ныя і гі ста рыч ныя сю жэ ты”, 
— ка жуць ула даль ні кі тэ ат раль на га сай та. 
Па вод ле іх, вя лі кае зна чэн не ме ла ў Сло
ні ме ў тым жа XVIII ста год дзі тэ ат раль ная 
тру па вя лі ка га гет ма на лі тоў ска га Мі ха ла 
Ка зі мі ра Агін ска га. Яна бы ла зас на ва на 
ка ля 1771 го да, а спы ні ла сваю дзей насць 
пас ля 1791 го да. У тэ ат ры Агін ска га пра
ца ва лі пра фе сій ныя іта льян скія, ня мец кія, 
поль скія спе ва кі, мяс цо вы бе ла ру скі хор 
і ба лет.

Бы ло тэ ат раль нае жыц цё ў Сло ні ме 
і ў га ды ня мец кай аку па цыі 194144 га доў, 
і амаль ад ра зу пас ля апош няй вай ны. 
Дзяр жаў ны дра ма тыч ны тэ атр у го ра дзе 
па чаў дзей ні чаць з 1 сту дзе ня 1990 го да. 
З яго рэ пер ту а рам мож на аз на ё міц ца на 
ад най мен най ста рон цы. З рэ пер ту а ру вы
ні кае, што спек так лі ў сло нім скім тэ ат ры 
пра хо дзяць на бе ла ру скай і ру скай мо вах 
як для да рос лых, так і для дзя цей. Пры чым 
для апош ніх тэ ат раль ных па ста но вак бы ло 
зроб ле на больш.

Руб ры ка „На ві ны” змяш чае па ве дам
лен ні, да тыч ныя сло нім ска га тэ ат раль на га 
жыц ця. Іх па куль не вель мі мно га і па чы на
юц ца яны ад са ка ві ка гэ та га го да.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Бе ла ру скі гра мад скі дзе яч, ме дык Бра ніс
лаў Ту ро нак на ра дзіў ся 22 чэр ве ня 1896 г. 
у фаль вар ку Пе сту ны (Но ва па гос цін ская 
во ласць, Дзіс нен скі па вет, ця пер Мі ёр скі 
ра ён). Па хо дзіў з пра ва слаў най ся лян скай 
сям’і. Ту рон кі вы во дзі лі ся з вё скі Дзя ні сы, 
там бы ла іх прап ра дзе даў ш чы на. Сям’я бы
ла без зя мель ная, аран да ва ла фаль ва рак. 
На ву чаў ся ў на род ным ву чы ліш чы ў Но вым 
Па гос це. У 1912 г. па сту піў у Ві лен скую гім
на зію, дзе ву чыў ся, па куль го рад не за ня лі 
нем цы. Да лей ву чыў ся ў Ві цеб скай гім на
зіі, за тым па сту піў у гім на зію ра сей ска га 
Ярас лаў ля, якую скон чыў у 1917 г. Пас ля 
за вяр шэн ня гім на зіч най аду ка цыі вяр нуў
ся на Дзіс нен ш чы ну. Тут уста ля ваў цес ны 
кан такт з бе ла ру ска моў ным ка та ліц кім 
свя та ром Ада мам Стан ке ві чам, што паў п лы
ва ла на све та пог ляд. Ту ро нак за няў ся ар га
ні за цы яй бе ла ру скіх школ. У 19171919 гг. 
на стаў ні чаў на Дзіс нен ш чы не ў бе ла ру скіх 
па чат ко вых шко лах у Біль дзю гах і Но вым 
Па гос це.

У лі пе ні 1919 г. Бра ніс лаў Ту ро нак пе
раб раў ся ў Віль ню. Спяр ша скон чыў Ві лен
скія бе ла ру скія на стаў ніц кія кур сы. У тым 
жа 1919 г. па сту піў у Ві лен скі ўні вер сі тэт 
на ме ды цын скі фа куль тэт. Пас ля за кан
чэн ня ўні вер сі тэ та (1924) і двух га до вай 
прак ты кі Ту ро нак ат ры маў дып лом док та
ра ле кар скіх на вук (1926). У 19271928 гг. 
пра ца ваў у Ві лен скай клі ні цы. У 1928 г. Ту
ро нак ажа ніў ся, па кі нуў Віль ню і па ся ліў ся 
ў мя стэч ку Дук ш ты на Брас лаў ш чы не, пра
ца ваў ле ка рам. У сям’і на ра дзі ла ся трое 
сы ноў. Адзін з іх Юры Ту ро нак паз ней стаў 
вя до мым гі сто ры кам, бе ла ру скім гра мад
скім дзе я чам. Бра ніс лаў Ту ро нак меў вя лі
кую біб лі я тэ ку з кніг і ча со пі саў. На жаль, 
яна зга рэ ла ў час вай ны ў 1944 го дзе.

Яш чэ ў час ву чо бы ва ўні вер сі тэ це 
Бра ніс лаў Ту ро нак да лу чыў ся да бе ла ру

ска га сту дэн ц ка га ру ху. Ува хо дзіў у склад 
пер шай уп ра вы Бе ла ру ска га сту дэн ц ка га 
са ю за, быў ад каз ным сак ра та ром вы дан ня 
„Наш шлях”, якое вы хо дзі ла раз у ме сяц 
у 19221923 гг. У 1923 г. — у скла дзе но вай 
уп ра вы БСС, так са ма аб ра ны сак ра та ром 
Бе ла ру ска га та ва ры ства да па мо гі па цяр
пе лым ад вай ны. У снеж ні 1923 г. стаў ад
каз ным рэ дак та рам га зе ты „Кры ні ца” і на 
гэ тай па са дзе пра ца ваў да жніў ня 1925 г., 
ка лі за рэ да га ва ную га зе ту, дзе раз мяш ча
лі ся ма тэ ры я лы ў аба ро ну вы ка ры стан ня 
бе ла ру скай мо вы ў Ка та ліц кім кас цё ле, 
Ту ро нак быў па са джа ны ў аст рог і за су джа
ны да 3ме сяч на га ту рэм на га зня во лен ня. 
Да лей шая яго гра мад ская дзей насць аба
пі ра ла ся на суп ра цу з Бе ла ру скай хрыс ці
ян скай дэ ма кра ты яй, най перш з Ада мам 
Стан ке ві чам. Ту ро нак удзель ні чаў у ства
рэн ні Бе ла ру ска га ся лян ска га са ю за, ува
хо дзіў у яго кі раў ні цтва. З 1926 г. ува хо дзіў 
ва ўпра ву Ві лен ска га ад дзе ла Бе ла ру ска га 
ін сты ту та гас па дар кі і куль ту ры, а ў 1927 г. 
быў аб ра ны стар шы нёй уп ра вы і кі ра ваў 
ад дзе лам да вяс ны 1928 г. У снеж ні 1928 г. 
вы лу ча ны кан ды да там на вы ба рах у поль
скі сейм, але па соль ска га ман да ту не ат
ры маў. Зай маў ся па пу ля ры за цы яй ахо вы 
зда роўя. Вы сту паў з ар ты ку ла мі па гэ тай тэ
ме ў га зе це „Бе ла ру ская кры ні ца”. У 1928 г. 
яго на ву ко вая пра ца „Гі гі е на ўзга да ван ня 
дзі ця ці” вый ш ла асоб най бра шу рай.

Пас ля 1928 г. Бра ніс лаў Ту ро нак ады
шоў ад ак тыў най гра мад скай дзей нас ці. 
Але да 1934 г. ува хо дзіў у кі раў ні цтва БІ
ГіК. Пад трым лі ваў гра шы ма не ка то рыя бе
ла ру скія вы дан ні і гра мад скія іні цы я ты вы.

Па мёр Бра ніс лаў Ту ро нак вель мі ра на, 
бы ло яму толь кі 42 га ды. Да гэ та га пры
вя ла ім к лі вая хва ро ба. Ту ро нак ез дзіў на 
ма тор най лод цы да па цы ен та і моц на за
сту дзіў ся на во зе ры Дзіс на.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Кон курс „Паз най Бе ла русь” быў аб’ яў
ле ны Куль тур ны цэн т рам Бе ла ру сі пры Па
соль стве Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы 
Поль ш ча ў пер шы раз на па чат ку 2009 го

да для мо ла дзі, пра жы ва ю чай у Поль ш чы, 
за ці каў ле най гі сто ры яй і куль ту рай Бе ла
ру сі, яе су час ным жыц цём, для ак тыў ных 
твор чых асоб. Мэ тай кон кур су з’яў ля ец ца 
па пу ля ры за цыя ся род ма ла до га па ка лен ня 
бе ла ру саў у Поль ш чы ве даў пра куль ту ру, гі
сто рыю і су час насць Бе ла ру сі, са дзей ні чан
не рэ а лі за цыі твор ча га па тэн цы я лу дзя цей 
і мо ла дзі бе ла ру скай мен шас ці ў Поль ш
чы, за ці каў лен не гра мад скас ці праб ле май 
за ха ван ня на цы я наль най са ма свя до мас
ці ся род бе ла ру скай мо ла дзі ў Поль ш чы. 
Слу жыць ён так са ма пад т рым цы дзя цей, 
якія вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву. Кон курс 
ка ры ста ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю ў шко
лах і куль тур ных уста но вах Бе ла сточ чы ны 
і не толь кі тут. У вось мым вы пу ску кон кур су 
пры ня лі ўдзел вуч ні на ву чаль ных уста ноў 
у Поль ш чы ва ўзрос це ад 5 да 19 га доў, не 
толь кі вы ву ча ю чыя бе ла ру скую мо ву. Да 
ўдзе лу ў кон кур се пры ня ты бы лі не толь кі 
пра цы на бе ла ру скай мо ве. Ад зна ча ла ся 
ары гі наль насць і твор чы па ды ход да афар
м лен ня. На мі на цыі кон кур су ме лі ча ты ры 
ўзро ста выя ка тэ го рыі: 56, 712, 1315 і 16
19 га доў — леп шы ма лю нак, пла стыч ная 
пра ца пра Бе ла русь, фо таз ды мак аб Бе ла
ру сі, лі та ра тур напа э тыч ны твор (апа вя дан
ні, вер шы, за ма лёў кі і г.д.), са чы нен не „Бе
ла русь і бе ла ру скасць у гі сто рыі ма ёй сям’і” 
і муль ты ме дый ная прэ зен та цыя аб Бе ла ру сі 
(з 8 га доў). Па кож най на мі на цыі выз на ча ны 
бы лі пе ра мож цы па ўзро ста вых ка тэ го ры ях 
з пры су джэн нем дып ло маў пер шай, дру гой 
і трэ цяй сту пе ні. Кон курс пра во дзіў ся пад 
пат ра на там Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру
сі, епі ска па Бе ла стоц каГдань скай епар хіі 
і ме дый ным Ра дыё Бе ла сток і тыд нё ві ка „Ні

ва”. Кон курс пра во дзіў ся ўжо ка то ры раз 
у пер шую чар гу дзя ку ю чы Бе ла ру ска му гра
мад скакуль тур на му та ва ры ству, та му што 
ка лі Куль тур ны цэнтр Бе ла ру сі пе ра ся ліў ся 
ў Вар ша ву, раз г ляд прац і ўру чэн не ўзна га
род ад бы ва юц ца ў ГП БГКТ у Бе ла сто ку па 
ву лі цы Вар шаў скай 11, ку ды і па сы ла лі ся 
пра цы. Ра ней су мес ны мі на ма ган ня мі вы да
ваў ся аль бом уз на га ро джа ных прац, дзе 
апы ну лі ся ма стац кія пра цы, фо таз дым кі, 
са чы нен ні дзя цей і лі та ра тур ныя тво ры пра 
тое, што яны ду ма юць пра Бе ла русь, але 
ў апош ні час сар га ні за ва на вя лі кая вы ста ва 
тво раў, за ве ша ная на сце нах ся дзі бы БГКТ, 
якая пас ля па е дзе ў на ву чаль ныя і куль тур
ныя ўста но вы. Уз на га ро ды ма ла дым твор
цам, ап ра ча га лоў на га ар га ні за та ра кон кур
су КЦБ, фун ду е так са ма Мі ні стэр ства аду ка
цыі Бе ла ру сі.

Аб вяш чэн не вы ні каў і ўру чэн не ўзна га
род лаў рэ а там ад бы ло ся ў ся дзі бе Га лоў на
га праў лен ня Бе ла ру ска га гра мад скакуль
тур на га та ва ры ства. Ме ра пры ем ства вёў 
на мес нік стар шы ні ГП БГКТ Ва сіль Се гень, 
а ўзна га ро ды лаў рэ а там кон кур су ўру ча лі, 
м.інш. ды рэк тар КЦБ Мі ха іл Ры ба коў. Усіх 
лаў рэ а таў і тэ мы іх прац не маг чы ма пе ра лі
чыць на ста рон ках „Ні вы”. Кож ны ўдзель нік 
кон кур су адз на ча ны быў га на ро вым дып ло
мам, а пе ра мож цы кон кур су ўзна га ро джа
ны каш тоў ны мі і ка рыс ны мі пры за мі. На 
за кан чэн не ўра чы стас ці ўдзель ні кі і гос ці 
пас лу ха лі ба га ты кан цэрт дзі ця чых і мо ла
дзе вых ка лек ты ваў з Бе ла сточ чы ны.

Гранпры ат ры ма ла пра ца Амэ ліі Мі халь
чук ву ча ні цы ПШ № 5 у Гай наў цы ў ка тэ го
рыі ма лы шоў 56 га доў (пла стыч ная пра ца) 
— па лат ня ная ляль ка ў ад мыс ло вым до мі

кукар дон цы. На пер шым мес цы апы нуў ся 
ма лю нак Зу зан ны Мі ран ке віч (Не пуб ліч ны 
са док № 1 імя Дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель ску), 
на дру гім — Бар та ша Іг на цю ка з Не пуб ліч на
га сад ка для дзя цей з аў тыз мам «Вя сёл ка
вы пра мень» у Бе ла сто ку, на трэ цім — Дар’і 
Пят роў скай з Сад ка № 14 у Бе ла сто ку. Пра
цы рых та ва лі ся з баць ка мі і на стаў ні ка мі. 
Тут вар та ад зна чыць на стаў ні каў на ву чаль
ных уста ноў, якія рых та ва лі сва іх па да печ
ных — сад ка Гаў ры і ла ў Бель ску, Са маў ра
да ва га сад ка № 14 у Бе ла сто ку, Ком п лек су 
школ імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча ў Бель ску, 
Па чат ко вай шко лы № 3 у Га наў цы, ПШ № 2 
з ін тэг ра цый ны мі кла са мі ў Гай наў цы, ПШ 
у Га рад ку, ПШ у На ва кор ні не, Ком п лек су 
школ у На раў цы, Ком п лек су школ з на ву
чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы, Бель
ска га і Гай наў ска га бел лі цэ яў, Га рад ско га 
ася род ка куль ту ры, спор ту і ад па чын ку 
ў Кляш чэ лях. Вар та так са ма ад зна чыць спе
лыя лі та ра тур ныя пра цы — су поль ны твор 
Паў лі ны Дміт рук і Аляк сан д ры Юр чук (ПШ 
№ 3 у Гай наў цы), Ур шу лі Мар чук з КШ у На
раў цы і Юлі Пра ка пюк, Ур шу лі Пад га ец кай 
з КШ № 3 у Гай наў цы, Юліі Бя ган скай з КШ 
з бе ла ру скай мо вай у Гай наў цы, На тал лі 
Вась ко з Гай наў ска га бел лі цэя, са чы нен ні 
Эвы Іва нюк з КШ № 3 у Гай наў цы, Бар та ша 
Ла маш ке ві ча і Маг да лі ны Бя ляў скай з КШ 
у На раў цы. Са мыя ці ка выя пра цы ма ла дых 
пат ры ё таў перш за ўсё ма лой ай чы ны па ча
лі ся — ва ўзна га ро ду — пуб лі ка вац ца ў «Ні
ве», а з вы ба ру ма стац кіх прац і фо таз дым
каў бу дзе ство ра на ад мыс ло вая ка лек цыя, 
якая пас ля ап ра цоў кі на боль шы фар мат на
ве дае на ву чаль ныя і куль тур ныя ўста но вы.

(лук)

Вось мы раз 
„Пазнаем Бе ла русь”
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Ко шы кі Мі ка лая Су ха до лы

1. ма ця рык, 2. сы ра ві на для се на, 3. гар ба та, 4. ле вы пры ток Дзві ны і мя
стэч ка пры іх зліц ці, 5. на цяг ну тая на шы ро кі аб руч гу стая сет ка для хат ня
га пра сей ван ня, 6. тлум, вя лі кае збо рыш ча лю дзей, 7. ма тыль ко вы стыль 
спар тыў на га пла ван ня, 8. клят вен нае абя цан не, 9. Кой да на ва.

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

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль

ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 23 ну ма ра
Бу дзень, ве ер, гу ба, ка за, ку мір, ма ці, чыж, шарж.
Ра шэн не: Век чу жы мі ру ка мі жар заг ра баць не бу дзеш.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал

Мі ка лай Су ха до ла на ра дзіў ся ў Пад ляў ко ве На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 
Тут рос і да па ма гаў у пра цы баць кам зем ля ро бам. Баць ка За хар быў здоль ным ста ля ром 
і бу да ваў ха ты з бяр вён. Ра біў вок ны, ткац кія крос ны, цер ні цы для іль ну і ка на пель, мас
ла бой кі, боч кі і... ад мыс ло выя свіс цёл кі. Умеў ды плёў ко шы кі. Сын Мі ка лай меў у ка го 
па ву чыц ца гэ та му май стэр ству.

Спа дар Мі ка лай ра зам з жон кай па бу да ва лі са бе дом ды сель ска гас па дар чыя бу дын кі 
і пра ца ва лі на 5гек та ро вай гас па дар цы ў Пад ляў ко ве (у гэ тай пуш чан скай вёс цы пра жы
вае 36 ча ла век). У іх тры дач кі. За раз Мі ка лаю Су ха до лу 93 га ды, але ён не рас ста ец ца 
са сва ім лю бі мым за нят кам — пля цен нем ко шы каў і кар зі нак.

На ка ле не вы гі нае моц ныя яд лаў цо выя каб лу кі ды г.зв. рэб ры ко шы каў. Ко шы кі пля це 
перш за ўсё з па ла ві нак яло вых ка рэн няў, ра дзей бя рэ для гэ та га лазовыя га лін кі. Яго 
ко шы кі пры го жыя, круг лень кія. Іх куп ля юць жы ха ры блі жэй шых вё сак, рас па ло жа ных па 
абод вух бе ра гах ра кі На раў кі, ды Ба ры саў кі, Ла сін кі і Нар вы.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Раз мо ва з Та ма рай ЛЯЎ ЧУК, у дзя во-
цтве Пят роў скай, 1948 го да на ра джэн-
ня, жы хар кай Ор лі, якая амаль двац-
цаць га доў пра ца ва ла кан дук та рам 
на чы гун цы.

Кан дук та рам пра ца ва ла я з 1977 да 
1992 го да, спяр ша вы хо дзя чы на рэн ту, 
а пас ля на пен сію. На пра цы па зна ёмі ла
ся са сва ім му жам Пят ром, які пра ца ваў 
чы гу нач ным ахоў ні кам. Пётр меў выз на
ча ныя тра сы, па якіх ез дзіў. Ка лісь бы ло 
больш та вар ных цяг ні коў.

Як вы гля да ла пра ца ў по ез дзе?

Зі мою, ка лі за нес ла сне гам, то дзе хоч 
ста я лі, на пры клад па між Ста рым Бе ра зо
вам і Мо рам, ка ля Зім но хаў, у Пад бел лі. 
Най больш ад лег лую тра су ме ла я ў Вар
ша ву, ез дзі ла так са ма ў Мал кі ню, Аст
ра лэн ку, Сед ль цы. Пра ца ва ла так са ма 
на тра се па між Гай наў кай і Вар ша вай. 
Ка лі еха лі ў да лей шыя тра сы, ме лі там 
мес ца для ад па чын ку, для нач ле гаў. По
езд аб с лу гоў ва лі дзве асо бы: кі раў нік 
і кан дук тар. За раз на ка рот кіх тра сах 
адзі ноч ная аб с лу га.

Ці бы ло бяс печ на, ці зда ра лі ся ін цы-
дэн ты?

І ка лісь бы ло ху лі ган ства, на пры клад 
у по ез дзе між Бе ла сто кам і Люб лі нам 
кра лі сту дэн там за лі ко выя кніж кі і сум кі. 
З ху лі га на мі лепш бы ло абы хо дзіц ца да
лі кат на, лепш бы ло ўсту піць, бо пас ля 
маг лі ад пом с ціць.

Ці бы лі ней кія льго ты пра цаў ні кам?

Да ва лі нам два нац цаць бі ле таў на год, 
па якіх мож на бы ло ехаць у лю бы мар
ш рут. Для ма ла лет ніх дзя цей так са ма 
да ва лі бі ле ты. А паз ней за між бі ле таў 
увя лі аса бі стыя пас вед чан ні, так як і ця
пер. І пла ціш толь кі адзін пра цэнт ца ны 
бі ле та.

Ка лі Вы апош нім ра зам па да рож ні ча-
лі по ез дам?

Амаль што ме сяц еж джу да бра та ў Ра
дам, гэ та 108 кі ла мет раў за Вар ша вай. 
За раз су час ныя па яз ды з пра хо дам па 
ўсім са ста ве, мес цы ну ма ра ва ныя. За тое 
не ві даць ва го наў з мес ца мі для ля жан ня 
і спаль ных ва го наў. Хі ба што ў цяг ні ках 
да лё ка га на кі ра ван ня, за гра ні цу.

Ці ў ця пе раш ні час лепш бы ло б пра-
ца ваць кан дук та рам. У нас спы не на 
кур сі ра ван не мно гіх цяг ні коў.

Ця пер кож ны кан дук тар мае ма біль нік: 
паз во ніць і ве дае які цяг нік спаз ня ец ца, 
ці шмат па са жы раў ча кае пе ра сад кі.

Дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

І ка лісь бы ло 
ху лі ган ства

Чы гу нач ную лі нію Гай наў ка — Бе ла ве жа прак лаў яш чэ царба цюш ка. У па чат ках ІІІ Рэ чы 
Пас па лі тай цяг ні кі кур сі ра ва лі ў Бе ла ве жу кож ныя дзве га дзі ны. За раз — раз у год. У 1994 
го дзе ад мя ні лі рух цяг ні коў, хоць чы гу нач ная ін ф раст рук ту ра не бы ла над та кеп ская. У 2001 
го дзе Гай наў скае ста ро ства ар га ні за ва ла ад на ра зо вы пра езд з дум кай ад наў лен ня лі ніі. 
Дзя ку ю чы ха дай ні цтву та дыш ня га на чаль ні ка Гай наў ска га ад дзя лен ня чы гу нач най эк с п лу
а та цыі Ра ма на Бол ба та і ўла даль ні ка рэ ста ра на «Цар ская» Мі ха ла Дрын коў ска га ў 2007 
і 20092011 га дах у рам ках Дзён чы гу нач най тэх ні кі ла дзі лі ся ла каль ныя пік ні кі ў Бе ла ве жы 
з ад на ча со вым кур сі ра ван нем рэй ка ва га аў то бу са (да рэм на га) з Гай наў кі ў Бе ла ве жу. 
Ар га ні за та ра мі ме ра пры ем ства бы лі Поль скія чы гу нач ныя лі ніі ды Та ва ры ства ама та раў 
на цы я наль най куль ту ры ў Ча ром се. Хо дам даў ней шай тра ды цыі та кое ме ра пры ем ства ад
бы ло ся сё ле та — у су бо ту, 11 чэр ве ня. Рэй ка бус з Гай наў кі ад п ра віў ся ў 10:50 заг ру жа ны 
па са жы ра мі (па мер ка ван ні лі да ра «Ча рам шы ны» Бар ба ры Ку зубСа ма сюк па да рож ні ча
ла ка ля 200 ча ла век). На стан цыі Бе ла ве жаТа ва ро вая на пля цоў цы, мя жу ю чай з рэ ста ра
нам «Цар ская», ад быў ся ла каль ны пік нік. Мож на бы ло ку піць га ра чыя стра вы і на піт кі, а на 
ва гон най плат фор ме, якая вы кон ва ла ро лю сцэ ны, з кан цэр там вы сту пі ла «Ча рам шы на». 
Пуб лі ка не пад вя ла, над вор’е так са ма. Пры ем на пра вя лі ад па чы нак гай на вя не з бе ла веж
ца мі на ўлон ні на ту ры. Рэй ка бус у зва рот ны курс ад п ра віў ся ў 14:50 і ў Гай наў ку пры е хаў 
у 15:50. Га дзін нае па да рож жа да зво лі ла па да рож ні кам на лю ба вац ца ча роў ны мі ко ле ра мі 
пуш чы, якія зі ха це лі ў пром нях чэр вень ска га сон ца. vУла дзі мір СІ ДА РУК

Да рэм най чы гун кай у Бе ла ве жу

(22.03. — 20.04.) Да 30.06. не стаў ні чо га 
на ад ну кар ту, ста рай ся не вы бу хаць. У лі пе-
ні ў жыц ці ўсё бу дзе да во лі доб ра. Доб ры 
час для да лё кіх па ез дак, ад па чын ку і но вых 
ура жан няў. Мож на за няц ца бы та вы мі спра-
ва мі і ўма ца ван нем ся мей ных ад но сін. Мож-
на сме ла спа дзя вац ца на сва іх пар т нё раў як 
у біз не се, так і ў аса бі стым жыц ці. Тва іх сіл 
і твор чай энер гіі хо піць на ўсё.

(21.04. — 21.05.) 26-29.06. ні чо га пе рад 
та бою не сха ва ец ца. 25-30.06. ней кія важ-
ныя ад но сі ны не стры ва юць вып ра ба ван ня 
ча су. Спа кою ў лі пе ні ча каць не вар та, бу дзе 
ўво лю ся мей ных кло па таў і служ бо вых за-
дач.

(22.05. — 22.06.) У чэр ве ні шчас це та бе 
спры яе. Фі нан сы ў раў на ва зе. У лі пе ні ні я кіх 
асаб лі ва знач ных па дзей не прад каз ва ец ца. 
Жыц цё бу дзе іс ці сва ёй чар гой. Вар та пай с ці 
ў ад па чы нак. Ка лі ж не ат ры ма ец ца, пра цяг-
вай зай мац ца па ча ты мі спра ва мі, брац ца за 
но выя пра ек ты па куль не вар та.

(23.06. — 23.07.) 27.06. мо гуць ця бе 
тур ба ваць праб ле мы і кеп скія су па дзен ні. 
Да 30.06. менш на год для кам па ней скіх су-
стрэч, не ка то рыя вест кі пра іх мо гуць да 
ця бе не тра піць. Лі пень бу дзе нап ру жа ным 
пе ры я дам. Цяж ка бу дзе ад стой ваць свае ін-
та рэ сы як у біз не се, так і ў аса бі стым жыц ці. 
Да вя дзец ца паз ма гац ца за сваё мес ца пад 
сон цам. Не ка то рыя спра вы лепш ад к лас ці да 
леп шых ча соў, каб не ўсклад няць жыц ця са-
бе і бліз кім. Не вы яз джай да лё ка.

(24.07. — 23.08.) Да кан ца лі пе ня кру ці-
ся ў біз не се, зной дзеш ба га тых і шчод рых 
су пра цоў ні каў. Лі пень бу дзе на поў не ны роз-
ны мі па дзе я мі. За да валь няй ся тым, што пра па-
ну юць аб ста ві ны. Не вар та па чы наць но ва га, 
лепш на вес ці па ра дак у ста рых спра вах і пла-
нах, каб вы зва ліць пра сто ру для бу ду чых 
за ва ёў і пе ра мог. Каб не тур ба ва ла ме лан хо-
лія, з’едзь ку ды-не будзь на ад па чы нак.

(24.08. — 23.09.) 26-30.06. ма еш шанц на-
ла дзіць зна ём ства, якое хут ка ста не сяб роў-
ствам. У лі пе ні поў на ча кан няў пе ра мен. Зай-
мі ся скла дан нем пла наў на бу ду чы ню. Бу дзе 
да стат ко ва сіл і энер гіі для та го, каб ак тыў на 
дзей ні чаць і ўва саб ляць свае за дум кі ў жыц-
цё. Даб рат вор ны ўплыў на агуль ны стан ар-
га ніз ма ака жуць спорт і фі зіч ная ак тыў насць. 
Лі пень — вы дат ны час для зме ны імі джу і ка-
рэк цыі фі гу ры.

(24.09. — 23.10.) 28-30.06. уз мац нен не 
пра фе сій на га ста но віш ча і леп шыя фі нан са-
выя пер с пек ты вы. У лі пе ні бу дзеш зна хо дзіц ца 
ў па ста ян ным нап ру жан ні. Вык лю чы са свай го 
жыц ця ліш нюю мі тус ню. У пра фе сій най сфе ры 
прый дзец ца зра біць ней кі сур’ ёз ны вы бар.

(24.10. — 22.11.) Вар та та бе на кі ра ваць 
сваю энер гію на зас ва ен не чу жо га во пы ту. 
Пры гэ тым не вар та пра яў ляць за ліш няй ці каў-
нас ці. Уліч вай усе дро бя зі і аца ні маг чы мыя 
на ступ ствы сва іх учын каў. Вар та та бе за няц ца 
сва ёй знеш нас цю, змя ніць імідж. Леп шыя твае 
са юз ні кі — све жае па вет ра і за нят кі спор там.

(23.11. — 22.12.) 27-28.06. — час ка лі 
мо жаш шмат за ра біць або вый г раць вя лі кія 
гро шы. У лі пе ні з’я віц ца маг чы масць тро хі 
рас с ла біц ца і пры свя ціць свой час ад па чын-
ку, твор час ці, ка хан ню. Мо жаш ад п ра віц ца 
ў да лё кае па да рож жа. Не ўвяз вай ся ў фі нан-
са выя аван ту ры і ў ка ман дзі ро вач ны ра ман, 
ад нак глы бін ных па чуц цяў гэ тая няў да лая гі-
сто рыя не зак ра не.

(23.12. — 20.01.) 28-30.06. сар га ні зуй 
гуч ную ім п рэ зу. У лі пе ні паў ста не жа дан не 
ад на ча со ва вы ра шыць не каль кі спраў. Но-
выя су стрэ чы і зна ём ствы бу дуць чар га вац ца 
з ма сай ста рых праб лем. Хут чэй за ўсё на га-
да юць та бе пра ня вы ка на ныя абя цан ні. У лі-
пе ні Ка зя ро гі ры зы ку юць упас ці ў дэп рэ сію.

(21.01. — 19.02.) 26-30.06. но вае зна ём-
ства мо жа наб раць не ча ка на га ім пэ ту. У лі пе-
ні не вар та ча каць лёг кіх дзён. Прый дзец ца 
су тык нуц ца з аў ра лам на пра цы. Мо жа прый-
дзец ца ад мо віц ца ад ка ні кул. Пас ля бу дзе 
ўда ла, бу дуць су стрэ чы са ста ры мі сяб ра мі, 
но выя зна ём ствы, нат х нен не, сюр п ры зы, 
аван ту ры, пе ра ме ны ў жыц ці.

(20.02. — 21.03.) 26-30.06. мо жа ў та бе 
прач нуц ца ней кі дрэм лю чы ў та бе та лент. 
Хтось ці зна ё мы зап ра па нуе та бе су поль ны 
ін та рэс — зга дзі ся! Лі пень мо жа стаць лё са-
выз на чаль ным пе ры я дам, ад бу дуц ца па дзеі, 
здоль ныя кар ды наль на па мя няць тваё жыц-
цё. За га дзя рых туй ся да вып ра ба ван няў. Пе-
ра ме ны, хут чэй за ўсё, зак ра нуць тваё аса бі-
стае жыц цё. Зра зу ме еш, што ўсё гэ та толь кі 
дроб ная бяз ла дзі ца. Ап ты маль ны ва ры янт — 
пра вес ці гэ ты час у спа кой най ат мас фе ры.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Ка сіў Ясь ка ню шы ну на Плян тах
Ужо ў трыц цаць пер шы 
раз зва бі лі бе ла ру скі го ман 
і пес ня слу ха чоў Бе ла сто ка, 
у чар го вы ўжо раз у парк 
Плян ты, пад фан та ны, на 
свя та бе ла ру скай куль ту ры. 
Бе ла ру скія пес ні і тво ры за
ха пі лі сот ні гле да чоў. Бы лі 
так са ма пес ні на род ныя, 
але і эст рад ныя, у вы ка нан
ні ма ла дых, ста рэй шых і цал
кам па жы лых бе ла ру саў 
Бе ла сточ ч ны. Ар га ні за тар 
фэ сту — Бе ла ру скае гра
мад скакуль тур нае та ва ры
ства, якое сё ле та ад зна чае 
шас ці дзе ся ці год дзе сва ёй 
дзей нас ці. У су вя зі з га да
ві най ак ты ві сты ўжо ра ней 
ат ры ма лі ўзна га ро ду „Glo ria 
Ar tis” ад прэ зі дэн та Поль
ш чы за рас паў сюдж ван не 
куль ту ры. На свя це бе ла ру
скай куль ту ры на Плян тах 
бы лі яны ўда сто е ны га на ро
вых адз нак з рук Ана то ля 
Ва па, ды рэк та ра дэ пар та
мен та куль ту ры і на цы я наль
най спад чы ны Пад ляш скай 
Мар шал коў скай уп ра вы. 
Адз на ку ад імя ўсёй ар га ні
за цыі пры няў Ян Сы чэў скі, 
стар шы ня ГП БГКТ. Ак ра мя 
са мой ар га ні за цыі ўга на ра
ва ны так са ма шмат га до вая 
сак ра тар БГКТ Ва лян ці на 
Ла ске віч, а так са ма ня стом
ная ані ма тар ка бе ла ру ска га 
куль тур на га жыц ця, спя вач
ка, па э тэ са, му зы кант і вя ду
чая ка лек ты ваў Лю ба Гаў ры
люк з Коз лі каў.

Ма ліш). З Гай наў кі пры е хаў хор «Рэ ха 
пуш чы», дзе спя ва юць так са ма дзе я чы 
куль ту ры на ін шых па лет ках, та кія як Ве ра 
Ма сай ла. З Га рад ка пры бы лі ста ра даў ні 
ды веч на ма ла ды «Рас с пя ва ны Га ра док» 
і юбі ляр «Ху тар», і слаў ныя «Пры ма кі», без 
якіх не абы дзец ца ні я кае ме ра пры ем ства 
на Бе ла сточ чы не.... Мож на ска заць, што 
фэст быў га лакан цэр там «Бе ла ру скай 
пес ні», та му што мож на бы ло па чуць і па
ба чыць най леп шых вы ка наў цаў, якія га да
мі не сы хо дзяць са сцэ ны і эст ра ды — хор 
«Кры ні ца» і «Ка ла скі» ды «Ас», «Ка лін ку», 
«Гай» і «Лай ланд» з Бе ла сто ка, фоль ка вы 

ан самбль на стаў ніц з Бе ла ру ска га сад ка 
№ 14 «Сві та нак», з Бель ска «Ма лан ку» 
(з са ліст кайпа э тэ сай Лі дзі яй Ма лі ноў
скай) ды хор «Ку ран ты», «Чы жа вян» з Чы
жоў, «Рэ чань ку» з Коз лі каў. Кож ны са 
спе ва коў вы ка наў па ад ным ну ма ры, ха ця 
раз мах і ах во та ў кож на га бы ла пах ва ліц
ца цэ лым кан цэр там. Вар та бы ло! На пэў
на поў ную аса ло ду ме лі слу ха чы і гле да чы, 
ус лу хоў ва ю чы ся і це ша чы ся ма ста цтвам 
спе ва коў ды тан ца мі на род на га ан сам б ля 
тан ца «Спад чы на» і му зы каль най сту дыі 
пес ні і тан ца «Звёз дач ка» ў Мін ску. На за
кан чэн не вы сту пі ла зор ка кан цэр та — ле

ген дар ны гурт «Спад чы на» з Мін ска, дзе 
спя ва юць так са ма бы лыя сяб ры «Сяб роў» 
— што чут на бы ло і ў га ла сах, і ў аран жы
роў цы вя до мых пе сень, та кіх як «Ка ля да», 
«Руч ні кі» і «Ка сіў Ясь ка ню шы ну». А на за
вяр шэн не свя та ўсе — і вы ка наў цы, і слу
ха чы, устаў шы, грым ну лі гімн «Люб лю мой 
край, ста рон ку гэ ту».

Ян ка Кар по віч з га ра доц ка га «Ху та ра» 
(які ня даў на адз на чаў 15год дзе, а сам 
му зы кант і ані ма тар у куль ту ры пра цуе 
больш за со рак га доў) ра да ваў ся: «Гэ та 
вя лі кі прэ стыж і го нар пры сут ні чаць на 
та кім фэс це, дзе пры хо дзіць най боль шая 
пуб лі ка на Бе ла сточ чы не. І вар та спат
кац ца з ін шы мі ка лек ты ва мі, і ча мусь ці 
на ву чыц ца ад ка лег з Бе ла ру сі, усе яны 
рых ту юц ца і вы сту па юць на вель мі вы со
кім уз роў ні».

На фэс це мож на бы ло па ці ка віц ца так
са ма ру ка дзел лем май ст роў з Бе ла сточ
чы ны і Гро дзен ш чы ны, а так са ма на быць 
кні гі, ат ры маў шы так са ма аў тог ра фы ад 
пры сут ных аў та раў. Пры сто лі ках з на род
ны мі вы ра ба мі і кні га мі суст рэ лі ся так са ма 
даў но ня ба ча ныя сяб ры са школь ных га
доў, якія ад мыс ло ва выб ра лі ся на свой скі, 
бе ла ру скі фэст, каб па ба чыць сва іх ды 
на це шыц ца бе ла ру скай пес няй.

(лук)

Ян Сы чэў скі, які ўжо пе ра дае ры чаг 
Бе ла ру ска га та ва ры ства ма ла дзей шым 
бе ла ру сам, пры знаў ся са сцэ ны пас ля ўру
чэн ня адз нак:

— Мы ра бі лі і ро бім усё, каб не маг лі 
са ро мец ца на шай бе ла ру скай на цы я наль
нас ці, а маг лі перш за ўсё ёю га на рыц ца. 
Не іза лю ем ся ад ін шых куль тур, дзей ні ча
ем з ін шы мі куль ту ра мі ў ды я ло гу.

Ві цэстар шы ня БГКТ Ва сіль Се гень, на
ву ко вы су пра цоў нік Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто
ку, ня гле дзя чы на свя точ ны на строй, па
на ра каў: «На пра ця гу мно гіх га доў, у нас 
ёсць тыя ж са мыя праб ле мы. Ха це ла ся б, 
каб на ша дзей насць і агуль на куль тур ная 
дзей насць бе ла ру скай мен шас ці ў Поль
ш чы бы ла больш заў ва жа ная ўла да мі на
шай кра і ны і пад т ры моў ва ла ся вар ты мі фі
нан са вы мі срод ка мі. Мож на па скар дзіц ца 
на на шы га рад скія бе ла стоц кія ўла ды і ва
я вод скія, якія по бач з Мі ні стэр ствам унут
ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі ма тэ ры яль на 
пад трым лі ва лі ме ра пры ем ства — шка да, 
што час цей, і не толь кі з на го ды чар го вых 
вы ба раў, яны не жа да юць паў дзель ні чаць 
у на шых ме ра пры ем ствах. Вель мі ча ста 
мы ад чу ва ем ся бе ў Бе ла сто ку як не жа да
нае дзі ця, а мы ж з’яў ля ем ся знач най аб ш
чы най го ра да і рэ гі ё на. Ха це ла ся б ад чуць 
ха ця б сім ва ліч ную ці ка васць з іх бо ку».

Слу ха чы, якія за лі лі плош чу ка ля фан та
наў, цяр п лі ва ва ўрэш це га ра чым пра мен
ні чэр вень ска га сон ца слу ха лі кан цэрт, 
які пра цяг ваў ся больш за тры га дзі ны 
— вы ка наў цаў з Бе ла сточ чы ны, спе лых 
вы ка наў цаў уз ро сту дзя доў, але і ўну каў 
ды праў ну каў (у агуль най скла да нас ці 
трыц цаць вы ка наў чых груп), але і з Бе ла
ру сі — з Пру жан і Мін ска, ве дзе ных вя до
мы мі дзе я ча мі куль ту ры. Іа ан на Хіль ке віч 
пры вез ла ка лек ты вы «Руч ні чок» ды «Вя
но чак» з бель ска га ком п лек су бе ла ру скіх 
школ. Мар та Грэ дальІва нюк, якая са ма 
бы ла вя до май ад ма ле чы спя вач кай на 
бе ла ру скіх ме ра пры ем ствах — ка лек тыў 
«Ле мон кі» з Гай наў ска га до ма куль ту ры 
(зна ка мі тая там са ліст ка Ма рыя Са віц
кая, а з Бель ска га бел лі цэя — Маг да лі на 

Пап раў ка
У «Ні ве» № 25 ад 19.06.2016 г. у ар ты ку-
ле Іа ан ны Ча бан «Пад паў стан чым кры-
жам» па ві не рэ дак цыі бы ла да пуш ча на 
па мыл ка ў іні цы я лах імя аў та ра цы та ва-
най у тэк с це кніж кі. Па він на быць: J. S. 
Bach, Kryn ki 500 lat. У Аў тар кі і чы та чоў 
про сім пра ба чэн ня.

Рэ дак цыя

 Злева: Ва лян ці на Ла ске віч, Лю ба Гаў ры люк, Ян Сы чэў скі, Ана то ль Ва п і вядучыя  


