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І там жывуць людзіè3

Арыгінальная Гандзяè4

Фінансаванне асветы, падручнікі на 
мове меншасцей, метадычная кансуль
тацыя — гэта агульныя пастулаты, якія 
з’яўляюцца прынцыповымі ў стратэгіях 
развіцця адукацыі нацыянальных мен
шасцей у Польшчы. Хаця беларуская 
стратэгія, пасля першай — літоўскай, 
прынята была 13 гадоў пазней, у 2014 го
дзе, абнадзейвала і давала шырэйшыя 
магчымасці развіцця ў галіне адукацыі. 
Аднак застаецца пытаннем ці беларусы 
сапраўды могуць лічыць прынятую стра
тэгію поспехам, калі ў кулуарах гаворыц
ца аб недахопе асноўнай адукацыйнай 
«прылады» — падручнікаў.

Гэтую небяспеку бачаць таксама 
бацькі, дзеці якіх вывучаюць беларускую 
мову. Менавіта яны звярнуліся ў рэдак
цыю «Нівы» з праблемай недахопу пад
ручнікаў для трэцяга класа пачатковай 
школы. А праблема аказваецца даволі 
вялікай. Здараецца, што настаўнікі, якія 
маюць адзін падручнік на цэлы клас, 
ксеракапіруюць вучням патрэбныя на за
няткі тэмы. Школа ў Міхалове ратуецца 
планшэтамі, закупленымі дырэктарам 
школы дзеткам, якія вывучаюць бела
рускую мову. Сканы кніжкі дазваляюць 
праводзіць заняткі. Можа здзіўляць 
факт, чаму дырэкцыя, настаўнікі проста 
не звернуцца ў Кураторыю асветы, якая 
абавязана высвятляць праблемы з пад
ручнікамі для меншасці, ці ў Аб’яднанне 
ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывуча
юць беларускую мову АББА.

22 чэрвеня гэтага года ў Ваяводскай 
управе прайшла сустрэча працоўнай 
групы ў складзе прадстаўнікоў школ 
Падляшша, беларускіх арганізацый ды 
міністэрскіх чыноўнікаў ведамстваў нацы
янальнай адукацыі і ўнутраных спраў. Да
кумент меў ацаніць рэалізацыю стратэгіі 
беларускай асветы на працягу чарговага 
года і вызначыць план дзеяння, які ў бу
дучыні дапаможа ў развіцці школьніцтва 
беларускай нацыянальнай меншасці 
ў Польшчы. На аснове пратакола з па
сяджэння вынікае, што гаварылася пра 
падручнікі ў кантэксце выдавання новых, 
дастасаваных да новай структуры і кан
цэпцыі школьнай сістэмы, аднак ніхто не 
закрануў ужо некалькігадовай праблемы 
іх недахопу ў беларускіх школах.

— На прысвечанай стратэгіі сустрэчы 
прысутнічалі дырэктары школ, — тлума
чыць старшыня Аб’яднання АББА Каця
рына Паўлоўская. — Гаварылася, што 
ў сітуацыі, калі не хапае падручнікаў, ды
рэкцыя павінна звярнуцца ў Кураторыю 
асветы з канкрэтнай інфармацыяй коль
кі падручнікаў патрэба. Тады мы інфарму
ем Міністэрства адукацыі, што трэба пад
ручнікі дадрукаваць і яны абавязаны гэта 
фінансаваць. Аднак неабходным з’яўля
ецца той фармальны бок — дырэктары 
павінны выступіць з канкрэтнай заявай.

Аднак не здзіўляе пасіўнасць дырэк
цыі, таму што тая рабіла спробы падаць 

адпаведную заяву ў Кураторыю, атры
моўваючы адказ, што падручнікаў усёта
кі не будзе.

— У мінулым годзе дырэкцыя нашай 
школы была праінфармаваная, што па 
прычыне недадрукавання падручнікаў 
яны недаступныя, — тлумачыць настаўні
ца беларускай мовы Пачатковай школы 
№ 1 у Гайнаўцы Анна Франкоўская. 
— Сёлета ўжо пад канец жніўня Курато
рыя паведаміла нам па тэлефоне, што 
падручнікаў не будзе. Таму школа нават 
не звярталася з патрэбнай заявай.

Менавіта ў гайнаўскай адзінцы не ха
пае 14 падручнікаў для трэцяга класа. 
Трэба адзначыць, што менавіта ў гэтай 
школе бацькі вельмі стараліся і намагалі
ся, каб пабольшыць колькасць навучэн
цаў роднай мовы.

Падобная сітуацыя і ў Пачатковай шко
ле № 2 у Гайнаўцы ды ў Пачатковай шко
ле ў Ягуштове. Дзякуючы клопату і нама
ганням настаўнікаў, бельская «тройка», 
у якой найбольш дзяцей вывучае белару
скую мову, адваявала кніжкі.

— Нашы дзеткі маюць падручнікі, 
— кажа настаўніца Валянціна Бабуле
віч. — Хаця тыя для трэцяга класа, якія 
дзеткі перадаюць сабе з году ў год, вель
мі дрэнна сшытыя і напэўна школа будзе 
заказваць новыя па прычыне дрэннага 
стану цяперашніх.

Непублічная школа ім свсв. Кірылы 
і Мяфодзія ў Беластоку на тры класы 
гімназіі мае паасобныя экземпляры 
падручнікаў. Адзіным магчымым споса
бам працы для настаўніцы з’яўляецца 
ксеракапіраванне, што дазваляе вучням 
вывучаць паасобныя тэмы. Там у гімназіі 
беларускую мову вывучае пад 40 вучняў.

— Мы звярталіся два гады таму ў Ку
раторыю з просьбай аб падручнікі, 
але атрымалі адказ, што, проста, такіх 
падручнікаў не выдаюць, — сказала на
стаўніца Іаанна Марко. — Параілі аднача
сова, каб гэтых шукаць у іншых школах, 
дзе выкладаецца беларуская мова.

Школьныя падручнікі і дапаможныя 
кнігі для навучання дзяцей, неабходныя 
для падтрымання пачуцця нацыяналь
най і моўнай ідэнтычнасці, фінансуюцца 
з дзяржаўнага бюджэту. На практыцы 
гэта абазначае, што выдаткі на падручні
кі, якія друкуюцца на мовах меншасцей, 
пакрывае Міністэрства адукацыі і пера
дае школам.

Візітатар адказная таксама за справы 
адукацыі нацыянальных меншасцей Ку
раторыі асветы ў Беластоку Крыстына 
Пасюк цвёрда пярэчыць таму, што хтось
ці мог пазваніць з такой інфармацыяй.

— Няма такой магчымасці, каб я за
бараняла камунебудзь падаваць заяву 
на падручнікі, — тлумачыць Крыстына 

Круглы год без падручнікаў па беларускай мове

Закон аб сістэме адукацыі прадугледжвае, што школа і грамадская ўстанова „спрыяе вучням за
хоўваць пачуццё нацыянальнай, этнічнай, моўнай і рэлігійнай тоеснасці, у прыватнасці вывучэнне 
мовы, гісторыі і культуры» (арт. 13 абзац 1). Менавіта гэта школьніцтва з’яўляецца той прасторай, 
у якой закладзены культурны лёс меншасці. Без падтрымкі адукацыі меншасці з боку дзяржавы па
ступовае знікненне многіх нацыянальных і этнічных меншасцей з’яўляецца непазбежным працэсам.

Пасюк. — Была агучана інфармацыя, 
каб менавіта падаваць заявы, а мы тады 
падумаем, што з гэтым зрабіць і тады, 
магчыма, будзем рабіць захады ў міні
стэрстве. Я званіла ў Таварыства ўсеа
гульных ведаў з пытаннем ці маюць пад
ручнікі па беларускай мове. Адказ быў 
адназначны — маюць па французскай, 
англійскай мовах, але па беларускай не, 
і не маюць намеру друкаваць. Калі атры
маем пісьмовыя звароты ад дырэктараў 
школ, у такім выпадку мы праінфармуем 
міністэрства. Хаця свайго часу я размаў
ляла з міністэрствам, якое, у сваю чаргу, 
паведаміла нам, што падручнікаў няма. 
Ведаю, што ў мінулым годзе міністэрства 
друкавала падручнікі па літоўскай мове.

У мінулую пятніцу звярнуліся мы да 
начальніка дэпартамента рэлігійных 
веравызнанняў і нацыянальных ды этніч
ных меншасцей Міністэрства ўнутраных 
спраў і адміністрацыі Дабяслава Жэмя
неўскага з просьбай пракаментаваць, 
ці вядомая яму справа рэальнага неда
хопу падручнікаў па беларускай мове. 
У момант здачы гэтага нумара «Нівы» 
ў друкарню не атрымалі мы афіцыйнага 
каментарыя ў гэтай справе.

Пасля звароту „Нівы” у міністэрства, 
на сайце Кураторыі асветы ў Беластоку 
з датай 7 кастрычніка  з’явілася інфар
мацыя пра недахоп падручнікаў  для ІІ і 
ІІІ класаў пачатковай школы, падпісаная 
віцэкуратарам асветы магістрам Бажэнай 
Дзіткоўскай.

Нягледзячы на ўсе закалоты з пад
ручнікамі і іншыя клопаты, хочам павін
шаваць усіх настаўнікаў з Вашым пра
фесійным святам. Жадаем Вам творчых 
поспехаў, радасці з працы з дзецьмі 
і моладдзю. А «Ніва», як заўсёды, будзе 
спадарожнічаць Вам у так патрэбным 
усім нам выхаванні чарговых пакаленняў 
маладых беларусаў.

vУршуля ШУБЗДА
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Звычайнае

Студэнцкая статыстыка
Сваімі вачыма

У дарозе

У мі ну лым тыд ні ў гэ тым мес цы зак ра
нуў я тэ му ўзроў ню вы шэй шай аду ка цыі, 
асаб лі ва ў кан тэк с це коль кас ці сту дэн таў 
у на шай кра і не. Не ха пі ла мес ца на ста ты
стыч ныя да ныя, каб па ка заць тыя пра цэ
сы, якія ад бы лі ся ця гам апош ніх двац ца ці 
пя ці га доў. У гэ тым го дзе ма ту раль ныя 
эк за ме ны пі са ла 258 ты сяч вуч няў звыш
гім на зіч ных школ, з ча го па спя хо ва зда ло 
іх 80 ад сот каў абі ту ры ен таў. Боль шасць 
з іх з па чат кам каст рыч ні ка да лу чы ла ся да 
сту дэн ц кай су поль нас ці. А ў ака дэ міч ным 
го дзе 2015/2016 бы ло іх у Поль ш чы звыш 
1,4 мі льё на ча ла век. Для па раў нан ня не
каль кі да ных, каб наг ляд на па ка заць як 
змя ня ла ся сі ту а цыя з коль кас цю сту дэн таў 
пас ля змен у за ко нах з па чат кам 1990х га
доў. І так на ву чаль ны год 1990/1991 — 390 
409 ; 1997/1998 — 1 082 657; 2000/2001 
— ужо 1 584 804 сту дэн таў. Пік на сту піў 
у 2005/2006 го дзе, ка лі шту дзі ра ва ла

1 953 832 асоб. Пас ля пай ш ло па сту по

вае ска ра чэн не лі ку да сён няш ня га паў та
ра мі льён на га ўзроў ню. У доў га тэр мі но вым, 
двац ца ці га до вым праг но зе прыб ліз на на 
та кім уз роў ні рас цэнь ва ец ца коль касць 
сту дэн таў у Поль ш чы. На фо не ін шых 
кра ін Еў ра са ю за ў Поль ш чы наг ля да ец ца 
вель мі вы со кі ад со так лю дзей, якія па сту
па юць у вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но
вы. Ва ўзро ста вай гру пе 2024 га доў 9 на 
10 асоб ву чыц ца, ка лі ў ін шых еў ра са юз
ных кра і нах ся рэд няе арыф ме тыч нае гэ та 
82 ад сот кі.

У агуль ным лі ку сту дэн таў у Поль ш чы 
звыш 57 ты сяч скла да юць за меж ні кі, зна
чыць ка ля ча ты рох ад сот каў. Рост коль кас
ці сту дэн таўза меж ні каў звя за ны перш за 
ўсё з бес п рэ цэ дэн т ным пры то кам ма ла дых 
лю дзей з Ук ра і ны. У мі ну лым ака дэ міч ным 
го дзе ву чы ла ся ў нас амаль 31 ты ся ча ўкра
ін цаў, на 7 ты сяч больш чым год ра ней. 
Што раз час цей га во рыц ца пра ўкра і ні за
цыю не ка то рых поль скіх вы шэй шых уста
ноў. Та кая з’я ва ўкра ін скай мо на куль ту ры, 
на дум ку на ву коў цаў, мо жа ў блі жэй шай бу
ду чы ні стаць пры чы най кан ф лік таў з мяс цо
вым гра мад ствам на на цы я наль най гле бе. 

З дру го га бо ку гэ та ме на ві та дзя ку ю чы ўкра
ін цам яш чэ вы жы ва юць ва ўмо вах дэ маг
ра фіч най дэп рэ сіі не ка то рыя вы шэй шыя 
шко лы. З да ных Га лоў най ста ты стыч най 
уп ра вы вы ні кае, што дру гой най боль шай 
гру пай за меж ных сту дэн таў з’яў ля юц ца 
бе ла ру сы (іх больш за 4,6 ты ся чы). На чар
го вых мес цах апы ну лі ся нар веж цы (1581), 
іс пан цы (1407), шве ды (1291). Ап ра ча гэ та
га ў на шай кра і не шту дзі ру юць яш чэ амаль 
7 ты сяч азі я таў, кры ху больш за 1200 асоб 
з Паў ноч най і Ся рэд няй Аме рык і кры ху 
менш за 1200 з Аф ры кі.

Яш чэ кры ху за ся ро дзім ся на сту дэн тах 
з Бе ла ру сі. Знач ная іх част ка пры яз джае 
сю ды, дзя ку ю чы кар це па ля ка і роз ным 
фон дам, якія фі нан са ва пад т рым лі ва юць 
іх у на ву цы. Ёсць і гру па, якая пла ціць за 
сваю ву чо бу гро шы, але не хо ча шту дзі
ра ваць у Бе ла ру сі, дзе кошт плат на га 
на ву чан ня па доб ны, але боль шая там ка
рум па ва насць. Ка лі ўзяць яш чэ ма ла дых 
бе ла ру саў, якія з’яз джа юць за ву чо бай 
у Ра сію, то праб ле ма ад то ку ма ла дых маз
гоў з кра і ны ста но віц ца вель мі рэ аль най 
праб ле май. Боль шасць з іх пры сён няш

няй па лі тыч наэка на міч най сі ту а цыі ў Бе
ла ру сі не хо ча вяр тац ца на зад, шу ка ю чы 
свай го мес ца ў за меж ных кра і нах.

Але вер нем ся яш чэ на наш бе ла стоц кі 
па на дво рак. З афі цый най ста рон кі Бе ла
стоц ка га ўні вер сі тэ та я да ве даў ся, што на 
пер шы курс ста цы я нар ных шту ды яў пры
ня ты 3503 асо бы (пер ша па чат ко ва пла на
ва ла ся наб раць 3730 ча ла век). З гэ та га лі
ку 2531 ча ла век то сту дэн ты лі цэн цы яц кіх 
і су цэль на ма гі стар скіх спе цы яль нас цей. 
На шту дыі дру гой сту пе ні ў Бе ла стоц кім 
уні вер сі тэ це па сту пі ла 972 кан ды да таў. 
На маё пы тан не ча му ма ла дыя лю дзі не хо
чуць пра цяг ваць на ву ку на ма гіст ра ту ры, 
мяс цо выя на ву коў цы ад каз ва юць вель мі 
ко рат ка: а ка му па трэб ныя дзве вы шэй
шыя аду ка цыі, ка лі ад на го лі цэн цы я та 
да стат ко ва. Ле пей шу каць пра цу і за раб
ляць гро шы, чым сь ці губ ляць так сён ня за
пат ра ба ва ны час пра фе сій на га дос ве ду. 
Пры тым з лі цэн цы я там, як да ку мен там пац
вяр джа ю чым ат ры ман не вы шэй шай аду ка
цыі, мож на спа кой на з’яз джаць і шу каць 
пра цу за мя жой. Вось та кую жыц цё вую 
праў ду рас па вя лі мне і на ву коў цы, і сту дэн
ты. Сум най жыц цё вай праў дай з’яў ля ец ца 
і тое, што на бе ла ру скую эт на фі ла ло гію 
на Бе ла стоц кім уні вер сі тэ це не знай ш ло ся 
ах вот ных. Па куль бе ла ру ская мо ва не пач
не жыць афі цый ным дзяр жаў ным пуль сам 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь і не бу дзе на яе за
пат ра ба ва нас ці, то і не бу дзе ах вот ных яе 
вы ву чаць, асаб лі ва яш чэ паза ме жа мі.

vЯў ген ВА ПА

Гі сто рыя раз гор т ва ец ца ў... тэр міт ні ку. 
На пя рэ дад ні рэ ва лю цыі. А ка лі на ват і не, 
то на мя жы ха о су. Тэр міт нік гэ та су час ная 
дзяр жа ва. «Ча ла ве чая» дзяр жа ва. На пры
клад, Поль ш ча. Хоць гэ та і не аба вяз ко ва 
толь кі Поль ш ча. Яна мае свае ўпра вы і ўста
но вы. Зна хо дзяц ца там так са ма штось ці 
та кое як урад і гра ма дзя не, якія ма юць 
пра вы і аба вяз кі, ідэі і ўто піі. Ёсць там ба га
тыя і бед ныя, ар мія і ма ста цтва, а так са ма 
рэ лі гія, якой аб’ ек там пак ла нен ня з’яў ля ец
ца Най г лы бей шаяНай п лы цей шая Істо та. 
У рэш це рэшт, па мя та ем, што тэр мі ты жы
вуць пад зям лёй. Яны на ра джа юц ца прак
тыч на сля пы мі і па мі ра юць сля пы мі. Ня гле
дзя чы на гэ та, ка па юць пад зям лёй штось ці 
нак ш талт га ра доў і вё сак: ву лі цы, жы лыя 
ямы, яс лі і дзі ця чыя са ды, офі сыла бі рын ты, 
прад пры ем ствы хар чо вай пра мыс ло вас ці, 
ад да ле ныя выт вор чыя фер мы і ўсю цы ві лі
за цый ную ін ф раст рук ту ру. Га вор ка тут аб 
цы ві лі за цыі тэр мі таў (ку зу рак, на ся ко мых), 
не лю дзей. Так ёсць у рэ аль нас ці, хоць 
і больш у на шым уяў лен ні. Толь кі што на ша 
ўяў лен не вы яў ля ец ца ў ча ла ве чай фор
ме. У ад ва рот ным вы пад ку мы не ў ста не 
ўя віць са бе мно гіх све таў, якія су іс ну юць 
па ра лель на з на шым — зна ка мі та сар га ні
за ва ных пчо лы і аду хоў ле ных сла ноў. Та кім 
чы нам ма ля ва лі свет ба гоў ста ра жыт ныя 
грэ кі і рым ля не, пры да ю чы іх нес пас ціж най 
бо скас ці ча ла ве чыя ры сы. Так са ма ста ра
за павет ны Гос пад гне ва ец ца або шу кае 
пом сты, ра ду ец ца і, ра ду ю чы ся, ад пу скае 
лю дзям няш час ці. Так яго ма ля ва лі лю дзі 
ў мі ну лым. І ця пер. Гэ та зруб апо ве ду аб аб
ш чы не не зу сім уяў най. Аб тэр мі тах. Або аб 
лю дзях іна чай. Хто пра чы тае, сам асу дзіць. 
Мае ён за га ло вак: «Лек цыя пра фе са ра 
Mмаа». Пер шае вы дан не бы ло апуб лі ка ва
на ў 1953 г. Яе аў тар, не зас лу жа на за бы ты 
сён ня Стэ фан Тэ мер сон, аван гар д ны ма
стак, пісь мен нік, па эт, пуб лі цыст, рэ жы сёр 
і кам па зі тар, вы сту па ю чы ад ноль ка ва лёг ка 
на поль скай, фран цуз скай і ан г лій скай 
мо вах. Про ста ге ній. Па ляк па па хо джан ні 
і пе ра ка на нас ці. Але габ рэй. Спа ла ні за ва
ны ад па ка лен няў, усё ж — габ рэй. Так, 
не ад наз нач ная фі гу ра, і выш тур х ну тая 
з ка но ну на цы я наль най лі та ра ту ры. З гра
мад скай па мя ці... Які на род прыз на ец ца да 
сва іх пра ро каў — у лю бым вы мя рэн ні іх ве
лі чы?!. Возь мем, на пры клад, Ян ку Ку па лу, 
су зас на валь ні ка бе ла ру скай лі та ра тур най 
мо вы. На коль кі важ ны ён для ся рэд ня га бе
ла ру са? Які, да рэ чы, пра жы ва ю чы ў Бе ла

ру сі, га во рыць 
хут чэй за ўсё 
пару ску. Для 
аду ка ва на га 
— ве ра год на, 
ні чо га больш 
чым пом ні ка вая згад ка ў ру ска моў най эн
цык ла пе дыі. Для ся рэд ня га еда ка хле ба, 
які тур бу ец ца аб сва ім паў ся дзён ным жыц ці 
— амаль ні чо га. Ча ла ве чая па мяць не на
дзей ная. А па мяць гра мад стваў пак ру ча
стая, як зві лі ны ра кі Нар вы. Гэ та ад но сіц ца 
не толь кі да бе ла ру саў. Ад ча су, ка лі па лі
тыч ныя сі лы па ча лі ідэн ты фі ка ваць ся бе 
з ідэ а ло гі я мі, а ўла ды, якія з’яў ля юц ца пе ра
мож ны мі вы бар чы мі эма на цы я мі гэ тых ідэ а
ло гій, па ча лі на вяз ваць гра мад ствам сваю 
ўлас ную ідэю дзяр жа вы і на ро да, ніш то не 
з’яў ля ец ца бяс с п рэч ным. Гі сто рыя, па мяць, 
праў да... Ста лі па яў ляц ца но выя на цы я наль
ныя ге роі. У Поль ш чы ў апош ні час — «Вык
ля тыя». Тая ж тэн дэн цыя пры сут ні чае 
ў Еў ро пе, якая бы ла заў сё ды шмат моў най, 
але, па мен шай ме ры, гі ста рыч ны апо вед 
быў у яе большменш пас ля доў ным. Сён ня 
гэ тых апо ве даў больш чым на цы я наль ных 
моў...

У дзяр жа ве тэр мі таў ідэ а ла гіч нае пер
шын ство вя дуць на ву ка і ве ра ў пра грэс. 
Пе ра ва га іх няй цы ві лі за цыі ў па раў нан ні 
з цы ві лі за цы яй му ра шак — веч ных во ра
гаў тэр мі таў — бяс с п рэч ная. Пры нам сі 
для са міх тэр мі таў. Не ка жу чы ўжо пра 
тых бяс фор мен ных істот — лю дзей — якіх 
мар нае іс на ван не ся род ат рут ных га заў 
усю ды іс ных на па вер х ні зям лі (што так са ма 
свед чыць аб іх пры мі тыў нас ці) кі дае цень 
на тэр міт ні кі. Тым не менш, па гро за з іх бо
ку рэ аль ная, хоць і больш пе ра боль ша ная. 
Але гэ та тлу ма чыць та кі тры вож ны час для 
тэр мі таў. Іх гра мад ства па ку туе ад ва раж не
чы і эка на міч най ня роў нас ці. Край няя пра
ві ца аб ві на вач вае ў рэ ля ты віз ме сва іх па лі
тыч ных пра ціў ні каў. Бу ду чы ні цы ві лі за цыі 
тэр мі таў па гра жае дэ маг ра фіч ны ка лапс, 
та му што ка ра ле вама ці, якой ула да аб ме
жа ва ная да прад стаў ні чарэп ра дук тыў най 
фун к цыі — мае праб ле мы ў псі хіч ным зда
роўі і па ча ла ад к лад ваць яй кі не рэ гу ляр на. 
У той жа час па лі цыя арыш та ва ла 50 ма
макра бот ніц, што рас паў сюдж ва лі не бяс
печ ныя ідэі ся род на сель ні цтва. На шчас це, 
жыц цё звы чай ных тэр мі таў да лё кае ад вя лі
кіх ідэ а ло гій, кан ф лік таў і праб лем ула ды. 
Звы чай нае жыц цё на ся ко мых. Ці так са ма 
на ша жыц цё? vМі ра слаў ГРЫ КА

жыццё

У доў гай да ро зе заў сё ды ёсць час па ду
маць, па раз ва жаць, пра неш та ўспом ніць, 
а неш та зап ла на ваць. Ка лі едзеш адзін, 
доб ра па маў чаць, ка лі з сяб ра мі — па га ва
рыць пра мно гія рэ чы, пас п ра чац ца, па дзя
ліц ца ўба ча ным ад ра зу.

Паш час ці ла мне пра е хац ца ў мі ну лыя 
вы ход ныя амаль праз усю Бе ла русь — ад 
за ход ня га Грод на да Ма зы ра, што на паў
д нё вым ус хо дзе кра і ны. Ка лі ка заць пра 
ге аг ра фію па вод ле сён няш ня га ад мі ніст ра
цый на га па дзе лу — то праз Гро дзен скую, 
Брэс ц кую і Го мель скую воб лас ці, пе ра важ
на па зем лях Па лес ся. Пра е хаць амаль 
праз дзя ся так ра ён ных цэн т раў і мно ства 
ін шых, больш дроб ных па се ліш чаў. У на
шых су се дзяў за ўсход няй мя жой, як ве да
ма з лі та ра тур най кла сі кі, дзве праб ле мы: 
да ро гі і дур ні. У Бе ла ру сі да ро гі як раз доб
рыя, леп шыя чым у баль шы ні су меж ных 
дзяр жаў. А га лоў ныя дзве бя ды — так са ма 
дур ні і ўсход нія су се дзі. Кла сік на шай лі
та ра ту ры пі саў, што ўся бя да ад дур но га 
і кеп ска га на чаль ства. А на чаль ства гэ тае 
ўжо тры ста га доў — аль бо чу жын цы, аль
бо мяс цо выя ман кур ты. Гэ та асаб лі вая ка
тэ го рыя лю дзей — іх кі ра ван не скі ра ва на 
вы ключ на на за ха ван не сва ёй ула ды і на 
тое, каб не даць раз ві вац ца ін шым. А ка лі 
ня ма па лі тыч на га вы ба ру, ня ма эка на міч
най кан ку рэн цыі, ня ма спа бо ру ідэй — тол
ку не бу дзе. І так ва ўсіх сфе рах, і ў пры
ват нас ці ту ры стыч най, пра якую і хо чац ца 
па га ва рыць.

Пры яз джа еш, пры кла дам, у якіне будзь 
ай чын ны ту ры стыч ны цэнтр — і ці ка вых 
аб’ ек таў шмат, і му зеі ство ра ны, і на ват 
ука заль ні кі з’я ві лі ся. Але за хо чаш па а бе
даць — за хо дзіш у ад чы не ную ка вяр ню, 
а там ка жуць: „Мы то пра цу ем, але ў ку
ха ра сён ня вы ход ны”. Ад па вед на ў та кой 
уста но ве мо гуць толь кі на ліць ал ка го лю, 
а ўжо каб за ку сіць га ра чым — і ма рыць 
не да во дзіц ца. А што ра біць тым, хто не 
ўжы вае моц ных на по яў? Тыя, хто па да
рож ні чае па Бе ла ру сі, не раз су ты ка лі ся 
з та кой праб ле май. І ні чо га, што ня дзе ля, 
а ў цэн т ры ста іць не каль кі ту ры стыч ных 
аў то бу саў. А та му, што „всё вок руг кол хоз
ное”, а зна чыць, ні чыё. Бы лі б гэ тыя ка вяр

ні пры ват ныя — пра ца ва лі б пры пат рэ бе 
круг ла су тач на. Але не ту ды тое. Дзяр жа ва 
ўсё сцяг вае на ся бе, за мест та го, каб даць 
гас па дар чую воль насць прад п ры маль ным 
лю дзям, куль тур ніц кую воль насць твор
чым лю дзям, яна ле зе ўсю ды, на ват у тое, 
у чым зу сім не раз бі ра ец ца. Та му і вы ні кі 
та кія. І па куль бу дзе гэ та са вец кая сі стэ ма, 
раз віц цё бу дзе ме на ві та та кім: ка са бо кім, 
пе рак ру ча ным і няў к люд ным, ня гле дзя чы 
на ўсе за ха ды, ін ве сты цыі і на ма ган ні.

Ін шым пры кла дам — доб рая ідэя — бяз
ві за вая зо на ў ра ё не Аў гу стоў ска га ка на
ла. Ні бы та восьвось яна зап ра цуе. Але 
ўжо ў боч ку гэ та га мё ду, якога яш чэ ніх то 
не па каш та ваў, улі лі вя лі кую бу тэль ку дзёг
цю. Гас цям Бе ла ру сі, якія бу дуць на вед
ваць без ві зы ва ко лі цы Грод на, бу дуць вы
да ваць ад мыс ло выя паш пар ты ту ры стаў. 
Пры чым бу дуць гэ тыя ін фар ма цый ныя 
бук ле ты на ра сей скай, поль скай і ан г лій
скай мо вах. Мо ве ж ты туль най на цыі — бе
ла ру скай — і тут ня ма мес ца. Ка лі хтось ці 
ска жа, што гэ та зза та го, што бе ла ру ская 
мо ва ні бы та „не ка мер цый ная” сён ня — то 
гэ та хлус ня. Хут чэй за раз на зі ра ец ца 
ад ва рот ная тэн дэн цыя. Зна чыць спра ва 
ў ін шым — аль бо ў поў най пры мі тыў нас ці 
маз гоў рас п ра цоў ні каў пра ек та, аль бо ў іх 
свя до май ан ты бе ла ру скай па зі цыі.

А вось яш чэ дня мі прай ш ла ін фар ма
цыя, што рых ту ец ца но вы ўказ — за ба
ра ніць аг ра ся дзі бам пры маць больш 20 
ча ла век ра зам. Ці не аб сурд? Гэ та тое са
ма, што за ба ра ніць ча ла ве ку зап ра шаць 
у сваю ква тэ ру, ска жам больш 5 ча ла век. 
Ней кі чы ноў нік, які ні чо га ства раль на га за 
ўсё сваё бю рак ра тыч нае жыц цё не зра біў, 
бу дзе ўказ ваць дбай на му руп лі ва му гас
па да ру, якую коль касць лю дзей той мо жа 
на кар міць і пры няць на нач лег. За хо ча 
нех та пра вес ці на аг ра ся дзі бе ад зна чэн не 
юбі лею ці вя сель ную ве ча ры ну — то ўжо 
му сіць ура заць спіс за про ша ных гас цей.

А ту ры стыч ны па тэн цы ял у Бе ла ру сі 
вя ліз ны — пры род ны, ар хі тэк тур ны, па ляў
ні чы, ат рак цый ны. Зям ля пры го жая, тэ ры
то рыя вя лі кая, ды і лю дзей доб рых шмат. 
У да ро зе па знач най пра сто ры ўсё гэ та 
ба чыц ца і ад чу ва ец ца вы раз на. Але ж ка лі 
ў пры род най зо не за мест га тэ ляў, пар каў 
ад па чын ку і ка вяр няў бу ду юц ца шкод ныя 
прад пры ем ствы ці атам ная стан цыя, то 
ўвесь гэ ты па тэн цыя пой дзе пы лам.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ста ры на і су сед нія вё скі ўзнік лі на 
пуш чан скіх па ля нах. Прод кі мяс-
цо вых жы ха роў са мі рас чыс ці лі 
ў пуш чы мес цы для сель ска гас-
па дар чай вы твор час ці. Спа чат ку 
ся лі лі ся яны сю ды перш за ўсё, 
каб ахоў ваць Бе ла веж скую пуш чу 
і даг ля даць за пуш чан скім ле сам. 
Дзя ку ю чы ім Бе ла веж ская пуш-
ча за ха ва ла ся як са мы леп шы, 
пер ша быт ны лес у Еў ро пе. Пас ля 
Дру гой су свет най вай ны пер ша-
па чат ко ва ўся пуш ча ме ла ўвай-
с ці ў са стаў Са вец ка га Са ю за, 
але кан чат ко ва мя жа па дзя лі ла 
Бе ла веж скую пуш чу на дзве част-
кі. Жы ха ры па меж най Ста ры ны 
і су сед ніх вё сак ды іх гос ці 24 
ве рас ня пры бы лі ў Ста ры ну на 
бе ла ру скі фэст з цык ла «І тут жы-
вуць лю дзі», ар га ні за ва ны Му зе ем 
і ася род кам бе ла ру скай куль ту ры 
з Гай наў кі, у суп ра цы з Гмін ным 
ася род кам куль ту ры ў Ду бі чах-
Цар коў ных. Ста ра жы лы пры га да-
лі, што му зыч нае ме ра пры ем ства 
ла дзі ла ся ў Ста ры не вель мі даў но, 
а бе ла ру ска га фэ сту ў сва ёй вёс-
цы на ват не па мя та юць.

сто ку і за раз вяр та ец ца на баць каў ш чы ну. 
Ра зам з му жам бу дуе яна вя лі кі шы кар ны 
дом у род най вёс цы ка ля драў ля най ха ты 
Ры го ра Са е ві ча, яе баць кі.

— Апош няя му зыч ная ім п рэ за ў Ста ры
не ад бы ла ся з на го ды ад к рыц ця пом ні ка 
ах вя рам вай ны. Я не па мя таю, каб у на шай 
вёс цы ар га ні за ва ла ся бе ла ру скае ме ра
пры ем ства і та му мы так ча ка лі бе ла ру
ска га фэ сту, — ска за ла сол тыс Ста ры ны 
Га лі на Бо гун. — Ця пер нас тут ма ла, бо ма
ла дыя вы е ха лі. У гэ тай Ста ры не па ста ян на 
жы ве 9 асоб, а 2 асо бы па ста ян на пра жы
ва юць у дру гой Ста ры не. У Бо бін цы, што 
ка ля мя жы, жы ве 10 ча ла век, а ў Круг лым 
пра жы ва юць 3 асо бы. За раз не ве даю, 
коль кі асоб жы ве ў Гур ноў ш чы не, але іх 
там так са ма ням но га. На шы вё скі апус це лі, 
а тыя да мы, якія ку пі лі пры ез джыя, так са ма 
ў ха лод ны час пу сту юць. Іх улас ні кі пры яз
джа юць да нас ле там, дзе ля ад па чын ку.

Удзель ні кі фэ сту ме лі маг чы масць ку піць 
зда ро вае хар ча ван не і тка ныя на крос нах 
па ла ві кі.

— Пры бы так ад гас па да ран ня на по лі 
не вя лі кі і я ра шы ла ся сель ска гас па дар чыя 
пра дук ты пе ра раб ляць са ма стой на і пра
да ваць мяс цо вым і ту ры стам. Буль бу мы 
са дзім толь кі на свае пат рэ бы, бо дзі кі яе 
з’я да юць, — за я ві ла Ма рыя Са е віч з Ві лю
коў, якая на фэс це пра па на ва ла сыр і хлеб 
яе вы твор час ці.

— Мы ра зам з сол ты сам са Ста ры ны 
ўжо не каль кі га доў на ма га лі ся ар га ні за ваць 
у нас бе ла ру скі фэст. Сё ле та ўда ло ся 
ажыц ця віць на шу ма ру. Мы ха це лі, каб з бе
ла ру скі мі пес ня мі ка лек ты вы вы сту пі лі пад
час пры хад ско га свя та Ус пен ня Прас вя той 
Ба га ро дзі цы. Не ат ры ма ла ся, але мы ра ды, 
што бе ла ру скі фэст ад бы ва ец ца ця пер, 
— ска заў мяс цо вы рад ны з Гур ноў ш чы ны 
Вік тар Кэн дысь, ура джэ нец Круг ла га, які ня

Бел фэст у Бе ла веж скай пуш чы 
Па да ро зе ў Ста ры ну меў я на го ду за хап

ляц ца пры га жос цю Бе ла веж скай пуш чы. 
Ад нак сум на бы ло гля дзець на ма ла ды 
лес, які вы рас на па ля нах, дзе ра ней бы лі 
па лі, з та кой цяж кас цю ас во е ны ў мі ну лым 
для сель ска гас па дар чай пра дук цыі. За раз 
у Ста ры не і су сед ніх сё лах за ста лі ся жыць 
перш за ўсё ста рэй шыя лю дзі. Ім ужо не 
пад сі лу ап ра цоў ваць зям лю і зма гац ца 
з дзі ка мі. Та му част ка па лёў на пуш чан скіх 
па ля нах бы ла аб ле се на яе ўлас ні ка мі. 
Ста лі так са ма па яў ляц ца са ма сей кі на 
не ап ра цоў ва ных па лях і лу гах. Мяс цо вае 
на сель ні цтва ра ней пра ца ва ла ў пуш чы 
дры ва се ка мі і ляс ны мі даг ляд чы ка мі. Ка лі 
апош ні мі га да мі бы ла ўве дзе на стро гая ахо
ва пуш чы, а на тэ ры то рыі Дзяр жаў ных ля
соў паў ста ла мно га лан д шаф т ных за па вед
ні каў, пра цы ста ла ма ла. У вы ні ку ма ла дыя 
вы е ха лі за пра цай паза сваю гмі ну...

Пас ля вай ны ў шмат люд най та ды Ста
ры не па бу да ва на бы ла му ра ва ная шко ла
«ты ся ча год ка». Ка лі дзя цей ста ла менш, па
чат ко вая шко ла ў Ста ры не бы ла зак ры та. 
Школь ны бу ды нак кры ху пу ста ваў, а пас ля 
быў ён на ня ты пры ват ным улас ні кам для 
ту ры стыч ных мэт. Прый ш ло ся мне двой чы 
па бы ваць у бу дын ку бы лой шко лы ў Ста ры
не. Раз на Су стрэ чах «Зор кі», дру гі раз на 
ме ра пры ем стве для на стаў ні каў з Гай наў кі, 
ка лі ат рак цы ё нам бы ла пра гул ка ад школь
на га бу дын ка да гра ніч най па ла сы, дзе ста
яў гра ніч ны стоўб. За ім бы ла Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь, та ды ўжо не за леж ная дзяр жа ва, 
з на цы я наль ны мі сім ва ла мі: белчыр во на
бе лым сця гам і гер бам «Па го ня». Ад нак 
ідэя ту ры стыч на га вы ка ры стан ня школь на
га бу дын ка не ап раў да ла ся і быў ад чы не ны 
ў ім ася ро дак са цы яль най апе кі для са ста
рэ лых і асоб з аб ме жа ван ня мі, якія пат ра бу
юць па ста ян най апе кі. На сель ні кі ася род ка 
апе кі бы лі ад ны мі з пер шых, якія скла лі пуб
лі ку бел фэ сту «І тут жы вуць лю дзі».

— Я пра ца ва ла ў апя кун скім ася род ку. 
Та ды пра жы ва лі ў ім асо бы з ад да ле ных ад 
нас мяс цо вас цей Поль ш чы. Ад нак я чу ла, 
што па ся лі ла ся асо ба з Нар ваў скай гмі ны, 
— ска за ла Эмі лія Мі ха лоў ская з Гур ноў ш
чы ны, якая пры бы ла на бе ла ру скі фэст ра
зам са сва і мі дзет ка мі.

Да школь ні каў і вуч няў у Ста ры не і на ва
кол лі пра жы вае ма ла, але на фэст пры бы лі 
га рад скія ўну кі. Ка лі вы хад цы з вё сак вы е
ха лі за пра цай у Гай наў ку, Бе ла сток і ін шыя 
га ра ды, пу сту ю чыя ха ты ста лі куп ляць пры
ез джыя з Поль ш чы. Мяс цо выя пра да ва лі 
сваю баць каў ш чы ну вель мі тан на і гэ та 
бы ло да дат ко вым сты му лам для пры ез
джых, каб на быць ма ё масць у Ста ры не, 
Вой наў цы і ін шых су сед ніх вё сках. Ёсць так
са ма вы пад кі, ка лі вы хад цы вяр та юц ца на 
па ста ян нае жы хар ства ў свае баць каў скія 
ха ты, якія грун тоў на ра ман ту юць. Та кой 
асо бай з’яў ля ец ца, між ін шым, бе ла ру скі 
пісь мен нік Мі хась Ан д ра сюк, які з Гай наў кі 
вяр нуў ся ў род ную Вой наў ку. Ірэ на Бобр 
з Круг ла га мно га га доў пра жы ла ў Бе ла

даў на зма гаў ся за вяр тан не гэ тай вёс цы яе 
гі ста рыч най наз вы Круг лэ (за мест афі цый
на га Крон г лэ, аб чым пі саў я ня даў на).

Ін шай не да рэч нас цю з’яў ля ец ца наз ва 
«Wa pien na Try ba», якая ні бы та паў ста ла ад 
сло ва «вап на». Са праў ды, не па да лёк ад 
Ста ры ны пра хо дзіць тры ба, якая аба пі ра
ец ца аб па на дво рак сям’і Ва паў у Доў гім 
Бро дзе. Мяс цо выя жы ха ры на зы ва юць яе 
Ва па ва тры ба (Вапін трыб), па коль кі прод кі 
сям’і Ва паў зай ма лі ся ўтрым лі ван нем гэ тай 
тры бы ў на леж ным па рад ку, высякаю чы 
ку сты і дрэў цы на ёй. Ка ля Ста ры ны ёсць 
вё ска Гур ноў ш чы на, якую афі цый на наз
ва лі «Gór ny Gród», а ў Ду біц кай гмі не ёсць 
так са ма ін шыя вё скі і мес цы, якім вар та бы
ло б вяр нуць сап раў д ныя наз вы.

Бел фэст у Ста ры не ад бы ваў ся по бач 
вя лі кіх ста рых дрэў і бы ло га школь на га бу
дын ка. Ка лек ты вы вы сту па лі на спе цы яль
на пры ста са ва ным для вы сту паў пры чэ пе, 
які быў па стаў ле ны на за ас фаль та ва най 
пля цоў цы. Пуб лі ка ста я ла па абод вух ба ках 
да ро гі. Пра цаў ні кі Гай наў ска га бел му зея 
пра да ва лі на фэс це бе ла ру скія кніж кі, воп
рат ку з бе ла ру скі мі над пі са мі, на род нае 
ру ка дзел ле і кру жэл кі з бе ла ру скі мі пес ня
мі. На фэс це мож на бы ло ку піць так са ма 
су ве ні ры і ла сун кі.

— Тут так даў но ла дзі ла ся бе ла ру скае 
му зыч нае ме ра пры ем ства. Мяс цо вы муж
чы на на зваў сён няш ні дзень бе ла ру скім 
свя там для мяс цо ва га на сель ні цтва. Га лоў
ная ідэя на шых бел фэ стаў з цык ла «І тут 
жы вуць лю дзі» — ар га ні за ваць іх у вё сках, 
дзе даў но ла дзі ла ся бе ла ру скае ме ра пры
ем ства, а лю дзі ча ка юць вы сту паў з бе ла
ру скі мі пес ня мі. Мы фэ сты ла дзім у суп ра
цоў ні цтве з вой та мі і гмін ны мі ася род ка мі 
куль ту ры. Ча ста мяс цо выя ўла ды звяр та юц
ца да нас, так як бы ло ў вы пад ку Ста ры ны. 
Зда ра ец ца так са ма, што жы ха ры ней ка га 
ся ла не пас рэд на нас про сяць на ла дзіць 
у іх вёс цы фэст. Мы ў гэ тым го дзе фэ сты 
з цык ла «І тут жы вуць лю дзі» ар га ні за ва лі 
ў Ка ша лях, Мок рым, Ле шу ках, Кой лах, 
Ба ры саў цы і сён ня ў Ста ры не, — ска заў 
ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш 
Ці ха нюк.

Бел фэст у Ста ры не, як і мно гія ін шыя 
бе ла ру скія ме ра пры ем ствы, ла джа ныя Гай
наў скім бел му зе ем, уда ла вя ла Ма ры ё ля 
Гер манПет ру чук. Яна спя вае так са ма ў ка
лек ты ве «АртПро нар» з Нар вы, які зап рэ
зен та ваў ся ў кан цы фэ сту. Спа чат ку пе рад 
пуб лі кай вы сту пі лі гурт «Стру мок» і ка лек
тыў жан чын Гмін на га ася род ка куль ту ры, 
спор ту і рэк рэ а цыі ў Ду бі чах Цар коў ных, 
яко га ды рэк тар Іа лан та Со ха і ду біц кі войт 
Ля вон Ма ла шэў скі пры бы лі ў Ста ры ну. 
Пас ля ду біц кіх ка лек ты ваў вы сту пі лі гурт 
«Рэт ра Біт», які скла да юць му зы кан ты, што 
ў вась мі дзя ся тых га дах гра лі на вя ско вых 
за ба вах на Гай наў ш чы не, і ня даў на ство
ра ны гурт «Да від Шым чук Бэнд» — абод ва 
з Гай наў кі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Ма рыя Са е віч з Ві лю коў пра па на ва ла сыр і хлеб яе вы твор час ці

 Гурт «Рэт ра Біт» 
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— Я на пі са ла пес ню, уну чак на ву чыў мя не 
рэ па ваць, — ка жа Ган на Са доў ская, у міс
цы мя ша ю чы са лат. Ган дзя з Ва лілДва ра 
— май ст ры хаку хар ка. Вы ра бы яе рук 
і фан та зіі бя руць га лоў ныя пры зы на бе ла
ру скіх фэ стах у Га ра доц кай гмі не. Як у вер
шы ку «Ган дзя на ва ры ла»: Па куль пы заў на-
ва ры ла, та і вер шык сат ва ры ла. Ка лі ла ска, 
па ка шу туй ця, пад ня бен ня ра ска шуй ця. Ой, 
пы зу лі ад Га ну лі, з буль вы, мя са і цы бу лі! 
Два га ды та му на сла ву тай Сяб роў скай 
бя се дзе Ган дзі ны пы зы ў ку лі нар ным 
кон кур се апы ну лі ся на дру гім мес цы, 
а вер шык пра ме ра пры ем ства — на 
трэ цім. Як на дэ бю тан т ку — лепш чым вы
дат на. Па куль і ў «Ні ве» па ка жац ца вер шык 
Ган ны «Ко цік і лу жа», на пі са ны спе цы яль на 
для ма лых чы та чоў, па я вяц ца яе про стыя 
вер шы кі на поль скай і бе ла ру скай мо вах 
у ін тэр нэ це. На га ра доц кай мо ве — ад зна
чае Ган на. Як вер шык «Ча ла век»: Не той 
ча ла век е ба га ты, што пад не бо ўзно сіць ха-
ты і за ла тыя мая ша ты. Той ча ла век ба га ты, 
ка то ры мая сэр ца за ла тое, 
і Бог ні мі ная яго скром най 
ха ты! Пас ля Ган на ад наў
ляе пад пі ску на «Ні ву», якая 
заў ж ды бы ла ў іх няй ха це 
ў вёс цы Ва лі лы. Звы чай на, 
пы та ец ца ў лі ста но шы, як 
гэ та мож на най п рас цей 
зра біць, а ён і ро біць ёй пад
пі ску праз га ра доц кую пош
ту. «А што то лю дзі ка жуць, 
што пош та не хо ча пра ну ма
ра ваць га зет, як то ка лісь 
бы ло, што лі ста но ша ва лок 
па вё сках тор бу поў ную га
зет, ся род якіх што ты дзень 
бы ло бя рэ мя «Ніў». Хо чаш, 
то і пад пі шаш ся, і лі ста но
ша га зе ту пры вя зе на ват у та кую глуш, як 
на шы Ва лі лыДвор. О, пра чы та ла я ў «Ні
ве» пра Юр ку Ге ні ю ша. Я і не ве да ла, што 
мой лю бі мы дзі ця чы док тар, да яко га ва зі лі 
мя не ма лень кай, сын Ла ры сы Ге ні юш і та кі 
па эт!»

Ган дзя ў сва ёй вя лі кай кух ні ў «двор
скім» блё ку ад п раў ляе свае ку хар скія ча
рыма ры: і быц цам бы з ні чо га на та лер цы 
вы ра ста юць ка ля ро выя стра вы. Уві ха ец ца 
пад яе бо кам і ўнуч ка Мая, а по бач ся дзіць 
Ган дзін не ту тэй шы муж, але ж са мы свой
скі і род ны — ва сіль ко ва во кі Па велГен
рыкПётр, яко га знай ш ла аж на Ма зу рах.

— Ня ма больш на ша га хлоп ца, як мой 
Па вел. І ў цар к ве шлюб мы бра лі. Дбае пра 
мя не. Каб не ён, тром баф ле біт па кон чыў 
бы мя не. Па вел піль нуе мя не. Коль кі раз 
ме ла я ўко лы ў жы вот, коль кі таб ле так. 
Вя до ма, чым то па гра жае! — але больш ру
ха вай і зда ро вай па ры, як Ган дзя і Па вел, 
хі ба і не зной дзеш ва ўсёй гмі не. Глянь це, 
як «вык руч ва юць» на фэ стах у Бе ля ві чах, 
у Ба ры ку, на за ба ве ў Ва лі лахДва ры, на 
га ра доц кіх гмін ных да жын ках! Уз’ яд на ла іх 
так са ма па сія да тан ца і дос ціп. У апош ні 
час — уда лыя ўну ча ня ты, якія з го на рам ус
лаў ля юць проз віш ча Са доў скіх. Ад на з уну
чак — спар т с мен ка са сла ву тай на ўсю 
кра і ну дзя во чай збор най Га ра доц кай гмі ны 
ў ха кеі з клюш кай на тра ве. Мая тан цуе 
ў гмін ным ка лек ты ве, а Віць ка прэц ца на 

сцэ ну. Толь кі ў шко лу саб раў ся іс ці, а ўжо 
спя вае ра зам з «Пры ма ка мі», між ін шым 
пес ню «Ме сяц па не бе хо дзіць», чыс цень ка 
пабе ла ру ску.

— А я з пра ба бу ляй умею пасвой му га
ва рыць! — хва ліц ца хлап чын ка ды бя рэц ца 
ра біць фо ту дзе ду ма ім цяж кім рэ дак цый
ным фо та а па ра там. Ха ро шая фа таг ра фія: 
трап на ўла віў тую дзе да ву ва сіль ко васць 
ва чэй! — Баб ця, ска жы ма ёй ма ме, каб мя
не за пі са ла на бе ла ру скую мо ву, цё ця Мі ра 
ка жа, што тыя, што вы ву ча юць мо вы — ра
зум ней шыя!

Унуч ка Мая так са ма ха дзі ла на бе ла ру
скую мо ву.

— Я вель мі здзі ві ла ся, што дач ка яе вы
пі са ла з уро каў бе ла ру скай мо вы. Жы вуць 
у Га рад ку. Быц цам бы Мая мае што раз 
больш за нят каў у шко ле і тыя тан цы ў тан
ца валь ным ка лек ты ве, і ўжо ў яе ня ма ча су 
на бе ла ру скую мо ву.

Мая аб хоп лі вае паў пол сваю ма ла дую 
ма му з фі я ле та вым іра ке зам: «Ма ма, за пі

шы мя не зноў на бе ла ру скую мо ву, я маю 
час каб яе вы ву чаць!». Зда ец ца, для Ма і
най ма мы тая пра га не зда ец ца быць сур’ ёз
най: «Ма ла то дзе цям хо чац ца роз ных фо
ку саў!». А дзяў чын ка аж га рыць і паг ля дае 
на ба бу лю. А Віць ка пад скок вае да ма мы 
з дру го га бо ку і шчыль на яе пры ту ляе: і ён 
хо ча! І ён вы ву чыць і поль скую, і бе ла ру
скую, і ан г лій скую! Так як хут ка ас во іў не ты
по вы фо та а па рат і сам на Юцю бе вы ву чыў 
пес ню «Пры ма коў» пра ка хан не і мо жа яе 
вы кон ваць на га ла сы, цяг нуць ме ло дыю як 
па ні Ба гу ся, і на Юр каў лад! А як спрыт на 
тры мае мік ра фон! Про ста, пра фе сі я нал 
у свае шэсць га доў!

Ба бу ля Ган дзя так са ма і пра ка хан не пі
ша, спраў на, ме ла дыч на. І з гу ма рам. Віць
ка га тоў за спя ваць ба бу лі ну пес ню, у якой 
ня ма яш чэ ме ло дыі, але но ты са мі склад ва
юц ца: Вось «Два ду боч кі». Вы рас лі ў по лі 
зя лё ны ду боч кі. Пад ду ба мі раз маў ля лі два 
га лу боч кі. Пер шы га лу бо чак — сі ня во кі 
Ва ня, дру гі ду бо чак — чар наб ро ва Маня. 
Раз маў ля лі пра лю боў, пра сваё ка хан ня, 
пра ся дзе лі пад ду ба мі да бе ла га ран ня. 
Што са мною бу дзя, — пла ча мі ла Ма ня, 
— баць ка з ха ты пра жа не, ра туй мя не, 
Ва ня... Ва ня ўсміх нуў ся, уверх пад кі нуў 
шап ку. — Ні плач, Ма ня, пой дзем у ха ту, 
вып’ ем з баць кам цьвяр т ку. Ва ня ўзяў Сця-
па на, ідуць у сва ты. Баць ка на па ро зі крык-
нуў: — Вы ку ды? — Баць ка мі лы, да ра гі 

— у сва ты да Ма ню лі. Мы 
з Ма ню ляй пад ду ба мі на-
ра бі лі гу лі-гу лі. Не шка дуй 
мне, доб ры баць ка, сва ёй 
род най доч кі. Бу дуць уну кі 
зда ра вень кі як у по лі ду-
боч кі! 

Ган дзя чы тае верш, 
уну чак цэ лы аж ва ру шыц
ца, а мужпа ляк, зда ец ца, 
спі вае сло вы з жон чы ных 
вус наў. Чуе сваю Ган дзю! 
Ра зу мее верш. Ха ця пра 
ней кую лі та ра ту ру бы лыя 
«пэ ге э раў цы» дыс пут 
не вя дуць. Але лю дзям 
па да ба ец ца, як Ган дзя ад
важ на ўско чыць на сцэ ну, 
за е хаў шы з фа со нам на 
ма та цык ле. Ска жа і ней кі 
вер шык паполь ску, дзе ля 
саб ра най кам па ніі, але і на 
род най мо ве ска жа верш. 
Ад та го рэ пу пра Ары гі наль
ную Ган куРыф ма ван ку 
гле да чы про ста па ко цяц ца 
на лаў кі ам фі тэ ат ра. Ці то 

на хут кую ру ку скла дзе на га з до шак у Ва лі
лахДва ры, ці ў Га рад ку над ва дас хо віш чам 
больш шы коў ным.

— Ад важ ная на ша Ган дзя! — ка жуць 
жан чы ны з гру пы «Але Баб кі», дзе рэй вя
дуць дзяў ча ты са Слу чан кі. І яны зас пя ва
юць, і спя куць та кое смач нае, што про ста 
«не ба ў гем бі», і зап ра па ну юць гас цям, 
доб ра пры гэ тым са мі гу ля ю чы. І да га дзіць 
сма ку трэ ба ўмець, і для ду шы штось ці 
зап ра па на ваць: Я ка пу сты на ва ры ла, 
заск ва ры ла са лам. Му жы ка кар мі ці бу ду, 
бо з ра бо ты прый дзе за раз. Вель мі ён 
пра цуе цяж ка, вар ты су пу ён з зас маж кай. 
З буль вай ка пу сты яму да вай! Мой му жык 
— не гуль тай. Вось та бе і га лоў ка ка пу сты. 
І мая ж га лоў ка — ня пу ста: па куль ка пу ста 
буль ка та ла, Ган дзя яш чэ і вер шык скла ла. 

 — Ну, мой фа цэт про ста за е фай ны! 
На ўсе на шы вё скі. І на шы вё скі так са ма 
вель мі ці ка выя, жы вуць тут доб рыя лю дзі. 
На пі са ла я так са ма пра сваю вё ску Ва лі лы, 
ад куль я ро дам. Пра чы таў шы ўспа мі ны Ірэ

ны Ма ты сюк, най ш лі і на мя не 
ўспа мі ны пра сваю шко лу 
ў Ва лі лах. Сем га доў я ха дзі ла 
ў гэ тую шко лу, ужо вось мы 
клас кан ча ла ў га ра доц кай 
збор най гмін най шко ле, дзе 
вы ха ва це лем быў не за быў ны 
Па вел Кан д ру сік, свя той ужо 
па мя ці. Не за бу ду яго слоў: 
«Гра ма дзян ка Та ра сэ віч, 
устань і па ды дзі да дош кі». 
Пан Кан д ру сік быў су ро вы, 
але за сва ім кла сам пай шоў 
бы і ў агонь. А мая аду ка цыя 
па ча ла ся так. Ад ной чы да нас 
да ха ты прый ш ла на стаў ні ца 
Ма рыя Ва ра бей і спы та ла ся: 
«Аня, ці ты хо чаш ужо іс ці 

ў шко лу?». Ус це ша ная, ска за ла, што так. 
Дык за га да ла па ска каць на ска кал цы 
дзе сяць ра зоў, па лі чыць на паль чы ках да 
дзе ся ці і за спя ваць ней кую пес ню. Вось 
та кі быў у мя не пер шы эк за мен. Мі ла 
ўспа мі наю сваю аду ка цыю ў на шай шко
ле, сяб роў, на стаў ні каў. Бы ла я «зу хам», 
гар цэ рам, пры ма ла ўдзел у школь ных 
прад стаў лен нях, спя ва ла пес ні, дэ кла
ма ва ла вер шы... Бу ды нак на шай шко лы 
ця пер у вель мі доб рых ру ках — сла ву та га 
ма ста ка Лё ні ка Та ра сэ ві ча. Не ве даю, ці 
ў нас ёсць су поль ныя прод кі, ха ця ў нас 
та кое ж проз віш ча. Лё ні ка па мя таю яш чэ 
з юнац кіх га доў, ка лі мы пад скок ва лі на 
пер шых за ба вах, а Лё нік іг раў та ды на ней
кім ін ст ру мен це, зда ец ца, ці не на буб нах! 
Це шыць мя не тое, што ўца леў бу ды нак 
на шай шко лы. На ша шко ла мае ў са бе 
ду шу, гэ тую ду шу і доб рую энер гію па кі ну
лі там Ян Сян ке віч, ды рэк тар, на стаў ні кі 
і вуч ні. Асо бы, якія вый ш лі з на шай шко лы, 
зай ш лі вы со ка ся род лю дзей. Між ін шым, 
ву чы лі ся там юрыст Сяр гей Шэ рэ ме та, Ма
рыя Мя леш ка ў дзя во цтве Дзя ні сік — вя до
мая ма стач ка, ін жы нербу даў нік Мі ра слаў 
Тра хім чык, на стаў ні ца Ан на Ва ра бей... Трэ
ба ўспа мі наць бы лое, піль на ваць, каб не 
сцер лі ся сля ды. Мож на гэ та ра біць так са
ма ў вер ша ва ным сло ве, хто як умее. І каб 
мо ва не пра па ла, не за бы ла ся...

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

Ары гі наль ная 

Ган дзя
Юбі лей гур т ка 
7 каст рыч ні ка гэ та га го да гай наў скі 

па вя то вы гур ток Поль ска га са ю за не ві-
ду чых (ПСН) свят ка ваў 65-год дзе свай-
го іс на ван ня. Ад на ча со ва не ві ду чыя 
свят ка ва лі і тра ды цый ны Дзень бе лай 
па лач кі (кож ны год свят ку юць яго во-
сен ню). Ме ра пры ем ства вя ла стар шы-
ня праў лен ня гур т ка Алі цыя Пліс.

Пра мі ну лыя га ды дзей нас ці гур т ка 
ПСН на Гай наў ш чы не рас па вёў Януш 
Пух, на мес нік стар шы ні праў лен ня гур-
т ка. Ён звя за ны з гэ тай ар га ні за цы яй 25 
га доў. Шмат га доў кі ра ваў ёю. Апо вед 
быў спа лу ча ны з ад на ча со вым па ка-
зам здым каў, зроб ле ных пры роз ных 
на го дах шмат га доў та му і сё ле та. Мно-
га фо таз дым каў бы ло зроб ле ных, між 
ін шым, пад час кра яз наў чых эк скур сій, 
спар тыў ных спа бор ні цтваў для сла ба ві-
ду чых, лет ніх пік ні каў.

У су вя зі з юбі ле ем гур т ка не ві ду чых 
гай наў скія дзе я чы ПСН бы лі ўзна га ро-
джа ны па чэс ны мі знач ка мі ПСН: Мі ка-
лай Ян коў скі — за ла тым і Зі на Смык 
— брон за вым. Па чэс ныя знач кі «Пры я-
цель не ві ду чых» ат ры ма лі Ан д рэй Скеп-
ка — на мес нік бур га міст ра Гай наў кі, Мі-
ра слаў Ра ма нюк — ста ра ста Гай наў ска-
га па ве та і Ла каль ны дом са ма да па мо гі 
(ра ней шы Па вя то вы цэнтр пад трым кі) 
у Гай наў цы.

Пас ля афі цый най част кі ме ра пры ем-
ства ад бы ла ся ма стац кая част ка ў вы-
ка нан ні сла ба ві ду чых: ма ла дой дзяў-
чы ны з му зыч ным та лен там Юлі ты Кіч-
кай ла ды жан чын Зі ны Троц і Да ро ты 
Кру лі коў скай, якія спя ва лі пры го жыя 
мі ла гуч ныя ру скія, бе ла ру скія і поль-
скія пес ні.

На за кан чэн не су стрэ чы не ві ду чых 
быў пад рых та ва ны са лод кі па ча сту нак 
для ўсіх пры сут ных. Ме ра пры ем ства 
прай ш ло ў цёп лай, сар дэч най і мі лай 
ат мас фе ры. Бы ло мно га най леп шых зы-
чан няў выт рым кі ў пе ра а доль ван ні ўся-
ля кіх ня год і цяж кас цей, зда роўя і ўдач 
для не ві ду чых ад прад стаў ні коў па вя то-
вых і га рад скіх улад.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

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

се раз гор т вае ўсе ба ко вую куль тур ную 
дзей насць, па чаў шы з круж коў за ці каў-
лен няў для дзе так і мо ла дзі, а за кон чыў-
шы на ар га ні за ван ні вы ста вак, аў тар скіх 
су стрэчах з ці ка вы мі твор ца мі і агуль-
на да ступ ных куль тур ных ме ра пры ем-
ствах для ла каль най гра мад скас ці. Да 
ці ка вей шых пра ек таў, рэ а лі за ва ных 
у рам ках Пад ляш ска га па мо ста куль ту-
ры, мож на за лі чыць «На ша ма лое тэ ле-
ба чан не» — май стар-кла сы па жур на-
лі сты цы, рэ пар цёр стве, гу ку, ман та жу 
і аб с лу гоў ван ні фо та ка ме ры. У за нят ках 
удзель ні ча юць вуч ні Па чат ко вай шко-
лы. У ве рас ні, на пры клад, у май стар-кла-
сах удзель ні ча ла рэ жы сёр да ку мен таль-
ных філь маў Бэ а та Хы жы-Чал пін ская. Ад 
20 да 22 ве рас ня Гмін ны цэнтр куль ту ры 
гас ця ваў гру пу з 18 дзе так з аб ме жа ван-
ня мі (ра зам з апе ку на мі) з Мін ска-Ма за-
вец ка га. Гос ці ўдзель ні ча лі ў су поль ных 
май стар-кла сах па вы ра бах з лям цу, са-
ло мап ля цен ні і вы кон ван ні кве так з тон-
кай па пе ры. Па гля дзе лі вы ступ дзі ця ча-
ма ла дзёж на га ка лек ты ву «Гі лоч ка». Апе-
ку ны дзя цей-ін ва лі даў вы ка за лі гас па да-
рам па дзя ку за сар дэч ны пры ём.

24 ве рас ня бы ла ар га ні за ва на «Буль бя-
ная су бо та», ты дзень ра ней, 18 ве рас ня, 
ГАК быў су ар га ні за та рам бе ла ру ска га на-
род на га фэ сту, а 1 каст рыч ні ка — ме ра-
пры ем ства «Джэ рэ ла — ук ра ін скія тра-
ды цыі і тран с фар ма цыі». У рам ках пра-
ек та Ака дэ міі тра ды цыі па спя хо ва зняў 
тры ві дэ а стуж кі «Зні ка ю чыя ра мё ствы», 
пры све ча ныя тка цтву, са ло ма пля цен ню 
і ган чар ству. Уні каль ныя філь мы мож на 
па гля дзець на пар та ле ГАК Ча ром ха на 
You To u be. Гэ та не ка то рыя з ці ка вей шых 
форм дзей нас ці Ча ром хаў ска га ася род-
ка куль ту ры.                                                (ус)
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Не кам фор т на аг ля да ец ца 
тэ атр у кі но. Пе ра ка на лі ся 
аб гэ тым гос ці апош ня га 
ме ра пры ем ства, зла джа-
на га ў рам ках сё лет ня га 
Тэ ат раль на га фе сты ва лю 
«Одэ». Мо ва пра ві дэ а за піс 
спек так ля Брэс ц ка га ака дэ-
міч на га тэ ат ра дра мы «Дзя-
ды. Брэс ц кая крэ пасць» ад 
8-10 ве рас ня 2015 го да.

Не пра кам форт гле да ча 
тут ідзе, а пра вы са ка род-
ныя мэ ты. Гэ ты сво е а саб лі-
вы ма стац кі эк с пе ры мент 
уз нік з пат рэ бы за ха ван ня 
бе ла ру ска га пе ра кла ду вя лі-
ка га тво ра Ада ма Міц ке ві ча 
і не цэн зу ра ва ных тэк ста вых 
да ба вак да тыч ных су час нас-
ці аў тар ства Пат ры цыі Да ло-
вы.

— Ці ка ва, які мі бы лі б сён няш нія за га
во ры (гус ла), хто быў бы іх ге ро ем, — за
дум ва ец ца рэ жы сёр спек так ля Па вел 
Па сі ні.

Серж Мін ске віч і Сяр гей Ка ва лёў 
шэсць га доў пе рак ла да лі тэкст. Не ма лы 
ку сок жыц ця, та му і вы нік іх пра цы мож
на наз ваць жыц цё вым. Ак цё ры Брэс ц
ка га ака дэ міч на га тэ ат ра дра мы ду ма лі, 
што гле да чам, пе ра важ на ру ска моў ным, 
бу дзе ён нез ра зу ме лым. Ім са мім прый
ш ло ся вы ву чаць на гэ тым спек так лі 
сваю мо ву. Ця пер га на рац ца. «Цём на 
лю дзі, глу ха лю дзі, штось ці бу дзе, штось
ці бу дзе». Гэ та вяр тан не да па чу та га 
яш чэ Міц ке ві чам ары гі на лу. Тран со вая 
рыт мі ка і фа не тыч ная кам па зі цыя гэ тай 
фра зы — скла до вай дру гой час ці «Дзя
доў», за вяр ша ю чай «Дзя ды. Брэс ц кую 
крэ пасць», ра заг ра вае ак цё раў, быц цам 
фут ба лі стаў пе рад фі наль ным мат чам. 
Яна вы дат на су іс нуе з вы ка ры ста най 
у спек так лі так ха рак тэр най пра ва слаў
най цар к ве на ўсхо дзе юра дзі вас цю.

— За га во ры гэ та ру ха ю чая сі ла ўсіх 
ча стак «Дзя доў», — га во рыць рэ жы сёр 
спек так ля, — усе спра вы ім к нуц ца да 
спра вяд лі ва га за вяр шэн ня і трэ ба ім у гэ
тым да па маг чы.

У ро лі гас па да ра ды ску сіі пас ля дэ ман
ст ра цыі філь ма вы сту піў доб ра вя до мы 
чы та чам «Ні вы» Ма цей Ха ла доў скі. По

Дзя ды. 

бач з ім на сцэ не бе ла стоц ка га кі на тэ ат
ра «Фо рум» за се лі дра ма тург Пат ры цыя 
Да ло вы, рэ жы сёр і му зы ка Па вел Па сі ні 
і ка ар ды на тар Ма ры на Да шук.

Раз мо ва вя ла ся, у ас ноў ным, ва кол 
вель мі сён ня па пу ляр най тэ мы са цы яль
най па мя ці.

Ства раль ні кі спек так ля ха ва юць ці 
ўваск ра ша юць гра мад скую па мяць?

Па вел Па сі ні:
— Перш за ўсё мы ста ра лі ся зра біць 

тое, што ро біць Міц ке віч, а ме на ві та 
па ста віць да лей шы лёс гра мад ства ў за
леж насць ад вы ра шэн ня спра вы з па
мяц цю. Саб ра ныя ў ма гіль най кап лі цы 
ад да юць сваё це ла ней кім га ла сам. Га
ла сам па мер лых, якіх спра вы за ста лі ся 
ня вы ка за ны мі. Пры тым гэ тая праб ле ма 
ты чыц ца жы вых і ім яе вы ра шаць. Па паў
шы ўпер шы ню ў Брэс ц кую крэ пасць, 
мы вы пад ко ва ака за лі ся ў за ба ро не ным 
па мяш кан ні, за поў не ным без ліч чу ку скоў 
ма цэ ваў. Да ве да лі ся так са ма, што ў час 
лік ві да цыі брэс ц ка га ге та на пра ця гу ад
на го тыд ня на сель ні цтва го ра да ска ра ці
ла ся на цэ лых двац цаць ты сяч ча ла век. 
Зям ля, якой за сы па лі лю дзей, ру ха ла ся 
яш чэ не каль кі дзён. Гэ та там ся дзіць. 
Пра гэ та не га во рыц ца. Мы па він ны ад
даць сваё це ла гэ тым га ла сам, да зво ліць 
ім вы ка зац ца.

Гэ ты спек такль мог уз нік нуць у роз
ных мес цах, так як па мяць не бы вае па
лі тыч най, яна заў сё ды ін ды ві ду аль ная.

— Гі сто рыі ма іх су раз моў цаў не ля
жаць на па вер х ні, але ка лі да іх дак ра
нуц ца, яны за раз зпад гэ тай па вер х ні 
вы ла зяць, — ка жа Пат ры цыя Да ло вы. 
— Гэ тыя гі сто рыі ціс ну лі ся ім у вус ны. 
Да стат ко ва бы ло толь кі за ха цець выс лу
хаць. Каб па ха ваць, най перш трэ ба ад ка
паць. Ка лі мы не пе рап ра цу ем па мя ці, ка
лі гэ тыя гі сто рыі не вы я вяц ца, ні ко лі іх не 
па ха ва ем. На гэ тым па бу да ва ны так са ма 
сам аб рад бе ла ру скіх дзя доў.

Па вел Па сі ні:
— Пер с пек ты ва спек так ля зу сім 

не па лі тыч ная, ха ця спек такль, як і са мі 
«Дзя ды» — па лі тыч ны. Не вя до ма хто мы 
ў гэ тай раз да чы, ніх то з нас да кан ца 
не ве дае хто ён: па ляк, жыд, бе ла рус, 
ук ра і нец? Вы ра шае тут не толь кі су вязь 
кры ві, але і тое, хто ка му да па мог, вы ра
та ваў ці паш ко дзіў. На шы гі сто рыі зблы
та ныя і ў кож ным з нас ёсць маг чы масць, 
каб быць кімне будзь. Так скла ла ся, што 
ця пер ся джу тут і га ва ру паполь ску, 
а не, для прык ла ду, пара сей ску. Нам не
аб ход на рых та ваць гэ тую пра сто ру і вы

ра шаць спра вы з ду ша мі, та му што яны 
нас на вед ва юць, не да юць нам спа кою. 
Ка лі мы іх не вы ра шым, вер нуц ца ў на
ступ ных па ка лен нях і нех та зро біць са бе 
з гэ та га зброй ны чын.

Пра пуб лі ку
— Ня гле дзя чы на цэн зу ру з бо ку ад

мі ніст ра цыі тэ ат ра, лю дзі пры ня лі гэ ты 
спек такль вы дат на, — га во рыць ка ар ды
на тар Ма ры на Да шук.

— Дзя ку ю чы «Дзя дам» у адзі ным дра
ма тыч ным тэ ат ры Брэ ста з’я ві лі ся но выя 
гле да чы, — да дае Па вел Па сі ні. — Яны 
зас во і лі пра сто ру тэ ат ра, наз ва лі яе сва
ёй, за ха це лі ту ды вяр нуц ца. Ёсць та кія, 
якія не пра пус ці лі ні вод на га на ша га спек
так ля.

— Ча му вы за ха це лі рас па вес ці пра 
праб ле му ап ра ца ван ня па мя ці мо вай 
«Дзя доў», пры тым да стат ко ва ад лег лай 
ад мо вы Міц ке ві ча ва га ары гі на ла? — пы
тае вык лі ка ная да мік ра фо на Ка та жы на 
Са віц каМя жын ска.

— Пе ра ста вак тут няш мат, — заў ва
жае Па вел Па сі ні. — Ад на з іх гэ та сап
раў д ная гі сто рыя, з якой бя руць свой 
па ча так Міц ке ві ча вы «Дзя ды». Яна па каз
вае, што та кое поль скі ці бе ла ру скі лёс. 
У Кей да нах ксёндзды рэк тар гім на зіі вы
ра шыў рас п ра віц ца з аў та рам над пі саў 
«Кан стан цін, на ша ру ка ця бе да сяг не», 
якія з ней ка га ча су па яў ля юц ца на школь
ных сце нах. У су вя зі з гэ тым пак лі каў 
са ма га леп ша га след ча га На ва сіль ца ва. 
Вы я ві ла ся, што аў та рам над пі саў з’яў ля
ец ца сын ксян дза. Баць ку з сы нам сас ла
лі на ка тар гу ў Сі бір.

На дум ку на ву ко вай дас лед чы цы аб ра
ду дзя доў док тар Гра жы ны Ха ры та нюк
Мі хей, дзя ды як аб рад раў наз нач ныя 
з дзя да міпа мяц цю. Гэ та ты чыц ца па мя ці 
пра сям’ю, бліз кіх, гі ста рыч най па мя ці. 
Не вы пад ко ва ў спек так лі па я ві ла ся Брэс
ц кая крэ пасць. Але па цяр пеў кож ны бе
ла ру скі го рад. Ніх то не пы тае ча му. Ча му 
за бі лі гэ та га, а не ін ша га, ча му спа лі лі 
гэ тую, а не ін шую вё ску. Ад ка зу ні ко лі не 
да ве да ем ся. За ста лі ся толь кі фак ты, якія 
мо жам ус п ры няць.

Спек такль з’яў ля ец ца су мес ным пра
ек там Ін сты ту та Ада ма Міц ке ві ча, сай та 
CUL TU RE.PL, Брэс ц ка га ака дэ міч на га 
тэ ат ра дра мы, ін тэр нэттэ ат ра «neT
 T he at re» і Аб’ яд нан ня ар ты стаў «Bli ski 
Wschód». Уз нік пры пад т рым цы Поль ска
га ін сты ту та ў Мін ску.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Брэс ц кая крэ пасць

Зле ва: Ма ры на Да шук, Ма цей Ха ла доў скі, 
Па вел Па сі ні і Пат ры цыя Да ло вы

«Ва сі лёч кі» 
— жы вуць...

Хор пес ні і тан ца «Ва сі лёч кі» куль тур-
ны се зон 2016 г. пе ра жыў пра ца ві та, — 
у ча стых рэ пе ты цы ях і вы ступ лен нях. 
Мно га раз па каз ва лі сцэн кі з аб ра да мі. 
Са мы мі ма са вы мі куль тур ны мі ме рап-
ры ем ства мі, у якіх пры ма лі ўдзел, бы лі 
«Сяб роў ская бя се да» ў Га рад ку і «Ку пал-
ле» ў Бе ла ве жы. Ра дас на пра во дзі лі час 
і на сцэ не, і ся род пуб лі кі.

1 каст рыч ні ка хор «Ва сі лёч кі» меў 
го нар па зап ра шэн ні Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па бы ваць на ўра чы стас ці-ме ра-
пры ем стве «Ма ла досць ду шы» з на го-
ды Дня ста лых лю дзей у Коб ры не. Гэ ты 
го рад — паб ра цім Бель ску, та му хор 
па ехаў у гос ці пад кры лом спа да ры ні 
ды рэк тар кі Бель ска га до ма куль ту ры 
Мал га жа ты Біль-Яру зель скай. Пры 
су стрэ чы ў аг ром ні стым Па ла цы куль-
ту ры Коб ры на з на чаль ні цай ад дзе ла 
ідэ а ла гіч най пра цы, куль ту ры і па спра-
вах мо ла дзі Коб рын ска га рай вы кан ка-
ма На дзе яй Жук і ды рэк тар кай Па ла ца 
Ва лян ці най Па ка люк — з бо ку гля нуць 
— суст рэ лі ся тры ся стры. Свя та па ча ло-
ся з уру чэн ня ўзна га род зас лу жа ным 
ста лым лю дзям. Вя лі кую да іх па дзя ку 
і па ша ну бы ло чу ваць і ві даць. Хор пры-
ві таў пуб лі ку хле бам і сол лю ды та кой 
жа пес няй. Пуб лі ка ў за ле нас ача ра ва-
ла, больш за паў ты ся чы мес цаў бы ло 
за ня тых, ча го мы даў но не ба чы лі! Кож-
ны вы ка на ны ну мар за ла пад хоп лі ва ла 
бур ны мі ап ла дыс мен та мі, на ват сто я чы 
— гэ та хва люе, але і аба вяз вае ад даць 
ад ся бе ўсё, што мо жам. У пра гра ме 
бы лі не толь кі бе ла ру скія, але і ру скія, 
поль скія, ук ра ін скія і яў рэй скія пес ні. 
У та кім цёп лым і шчы рым ду ху дзе вя но-
ста хві лін пра ля це лі хут ка. Да лей гу ча лі 
ба га тыя сло вы па дзя кі, бы лі па да рун кі, 
тан цы пад ду ха вы ар кестр, ну і сы тая вя-
чэ ра. «Ва сі лёч кі» зна ё мі лі ся з чле на мі 
хо ру, людзь мі ста ла га ўзро сту, якія на 
пра фе сій ным уз роў ні цу доў на вы кон ва-
лі пес ні. І так бы ла маг чы масць на но ва 
ўба чыць ма ла досць ду шы бе ла ру саў 
ста ла га ўзро сту.

Та кая су стрэ ча не ад бы ла ся б без та-
ле на ві тых, пра ца ві тых, доб рых лю дзей 
— ды ры жо раў спа дар ства Мі ка лая 
і Люд мі лы Фа дзі ных з Грод на.

З па ва гай і па дзя кай для ўсіх — член 
хо ру «Ва сі лёч кі»

Ула дзі мір ВЕ СЯ ЛОЎ СКІ

Сон ца на ды ва не
У Гай наў скім до ме куль ту ры ад к ры лі 

вы стаў ку 20 ма стац кіх тка нін ча тыр нац-
ца ці ткал ляў з Гай наў ска га па ве та. У гэ-
ты раз вя ду чай тэ май бы ло СОН ЦА. Со-
неч ны воб раз, яго эк с п рэ сію і ко ле ры 
трэ ба бы ло як най больш уме ла ўклас ці 
ў спля цен не ні так га бе ле на або ды ва-
на. Ня лёг кая бы ла гэ та за да ча. Во пыт-
ныя тка чы хі прыс вя ці лі на гэ та мно га 
ча су. Спат рэ бі ла ся ім ад па вед ная пра-
жа ў роз ных ко ле рах і ад цен нях. Але ж 
не дар ма пап ра ца ва лі. Эфек ты іх на ма-
ган няў ві даць на ад мыс ло вай вы ста ве.

На эк с па зі цыю тра пі лі пра цы Іа лан-
ты Ан тоў скай, Га лі ны Ца гел ка, Яні ны 
Цва лін скай, Люд мі лы Які мюк, Зі на і ды 
Якуць, Да ну ты Ка лі ноў скай, Мал га жа ты 
Краў чык, Мар ты ны Ку хар скай, Ан ны Ле-
а нюк, Лі дзіі На за рук, Ні ны Ажа хоў скай, 
Да ро ты Се нюць, Га лі ны Сло вік-Кен дысь 
і Ліл лі Жох.

Вы стаў ку га бе ле наў і ды ва ноў у ГДК 
мож на аг ле дзець да кан ца каст рыч ні ка 
гэ та га го да. Ар га ні за та ры зап ра ша юць.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 42-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 23 кастрычніка 2016 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Хто бяз гуч на мяк ка хо дзіць,
Хто без рук па ве кі зво дзіць?
Не ві даць яго ні дзе,
А на ло жак спаць кла дзе.
С..
  

(У.Мац ве ен ка)

    
Мі ра ЛУК ША

Ад каз на за гад ку № 39: мядз ведзь.
Уз на га ро ду, нак лей кі, вый г ра ла Вік то рыя 

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

Глог
Ці ў куст, ці ў дрэ ва ўзрас це,
да трох сот га доў да жы ве.
Праз пят нац цаць га доў зац ві це,
кар мі на вым лі стом апа дзе.
Яб лыч ка па доб ным пла дом
зда роўе пры ня се ў наш дом.
Тваё сэр ца як звон бу дзе біць,
ка лі з гло гу ля кар ствы па піць,
са смач ных, соп кіх і соч ных пла доў.
З гло гам пра жы веш сто га доў!
Ды за дзень — шклян ку ягад, 

не больш.
Ле ку смач на га ж не пе ра больш!
А з ка лю чак гло гу — цві кі
ў ста ра даў нас ці бу даў ні кі
ўбі ва лі для ма цун ку ў да мы.
Гло гам цэ лым ма цуй ма ся мы!

Уво сень ка ля ро выя дрэ вы і ка ля ро-
выя дум кі дзя цей. Нас за хап ля юць па-
за ло ча ныя дрэ вы ў пар ку, чыр во ныя яб-
лы кі ў са дах і раз на ко лер ныя пла ды на 
град ках у ага ро дзе.

Здзіў ляе тра ва, якая з дня на дзень 
мя няе ад цен ні ко ле раў, звя ры, якія 
мя ня юць фут ра. Мы ад чу ва ем, што ўся 
пры го жасць — ча со вая. Пас ля яе прый-
дуць даж джы, шэ рань, ма роз, снег. Мо-
жа та му так моц на хо чац ца за тры маць 
ка ля ро вы на строй во се ні ў вер шах, ма-
люн ках, гуль нях і за ба вах...

У час су стрэ чы з най ма лод шы мі на-
ву чэн ца мі бе ла ру скай мо вы ў Мі ха ло ве, 
мы за зір ну лі ў сшыт кі дзя цей. А там сап-
раў д ныя га ле рэі: раз на ко лер ныя дрэ вы, 
кра скі, сім па тыч ныя звяр кі і вя сё лыя 
гуль ні дзя цей. Бе ла ру скія пад руч ні кі 
шмат ува гі ад во дзяць ма ля ван ню і гэ-
та мае свае пас ля доў нас ці. Ка лі вуч ні 
раз ма лю юць усе за да чы ў кніж цы, яны 
пры дум ва юць па доб ныя гі сто рыі ў сва-
іх сшыт ках. Пад каз кі на шэп т вае за ла-
ты пей заж за ак ном, со неч ны шпа цыр 
і да ро га ў шко лу. У та кі час так са ма хо-
чац ца спя ваць і скла даць вер шы, чы таць 
каз кі і слу хаць ра ска зы на стаў ні цы.

Усё гэ та прад ста ві ла нам вя сё лая кам-
па нія трэ цяк лас ні каў з Мі ха ло ва. Спа-
чат ку іх не маг чы ма бы ло адар ваць ад ма-
люн каў. Пас ля ўсе ха це лі ра ска заць пра 
пры го ды. Най больш ува гі вык лі ка лі па-
да рож жы да ка зач ных пер са на жаў. Год 
ра ней яны па бы ва лі ў Бе ла веж скай пуш-
чы ў Дзе да Ма ро за. А за раз Мі ха ло ва збі-
ра ец ца ў Бе ла сток на ба лет на лё дзе, які 
па ка жуць пра фе сі я на лы-ба лет май ст ры 
з Маск вы.

Зор ка, фо та ГК

Во сень скія 
за нят кі 

ў Мі ха ло ве

Бе ла стоц кай шко ле № 4 — 60 
га доў! Яна, як і рэ дак цыя «Ні вы», 
бы ла зас на ва на ў 1956 го дзе і на-
ліч ва ла та ды больш за во сем сот 
вуч няў. З 1997 го да ў ёй ад бы ва-
юц ца ўро кі бе ла ру скай мо вы. Ад 
па чат ку вя дзе іх на стаў ні ца Алі на 
Ваў ра нюк, аў тар ка пад руч ні каў, 
апя кун ка і ду ша школь на га тэ ат ра 
і шмат лі кіх ма стац кіх і эт наг ра фіч-
ных пра ек таў.

Юбі лей, які пра хо дзіў 7 і 8 каст-
рыч ні ка г.г., меў двай ны ха рак тар 
— 20 га доў та му шко ле прыс во і лі 
імя Сі бі ра коў. Хоць гэ тая тэ ма бы-
ла вя ду чай, ча ста ў ро лі па зі ты ву ўспа мі-
на ла ся бе ла ру ская мо ва. Свя та ўда сто і лі 
вя до мыя гос ці, ся род якіх бы лі са ноў ні кі, 
ды рэк та ры шко лы, лі та ра та ры, му зы кан-
ты, па лі ты кі, гра мад скія дзе я чы.

Ся род га на ро вых гас цей мы пры кме-
ці лі двух дзі ця чых аў та раў — Гжэ га жа Кас-
дэп кэ (ён — вы пуск нік шко лы) ды на ша га 
Вік та ра Шве да. А цу доў ным да паў нен нем 
ма стац кай пра гра мы бы ло вы ступ лен не 

Ма ры сі Пя кар скай, якая прас пя ва ла пес-
ню «Бе лы ка раб лік» на сло вы зга да на га 
Вік та ра Шве да.

Зор ка, 
фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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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 № 38:
Нос, Ага, ба зар, Ас, ар, не ба, не бас хіл, тэ атр, 

но, агат, га ляк, ода, яда. Кар т ка, га, Об, наг ша, са-
нет, то, зеб ра, жа ба, ра са да, ля, яд, Ас, лод ка.

Уз на га ро ду, за піс ную кні жач ку з ка ля ро вы мі 
ліст ка мі, вый г ра ла Вік то рыя Гаць з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

Малпы 
ў клетках
Татка з сыночкам Яркам
У вольны час улетку,
Пайшлі да заапарку
Да малпаў у стальных клетках.

– Скажы мне, татка ласкавы, 
Ці знікнуць над малпай здзекі,
Калі яна неўзабаве
Станецца чалавекам?

Будзь 
выдатнікам
Янка збіраецца ў школу
– Выдатнікам ты быць мусіш
З бацькоў сваіх дазволу –
Сказала з павагай мамуся.

Як будуць тройкі толькі
Дык будзеш тры разы біты.
– Тады прынясу вам двойку,
Сказаў сыночак сярдзіта.

Бе ла ру скі Бе ла сток — гэ та сайт, 
які ас вят ляе важ ныя для бе ла ру саў 
асо бы і мес цы ў ста лі цы рэ гі ё на. Аў-
тар, ма ла ды хла пец з Мін ска, ха цеў, 
каб бе ла ру сы, якія пры яз джа юць 
да нас за па куп ка мі, па ці ка ві лі ся 
бе ла ру скі мі сля да мі ў Бе ла сто ку. На 
вір ту аль най кар це па зна ча ны асо бы, 
уста но вы, па дзеі. Пра ект ці ка вы не 
толь кі для гра ма дзян РБ, але і жы ха-
роў Пад ляш ша ды са міх бе ла ста чан. 
А ўжо на пэў на па він ны з ім па зна-
ёміц ца на шы на ву чэн цы бе ла ру скай 
мо вы. 28 ве рас ня бе ла стоц кія гім на-
зі сты на но ва ад к ры лі свой го рад. Іх 
гі дам быў сам аў тар сай та Аляк сей 
Труб кін. Вось як на пі са ла нам ар га ні-
за тар ка ван д роў кі, на стаў ні ца Аль ж-
бе та Руд коў ская: 

Аляк сей — гэ та са праўд ны па сі я-
нат, а пра ца, якую ён зра біў, вык лі кае 
на шу вя лі кую па ша ну. Ён па ка заў 
нам мес цы, звя за ныя з бе ла ру скай 

куль ту рай і гі сто ры яй. Част ка бу дын-
каў ужо фі зіч на не іс нуе. Вуч ні да ве-
да лі ся пра Та ва ры ства бе ла ру скай 
шко лы, пра Тэ атр «Па лац», у якім вы-
сту паў су свет най вя до мас ці спя вак 
Мі хась За бэй да-Су міц кі. Да ве да лі ся, 
што ў Дра ма тыч ным тэ ат ры ад быў ся 
На род ны сход За ход няй Бе ла ру сі, 
а ў бе ла стоц кай ка фед ры (якая ёсць 
да бу до вай да ма ло га бе ла га кас цё ла) 
зна хо дзіц ца віт раж з вы я вай св. Кун-
цэ ві ча з Са фій ска га са бо ра ў По-
лац ку. Пе ра хо дзі лі по бач пер шай 
ся дзі бы БГКТ і ўсіх ся дзіб «Ні вы». 
Эк скур сія па род ным го ра дзе за ха пі-
ла, да зво лі ла нам на но ва па ба чыць 
Бе ла сток.

Гэ та так са ма най леп шая пра па но-
ва для на шых сяб роў, якія пры яз джа-
юць з эк скур сі яй у Бе ла сток. За мест 
іс ці ў ган д лё вую га ле рэю ці за а парк, 
мож на па шы рыць свае ве ды.

(гак)
фо та Аль ж бе ты Руд коў скай

Бе ла ру скія сля ды ў Бе ла сто ку 
— пра па но ва для школ

Гай цю ніш кі — за мак ра ман тыч ных су стрэч
Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Гэ ты за мак ма лень кі і адзі ны ў сва ім ро дзе. Ча ста 
яго на зы ва юць ся дзі бай. Збу да ваў яго га лан д скі 

ін жы нер-эміг рант Пётр Нон харт у 1613 го дзе. Ня гле дзя-
чы на не вя лі кія па ме ры (15 на 34 м) ён мае ўсе прык ме-
ты аба рон чай бу доў лі: сце ны на 1,5 м таўшчы ні, ча ты ры 
ве жы, пад’ ём ны мост, пры тым бу доў лю ака ля лі 
вы со кі зям ны вал і ра вы. У пад ва лах зна хо дзіў-
ся спе цы яль ны ка ло дзеж, які да зва ляў вы жыць 
у час пра цяг лых аб ст рэ лаў і штур маў.

На ват у га ды Паў ноч най вай ны (1700-1721), 
ка лі па цяр пе лі амаль усе зам кі Бе ла ру сі, 

Гай цю ніш скі за мак не быў  паш ко джа ны і нез-
да бы ты.

Пас ля смер ці Нон хар та за мак пе рай шоў 
у ру кі ма ста ка Шрэ тэ ра, які па ма ля ваў 

па коі ў сцэ ны з па ля ван ня. Ма тыў па са ваў да ба лот-
на-ляс но га лан д шаф ту за ход не-паў ноч най Бе ла ру сі. 
За мак вя до мы так са ма з-за ад ной жан чы ны-му зы. 
Ней кі час у Гай цю ніш скім зам ку пра жы ва ла Ма рыя 
Ве раш ча ка, прас лаў ле ная Ада мам Міц ке ві чам. Па-

эт-ра ман тык ча ста 
пры яз джаў у гос ці 
да Ве раш ча каў, 
каб нат х няц ца  ча-
роў нас цю ка ха най 
і мес ца. Яны ад-
люст ра ва ны ў лі та-
ра ту ры як не да сяж-
ны ідэ ал.

(гак)

    Ізабела ГЕЛЬМАН, ПШ у Міхалове

Свет
Белая птушка хаваецца ў дупло,
Хітрая лісіца мае сваю хату.
Спакойная вавёрка скача вясёла,
Глядзіць на свет звысоку.
Жабы даўно ўжо пахаваліся,
Зімачкі пабаяліся.

        
Маргарыта БУЧАК, ПШ у Міхалове

Здароўе
Нашы рукі працуюць ад маленства,
Ногі ходзяць, 

калі паспеюць навучыцца.
Трэба аб здароўе клапаціцца,
Адзін разок нам усё дае Бог.

Міхась Рудзішкін, 
Мікола Хамякоў

Малюю сам
Вецер. Дожджык шэры.
Мокнуць журавы.
Вырас на паперы
Клён мой, як жывы.

Беластоцкія гімназісты 
з Аляксеем Трубкіным 
ля першай сядзібы «Нівы»
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Пра чы таў я кні гу «Dis co po lo, Wiedź min 
i gu my kul ki czy li III RP ocza mi Niek ry te-
go Kry ty ka» па пу ляр на га ін тэр нэт на

га шоў ме на, ра ды ё жур на лі ста, абі ту ры ен та 
ан г лій скай фі ла ло гіі Ма цея Фрон чы ка. Ён 
пад псеў да ні мам Niek ry ty Kry tyk змяш чае 
свае філь мы на пар та ле Yo u Tu be, а іх лю
дзі пе раг ле дзе лі 200 мі льё наў ра зоў. Дзя
ку ю чы гэ тым філь мам зда быў ён вя лі кую 
па пу ляр насць, а так са ма да стаў па са ду 
ў ад ной з са мых па пу ляр ных ра ды ё стан
цый у Поль ш чы — Ра дыё «Zet». Ён (1984 
го да на ра джэн ня) — го лас на ша га па ка лен
ня, які з сар каз мам, іро ні яй ды вя лі кім гу ма
рам у сва ёй кні зе ў сім ва лах апіс вае 1990я 
га ды. Та ды пры па лі мае і аў та ра дзя цін ства 
ды ма ла досць. Вя до ма, кож ны меў свае сім
ва лы дзе вя но стых га доў. Та му я вы ра шыў 
прад ста віць свае аса бі стыя сім ва лы 90х га
доў, та кія на шы — пад ляш скія і бе ла ру скія. 
Вось яны:

«Пад зна кам Па го ні»
Пер шая бе ла ру ская ра ды ё пе ра да ча, 

якую я слу хаў ад па ня дзел ка па чац вер ад 
18:45 па 19:00, у пят ні цы ад 18:30 па 19:00, 
у су бо ты ад 18:30 па 19:00, а ў ня дзе лі ад 
8:30 па 9:00. Гэ та бы ло ак но на наш бе ла ру
скі свет. Там бы лі на ві ны з Бе ла сточ чы ны 
і з Бе ла ру сі. Пе ра да чу вя лі Юр ка Ляш чын
скі, Ярас лаў Іва нюк, Ула дзіс лаў Пра хо віч 
і Марк Заб роц кі. Кож ная пе ра да ча ме ла 
сваю тэ ма ты ку і свой стыль. Асаб лі ва я лю
біў слу хаць пе ра да чы Ула дзіс ла ва Пра хо
ві ча, які браў ін тэр в’ю ў бе ла ру скіх гур тоў. 
Мож на бы ло па чуць но выя бе ла ру скія пес
ні гур тоў з Пад ляш ша і Бе ла ру сі. Пе ра да чы 
«Пад зна кам Па го ні» я слу хаў на ра ды ёп ры
ём ні ку «Ве рас» бе ла ру скай вы твор час ці.

Дан чык 
Бе ла ру скі спя вак з Ка на ды, які быў вель

мі па пу ляр ны ў кан цы 1980х і на па чат ку 
1990х га доў. Сын бе ла ру скі і ўкра ін ца. Бе
ла ру скі са ла вей Ка на ды. Му зыч ны стыль 
— аў тар ская му зы ка на вер шы вя до мых 
бе ла ру скіх па э таў. Яго пес ні ча ста гу ча лі 
ў пе ра да чы «Пад зна кам Па го ні». Па сён
няш ні дзень сэм п лы яго пе сень з’яў ля юц ца 
джын г ла мі гэ тай пе ра да чы. За раз Дан чык 
— жур на ліст Ра дыё Сва бо да. Маю яго ары
гі наль ны кам пактдыск з яго пес ня мі і ві дэ а
кан цэр там.

«Бе ла ру скі кан цэрт па жа дан няў»
Па су бо тах ад 18:05 да 18:30 у эфі ры 

Ра дыё Бе ла сток гу чаў і на да лей гу чыць 
«Бе ла ру скі кан цэрт па жа дан няў», які вёў 
Ула дзіс лаў Пра хо віч, ле ген дар ны бе ла ру скі 
жур на ліст Ра дыё Бе ла сток. Тут мож на бы
ло па чуць па жа дан ні для бе ла ру саў Бе ла
сточ чы ны — про стых жы ха роў Пад ляш ша, 
якія пе ра да ва лі ім дзе ці, уну кі, сяб ры, він ша
ва лі іх з роз ных на год на бе ла ру скай мо ве, 
а да та го за каз ва лі бе ла ру скую пес ню ў вы
ка нан ні пад ляш скіх ка лек ты ваў. Я ча ста за
піс ваў гэ тыя пес ні на ка се ты. За раз гэ тую 
пе ра да чу пе ра няў «Пад ляш скі кан цэрт 
па жа дан няў» на Ра дыё Ра цыя.

«Ні ва»
Са мая па пу ляр ная бе ла ру ская га зе та 

ў Поль ш чы, яр кi воб раз жыц ця бе ла ру саў 
Бе ла сточ чы ны. На яе ста рон ках мно га пі са
ла ся пра бе ла ру скія шко лы на Пад ляш шы, 
дру ка ва лі ся ўспа мі ны з бе жан ства, ін тэр
в’ю з вя до мы мі бе ла ру са мі з Пад ляш ша 
і Бе ла ру сі. Заў сё ды све жы ну мар тыд нё ві ка 
мой баць ка пры во зіў з го ра да або куп ля лі 
мы ў паш та льё на, якім быў баць ка май го 
най леп ша га сяб ра Грыш кі. Да Грыш кі ха
дзіў я чы таць га зе ты або па гля дзець яго 
вя лі кую ка лек цыю ну ма роў «Ні вы» ад 1950х 
да 1990х га доў. Да рэ чы, баць ка Грыш кі 
— дзядзь ка Ва ло дзя — быў дзе я чам БГКТ 
і сяб ра ваў з Ула дзі мі рам Сі да ру ком — ка
рэс пан дэн там «Ні вы». А «Ні ве» за раз 60 
га доў і ма ец ца яна вель мі доб ра.

«Бе ла веж цы» 
Бе ла ру скія пісь мен ні кі з Бе ла сточ чы ны 

— чле ны Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд
нан ня «Бе ла ве жа» — пры яз джа лі ў кож ную 
бе ла ру скую шко лу на Пад ляш шы. Су стрэ
ча з імі бы ла са праўд ным свя там і на го дай 
ку піць у іх но вую кні гу. Жы вы до каз та го, 
што на Бе ла сточ чы не ма ем сваю бе ла ру
скую лі та ра ту ру. Та ды я яш чэ не ве даў і не 
спа дзя ваў ся, што ка лісь ці так са ма ста ну 
«бе ла веж цам» і бу ду мець ся род іх сяб роў.

Пад ляш ская попфольк му зы ка 
Хто ж за раз не ве дае та кіх бе ла ру скіх 

гур тоў з Пад ляш ша як «АС», «Пры ма кі», 
«Рэ мікс», «Рэ аль»? Кож ны гурт вы даў 
ха ця б ад ну аў ды ё ка се ту. Усе яны па чы
на лі сваю кар’ е ру ў 90х га дах і ат ры ма лі 
вя до масць дзя ку ю чы пе ра да чы Ула дзіс
ла ва Пра хо ві ча «Бе ла ру скі кан цэрт па жа
дан няў». Доб ра па мя таю кан цэрт гур та 
«Рэ аль» у Ма лін ні ках у 1994 го дзе, на які 
з’е ха лі ся амаль усе жы ха ры на ва коль ных 
вё сак і Ма лін нік, каб па слу хаць бе ла ру скіх 
пе сень у вы ка нан ні бра тоў Ка валь скіх 
з Крыў ца.

«Зва нок»
Гэ та мае аса бі стыя 90я га ды. Бе ла ру

ская школь ная га зет ка, якую я сам рых
та ваў, уруч ную пі шу чы і раз ма лёў ва ю чы. 
Сам са бе быў я рэ дак та рам, жур на лі стам 
і гра фі кам, а мае сяб рыад нак лас ні кі і на
стаў ні кі з бел лі цэя яе ра сты ра жоў ва лі і чы
та лі. Та ды амаль ніх то не меў кам п’ ю та ра, 
та му я сам „Зва нок” поў нас цю раз ма лёў ваў 
пя ром і пі саў.

Гурт «АС»
Дзя ку ю чы бе ла ру скiм ка се там гур та 

«АС» я стаў бе ла ру сам. Хто ж не ве дае та
кіх куль та вых хі тоў — да рэ чы, гэ та іх аў тар
скія пес ні — як «Едуць га рад скія», «Пес ня 
пра ма му», «Дзяў чы нач ка», «Гэй, па ны», 
«Ве чар», «У маю», «Пес ня пра ка хан не» 
ды мно гіх ін шых. А іх куль та вая «Ай чы на» 
гэ та гімн усіх ма ла дых бе ла ру саў, што 
з род ных пад ляш скіх вё сак вы е ха лі ў га ра
ды Поль ш чы і за мя жу. Заў сё ды ўзру ша
ю ся, ка лі слу хаю гэ ту пес ню. Та ды, у 90х 
га дах, я яш чэ не ве даў, што ня раз суст рэ ну 
ў Бе ла сто ку лі да ра гур та «АС» Сла ва мі ра 
Тра фі мю ка, які на ра дзiў ся ў той са мой вёс
цы, што і мая цеш ча.

Трак тар «Ула дзі мі рац»
Са мы па пу ляр ны трак тар на Пад ляш шы 

80х і 90х га доў. Боль шасць дроб ных гас
па да роў Бель ш чы ны і Гай наў ш чы ны ме ла 
гэ та га куль та ва га чыр во на га сталь но га ка
ня, яко га мож на бы ло ку піць у «Про на ры» 
ў Нар ве. Так са ма мае баць кі па сён няш ні 
дзень ка ры ста юц ца «Ула дзі мір цам». Факт, 
ча ста ён пса ваў ся, але зап част кі да яго 
са мыя тан ныя, пры тым ма ла рас хо дуе ён 
па лі ва. Ім у 90х ся ля не ез дзі лі ўсю ды: на 
по ле, на се на жаць, у лес, у го рад на ры нак, 
а на ват у цар к ву. На ім я ву чыў ся ез дзіць па 
на шых пад ляш скіх па лях.

Бе ла ру скі рок
Дзя ку ю чы пе ра да чы «Пад зна кам Па

го ні» ў 90х га дах я ве даў пес ні «Улі са», 
«Н.Р.М.», «Бра гі», «Го ма на», «Но ва га 
не ба» ці гур та «Кар дон». За піс ваў іх з ра ды
ёп ры ём ні ка на ка се ты. Сам ра біў вок лад кі 
да са ма роб ных ка сет і ма рыў па е хаць на 
«Ба со віш ча», на якое баць кі мя не не пу ска
лі. Та ды ў бель скім бел лі цэі мно га лю дзей 
слу ха ла бе ла ру скі рок. Так са ма не ка то рыя 
іг ра лі ці спя ва лі ў бе ла ру скіх рокгур тах.

Бе ла ру скі рок быў вель мі па пу ляр ным 
у 90я га ды на Бе ла сточ чы не. За раз так са
ма ма ец ца вель мі доб ра.

«Au to Świat»
Са мая па пу ляр ная поль ская га зе та пра 

свет аў та ма шын. З вя лі кай за ці каў ле нас цю 
чы та лі яе я і мае сяб ры, якія ці ка ві лі ся аў та
ма шы на мі. Амаль ніх то з нас яш чэ не меў 
сва ёй аў та ма шы ны. Гэ тую га зе ту куп ляў 
у го ра дзе я сам або мая ма ту ля.

Аў дыё ка се ты
Яр кі сім вал 90х га доў. Кож ны ма ла ды 

ча ла век у 90х га дах меў іх пры нам сі сто 
штук. Слу ха лі мы іх на маг ні та фо не або плэ
е ры. Пер шай ма ёй ка се тай бы ла ка се та 

бе ла ру ска га гур та «Tran s for ma tion». Та ды 
ніх то з нас не куп ляў кам пактды скаў, та му 
што адзін кам пактдыск каш та ваў столь кі, 
што 34 аў ды ё ка се ты. Асаб лі ва я лю біў 
збі раць аў ды ё ка се ты бе ла ру скіх і поль скіх 
гур тоў. Ча сам трап ля лі ў ру кі аў ды ё ка се ты 
гур тоў з Ра сii і Ук ра і ны. Ка се ты заў сё ды 
куп ляў я на бель скім рын ку ў кож ны чац вер 
або на стра га нах на пры хад скія свя ты. Ка
лісь ці я па ехаў да ад на го сяб ра з су сед няй 
вё скі ку піць у яго пад руч ні кі і па ба чыў, што 
цэ лая сця на яго па коя вык ла дзе на ка ля ро
вы мі ка се та мі гур тоў «ды скапо ла».

Бель скі ры нак
У Бельск на ры нак у пер шай па ло ве 

90х га доў ез дзі лі мы па ру ра зоў у год. Пе
ра важ на пе рад па чат кам школь на га го да, 
каб ку піць но вую воп рат ку, но выя сшыт кі 
ці ка се ты. Та ды на кір ма шах гу ча ла му зы ка 
«ды скапо ла». Так са ма на рын ку мая ма ці 
пра да ва ла яй кі, а баць ка — збож жа. На ры
нак ез дзі лі мы трак та рам «Ула дзі мі рац» або 
на аў то бу се.

Бель скі аў та вак зал
У 90я га ды гэ тае мес ца бур лі ла жыц

цём. Та ды там цяж ка бы ло знай с ці ся
дзя чае мес ца. Тут су стра ка лі ся на тоў пы 
жы ха роў Бель ш чы ны, Гай наў ш чы ны і Ся мя
тыч чы ны, ад якіх гуч на і звон ка гу ча ла на ша 
са мая пры го жая род ная пад ляш ская мо ва 
— эс пе ран та бе ла ру скай, ру скай, ук ра ін
скай і поль скай моў, якую я вы нес з род
най ха ты. Тут бы лі кра мы, ста ло вая і кі ёск 
з га зе та мі. За раз бель скі вак зал — пу стое 
мес ца. Ня ма кра маў, а лю дзі ча ка юць аў то
бу саў на пры пын ку ка ля Мі хай лаў скай цар к
вы або ка ля бель скай ра ту шы. Шка да.

«Ру скія»
«Ру скі мі» бе ла ру сы Пад ляш ша на зы ва лі 

жы ха роў бы ло га СССР, якія ў 90х га дах 
пры яз джа лі на Пад ляш ша ган д ля ваць воп
рат кай і ўся кай уся чы най. Мо та му так іх 
на зы ва лі, бо яны раз маў ля лі з на мі пару ску. 
Так са ма ру скія пры во зі лі спірт «Ro y al» i та му 
я іх ма шы ны на зы ваў спір та во за мі. Ез дзі лі 
яны на ста рых «Ла дах», «Маск ві чах» і «За па
рож цах», а ба га цей шыя — на ста рых «Мер
се дэ сах» і «Фоль к с ва ге нах». Ва зі лі так са ма 
бен зін і са ляр ку, якая на па ло ву бы ла тан ней
шая ад поль скай і ад якой ча ста пса ва лі ся 
ру ха ві кі аў та ма шын і трак та роў жы ха роў 
Пад ляш ша. За раз ру скія ез дзяць на пры го
жых за меж ных аў та ма шы нах у Бе ла сток за 
па куп ка мі ў су пер мар ке ты, а мы даў но ў іх 
не куп ля ем бен зі ну, бо наш бен зін тан ней
шы ад іх ня га і якас на нам но га леп шы.

«U Pa na Bo ga za pie cem»
Куль та вы поль скі фільм, які ўвай шоў на 

эк ра ны кі но ў 1998 го дзе. Адзі ны фільм, які 
па каз вае сап раў д нае Пад ляш ша — су тык
нен не Ус хо ду і За ха ду, пра ва слаўя і ка та
лі цыз му. Цу доў ная ка ме дыя, якую мож на 
аг ля даць мно га ра зоў і заў сё ды рас с меш
вае яна да слёз. Фра зы з ды я ло гаў увай ш лі 
ў на шае што дзён нае жыц цё. Боль шасць 
ак цё раў гэ та га філь ма па хо дзіць ме на ві та 
з Бе ла сточ чы ны.

«Бар даў ская во сень»
Ме на ві та ў 90х га дах у Бель ску з’я ві ла

ся «Бар даў ская во сень», на якой я меў 
на го ду не каль кі ра зоў па бы ваць. Адзі ная 
бе ла ру ская ім п рэ за на Бе ла сточ чы не, на 
якой мож на па чуць са мых па пу ляр ных бе
ла ру скіх бар даў з Бе ла ру сі і Пад ляш ша: 
Але га Каб за ра, Але ся Ка моц ка га, Ан д рэя 
Мель ні ка ва і ін шых. Тут сваю прэм’ е ру меў 
куль та вы пра ект 90х га доў «На род ны аль
бом», яко га я меў ка се ту. На «Бар даў скай 
во се ні» так са ма вы сту паў «Бе лы сон».

Гра бар ка 
Што год 18 і 19 жніў ня праз маю вё ску 

едзе шмат аў та ма шын на Гра бар ку, на Спа
са. А ў 1994 го дзе праз Ма лін ні кі пра хо дзі
ла па лом ні цтва на Свя тую Га ру Гра бар ку. 
2000 ма ла дых ча ла век у ма ёй вёс цы! Сё ле
та па лом ні цтва на Гра бар ку на ліч ва ла ка ля 
300 ча ла век. А аў та ма шын нам но га больш 
едзе на Гра бар ку чым сь ці ў 90х га дах.

Школь ныя ды ска тэ кі 
Школь ныя ды ска тэ кі ар га ні за ва лі ў нас 

заў сё ды на ёл кi, Ан джэй кі ці на за кан чэн не 
вось мых кла саў. Та ды хлоп цы пры но сі лі 
маг ні та фон з ка се та мі, пад к лю ча лі да гу
каў з мац няль ні каў і ўся шко ла гу ля ла пры 
бе ла ру скай му зы цы або пры пес нях гур тоў 
«ды скапо ла». Та ды ўсе слу ха лі «ды ска
по ла» — не толь кі вуч ні, але на ват на шы 
на стаў ні кі. На ды ска тэ ках ча ста спаз на ва лі 
мы сваё пер шае ка хан не.

vЮр ка БУЙ НЮК

Мае пад ляш скія 
дзе вя но стыя
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Пра но вы пос пех фаль к лор на га ка лек
ты ву „Цаг лін кі” з Ляў ко ва па пра сіў я ра
ска заць са ліст ку ан сам б ля Люд мі лу 
МАК СІ МЮК з Бель скаПад ляш ска га.

У днях 29 ве рас ня — 2 каст рыч ні ка ад
быў ся ва Влац лаў ку XVII Агуль на поль скі 
аг ляд ма стац ка га ру ху се ні ё раў, інакш 
зва ны Се ні я ра дай або АР Сам (ARS — Ar-
tys tycz ny Ruch Se nio rów). Кон кур с ныя 
слу хан ні доў жы лі ся тры пер шыя дні, 
а 2 каст рыч ні ка ад быў ся га лакан цэрт, 
на які зак ва лі фі ка ва на 29 вы ка наў чых 
суб’ ек таў; усіх вы ка наў чых адзі нак бы ло 
72, у тым лі ку 52 ка лек ты вы, 13 са лі стаў 
і адзін ду эт. У лі ку ка лек ты ваў бы лі тан
ца валь ныя і тэ ат раль ныя ка лек ты вы, бо 
АРС ахоп лі вае роз ныя ма стац кія фор мы. 
Ка лек тыў „Цаг лін кі” вы сту паў у ка тэ го рыі 
фаль к ло ру. Сё ле та бы лі ўне се ны зме
ны ў рэг ла мент, да пу ска ю чы да ўдзе лу 
ў гэ тай ка тэ го рыі на ват дзя цей; тут маг лі 
вы сту паць шмат па ка лен ныя ка лек ты вы, 
а не толь кі „55+”, як бы ло да гэ туль. Нам 
гэ та па спры я ла, мы па ка ры ста лі ся гэ
тым, бо з на мі маг ла вы сту піць Паў лі на 
Драў ноў ская. Яна бы ла нам вель мі пат
рэб ная, у яе вы дат нае сап ра на — я гэ та 
чую, ка лі стаю по бач яе.

Аг ляд ад бы ва ец ца з 1979 го да, з 1994 
го да праз два га ды, а ра ней, ба дай, што 
праз тры; сё ле та быў сям нац ца ты. Ра ней 
ад бы ваў ся ён у Быд гаш чы, але сё ле та 
ва Влац лаў ку, у гля дзель най за ле Цэн т
ра куль ту ры „Бро вар Б”. Бу ды нак бы ло га 
бро ва ра, пры го жа аб ноў ле ны, вя лі кі, пра
стор ны, вя лі кая за ла, доб рая аку сты ка, 
цу доў на бы ло там вы сту паць. Бы лі прад
стаў ні кі адзі нац ца ці ва я вод стваў.

А з на ша га ва я вод ства мно га бы ло?
У па а соб ных ка тэ го ры ях пра хо дзяць 

ад бо ры, спяр ша ра ён ныя, а пас ля ва я
вод скія. На ва я вод скім аг ля дзе, 25 мая 
г.г., мы зда бы лі гранпры і пе ра ход ны ку
бак, які вяр нуў ся, пры нам сі на два га ды, 
у Ляў ко ва, бо чар го вы аг ляд ад бу дзец ца 
ме на ві та за два га ды. З ва я вод ска га аг ля
ду ад бі ра юць у кож най ка тэ го рыі най леп
шых. На пры клад, у ка тэ го рыі „Тэ атр” бе
ла стоц кая „Шпіль ка” за ня ла пер шае мес
ца. У ка тэ го рыі „Та нец” вы сту паў „Сон 
Га ва яў” і быў са ліст з Лап, ды яш чэ хор 
трэ ця га ве ку. І на 72 вы ка наў чыя суб’ ек
ты ме на ві та нам пры зна лі гранпры. Гэ та 
бы ло нам вя лі кай не ча ка нас цю, бо гран
пры ат ры ма лі мы ўжо ў 2012 го дзе і мы, 
асаб лі ва мы, не спа дзя ва лі ся, што зноў 
так хут ка мож на ат ры маць гранпры. Гэ
та гранпры імя Ты ту са Фрэ лі хоў ска га, 
які быў іні цы я та рам Се ні я ра ды. У Ляў ко
ва па е ха ла ста туэт ка, ат ры ма лі так са ма 
не вя лі кую гра шо вую ўзна га ро ду. Уся го 
ар га ні за та ры раз да лі 45 уз на га род. Важ
нае ва ўсім гэ тым тое, што лю дзі мо гуць 
спат кац ца, па ка заць, што штось ро бяць, 
штось уме юць, па даць ін шым яку юсь 
ра дасць, ста ноў чыя хва ля ван ні. Ма ем 
ужо шмат зна ё мых. „Цаг лін кі” пры ма юць 
удзел у Се ні я ра дзе рэ гу ляр на з 2008 
го да. Зда ец ца, што вы сту па лі і ў 2002 
го дзе, але я та ды яш чэ ў Ляў ко ве не спя
ва ла. І так ла дзім кан так ты. Вось у 2012 
го дзе быў у нас ка лек тыў „Us t ro nie” са 
Скер ня віц, мы ез дзі лі да іх, яны ез дзі лі 
ра зам з на мі ў Бе ла русь. Гэ тая па ез д ка 
бы ла для іх вя лі кім сюр пры зам. Пі шац ца 
ў нас пра Бе ла русь мі нор на, а яны ўба чы
лі там сап раў д ную Бе ла русь — за дба ныя 
па лі, агуль ны па ра дак; бы лі ў Грод не 
і ў на ва кол лі Грод на. Яны бы лі вель мі 
здзіў ле ны тым, што па ба чы лі, яны бы лі 
ўпер шы ню ў Бе ла ру сі. І на юбі лей да нас 
яны пры яз джа лі. А сё ле та мы за вя за лі 
кан такт з хо рам ад За мос ця. І ад Чан ста
хо вы ха це лі нас у ся бе гас ця ваць, але ту
ды кры ху да ле ка ва та. І з Пас лэн ка, мо жа 
ту ды па е дзем. І гэ та ўсё ста ноў чае — хто 
па ехаў ту ды ўпер шы ню, той быў за хоп
ле ны наст ро ем — лю дзі ста ла га ўзро сту 
ўме юць ста віц ца да ся бе з сім па ты яй, ра
зам ра да вац ца.

Кож ны раз рад мае ін шы час для вы ка
нан ня сва ёй пра гра мы. Мы, як фаль к лор
ны ка лек тыў, ме лі ад ве дзе ныя двац цаць 
мі нут. І трэ ба бы ло ў тых двац ца ці мі ну тах 
змес ціц ца, бо за пе ра вы шэн не лі мі ту 
прад бач ва лі ся штраф ныя ба лы, або жу
ры мо жа на ват спы ніць вы ка нан не, ка лі 
за доў гае. Мы спя ва лі бе ла ру скія пес ні. 
Не ка то рыя дзі ва ва лі ся: а вы з Бе ла ру сі, 
з Ук ра і ны, што так чы ста спя ва е це? Зас

пя ва лі мы „Се мя ноў скую чай ку” на сло вы 
Мі ка лая Ва ра нец ка га і му зы ку на ша га 
му зыч на га кі раў ні ка Мі ко лы Мя жэн на га, 
„Ой пай ду я на да лі ну” — гэ та пес ня, якую 
мы вы ка на лі на апош нім га лакан цэр це 
„Бе ла ру скай пес ні”, „Гры ма та” — пад 
гэ тую му зы ку мы кры ху тан ца ва лі, бо ж 
ка лек тыў не мо жа толь кі ста яць і спя ваць, 
„Ой пад мо стам” — тут так са ма тан ца ва лі, 
з ка ля ро вы мі хуст ка міша лі ноў ка мі. А на 
ка нец бы ла вя зан ка на род ных пе сень 
— ру скіх, поль скіх і бе ла ру скіх. І ўпа са
ва лі ся ў час. І ад ра зу бы ло ві даць, яш чэ 
ў час вы ка нан ня, што з на мі пад пя ва юць, 
нам ап ла дзі ру юць, за ла ка лы ха ла ся. А аў
ды то рыя бы ла поў ная, са міх вы ка наў цаў 
у хо дзе ўся го кон кур су бы ло там ка ля 
ты ся чы, а ў час га лакан цэр та то ста я чае 
мес ца цяж ка бы ло знай с ці — цэ лая за ла 
за бі та пуб лі кай. А на га лакан цэр це мы 
вы сту пі лі пе ра да пош ні мі — пра гэ та вы ра
шы ла жу ры і зас пя ва лі „Ой пад мо стам” 
— бо гэ ты ну мар, з хуст ка мі, най больш 
эфек т ны. А як аб’ я ві лі вы ні кі, то ад ны пла
ка лі, ін шыя піш ча лі з ра дас ці, а тут за гад
ва юць нам іс ці на сцэ ну вы сту паць яш чэ 
раз. На гэ ты раз зас пя ва лі „Гры ма ту”, 
а пас ля фраг мент пес ні „Жу раў лі”, якая 
ста ла хі там Быд гаш чы ў 2012 го дзе, ка лі 
мы так са ма ат ры ма лі гранпры. Та кая 
па дзея гэ та цу доў ная спра ва, бо ча ла век 
ба чыць, што ён вар тас ны, што ка лек тыў, 
як ад зна чы ла ад на член жу ры, „не мае 
роў ных са бе, ня ма да ка го вас па раў
наць, а ваш ма стац кі ўзро вень па ста ян на 
рас це”. І за гэ та, ад зна чы ла яна, пры су дзі
лі нам уз на га ро ду гранпры. Уз на га ро ды 
ўру ча ла прэ зі дэнт Влац лаў ка.

А як Вы тра пі лі ў „Цаг лін кі”?
Я спа чат ку спя ва ла ў „Ва сі лёч ках”; 

у 2003 го дзе, ка лі дзе ці па ста ле лі і афор
мі ла зван не дып ла ма ва на га на стаў ні ка, 
да лу чы ла ся да „Ва сі лёч каў”. Та ды „Ва
сі лёч кі” вёў Мі ка лай Мя жэн ны. А ў час 
ад на го са свя таў бе ла ру скай куль ту ры 
ў „Цаг лін ках” не бы ло ка му за спя ваць 
пес ню, якую я ве да ла. Строі бы лі па
доб ныя, як і ў „Чы жа вян”, з які мі я та ды 
так са ма спя ва ла, бо пра ца ва ла ў чы жоў
скай шко ле, дзе вя ла свой ва каль ны 
ка лек тыў „Пра мы кі”, яко му па ды гры ваў 
Юры Га не віч — му зыч ны ін ст рук тар „Чы

жа вян”. І Мя жэн ны па пра сіў мя не вы сту
піць з „Цаг лін ка мі”. А на шы строі, з сі ні мі 
па ло ска мі, па доб ныя... І так, па ма лень ку, 
па ча ло ся, з Ляў ко вам. Ад сюль, з Бель
ска, яш чэ ад на асо ба спя вае з „Цаг лін ка
мі”. У Ляў ко ве, па сут нас ці, ма ла спе ва
коў. І не ве даю ча му так дзе ец ца — ці іх 
са праў ды ма ла, ці не хо чуць. І з Гай наў кі 
шмат лю дзей у „Цаг лін ках”. І ка лі б не 
тыя звон ку, то, ма быць, не ўда ло ся б 
да біц ца ні та ко га ўзроў ню, ні та кіх пос пе
хаў. А так ма ем тое, што ма ем.

А ця пер Вы толь кі ў „Цаг лін ках”, ці 
яш чэ дзе?

Толь кі з „Цаг лін ка мі”, не дзе з 2007 
ба дай го да. І на маю дум ку — ка лі хтось 
умее спя ваць, то па ві нен спя ваць. Бо гэ
та дар ад Бо га, та лент, якім трэ ба дзя ліц
ца, нель га яго тры маць толь кі са бе. Бо ж 
ка жуць ча ста, што той хто спя вае, мо ліц
ца двой чы і жы ве ба га цей шым жыц цём. 
А жыц цё ад но, і ка лі яго не ска ры стаць 
поў нас цю, то шка да, бо дру гая на го да 
не паў то рыц ца. А ка лі да ец ца лю дзям ра
дасць це раз пес ню, це раз ста ноў чыя пе
ра жы ван ні, бо так яно ёсць, то трэ ба гэ
та га тры мац ца. 9 каст рыч ні ка прад бач ва
ем вы езд у Грод на, ла джа ны Бе ла ру скім 
гра мад скакуль тур ным та ва ры ствам, ма
ем зап ла на ва ны два кан цэр ты ка ля дак 
у Бе ла ве жы. У лі ста па дзе прад бач ва ем 
вы езд у Грод на, да „Рос ні цы”, што пры 
„Азо тах”, мы з „Рос ні цай” суп ра цоў ні ча
ем, яны бы лі ў нас на юбі леі, а ця пер мы 
едзем да іх. Ка лі нех та лі чыць, што „Цаг
лін кі” ліш нія, то вель мі па мы ля ец ца, бо 
на шы пос пе хі да каз ва юць, што мы вель
мі за пат ра ба ва ныя, мы ста ноў ча прад
стаў ля ем на вон кі На раў чан скую гмі ну, ха
ця шмат у нас асоб звон ку. Але гэ та нас 
ра дуе, мы це шым ся, што прад стаў ля ем 
на ша пад ляш скае ася род дзе, што рэп
рэ зен ту ем на шу куль ту ру і да ем лю дзям 
ра дасць. А гэ тую ра дасць асаб лі ва бы ло 
ві даць і ў Быд гаш чы, і ва Влац лаў ку.

Дзя кую Вам і за Ваш ук лад у пос пех, 
і за Ва ша да лу чэн не да ляў коў ска га ка
лек ты ву, і за сён няш нюю змя стоў ную 
ін фар ма цыю. І жа даю Вам да лей шых 
пос пе хаў.

vЗа пі саў і сфа таг ра фа ваў 
Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

„Цаг лін кі” 
— зноў най леп шыя ў Поль ш чы!

* * *
Моц ныя дрэ вы ве цер лаш чыць,
кво лыя — ло міць,
кла дзе ўпо кат ма лад няк.
Га рыць гал лё,
лу гоў асен няе сук но.
Не адзы ва юц ца зва ны
над мі лым кра ем, над ня мым.

Пад дзя ру гай но чы
хо лад се ліц ца.
Бры дзе па све це за быц цё.
На дзеі ма ла,
у бо лі боль,
у ва чах бяс сон ні ца, як соль...

Каб дух не быў ат ру ча ны,
спя шаю да кры ніц.
Ка ля му роў свя тых
здзі раю бін ты
са све жых ран
і з ран ста рых...
.................................................
Сло ва — не пой дзеш ты ў па лон!
Ро зум — ты мой апош ні ба сты ён!

* * *
З мно гіх га зет
адзі чэ лы кры чыць свет...

Кан ча ец ца лі ста пад.
З поў на чы ідзе сне га пад.
Сны, ва кол жоў ты пя сок...
На шчы расць ду шы — лёд.
Гор ка сма куе соль слёз.
Вяр ба-ўда ва ло міць ру кі.
На дзея з да лё кіх да рог
рэ хам не ад гу ка ец ца...

Ма лю ся да свя тых,
да сон ца, зям лі, ка рэн ня.
Праз пу стын ны агонь ня су
адзі но кае сэр ца.
У ім ад уся ка га зла
зам к нуў я на ключ
най да ра жэй шы скарб
— ма лую сваю Бе ла русь!

Га лу бы
Як це ні няз дзей с не ных мар,
пры ля та юць да мя не га лу бы.
Апус ціў шы крыл лі,
дак ра на юц ца да зям лі.

На ра ту нак спя шаю — кар м лю.
Не спаз наў шы больш го ла ду,
хо ла ду
або і ско ну,
хай са мною жы вуць.

— Неп ры сут ныя ма ры-га лу бы, дзе вы?
— У во ку цык ло ну... — тут мы!

* * *
На пра він цыі бла ка ды, бар’ е ры,
але і бы ва юць ці ка выя кар’ е ры.
За хап лен не заць мен нем,
га ра чае ву гол ле і ка мен не.

Ка лю чае свят ло рэф лек та раў,
шаў ко выя тва ры ды рэк та раў.

Тыя, што на па ра дзе гул кім,
пля ска юць у лап кі,
дзьму ха юць у труб кі...

Прык ле е ныя ўсмеш кі, свет у каз цы...
Мо жа на род мой у мас цы?

* * *
Ніх то за на мі не ідзе...

Поў ны жа лю,
плы ве наш каў чэг —
ся род апус це лых слоў,
тва раў без імён,
ва чэй ха лод ных,
як па вер х ня лё ду.

За бла кіт най ра кой,
за сё май га рой,
за ка ска дам дзён —
па ра раз ві тан няў пе рад сном —
у свет лых але ях
апаў ша га ліс ця.

Юрка БАЕНА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Я р к а я  с т а р о н к а  б е л а р у с к а й  а д у к а ц ы і

Свіслацкай настаўніцкай семінарыіhttp://bel re form.org
100 га доў з дня адкрыцця

У на ступ ным 2017 го дзе бе ла ру сы бу
дуць ад зна чаць 500год дзе вы дан ня Фран
цы скам Ска ры нам яго пер шай кні гі — Біб
ліі. Яе пуб лі ка цыя ста ла знач ным кро кам 
у раз віц ці на ша га на ро да. Та му ня ма ні чо
га дзіў на га, што да імя Ска ры ны ім к нуц ца 
да лу чыц ца як ма га больш лю дзей, спра бу
ю чы пат лу ма чыць вя лі кую па дзею 500га
до вай даў ні ны праз свае сён няш нія по гля
ды на та га час ную рэ ча іс насць.

У ча сы Ска ры ны Еў ро па, і ў пер шую 
чар гу Ка та ліц кі кас цёл, пе ра жы ва лі рэ
фар ма цый ны рух. Па вод ле ця пе раш ніх 
пра тэ стан ц кіх мыс лі це ляў, ме на ві та гэ та 
пад ш тур х ну ла раз віц цё на ву кі і куль ту ры 
на зем лях Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Аб 
гэ тым ме на ві та ідзе га вор ка на пра тэ стан
ц кім сай це „Рэ фар ма цыя ў Бе ла ру сі”, што 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://bel
re form.org.

„ХVІ ста год дзе ўвай ш ло ў гі сто рыю як 
За ла ты век на шай кра і ны. Гэ та быў час, 
ка лі Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае пе ра жы ва
ла нез вы чай ны ўздым у куль тур ным, эка
на міч ным і па лі тыч ным жыц ці. Дру ка ва лі ся 
кні гі на бе ла ру скай мо ве, пі са лі ся па э мы, 
ба гас лоў скія трак та ты, дзён ні кі, бе лет ры
сты ка, бы лі вы да дзе ны ад ны з леп шых 
у Еў ро пе збор ні кі за ко наў, ім к лі ва рас лі га
ра ды, раз ві ва ла ся сель ская гас па дар ка”, 
— сцвяр джае аў тар Ан то ні Бо кун у сва ім 
ар ты ку ле „Рэ фар ма цыя і За ла ты век Бе ла
ру сі, або Як свя до масць выз на чы ла быц
цё” ў руб ры цы „Гі сто рыя” на да дзе ным 
сай це. Па вод ле яго, дзе я чы Рэ фар ма цыі 
ба чы лі ў Ска ры не свай го ад на дум ца.

„Уся дзей насць Ска ры ны — гэ та перш 
за ўсё рэ фар ма тар ская дзей насць, на кі
ра ва ная на ад наў лен не аса бі стых ад но
сі наў ча ла ве ка з Бо гам. Усе прад мо вы 
пер шад ру ка ра пра сяк ну ты ідэ я мі Рэ фар
ма цыі, праг нен нем вяр нуць хрыс ці я наў да 

пер шак ры ні цы — Біб ліі. І та му аб са лют на 
спра вяд лі ва мы мо жам наз ваць Франь ціш
ка Ска ры ну ад ным з пер шых дзе я чаў Рэ
фар ма цыі ў Вя лі кім Кня стве Лі тоў скім, рас
па чы наль ні кам бе ла ру скай Рэ фар ма цыі”, 
— упэў не ны аў тар Ста ніс лаў Акінь чыц. 
Аб гэ тым рас па вя да ец ца ў яго ар ты ку ле 
„Бе ла ру скі пер шад ру кар” у руб ры цы „Асо
бы”.

Што ж ты чыц ца гэ та га, ба дай, адзі на га 
бе ла ру ска моў на га сай та аб Рэ фар ма цыі, 
то ён, па ўсім ві даць, з’я віў ся ў 2003 го дзе 
з на го ды 450год дзя ад па чат ку шы ро ка га 
рас паў сюдж ван ня ў Бе ла ру сі рэ фар ма
цый ных ідэй. Ме на ві та гэ та і выз на чае яго 
тэ му — Рэ фар ма цыя ўчо ра і сён ня.

Га лоў ная ста рон ка сай та скла да ец ца 
з трох ча стак. Пер шая, што мес ціц ца спра
ва, змяш чае вый с ці на руб ры кі. Іх не над
та мно га. Ап ра ча дзвюх вы шэй з га да ных, 
ёсць яш чэ „Ідэі”, „Да ку мен ты”, „Да ты”, 
„15532003” і „Фо та га ле рэя”. У дру гой, 
што па ся рэ дзі не, зна хо дзяц ца ас ноў ныя 
тэк сты. На пры клад, у „Ідэ ях”, як і на ле
жыць наз ве, ідзе аб ідэ а ла гіч ным на паў
нен ні пра тэ стан тыз му, яго вы то каў і ста не 
ў су час ным гра мад стве. Ар ты ку лаў там 
да во лі мно га і шмат якія з іх дуб лю юц ца 
ў ін шых руб ры ках. Асоб ны мі раз дзе ла
мі ў „Ідэ ях” ста яць „Ба гас лоў ская дум ка 
Рэ фар ма цыі”, „Рэ фар ма цыя і куль ту ра”, 
„Рэ фар ма цыя і гра мад скае жыц цё”, „Рэ
фар ма цыя і эка но мі ка”, „Рэ фар ма цыя і на
ву ка”.

Трэ цяя част ка ад да дзе на пад элек т
рон ныя вер сіі кніг, так ці інакш да тыч ных 
пра тэ стан тыз му, а так са ма элек т рон ныя 
вер сіі роз ных пе ра кла даў Біб ліі на бе ла ру
скую мо ву. Ёсць там на ват вер сія Свя то га 
пі сан ня для смар т фо на на плат фор ме An
d ro id.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

15 каст рыч ні ка 1916 г. у Свіс ла чы ад чы
ні ла ся Бе ла ру ская на стаў ніц кая се мі на рыя, 
якая пра ца ва ла і дзе і ла два га ды. Гі ста рыч
най па пя рэд ні цай гэ тай на ву чаль най уста но
вы бы ла ле ген дар ная Свіс лац кая гім на зія, 
у якой ву чы лі ся дзя сят кі вы дат ных паз ней 
на ву коў цаў, пісь мен ні каў, ма ста коў, паў стан
цаў, гра мад скіх дзе я чаў. Пра ца ва ла яна 
з 1804 па 1845 год у роз ных ста ту сах, пас
ля бы ла пе ра ве дзе на ў Шаў лі Ко вен скай 
гу бер ні. У 1876 г. бы ла ство ра на Свіс лац кая 
на стаў ніц кая се мі на рыя, якая ў ва ен ны час 
у 1915 г. бы ла эва ку я ва на ў глы бі ню Ра сей
скай ім пе рыі — у го рад Мя дынь Ка луж скай 
гу бер ні. У 1916 г. се мі на рыя бы ла ад чы не на 
ўжо нем ца мі.

Гім на зія рых та ва ла на стаў ні каў для бе
ла ру скіх па чат ко вых школ на тэ ры то рыі Бе
ла ру сі, аку па ва най вой ска мі Гер ма ніі ў час 
Пер шай су свет най вай ны. Бы ла ўтво ра на 
з да зво лу і пры фі нан са ван ні ня мец кіх улад. 
Па вод ле ста ту та ў се мі на рыю пры ма лі ся 
асо бы абод вух по лаў і роз на га ве ра выз нан
ня, якія скон чы лі 4 кла сы гім на зіі або га рад
ско га ці вы шэй ша га па чат ко ва га ву чы ліш ча 
(фак тыч на пры ма лі і з мен шым аду ка цый
ным цэн зам). На ву чан не вя ло ся на бе ла ру
скай мо ве. Уся го праз гім на зію прай ш ло 5 
па то каў слу ха чоў.

Тэр мін на ву чан ня пер шых 4х вы пу скаў 
на стаў ніц кай се мі на рыі скла даў 34 ме ся
цы, 5га — 8 ме ся цаў. Даз ва ля ла ся здаць 
курс на ву чан ня эк стэр нам. Вык ла да лі ся на
ступ ныя прад ме ты: бе ла ру ская мо ва і лі та
ра ту ра, ня мец кая мо ва, рэ лі гія, пе да го гі ка, 
арыф ме ты ка, ас но вы ге аг ра фіі, гі сто рыя 
Бе ла ру сі, гім на сты ка, спе вы, ма ля ван не, 
гі гі е на, са доў ні цтва і ага род ні цтва, руч ная 
пра ца.

У 1917 г. лек цыі па гі сто рыі бе ла ру скай 
лі та ра ту ры чы таў пра фе сар Вроц лаў ска га 
ўні вер сі тэ та Ру дольф Абіхт. Ён — пер шы 

за меж ны ву чо ны, які на ла дзіў су вя зі яш чэ 
ў 1916 г. з прад стаў ні ка мі бе ла ру скай куль
ту ры — бра та мі Іва нам і Ан то нам Луц ке ві
ча мі, Вац ла вам Ла стоў скім, Янам Стан ке ві
чам. У бе ла ру скай га зе це „Го ман” змяс ціў 
ар ты кул „Ка лі пі сан «Та рас на Пар на се»”. 
Бе ла ру скія ма тэ ры я лы і пе рак ла ды дру ка
ваў у роз ных ня мец ка моў ных га зе тах. Абіхт 
не толь кі вы ву чаў і зна ё міў ня мец ка га чы та
ча з ад ра джэн нем бе ла ру ска га пісь мен
ства, але і спры яў яго раз віц цю. На 66м го
дзе жыц ця ён за няў ся вы ву чэн нем бе ла ру
скай мо вы і неў за ба ве ава ло даў ёю. Гэ та 
быў пер шы за меж ны ву чо ны, які чы таў ва 
ўні вер сі тэ це лек цыі па бе ла ру скай мо ве.

Ба ляс лаў Па чоп ка вык ла даў у се мі на рыі 
бе ла ру скую мо ву і ла ці ну. У каст рыч ні ку 
1915 г. з Віль ні ра зам з сям’ ёй ён пе ра е хаў 
у Свіс лач, каб з да зво лу ня мец кіх улад ра
зам з ін шы мі дзе я ча мі ства рыць пер шую 
бе ла ру скую на стаў ніц кую се мі на рыю. Быў 
яе ды рэк та рам, хоць фар маль на яе кі раў ні
ком быў не мец Бэн дэ ха. У час пра цы ў Свіс
ла чы па чаў збі раць бе ла ру скія на род ныя 
пес ні, якія пла на ваў вы даць у збор ні ку „Бе
ла ру ская лі ра”, ад нак гэ тая пра ца не бы ла 
за вер ша на. Ба ляс лаў Па чоп ка па вод ле 
сва іх лек цый у се мі на рыі ў 1918 го дзе вы
даў у Віль ні ла цін кай „Гра ма ты ку бе ла ру
скай мо вы”. Праў да, яе кры ты ка ва лі бе ла
ру скія мо ваз наў цы за шмат лі кія па ла ніз мы 
і ру сіз мы, але бе зу моў на гэ та бы ла пра ца, 
якая зра бі ла свой унё сак у бе ла ру скае мо
ваз наў ства.

У се мі на рыі ву чы ла ся мно га асоб, якія 
ста лі вя до мы мі бе ла ру скім дзе я ча мі: Ве ра 
Мас лоў ская, Аляк сандр Гры коў скі, Аляк
сандр Коўш, Ула дзі мір Ша леш ка і мно гія ін
шыя. Уся го се мі на рыя пад рых та ва ла 144х 
бе ла ру скіх на стаў ні каў. За чы не на бы ла 15 
лі ста па да 1918 го да.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пас ля прай г ран ня фраг мен ту мар ша 
Мен дэль со на, сак ра тар Гмін най уп ра вы 
Ірэ на Адзі е віч ска за ла:

— Ша ноў ныя юбі ля ры, ша ноў ныя саб
ра ныя. З вя лі кай ра дас цю ві таю ўсіх вас 
ад імя гас па да ра сён няш няй су стрэ чы 
— спа да ра Пят ра Сэль ве сю ка — вой та 
Ар лян скай гмі ны, ад імя стар шы ні Гмін
най ра ды спа да ра Аляк сан д ра Клі на, 
ад імя на мес ні цы за гад чы ка Заг са спа
да ры ні Ка та жы ны Даб ра чын скай ды ад 
улас на га імя на ўра чы стас ці 50год дзя 
шлюб на га жыц ця. Як сцвер дзіў Кан стан
ты Іль дэ фанс Гал чын скі, „па ка хаць гэ та 
не ўсё, трэ ба яш чэ ўмець пры няць гэ ту 
лю боў у ру кі і пра нес ці яе це раз усё 
жыц цё”. Гэ та вам уда ло ся. Пя ці дзя ся тая 
га да ві на зак лю чэн ня су жон ства, г.зв. за
ла тое вя сел ле, гэ та нез вы чай ны юбі лей, 
гэ та сім вал ся мей най вер нас ці і люб ві, 
гэ та до каз уза ем на га зра зу мен ня сут нас
ці су жэн ства, гэ та пры клад для пе рай
ман ня ма ла дым па ка лен нем. Ша ноў нае 
спа дар ства, за згод нае ся мей нае су жыц
цё, за вы сі лак і ах вяр насць дзе ля даб ра 

сва іх сем’ яў ат рым лі ва е це ад Прэ зі дэн та 
Рэ чы Пас па лі тай па пра па но ве вой та 
Ар лян скай гмі ны ме да лі за мно га га до вае 
ся мей нае су жыц цё.

Пе рад афі цый ным ак там ад зна чэн ня 
войт Пётр Сэль ве сюк ска заў:

— Па ва жа ныя юбі ля ры, ша ноў нае 
спа дар ства, да ра гія саб ра ныя. Най перш 
дзя кую вам, юбі ля рам, за пры ём зап ра
шэн ня на сён няш нюю ўра чы стасць. Гэ та 
нез вы чай ны дзень вам, як юбі ля рам, ды 
ад мет ны ва шым сем’ ям, ва шым дзе цям 
і ўну кам, не толь кі тут пры сут ным, але 
і ўсім. Пяць дзя сят га доў, гэ та най перш 
доб рыя, ста ноў чыя, ра дас ныя хві лі ны. 
Але, як гэ та ў кож ным жыц ці, бы лі хві лі
ны ця жэй шыя, дзе спат рэ бі ла ся ах вяр
насць так з ад на го, як і з дру го га бо ку. 
Не кож на му ўда ец ца пра жыць ра зам 
пяць дзя сят га доў. Ка лі гля джу на вас, 
за да во ле ных, што вам уда ло ся, жа даю, 
каб і да лей так бы ло. Ча го ж у та кіх хві
лі нах яш чэ ха цець? Вы пра ца ва лі ця гам 
уся го жыц ця. І на бу ду чы ню жа даю вам 
моц на га зда роўя, бо без зда роўя не 

бу дзе ні за па лу, ні энер гіі для су стрэч 
з дзяць мі і ўну ка мі. Я звяр нуў ся да Прэ зі
дэн та Рэ чы Пас па лі тай Поль скай за адз
на чэн нем вас ме да ля мі і ця пер гэ тыя ме
да лі ат ры ма е це. Сён ня вас кры ху больш, 
а ста ла ся так та му, што ў мі ну лым го дзе 
та кой ура чы стас ці не бы ло, бо і та кіх 
пар бы ло ням но га (8 пар — М. М.), сён ня 
больш (18 пар) і гэ та нас це шыць.

Пяць дзя сят адзін год згод на пра жы лі: 
Ма рыя і Мі ка лай Фе да ро ві чы, Га лі на 
і Мі хал Ку лі кі з Ор лі, Воль га і Ля вон 
Дміт ру кі з Ры го раў цаў, Ірэ на і Мі ка
лай Гры га ру кі з Ды ду лёў, Ва лян ці на і 
Па вел Ку лі кі з Паш коў ш чы ны, Ве ра і 
Ула дзі мір Ле а ню кі з Ка ша лёў, Ма рыя 
і Яў ста фі Пры зо ві чы са Шчы тоўНа вад
во раў ды Ні на і Ян Шчы го лы з Тап чы
кал.

Пяць дзя сят га доў згод на пра жы лі: Та
ма ра і Мі ка лай Му раў скія, Ва лян ці на 
і Чэс лаў Сту ліг ро шы, Та ма ра і Аляк
сандр Шы ман скія з Ор лі, Ан на і Ва сіль 
Чык ві ны, Ва лян ці на і Ва сіль Ра го зы 
з Кры вя тыч, Ан та ні на і Ана толь Гры га
ру кі, Га ле на і Вес лаў Ра галь скія з Ды
ду лёў, Ан на і Дзміт ры Кор зу ны з Мік
ла шоў, Кры сты на і Ан тон Кры шы лы, 
Ма рыя і Рас ціс лаў Са віц кія, Зі на і да і 
Ва сіль Шым чу кі са Шчы тоўДзен ця ло
ва, Ма рыя і Ры гор Ку лі кі, На дзея і Мі
хал Сос ны з Паш коў ш чы ны, Ва лян ці на 
і Аляк сандр Осы, Воль га і Ула дзі мір 
Ры ба чу кі з Ка ша лёў, Ні на і Ян Шчы го
лы з Тап чы кал, Ан на і Мі ка лай Шко ды 
з Ры го раў цаў ды Клаў дзія і Ян Жмень кі 
з Вуль кі.

Пас ля ўру чэн ня ме да лёў, бу ке таў 

кве так ды пле даў у па да рун ку (тром 
ад сут ным па рам ад зна кі і су ве ні ры гмін
ныя пра цаў ні кі да вез лі да моў), юбі ля рам 
пад нес лі па ке лі ху шам пан ска га, а войт 
Пётр Сэль ве сюк па жа даў мно гіх да лей
шых га доў жыц ця. За тым пап ра сі лі ўсіх 
сес ці за су поль ны вя лі кі стол, пры го жа 
пры бра ны на бе лы ко лер, нак ры ты са
лод кім пе чы вам, цу кер ка мі, ха лод ны мі 
ды га ра чы мі на по я мі. Юбі ля раў па він ша
ваў стар шы ня Гмін най ра ды Аляк сандр 
Клін.

Ма стац кую част ку пры га то ві лі ар лян
скія школь ні кі. Пер шым вы сту піў ка лек
тыў „1/3” вуч няў трох пер шых кла саў па
чат ко вай шко лы, які мі апя ку ец ца на стаў
ні ца Аль ж бе та Цюль ке віч. Вы ступ лен не 
ка лек ты ву за вяр шыў пры го жа вы ка на ны 
гімн „Ор ля, Ор ля”. За тым вы сту пі ла тэ
ат раль натан ца валь ная гру па „Бай ка”, 
якою апя ку ец ца на стаў ні ца Аля Зін ке віч. 
Дзе ці тан ца ва лі і дэк ла ма ва лі. Ма стац
кую част ку за вяр шыў пры го жы мі пес ня мі 
ка лек тыў ста рэй шых дзя цей „Bez en du”, 
якім апя ку ец ца на стаў ні ца Ан на Фі та.

Юбі ля раў аб с лу гоў ва лі афі цы ян т кі, 
усё ад бы ло ся куль тур на, чы ста і зла джа
на. Се ні ё ры па ве ся ле лі. Па ча лі га лос на 
ўспа мі наць свае даў нія вя сель ныя за
стол лі, па я ві ла ся тэ ма пра цы, зда роўя, 
пра мі на ю ча га ча су... У за ле ца ры ла вель
мі сар дэч ная ат мас фе ра. Пап лы лі пес ні, 
юбі ля ры спя ва лі „Ка цю шу”, „Ко лютрак
та ры ста”, „Ой ха це ла мя не маць”... Усе 
згод на, ха ця з не ка то рым рас чу лен нем, 
пад к рэс лі ва лі, што пяць дзя сят га доў пра
мі ну ла быц цам бы ло гэ та ўчо ра...

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

За ла тое вя сел ле ў Ор лі
У се ра ду, 28 ве рас ня, у бан кет най за ле „Ма эст ра” 
ў Ор лі ад бы ла ся ўра чы стасць уру чэн ня ме да лёў 50-
год дзя з дня шлю бу. Па ры юбі ля раў ды іх шмат лі кія 
сем’і суст рэ лі ся з ула да мі Ар лян скай гмі ны. Бы лі 
слё зы рас чу ле нас ці, бу ке ты кве так, су ве ні ры, шам-
пан скае і са лод кі бан кет.
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16.10 — 22.10

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Бу дзеш це шыц ца лю боўю 
пар т нё ра, ад дан нем сям’і і да ве рам шэ фа. Бу-
дзеш поў ны за па лу. У па чуц цях не ад сту піш. 
Твая вет лі васць па мо жа так са ма ў пра цы. Ні-
чо га не стаў ру бам. Тры май нер вы на па вад ку 
18-23.10. Ва ру шы ся. Аба вяз ко ва сха дзі да ле-
ка ра на аб с ле да ван ні.

(21.04. — 21.05.) Лёг касць у на ладж ван ні 
кан так таў, дру жа люб насць пры да дуц ца та бе 
так са ма ў пра фе сіі. Зор кі пад т рым лі ва юць 
ця бе ва ўсім. Ажыў лен не ў ся мей ным і кам-
па ней скім жыц ці. У па чуц цях мо жа па я віц ца 
хтось ці ці ка вы. У сям’і гуч на і ве се ла. На пра цы 
ака жаш ся быць не за мен ным. Мо жаш рэ а лі за-
ваць штось ці, што ад ме ся цаў ад к лад ва еш на 
паз ней. Ап ра най ся ў свет лае.

(22.05. — 22.06.) Уз рас це твой апе тыт на 
жыц цё і пры ем нас ці для це ла. Але не за няд ба-
еш сва іх аба вяз каў. 15-18.10. не дай ся бе ўцяг-
нуць у ры зы коў ную гуль ню. З 18.10. уба чыш 
ка рыс ныя на го ды там, дзе ты іх ра ней не шу-
каў. 18-22.10. удас ца та бе штось ці па пра віць 
і ўда ска на ліць. З 18.10. шмат су стрэч і ім п рэ-
заў. Вель мі дбай аб свае но гі.

(23.06. — 23.07.) Пе рад та бой вель мі пра-
ца ві ты і плён ны час. За пал і ад ва га га ран ту юць 
та бе пос пех. Кі неш ся на глы бо кую ва ду і вый-
дзеш на пе рад, асаб лі ва на пра цы. Але маг чы-
мыя спрэч кі і не пат рэб ныя ды ску сіі. Ве не ра 
да дасць та бе бля ску. 18-23.10. нер во ва мо жа 
быць ся род сяб роў ці ў сям’і, не дай ся бе вы-
вес ці з раў на ва гі і не трап у паст ку сва іх ам бі-
цый. Ка лі ма еш сваю фір му, не пе ра ін ве стуй.

(24.07. — 23.08.) Пе раш ко ды на тва ёй да ро-
зе ака жуц ца лёг кі мі для пе ра а до лен ня, та му не 
ад маў ляй ся ад сва іх пла наў. Сон ца да дасць та бе 
ап ты міз му. Зной дзеш спо са бы, каб сваё жыц цё 
зра біць больш пры ем ным, ха ця трэ ба бу дзе 
пры няць пад ува гу кры ху ня лёг кіх кам п ра мі саў. 
Па мя тай, што ты не адзін. На ра бо це стаў на су-
пра цоў ні цтва. Шу ка ю чыя пра цу — ап лі куй це на 
яе аж да 24.10. Па весь за мок на ха ла дзіль нік!

(24.08. — 23.09.) За ха вай спа кой і доб ры 
на строй, і ўсё бу дзе доб ра. Уда лы ўвесь ме-
сяц, ха ця 15-18.10. бу дзеш ад чу ваць ней кія 
на ці скі. Пе ра коў вай за ду мы ў па чын і за мя ні гэ-
та ў гро шы! Пе раш ко ды так са ма пе ра а до лей 
ад ным ско кам! На пра цы ра бі больш нор мы, 
пе ра а доль вай ру ці ну. Дбай аб свой фі зіч ны 
кам форт.

(24.09. — 23.10.) Па я віц ца мно га но вых маг-
чы мас цей і шмат дзвя рэй ад чы ніц ца пе рад та-
бою. Ма еш доб ры час на афар м лен не цяж кіх 
спраў. На го да для пад вя дзен ня вы ні каў і на мя-
чэн не мэт на на ступ ны год. Ад ча пі ся ад схем. 
Ад к ры вай но выя за ці каў лен ні, шу кай но вых 
ці ка вых зна ём стваў. У па чуц цях не дай ся бе зла-
віць на тан ныя пры ё мы. Доб ры час на твор чую 
пра цу. Не ры зы куй у спор це і на ву лі цы.

(24.10. — 22.11.) Сон ца па куль та бе не вель-
мі спры яе, аж да 24.10. бу дзе за цям нен не га-
ры зон таў, маг чы мыя фар маль на-юры дыч ныя 
праб ле мы. Але час пра цуе на ця бе, па я вяц ца 
шан цы на ўда лае вы ра шэн не праб лем. Твой 
труд бу дзе ўба ча ны і на леж на ацэ не ны. Але 
пры ем ныя су стрэ чы ў сям’і, а са мот ным — мі-
лае за хап лен не. Будзь муд рэй шы — усту пай, 
паз бя гай яла вых ды ску сій. Пап раў ляй не да роб-
ле нае, шлі фуй зроб ле нае. Па куль не вы ходзь 
пе рад шэ раг (аж да 23.10).

(23.11. — 22.12.) Моц з та бою! На пра ця гу 
каст рыч ні ка мо жаш зра біць больш, чым ад па-
чат ку го да! Уда чы і вы дат ны на строй, па чуц цё 
ўлас най каш тоў нас ці і да лей — па пу ляр насць. 
Трап на вы ра шыш пра фі нан сы. Пас ля 17.10. 
вы я віц ца, ча го вар тыя па чуц ці. Най лепш аб мя-
жуй ся да тан ца і мі лай раз мо вы, бо сэр ца мо жа 
не за стац ца ў ад ным ка вал ку. Зда вай эк за ме ны, 
ідзі на ква лі фі ка цый ныя раз мо вы (да 24.10).

(23.12. — 20.01.) Сі ла і ах во та да жыц ця. 
Мо жа не бу дзеш суб тыль ны, але кас міч на пас-
пя хо вы. 18-23.10. ад к ры еш у са бе са ма ві тыя 
рэ сур сы энер гіі. У па чуц цях га лоў най бу дзе 
жар с насць. Ся род сяб роў будзь шчы ры, але 
так тыч ны. На пра цы ўтоп чаш у зям лю кож на га 
пра ціў ні ка. Не аб’ я дай ся.

(21.01. — 19.02.) Дзя ку ю чы доб рым за ду-
мам, да сяг неш мэ ту сва іх мар. Вя лі кая па пу ляр-
насць у кам па ніі. На не бе фе сты валь пры хіль-
ных пла нет. У ні чым не сум ня вай ся. 15-17.10. 
лепш аб мі най бан кі і па зы ко выя фір мы. Пас ля 
18.10. па ка жаш усе свае ко зы ры. Ка лі штось ці 
ў та бе не па да ба ец ца, ідзі да кас ме то ла га, а не 
хі рур га!

(20.02. — 21.03.) Сум ныя дум кі ад п лы вуць. 
Ад к рый ся на пры го ду. Зад бай ця пер аб улас-
ны кам форт. Бу дзеш мець вя лі кі пры ліў сіл, пап-
ра віц ца на строй. Вы ходзь да лю дзей, шу кай 
сяб роў. З ды стан цы яй глянь на сваю па ру, пра-
а на лі зуй яе моц ныя і сла бей шыя ба кі. Зыч лі ва 
глянь на свет. Ры бы, якія шу ка юць пра цу — не 
пра сы пай це ча су! Больш ча су пра водзь на све-
жым па вет ры. З 19.10. піль нуй ся (аж да 28.10.) 
— не ка то рыя спра вы мо гуць та бе ўця чы з-пад 
кан т ро лю.

1. па пу ляр ная мар ская ры ба, якая ўжы ва ец ца ў ежу най час цей у за со ле ным ві дзе, 
2. пры ста са ван не для сцё ку вад кас цей, 3. не іс на ван не, 4. на пры клад яш чар ка або 
ча ра па ха, 5. пер шая ву чо ная сту пень у ся рэд не вя ко вых уні вер сі тэ тах з... лаў рам, 6. ан
то нім даб ра, 7. важ ны сі бір скі го рад на Ан га ры, 8. хва ро ба пе ча ні, ві рус ны ге па тыт, 9. 
жы хар На га са кі, 10. пад вод ны сна рад.

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 39 ну ма ра
Ве ча, Ева, Ма зыр, Со чы, Ула, чорт.

Ра шэн не: Рост ча ла ве чы, а ро зум аве чы.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 

з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

1 каст рыч ні ка ў Гмін ным ася род ку куль ту ры ў Ча ром се ад бы ла ся 
ім п рэ за, якую ар га ні за та ры, а бы лі імі Са юз ук ра ін цаў Пад ляш ша 
і Гмін ны ася ро дак куль ту ры, наз ва лі «Джэ рэ ла — ук ра ін скія тра ды
цыі і тран с фар ма цыі». Быў гэ та сво е а саб лі вы аг ляд фаль к лор ных 
ка лек ты ваў, у якім удзель ні ча лі «Гі лоч ка» з Ча ром хі, «Вэр воч кі» 
з Ор лі, пеў чая гру па з ся ла Ча ром хі, «Ра нок» з Бель скаПад ляш ска
га, «Ро ды на» з Ду бя жы на, «Доб ры на» з Бе ла сто ка і «Сіль ска му зы
ка» з Роў на (Ук ра і на). Рэ пер ту ар вы сту па ю чых гур тоў зво дзіў ся да 
фаль к лор ных лі рыч ных пе сень і ка зац кіх ду мак ды прэ зен та цыі даў
ней ша га аб ра ду хрыс цін на Пад ляш шы і вя ско вай му зы кі. «Сві тыт 
мі сяц, сві тыт яс ный» («Гі лоч ка»), «Ту ман ярам, ту ман да лі ною» (пя
вун ні з Ча ром хіСя ла), «Там у лі сі пры ду боч ку» («Доб ры на»), «Ішоў 
ко зак по тай ком» («Ра нок») — гэ та не ка то рыя пес ні з больш чым 
двух га дзін на га кан цэр та.

Сцэн ку з даў ней шых хрыс цін зап рэ зен та ваў ка лек тыў з Ду бя жы
на, гу лян ку з вя ско вай за ба вы — гурт «Сіль ска му зы ка» з Роў на. 
Кан цэрт прай шоў пры поў най аў ды то рыі. Бур ныя ап ла дыс мен ты 
пас ля кож на га ну ма ра бы лі па дзя кай для са ма дзей ні каў. Кан цэрт 
за кон чыў ся пес няй «Гос ці, на шы гос ці» ў вы ка нан ні «Сіль скай му
зы кі» і ава цый ным спе вам з пуб лі кай «Мно гая ле та».

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Ча ром хаў ская ім п рэ за 
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 Наталля Шклёда

Н
а тал ля Шклё да за ча ты ры дні 
вы да ва ла за муж ста рэй шую 
дач ку. І хоць вя сел ле ла дзі лі 
ў Луц ку, усе хат нія спра вы кру

ці лі ся ва кол ся мей най па дзеі. Я са ма ад
чу ва ла вя лі кі ды скам форт. За бі раць час 
у та кі мо мант — звы чай нае на хаб ства. 
У га ла ве бліс ну ла ідэя, каб пе рак лас ці 
суст рэ чу на ін шы тэр мін.

Прып ры пяц кія лю дзі не вы пус цяць 
гос ця з пу сты мі ру ка мі. Яны ад ра зу ад су
нуць свае спра вы і аба вяз кі на бок, каб 
слу жыць гас ці най і да па мо гай.

Сваё зна чэн не меў яш чэ Бе ла сток, які 
ў сям’і Шклё даў явіў ся паў мі фіч ным і род
ным мес цам.

— Мой дзед ад Бе ла сто ка, — ад зна
чы ла гас па ды ня, — да клад на з ся ла Па
рос лы.

Та кая не ча ка насць! У ха ту Шклё даў 
я з’яві ла ся, каб вы свет ліць ва раж скія сля
ды ў Ле бя зі. А тут су стра кае мя не асо ба, 
жы ва за ці каў ле ная бе ла ру скі мі сля да мі 
на Бе ла сточ чы не.

— А проз віш ча Шклё да — па му жу, 
— удак лад ні ла гас па ды ня, — ён ро дам 
са Сва ла віч. Гэ тае ся ло вя до мае зза 
ар ха іч най па ле скай за бу до вы, з ар на мен
та мі і са ла мя ны мі стрэ ха мі, без да рож жаў 
і абяз лю дзен ня. Што там яш чэ ці ка ва га? 
Ка лісь пра ца ваў па ром на Пры пя ці ды 
шмат лю дзей зай ма ла ся спе ку ля цы яй. 
Ну, на бы ва лі ўся кі та вар у Пін ску і пра да
ва лі па леп шай ца не ў на ва кол лі. На ват 
мая цеш ча гэ тым зай ма ла ся....

Каб больш рэ аль на прад ста віць мес
ца, ад куль Шклё ды, На тал ля Іва наў на па
ка за ла мне ва рэнь ку, нап леч ны ко шык, 
спле це ны ўруч ную з лы ка, у якіх ту зем цы 
на сі лі та ва ры і пла ды з по ля. Зграб ны ка
шэль пах нуў яш чэ све жай лі пай.

— Муж пры сеў і сплёў на ха ду, — пат
лу ма чы ла на стаў ні ца, — каб бы ло з чым 
ха дзіць па гры бы. Не каль кі ра зоў уво
сень ра зам вып раў ля ем ся ў Сва ла віц кі 
лес, у свае грыб ныя мес цы. Бы вае, пры
ся дзеш і ад ра зу цэ лую ва рэнь ку бе лы мі 
гры ба мі на поў ніш.

Збі ра юць для ся бе і на па да рун кі для 
доб рых лю дзей. Ні ко лі на ган даль! Ча му? 
Каб не згу біць пры ем насць ад грыб ных 
па хо даў. Гэ та та кая аса ло да, як сха дзіць 
у кі но або і ў най леп шы на све це тэ атр. 
Та кая з мя не вы рас ла па ля шуч ка!

* * *
Пап раў дзе На тал ля Шклё да вы во дзіц

ца з пры ез джай ін тэ лі ген цыі. Баць коў на
кі ра ва лі ў Лю бязь бу да ваць са цы я лі стыч
ную Ук ра і ну. Для гэ та га ро ду пры ез джых 
уз нік спе цы яль ны квар тал — ву лі ца 
Ма ла дзё вая. Тут ся лі лі ся на стаў ні кі, ін жы
не ры, ме ды кі і пар тый ныя бон зы. Пер шы 
шок ча каў вяс ной, ка лі раз лі ва ла ся Пры
пяць і па ды хо дзі ла пад па рог ха ты. Ас во
іц ца з мес цам да па ма га лі ту зем цы, якія 
не ра зу ме лі спа ло ху пры ез джых.

— Ва да тры дні па ста іць і ады дзе! 
— га ва ры лі.

Ра зам з па вод кай па чы наў ся рыб ны 
се зон, ка лі «най леп шая ры ба ста я ла 
ў ро це». Пры ез джых ча каў яш чэ адзін 
вык лік. У час па во дак ка му ні ка цыя ад бы
ва ла ся толь кі па ва дзе.

— Каб жыць у та кім мес цы, му со ва 
прыд баць лод ку, — ка жа На тал ля, — іна
чай нель га аб ра біц ца ў гас па дар цы. Ін
тэ лі ген цыя па да ва ла пры клад. На тал ля, 
хоць дач ка ме ды ка і кал гас на га кі раў ні
ка, пер шая спя ша ла на се на ван не. Іх уча
стак зна хо дзіў ся ў ляс ным уро чыш чы, 

спа чат ку плы лі чаў ном па Пры пя ці, пас ля 
пры то ка мі да наз на ча ных уро чыш чаў. 
Тра ву ка сі лі ў ба ло це, ва да ча ста ся га ла 
па гру дзі. Ніх то не звяр таў ува гі на п’яў кі 
і авад ні. І гэ та не бы ла са мая цяж кая пра
ца. Ско ша нае се на трэ ба бы ло саб раць 
у куп кі і на спі не за нес ці ў лод ку. Тра ву 
пе ра во зі лі на су хі груд, каб там па су
шыць і склас ці ў стог.

— Та кая пра ца вель мі ка рыс ная для 
бу ду ча га гі сто ры ка, — смя ец ца мая су
бя сед ні ца. — Мы на гой дак ра на лі ся да 
ўся кіх ле генд і гі ста рыч ных па дзей. Лю
дзі га ва ры лі пра гі ста рыч ныя зда рэн ні 

У па ле скай глы бін цы (58)
з да лё кіх вя коў, а па мяць ба ра ні ла на зо
вы ўро чыш чаў, як Та тар скае ба ло та, дзе 
ўта пі ла ся зваб ле нае ў дрыг ву ва ро жае 
вой ска, дзесь ці ў ча сы ся рэд не вя коўя. 
Пас ля ме лі я ра цыі ніх то ўжо не да бі ра ец
ца чаў ном па се на. І лю дзі ўсё за бы ва
юць, не га во раць ужо пра та кія ўро чыш
чы. Ат рым лі ва ец ца та кое, быц цам свет 
уз нік ра зам з ас фаль та вай да ро гай.

З ма ла дых га доў На тал ля за па мя та ла 
яш чэ друж насць мяс цо вых лю дзей, усе 
боль шыя пра цы вы кон ва лі та ла кой. Та ла
кой па ста ві лі іх драў ля ны, пры го жы дом 
па ву лі цы Ма ла дзё вай у 1974 го дзе. Бу до
ва тры ва ла чаты рыпяць дзён.

* * *
Ся мей ныя су вя зі На тал лі Шклё ды з Бе

ла сточ чы най, праз ма ці, якая на ра дзі ла
ся ў кан цы 40х га доў на Хмяль ніч чы не. 
Дзед, Ста ніс лаў Канстанцінавіч Ва ле
сюк, не ах вот на га ва рыў пра мі ну лае. 
На тал лю заў сё ды ін т ры га ва ла, ча му ён 
— па ляк, па паш пар це за пі саў ся бе ла ру
сам.

— Ці вя до ма, ча му ён з’е хаў жыць на 
Ук ра і ну? — пы таю.

— У іх сям’і штось ці ад бы ло ся, — чую 
ў ад каз, — бо ся стра дзе да з’е ха ла 
ў Аме ры ку і ха це ла, каб ён да яе пры е
хаў і за стаў ся там жыць. Але дзе ду гэ та 
не па ды хо дзі ла. Ён ві да воч на ва я ваў 
з Чыр во най Ар мі яй і за стаў ся жыць ва 
Ук ра і не. Мо жа да гэ та га спры чы ні ла ся 
ба бу ля? Поль ка, ро дам з Па доль ш чы ны. 
Ніх то ні ко лі з сям’і не на ве даў Па рос лаў.

— Ці іс нуе яш чэ та кое ся ло? — спы та
ла мя не на стаў ні ца.

— Іс нуе ды яш чэ як! Гэ та прэ стыж ны 
пры га рад Бе ла сто ка.

Мой ад каз вель мі ўсце шыў су бя сед ні
цу з па ле скай Лю бя зі. У сям’і за па мя таў
ся адзін ра сказ пра па рос лаў ска га пра 
пра дзе да Мікалая, які да ваў ма ло му Ста
ніс ла ву «пяць ка пе ек на бул ку з ра зын ка
мі»... Бе ла стоц кі след, ад нак, цяг нец ца 
за сям’ ёй па сён няш ні дзень...

Баць кі На тал лі Іва наў ны па зна ёмі лі ся 
ў Ка мян цыПа доль скім. У Лю бязь тра пі
лі ў ся рэ дзі не 1960х га доў, дзе баць ка 
стаў кі раў ні ком кал га са, а ма ці паў ста
год дзя пра ца ва ла фель ча рам. Мяс цо выя 
лю дзі здзіў ля лі ся ча му яна — Ста ніс ла
ваў на. І шчы ра, ад ду шы ста ві лі ён дзіў
нае пы тан не: А муж не крыў дуе, што вы 
па ляч ка? Яна толь кі заў с мі ха ла ся. Бо як 
па яс ніць лю дзям, што баць ка — бе ла рус 
з Поль ш чы? Хто гэ та зра зу мее!

Я най лепш ве да ла скла да насць праб
ле мы. Толь кі ў ха це На тал лі Шклё ды 
ра зу ме лі, што жы хар ка Поль ш чы мо жа 
прад стаў ляць бе ла ру скую га зе ту.

У кожным іншым месцы на цы яналь на
сць палешукі спалучалі з ад мі ні стра цый
нымі межамі дзяржаў.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

 Маці Наталлі з партрэтам Станіслава Валесюка

 Загароддзе вуліцы Маладзёвай


