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«Беларуская песня»è3

Францішак Берніковічè8

 Ураджэнка Падляшша мастач
ка Аляксандра Чарняўская 
была чарговым госцем «Raze
misji». Гераіня сустрэчы з’яўля
ецца аўтаркай знаходзячайся 
ў цэнтры Беластока ўстаноўкі 
«Kinooko», прысвечанай наро
джанаму ў Беластоку рэжысё
ру Дзігу Вертаву (ДавідуДзяні
су Каўфману), а таксама ства
ральніцай серыі карцін, якія 
адносяцца да складанай гісто
рыі нашага рэгіёна, таксама да 
бежанства. Аляксандра Чарняў
ская (1984 г.н.) жыве і працуе 
ў Варшаве. У цэнтры яе зацікаў
ленняў — жывапіс і рысунак. 
Стварае таксама фатаграфіі, 
аб’екты і інсталяцыі. Скончыла 
варшаўскую Акадэмію маста
цтваў у 2008 годзе. З’яўляецца 
аўтаркай інсталяцыі, размешча
най у студзені 2011 года на ра
гу вуліц Легіяновай і Складоў
скай. Тая інсталяцыя да сёння 
выклікае ў некаторых жыхароў 
Беластока (асабліва радных 
ПіС) супярэчнасці. Вертаў раз
глядаў камеру ў якасці інстру
мента для назірання за жыц
цём такім якім яно ёсць. Верыў 
у перавагу фотаапарата над ча
лавечым вокам, што на плёнцы 
захаваецца праўда. Асноўны 
элемент скульптурыінсталя
цыі Чарняўскай (праект распра
цаваны ў супрацоўніцтве з га
лерэяй Арсенал) — шкляную 
шыбу памерам 2 на 3 метры 
з чорным растравым надрукам, 
кадрам з фільма «Чалавек з ка
мерай» — вока ўпісанае ў аб’ек
тыў. Ужо ўстаноўка інсталяцыі 
суправаджалася пратэстамі.

Арганізатары сустрэчы заахвочвалі: «Пад
час сустрэчы мы будзем гаварыць пра пат
рэбу пошуку каранёў праз мастацтва, за
думаемся аб сэнсе імкнення мастака, каб 
дасягнуць праўду пра сябе і свет. Ці такія 
спробы па сваёй сутнасці не асуджаныя 
на правал? Што дае творцу расказ пра 
продкаў? Ці мастацтва, якое спасылаецца 
на гісторыю, здольнае даць выразныя ад
казы, ці, дакладней, пакідае стваральніка 
і атрымальніка перад яшчэ большым лікам 
пытанняў? Мы задаем таксама пытанне, 
якую сёння ролю мае заангажаванае ма
стацтва. Чым для творцы з’яўляецца бунт 
і супраціў да рэальнасці? Ці мае ён якіне
будзь уплыў на рэальнасць, ці, наадварот, 
голас мастака ў сацыяльных і палітычных 
пытаннях у прынцыпе з’яўляецца несур’
ёзнай спробай удзельнічаць у дыскурсе, 
які хутчэй вядуць палітыкі і публіцысты? Па
размаўляем таксама аб стане мастацтва 
ў Беластоку і Падляшшы, пра нядаўнія 
дзіўныя рашэнні Гарадской рады скара
чаць субсідыі на культуру і далучэнне Цэн
тра Людвіка Заменгофа да культурнага 
цэнтра БОК. Пацікавімся таксама, чаму 
некаторым беластоцкім радным так моцна 
перашкаджае Дзіга Вертаў, адзін з самых 
вялікіх дакументалістаў у гісторыі кіно, за
снавальнік «Сінема Vérité».
Сустрэча прайшла 3 лютага ў Кавярні 
Лялечнага тэатра з Беластоку па вуліцы 
Кастуся Каліноўскага.
Аляксандра Чарняўская нарадзілася 
ў Беластоку. У сваёй творчасці часта вяр
таецца да месцаў, дзе яе карані — у ас
ноўным у сяло Зачарляны, адзначаючы 

аўтатэрапеўтычную функцыю мастацтва. 
Чарняўская не хавае сваіх беларускіх ка
ранёў. У яе працах чырвонай ніткай прахо
дзіць тэматыка, якая адносіцца да вайны 
і пасляваенных беларускапольскіх сусед
скіх адносін на Беласточчыне. Ужо цэлы 
цыкл карцін, якія былі дыпломнай працай 
Аляксандры Чарняўскай, расказваў пра 
цяжкія пасляваенныя гады, калі з ваколіц 
Зачарлян зніклі амаль усе — пражываю
чыя тут ад вякоў — беларусы. Тэмы, звя
заныя з пачуццём ідэнтычнасці, вярталіся 
ў яе творчасці часта. У рамках выставы 
«Мастачкі» ў прэстыжнай галерэі «Бе
лай» стварыла незвычайны мураль «Бе
жанства» (жывапіс памерамі каля 7 на 2 
м), які спасылаецца на падзеі 1915 года. 
Натхненнем гэтай серыі была сямейная 
гісторыя брата яе дзеда Стэфана, які быў 
застрэлены выпадкова суседам:
— Стэфан стаў у маім доме міфічнай фігу
рай. Я мела патрэбу зрабіць штосьці аб ім, 
і гэта прыняло форму жывапіснага цыкла, 
— расказвала мастачка. А на адказ вяду
чага сустрэчу Гжэгажа Яношкі, што дае 
ёй «калупанне» ў сямейнай гісторыі, адка
зала: — Эмацыйна яны вельмі важныя для 
мяне. Гэта дзейнічае як аўтатэрапія. Гэтыя 
гісторыі былі для мяне жахлівымі, і я хаце
ла іх сама перапрацаваць. І я не ведаю, 
як гэтыя людзі выглядалі, я ведаю гэтыя 
месцы, але праз шэсцьдзясят гадоў. Вы
карыстоўваю трохі сямейных фатаграфій. 
Малюю схематычнай рыскай. Натхненнем 
для мяне з’яўляецца мастацкая мова дзя
цей. Мова майго мастацтва ўмоўная і ўмоў

на трэба ўспрымаць гісторыі, пра якія там 
расказваю.
Тэмы, звязаныя з пошукам і пачуццём 
самаідэнтыфікацыі вяртаюцца ў яе твор
часці неаднойчы. Так ёсць з сюжэтам, які 
спасылаецца на падзеі складанай гісто
рыі нашага рэгіёна, як час бежанства, да 
сёння балючы для беларускай меншасці 
Беласточчыны, гісторыі жывой у хатніх апо
ведах мастачкі.
— Увесь час я вяртаюся да гэтай тэмы 
і развіваю яе. Папрацавала я над сваёй 
ідэнтычнасцю і ведаю, што беларуская 
тоеснасць важная для мяне. Я мусіла 
напрацавацца, каб з гэтым справіцца ды 
знайсці ў гэтым каштоўнасць. Я не вельмі 
добра размаўляю пабеларуску, але гэтым 
чынам паказваю прыклад, як можна быць 
беларусам у розных варыянтах. Я не ве
даю, калі паглядзела ў люстэрка і ўбачыла 
ў ім сваё беларускае вока. Мабыць, было 
гэта ў ліцэі.
— Найважнейшы чалавек у маім жыцці 
— дзедка. Я малюю тое, аб чым ён мне ра
сказаў. Паказаў мне ўсё. Паказаў, як пра
цуе рухавік аўтамабіля, навучыў, дзе шу
каць баравікі. І дапамог мне зразумець, 
хто я. У выхадныя мы з сястрой сядалі 
ў валошкавы дзедкаў «Фіат» і ехалі з Бе
ластока ў наша любімае месца — пляж 
на Чаплінянцы, прытоку ракі Нарвы. На 
шляху міналі Зачарляны і дзядуля кожны 
раз казаў: «Гэта быў наш дом, а гэта по
ле аж да гарызонту было наша». Мы там 
ніколі не спыняліся. Перад вяртаннем да
дому заходзілі на праваслаўныя могілкі, 

дзе спачываюць мае прапрадзеды — Ага
фія і Іосіф, прадзед Міхал і брат дзеда 
Стэфан (прабабулі Мані там яшчэ не бы
ло, яна памерла, калі мне было 15 гадоў). 
Дзедка навучыў мяне разбірацца ў гры
бах. Мы наведвалі лясы вакол Зачарлян, 
якія дзедка памятаў з дзяцінства. Калі 
быў старэйшы і рэдка мы ездзілі ў лес, па
чаў успамінаць пра тое, аб чым у нашай 
сям’і не гаварылася. Аб тым, што прабаб
ця Маня так баялася падарожнічаць, таму 
што ў 1915 годзе перажыла бежанства. 
Аб тым, што падчас вайны не мог хадзіць 
са стрэльбай на зайца, таму што калі б 
немцы ўбачылі яго, забілі б. І менавіта дзя
куючы таму, што ўвайшлі немцы, саветы 
не дэпартавалі іх як кулакоў. А калі пасвіў 
кароў у лесе, баяўся, што сустрэнецца 
з партызанамі — незалежна ад таго, ці 
савецкімі, ці польскімі. «Лясныя» заўсёды 
значылі праблемы... І пра тое, як пасля 
вайны пайшоў на танцы і сустрэў двух 
суседзяў з вёскі па суседстве, што былі 
партызанамі; мусіў бегчы праз акно, бо 
кінулі ў яго бок: «А што гэты тут робіць? 
Біць кацапа!». Праляжаў быў у рове ля 
ракі да раніцы, баяўся, што яны прыйдуць 
па яго дадому. Ведаў, што не адпусцяць 
— вядома, праваслаўны, дык напэўна «су
працоўнічае з новай народнай уладай». 
Дзедка расказваў мне, як і яго бацька 
кожны дзень пасля таго як сцямнела ішоў 
у поле і клаўся ў збожжы. Заўсёды ў бе
лай кашулі. На выпадак, калі б ЯНЫ прый
шлі. Расказаў таксама пра Стэфана, што 
ляжыць побач прапрадзедаў на могілках. 
Той што згінуў пасля вайны ад кулі. Раска
заў пра яго калі я была ўжо ў ліцэі: бачыў 
як яго застрэлілі. Стэфан быў такі добры, 
кожнаму жадаў толькі дабра... Карціна 
«Забойства Стэфана» ўяўляе сабой па
латно 2 на 3 метры. Малявала я тую ж 
карціну на сцяне лофта, малявала Стэфа
на ў дзясяткі разоў.
... Тое, што праваслаўе нас вылучае, я ве
дала ад заўсёды. Не ведала, аднак, чаму 
бабуля і дзедка гавораць папольску, 
хоць іх першай мовай была беларуская. 
А чаму прабабуля Маня нічога папольску 
не сказала? Я пачала задавацца пытан
нем, хто я. А чаму гісторыя, якую я ведаю 
са школы, іншая чым тая, якую ведаў 
дзедка...
... Мне ў мастацкай акадэміі казалі, што 
я лішне гжэчная, ветлівая. А мастак паві
нен мець нешта шалёнае, агонь! Я той 
агонь атрымала ад гэтых дзедкавых апо
ведаў. Пасля таго, калі ён распавёў мне 
пра Стэфана, я пачала маляваць сцэны 
з яго дзяцінства ў розных канфігурацы
ях: з калабарацыяністамі, немцамі, сусе
дзямі з сяла, партызанамі... Я ператва
рала іх зноў і зноў. Перажывала ў сабе 
гэтыя гісторыі, і адчувала гнеў. Што пра 
тую крыўду ніхто не чуе, што беларусы 
Падляшша не маюць свайго голасу. Ад 
свайго дзеда я атрымала таксама долю 
бунту... Узнікла з гэтага серыя карцін, 
дзякуючы якой атрымала я дыплом 
у Акадэміі мастацтваў. Выставіла іх у вар
шаўскім Цэнтры сучаснага мастацтва 
«Замак Уяздоўскі», была намінаваная 
да конкурсу «Самсунг Артмастер». Але 
толькі праз некалькі гадоў я змагла па
казаць іх у Крынках, Супраслі, Гайнаў
цы. Аказалася, што гэта не толькі мой 
асабісты пункт гледжання, мой вопыт. 
Мне ўдалося ўлавіць штосьці важнае для 
іншых членаў беларускай грамады. І тое, 
што я ейная частка, хаця не ўмею добра 
гаварыць пабеларуску.

vЗапісала Міра ЛУКША

Агонь у пэндзлі 
— ад дзядоў

«Бежанства»
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Вакол Via Польшча

Колькі аб’ектыўнасці ў «Аб’ектыве»? 
Сваімі вачыма

Украіны

У гэ тым ну ма ры «Ні вы» свае заў ва гі на
мер ваў ся я пры свя ціць роз ным зас ло нам 
і па цяп лен ням у поль скабе ла ру скіх ад но
сі нах. Вя до ма, меў я тут на ўва зе ін тэн сі фі
ка цыю ў апош нім ча се па лі тыч наэка на міч
ных кан так таў па між поль скі мі і бе ла ру скі
мі ўла да мі. Хто ад гэ та га, нес па дзя ва на га 
пры то ку ўза е ма лю бо ві ака жац ца, мяк ка 
ка жу чы, у дур нях, па ка жа най блі жэй шы 
час. Але ад но пэў нае — ад та кіх жор ст кіх 
па лі тыч ных па ва ро таў няб ла га мо гуць 
ат ры маць па га ла ве на цы я наль ныя мен
шас ці ў абедз вюх кра і нах — бе ла ру ская 
ў Поль ш чы і поль ская ў Бе ла ру сі. Хо чам ці 
не хо чам, але, на жаль, па ста ян на зна хо
дзім ся ў ро лі за лож ні каў дып ла ма тыч ных 
ін т рыг на ша га па меж жа. І ка лі два ба кі 
тру бяць пра пад пі сан не но вых па гад нен
няў і аб суп ра цоў ні цтве, так са ма і ў га лі не 
ас вет накуль тур ных кан так таў, то, зда
ец ца, на спра ву гі ста рыч ных, кры ва вых 

па дзей на Бе ла сточ чы не ў пас ля ва ен ны 
час не толь кі спуш ча на зас ло на маў чан ня, 
але і па ча ло ся «вып раў лян не і зма ган не» 
на ват з той праў дай, якая бы ла прыз на на 
Ін сты ту там на цы я наль най па мя ці больш за 
дзе сяць га доў та му. Спра ва тут у спро бе 
абя ліць і зра біць без за ган ным перш за ўсё 
асо бу Ра му аль да Рай са «Бу ра га», ад каз
на га за па цы фі ка цыю бе ла ру скіх вё сак 
і смерць ня він ных лю дзей.

Ка лі ў мі ну лым 2016 го дзе мы ўсе ра
зам у за ду ме ўспа мі на лі тра гіч ную, ся мі
дзя ся тую га да ві ну тых па дзей, не ўяў ляў 
я са бе, што ў ро лі фаль сі фі ка та ра і пер
шап ра ход ца но вай гі ста рыч най па лі ты кі 
вы сту пяць жур на лі сты Бе ла стоц ка га ад
дзя лен ня Поль ска га тэ ле ба чан ня. Ду маю, 
што но вап рыз на ча ная праг рам ная ра да 
бе ла стоц ка га тэ ле цэн т ра, у якой за ся дае 
вя до мы пра ва слаў ны дзе яч Адам Му сюк, 
паг ля дзеў шы вы дан не на він най пе ра да чы 
«Аб’ ек тыў» ад 31 сту дзе ня 2017 г., якая 
вый ш ла ў тэ ле э фір а га дзі не 21.30, па він
на за няц ца не толь кі ана нім ным аў та рам 
ма тэ ры я лу (со рам на яму пе рад кім), але 

ўзяць пад ува гу і ацэн ку ды рэк цыі ася род
ка, якая за каз вае і дае даб ро на прэ зен
та цыю та кіх скан даль ных, неп раў дзі вых 
сту жак. З на ша га бе ла ру скапра ва слаў
на га бо ку ў гэ тай спра ве на пэў на бу дуць 
вы не се ны пра тэ сты.

Кры ху боль шая чым мі нут ная ін фар ма
цыя ў апош ніх хві лі нах вы дан ня «Аб’ ек ты
ва» ўжо за пі са ла ся чор ны мі лі та ра мі ў гі
сто рыі бе ла стоц ка га тэ ле ба чан ня. Вель мі 
лёг ка мож на скам п ра мен та вац ца на пат рэ
бы бя гу ча га, ней ка га па лі тыч на га за ка зу, 
які да гі ста рыч най праў ды ані як не ма ец ца, 
не га во ра чы пра эле мен тар ныя жур на
ліс ц кія прын цы пы. Усю сі ту а цыю мож на 
па раў наць да та ко га кла січ на га пы тан ня 
на конт стан дар таў са вец кай жур на лі сты кі: 
«Коль кі праў ды бы ло на ста рон ках га зе ты 
«Прав да»?». Сён ня, па раф ра зу ю чы кла
сі ку, мы пы та ем ся: «Коль кі аб’ ек тыў нас ці 
ў ма тэ ры я лах «Аб’ ек ты ва»?». І ней кая ту га 
па мі ну лым ча се ста ла ві да воч най на ват 
у сцэ ніч ным афар м лен ні бе ла стоц кай 
сту дыі на він на га вы дан ня, у якой з’я ві лі ся 
чыр во ныя ка ло ны. Рэ дак цыя пад чыр во ны

мі ка ло на мі — гу чыць няб ла га. Не хо чац ца, 
ад нак, каб уз ро вень гра мад скапа лі тыч
най жур на лі сты кі бе ла стоц ка га тэ ле цэн т
ра не стаў нам аса цы я вац ца з до мам пад 
чыр во ны мі ліх та ра мі. Та му вар та ма ла дым 
тэ ле ві зій ным «пі ста ле там» па гля дзець яш
чэ раз да ку мен таль ную кі на стуж ку Юрыя 
Ка лі ны «Ся ро жа», якая ат ры ма ла ўзна
га ро ду Аса цы я цыі поль скіх жур на лі стаў 
ме на ві та за по шу кі гі ста рыч най праў ды на 
фо не тра ге дыі аса бі ста га лё су ге роя са 
спа ле ных За ле ша наў.

Та му сцвяр джэн ні, якія пра гу ча лі ў жур
на ліс ц кім ма тэ ры я ле «Аб’ ек ты ва» пра 
71 га да ві ну тра ге дыі За ле ша наў кштал ту 
«his to ry cy pod k reś la ją, że wy da rze nia te nie 
mia ły pod ło ża na ro do woś cio we go i re li gij ne-
go» ці «wy da jąc roz ka zy m.in. do ty czą ce bia-
ło ru skich wsi dzia łał w sy tu ac ji sta nu wyż szej 
ko niecz noś ci» з’яў ля юц ца кам п ра ме та цы яй 
і шко дзяць поль скабе ла ру скім ад но сі нам. 
Гі ста рыч най праў ды от так са бе не зме ніш, 
хоць мож на з ёю зма гац ца доў гі мі га да мі, 
бо гі ста рыч ная па мяць заў сё ды з’яў ля ец ца 
па мяц цю на ро да. А кож ны на род з’яў ля ец
ца вар таў ні ком і ахоў ні кам свай го мі ну ла га.

І ка лі ця пер поль ская дзяр жа ва хо ча 
рэ а лі за ваць сваю вя лі кую, аду ка цый нана
цы я наль ную па лі ты ку на конт «вык ля тых 
жаў не раў», дык па він на так са ма па мя таць 
пра пат рэ бу быць у зго дзе з гі ста рыч най 
праў дай. Бо ці ж не ло зунг жыць у праў дзе 
не быў і не з’яў ля ец ца на да лей агуль нах
рыс ці ян скім пат ра ба ван нем?

vЯў ген ВА ПА

На ўсхо дзе Ук ра і ны зноў за бі ва юць 
лю дзей. Гар ма ты, гра ды, тэх ні ка і жы вая 
сі ла — усё пры ве дзе на ў дзе ян не. Стрэ
лы, уз ры вы, ата кі, аба ро на і, зра зу ме ла, 
ах вя ры ся род не пас рэд на тых, хто ва юе 
з абод вух ба коў, і не толь кі ся род іх... 
Хтось ці про ста жыў у тым мес цы, ку ды 
па ля це лі сна ра ды, ха цеў жыць да лей. Не 
ат ры ма ла ся на ват про ста жыць. Хоць як, 
хоць дзе, але каб жыць... Зрэш ты, за бі
тым жаў не рам так са ма ха це ла ся жыць. 
Вель мі моц на ха це ла ся...

Гэ та не пер шы раз ужо там. Так ужо 
бы ло. Бы ло зу сім ня даў на. А пас ля з’я ві лі
ся на дзеі, што ўвесь цы ві лі за ва ны свет не 
па цяр піць у цэн т ры Еў ро пы та ко га жа ху. 
На дзеі не спраў дзі лі ся. Выс лоўе „заг ра ні
ца нам па мо жа” пара ней ша му на ле жыць 
лі та ра тур на му ге рою і ў рэ аль ным жыц ці 
мае пры клад на та кі ж сар ка стыч ны сэнс, 
як і ў неў мі ру чым ма стац кім тво ры. Але та пе
лец за са лом ку ха па ец ца. Ча ла век заў сё ды 
ве рыць у тое, у што яму хо чац ца ве рыць, 
асаб лі ва ка лі ня ма дру го га вый с ця. І лю дзі, 
якія жы лі ў не бяс печ най зо не, зноў па ве ры
лі. У ад ва рот ным вы пад ку ўцяк лі б ад туль. 
Але ім цы ніч на пад кі ну лі но выя на дзеі, 
пра пі са ныя ў так зва ных Мін скіх па гад нен
нях. Там за дэк ла ра ва на і спы нен не аг ню, 
і пе ра мо вы, і дэ ле га цыі, і ад вод цяж кіх уз б
ра ен няў з абод вух ба коў, і па лі тыч ныя ды ві
дэн ды... Ну а ча му б не за пі саць гэ та ўсё на 
па пе ру?! Дзе ля ней кіх сва іх мэт, або на ват 
дзе ля за ба вы або раз на стай нас ці. Як ка заў 
кла сік — па пе ра ўсё сцер піць.

Та ко га сцэ на рыя, як на гэ тай па пе ры, 
які за ма рож ваў сі ту а цыю, ха це ла б на пэў на 
еў ра пей ская па лі тыч ная элі та. Бо ка лі яна 
не мо жа ні чо га істот на га зра біць у гэ тым 
рэ гі ё не і няз доль ная ані я кім чы нам паў п
лы ваць на пра цэс уво гу ле, і ў прын цы пе 
не мо жа пры няць ані я ка га ра ды каль на га 
па лі тыч на га і прак тыч на га дзе ян ня, то хай 
усё ха ця б цяг ну ла ся на іх дум ку так, як 
цяг ну ла ся. У за ма ро жа ным і вя ла  ця ку чым 
ста не, дзе хоць кры ху і паст рэль ва юць, але 
да юць маж лі васць за я віць, што з боль ша га 
Мін скія па гад нен ні да юць плён і ад чы ня юць 
но выя пер с пек ты вы для ды я ло гу Еў ро пы 
з Крам лём.

Не ат ры ма ла ся і не маг ло ат ры мац ца, бо 
ў тое, што мо жа ат ры мац ца, не ве рыў ніх то 
ад са мо га па чат ку, на ват тыя, хто пад піс ваў 
да ку мен ты ў бе ла ру скай ста лі цы.

І вось ця пер зноў тэр мі но ва на эк ст ран
ныя па ся джэн ні збі ра юц ца дып ла ма тыч
ныя струк ту ры, наз вы якіх ужо і на зы ваць 
не хо чац ца. Для іх чар го вае аб васт рэн не 
на Ук ра і не ста ла „не ча ка нас цю”! Ой, якія 
на іў ныя лю дзі!!! А мо жа не на іў ныя? Мо
жа трэ ба па шу каць ін шае сло ва для іх 
аз на чэн ня?! Хо чац ца ў іх спы таць сло ва мі 
ад на го з ге ро яў філь ма „Усё той жа Мюн
хаў зен”, які спы таў свай го га лоў на ка ман
ду ю ча га, ка лі пас ля аб’ яў ле на га пе ра мір’я 
па чуў стра ля ні ну: „Яны што ў вас, га зет не 
чы та юць?”.

Але зда ец ца, што сён няш нія вя лі кія лю
дзі, ад якіх за ле жаць лё са нос ныя ра шэн ні, 
са праў ды га зет не чы та юць. І ні чо га не 
чы та юць. Усе сур’ ёз ныя ана лі ты кі прад
каз ва лі ме на ві та та кое раз віц цё па дзей 
на ўсхо дзе Ук ра і ны і ўво гу ле ў рэ гі ё не, 
якое і зда ры ла ся. І не ха ва лі сва іх прад ка
зан няў, а дру ка ва лі іх у прэ се з ана лі зам 
і до ка за мі.

Ча му іх ніх то не браў пад ува гу? Як га
во рыц ца — не ма е це свай го ро зу му, дык 
жы ві це ро зу мам ін шых. Але ж як не ма еш 
свай го ро зу му, то па гэ тай жа ба наль най 
пры чы не і не ве да еш пра гэ та. Па гэ тай жа 
пры чы не не мо жаш аца ніць і здоль нас ці 
ін шых.

Вось і з’я ві ла ся но вая еў ра пей ская па лі
ты ка, якая пра дуг ледж вае па цяп лен не ад но
сін з Крам лём. Яш чэ да апош ня га ўзбро е на
га кан ф лік ту на Ук ра і не з’я ві ла ся. І ўжо ані
я кія па дзеі не мо гуць на гэ та паў п лы ваць. 
А еў ра пей скія па лі ты кі цы ніч на зак лі ка юць 
абод ва ба кі спы ніц ца раў наз нач на.

І вось ужо і еў ра пей ская прэ са з ас ця
рож нас цю па ве дам ляе, што цяж ка ра заб
рац ца, хто пер шы па чаў стра ля ні ну. І пі
шуць ужо не пра Ук ра і ну, а ва кол Ук ра і ны. 
А боль шасць СМІ зда ец ца ўво гу ле пе ра ста
ла ці ка віць гэ тая тэ ма. Я ўжо не га ва ру аб 
прэ се ў кра і нах СНД, на ват пра тую, якая 
на зы вае ся бе не за леж най.

А каб ра заб рац ца што да ча го, ас вят ліць 
трэ ба ўся го ад но толь кі пы тан не. І гэ тае пы
тан не: на тэ ры то рыі чы ёй кра і ны вя дуц ца 
ба я выя дзе ян ні?

vВік тар СА ЗО НАЎ

Бе ла русь — як не да пе ча ная буль бі на 
ў аг ні рас па ле ным пу цін скай Ра сі яй. Ску рач
ка яе ўжо пры пяк ла ся, але ся рэ дзі на ўсё 
яш чэ сы рая. Ін шы мі сло ва мі: для спа жы
ван ня яш чэ не га то вая. Але хто ўжо ла сы, 
зай мае блі жэй шыя па зі цыі. По бач з каст
ром, але не заб ліз ка. Хто з моц ным кі ёч кам 
у жме ні, а хто толь кі з го лы мі ру ка мі. Блі жэй 
да буль бін кі мае Маск ва, за бяс пе ча ная 
ту гой пал кай з раз д во е ным кан цом. З ад
на го бо ку праз за леж насць Бе ла ру сі ад яе 
ўнут ра на га рын ку і тран с фер стра тэ гіч най 
сы ра ві ны, з дру го га бо ку — праз свой на
хаб ны па лі тыч ны і ва ен ны эк с пан сі я нізм. 
Але і За хад, сціс ла аса цы я ва ны з Еў ра пей
скім Са ю зам і яго на ту раль ным са юз ні кам 
Злу ча ны мі Шта та мі, да яе не над та да лё ка. 
Праз Поль ш чу. Толь кі на ха ле ру Поль ш чы 
пхац ца го лы мі ру ка мі ў пры сак?

Ка лоч кам, праў да, пры мі тыў ным ін ст ру
мен там, мо жа це зра біць мно гае. Ці то ляг
чэй ім вы гар нуць з пры ску сма ка ві тую буль
бі ну, ці нат ра паць па ла пах ін шых ах вот ных. 
Трэ ба яго мець. А ў Поль ш чы яго ня ма. Ак
ра мя Ра сіі, якая ах вот на глы ну ла б ужо ця
пер бе ла ру скую буль бін ку, ніх то больш не 
мае апе ты ту да не да пе ча ны пра дукт. Бе ла
русь, са сва ёй эк стэн сіў най гас па дар кай, 
ан ты дэ мак ра тыч ным рэ жы мам і рас ча ра ва
ным гра мад ствам з ня выз на ча най да кан ца 
ідэн тыч нас цю, для Еў ро пы цяж кат раў ная. 
Тым больш, што яе страў нік пе ра нёс ба лю
чую няст раў насць, ка лі тут да ўла ды прый ш
ло ПіС, а Вен г ры яй яш чэ больш за ва ло даў 
Ор бан. Праў да, Ра сія раз дзь му ла ў Бе ла ру
сі агонь, але не для та го, каб спя чы буль бу. 
Ёй ідзе пра неш та боль шае — пра тое, каб 
не па тух агонь у гэ тай част цы Еў ро пы. Буль
бу заў сё ды мо жа з’ес ці. У лю бой на го дзе. 
Або без вы пад ку. Гэ та Ра сія мо жа, мяр ку ю
чы па Кры ме і Дан ба се.

Зда ец ца, што кі ру ю чыя Поль ш чай у чым
сь ці заб лы та лі ся. За мест ту шыць ра сій скі 
агонь, вост раць са бе апе тыт да пе ча най 
буль бы. З «ва лен ро даў скім» за па лам, шко
дзя чы Еў ра пей ска му Са ю зу, у ця пе раш ні 
час Поль ш ча бу дуе сваю бяс пе ку на са ю зе 
са Злу ча ны мі Шта та мі. Яны, ад нак, праз 
па лі ты ку но ва га прэ зі дэн та, ах вот на сім
па ты зу юць Пу ці ну, вы раз на раз дзя ля юць 
свае ін та рэ сы ад усё больш су пя рэч лі вых 
ін та рэ саў кра ін ЕС, у тым лі ку Поль ш чы. 
На са мой спра ве, блі жэй шая трам паў скай 
Аме ры цы Ра сія, якая з усіх сіл спра буе зма
гац ца з кі тай скай эк с пан сі яй, чым да лё кая 

Еў ро па. А Еў
ро па, у сваю 
чар гу, зна хо
дзіц ца блі жэй 
да ра сій скай 
наф ты і га зу, і свой ска га біз не су, які ўклад
вае боль шыя срод кі ў ра сій скую эка но мі ку, 
чым Поль ш ча. Асаб лі ва та кая Поль ш ча, 
якой яна за раз ста ла: суп ра цьеў ра сюз ная, 
суп раць ра сій ская, ан ты лі бе раль ная, ан ты
дэ мак ра тыч ная. Поль ш ча поў ная ком п лек
саў і цал кам не еў ра пей ская. Ці не з гэ та га 
вы ні кае ці ка васць яе ця пе раш няй ула ды да 
су сед няй Бе ла ру сі?

Еў ро па та кая, якую мы ве да лі, аб’ яд
на ная са лі дар най знеш няй і ўнут ра най 
па лі ты кай, у ад па вед нас ці з Шэн ген скай 
да мо вай і куль тур най спад чы най 27 кра ін, 
раз валь ва ец ца на на шых ва чах. Не без 
раз бу раль на га ўдзе лу ў гэ тым «пі саў скай» 
Поль ш чы і «ор ба наў скай» Вен г рыі. Усё 
ж, не трэ ба спа дзя вац ца, што ўсе кра і ны 
Еў ра са ю за хо чуць ад мо віц ца ад ідэі су
поль нас ці. З Поль ш чай або без Поль ш чы 
— але, ве ра год на, без Поль ш чы, і без 
Вен г рыі, на са мой спра ве і без якіх сь ці 
яш чэ еў ра са юз ных ну ва ры шаў — част ка 
з іх ство раць но вую эка на міч ную і па лі тыч
ную сут насць. У Бру се лі ўсё больш яс на 
га во рыц ца аб не аб ход нас ці па дзе лу ЕС на 
кра і ны леп шыя і гор шыя. Эле ган т на на зы
ва ец ца гэ та «хут кас ця мі». Кра і ны «дру гой 
хут кас ці», та кія як Поль ш ча, Вен г рыя, Ру
мы нія і Бал га рыя, ад ста ю чы ад вя ду чых, 
ра на ці поз на ад па дуць ад еў ра са юз на га 
пе ле то ну. На коль кі ляг чэй бу дзе ін шым 
кра і нам ут рым лі ваць ад па вед ную хут касць 
ва ўмо вах гла баль най кан ку рэн цыі! Ня ма 
ін ша га шля ху, як толь кі су поль на. З улі кам 
уз ра ста ю ча га ра сій ска га ім пе ры я ліз му 
і эк с пан сі я ніз му Кі тая, ні я кая, на ват са мая 
моц ная еў ра пей ская кра і на не ў ста не 
спра віц ца ў адзі ноч ку з па лі тыч ны мі, эка на
міч ны мі і ва ен ны мі вык лі ка мі, якія два гэ тыя 
су свет ныя гі ган ты ста вяць пе рад За ха дам. 
Але каб стаць сі лай, якая вык лі кае па ва гу, 
трэ ба быць са лі дар ны мі, так са ма з пун к ту 
гле джан ня дэ ма кра тыч ных каш тоў нас цей. 
На жаль, у гэ ты раз іг на ру ю чы іх, Поль ш ча 
са ма вык лю ча ец ца з за ход няй су поль нас
ці. Па ва рот у бок Бе ла ру сі і ка лу пан не 
ў аг ні рас па ле ным там Ра сі яй мо жа вык лі
каць пад пал па ўсёй Еў ро пе. Via Поль ш ча. 
Поль скі мі ру ка мі.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У Гай наў скім до ме куль ту ры саб ра
ла ся мно га пуб лі кі, ся род якой вя лі кую 
част ку скла да лі ма ла дыя асо бы. Бе ла ру
скае ме ра пры ем ства ўда сто і лі ста ра ста 
Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў Ра ма нюк, 
бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак і яго на
мес нік Ан д рэй Скеп ка, войт Гай наў скай 
гмі ны Лю цы на Смак ту но віч, стар шы ня 
БГКТ Ян Сы чэў скі, дэ кан Гай наў скай 
ак ру гі і на ста я цель Свя таТро іц ка га пры
хо да ў Гай наў цы міт ра фор ны про та і е рэй 
Мі ха іл Не гя рэ віч, стар шы ня Аб’ яд нан ня 
«Лю бі це лі цар коў най му зы кі» ў Гай наў цы 
і бы лы бур га містр Гай наў кі Ана толь Ах
ры цюк, ва я вод скія, па вя то выя і гмін ныя 
рад ныя. Гас цей і пуб лі ку ві таў ды рэк тар 
ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч. Ра зам з на мес ні
кам стар шы ні ГП БГКТ Ва сі лём Се ге нем 
ад крыў ён гай наў скі ад бо рач ны аг ляд бе
ла ру ска га фе сты ва лю.

— У Гай наў цы вы сту пае мно га ма ла
дых вы ка наў цаў. Мо ладзь ідзе ў больш 
су час ную, на ват ча сам аван гар д ную ма
не ру вы кон ван ня бе ла ру скай пес ні. Ста
рэй шае па ка лен не за ста ец ца пры на род
ным, ча ста фаль к лор ным вы ка нан ні, ха
ця не ап ра ца ва на га фаль к ло ру на сцэ не 
што раз менш. Ад су стрэ чы з бе ла ру скай 
пес няй за ста ец ца аса ло да. Гай наў скі 
ра ён ны ад бо рач ны аг ляд шмат люд ны, 
так са ма як ад бо рач ныя туры ў Бель ску
Пад ляш скім і Бе ла сто ку. Гай наў скі дом 
куль ту ры, су ар га ні за тар сён няш ня га ме
ра пры ем ства, ра зу мее пат рэ бу пра па ган
да ван ня бе ла ру скай куль ту ры. Мо ладзь, 
якая зай ма ец ца ў Сту дыі эст рад най 
пес ні ГДК, пры го жа спя вае су час ныя 
бе ла ру скія пес ні, а на род ныя ка лек ты вы 
з Гай наў кі і на ва кол ля за хоў ва юць на шы 
тра ды цыі, — ска заў Ва сіль Се гень, ві цэ
стар шы ня БГКТ. Ме ра пры ем ства вя ла 
Паў лі на Паў лю чукКось ка.

У Гай наў скім до ме куль ту ры ўда ла 
дзей ні чае бе ла ру скі хор «Рэ ха пуш чы», 
зас на ва ны па іні цы я ты ве мяс цо вых дзе
я чаў. Што год пры мае ён удзел у фе сты
ва лі «Бе ла ру ская пес ня», вы сту пае на 
бе ла ру скіх ме ра пры ем ствах і поль скіх 
ім п рэ зах. Пад час ад бо рач на га аг ля ду 
гай наў скія ха ры сты ці ка ва і на вы со кім 
ма стац кім уз роў ні зап рэ зен та ва лі ся ў поў
ным са ста ве і як жа но чая гру па. Му зыч ны 
кі раў нік хо ру Алі на Не гя рэ віч ска за ла, 
што «Рэ ха пуш чы» мно га ка ля да ва ла, але 
шмат ча су ад вя ла пад рых тоў цы да фе сты
ва лю. Па спя хо ва пра цуе Сту дыя эст рад
най пес ні ГДК, у якой дзет кі пад кі рун кам 
Мар ты Грэ дальІва нюк па чы на юць ву чыц
ца спя ваць з пер шых кла саў па чат ко вай 
шко лы. Ма ла дыя вы ка наў цы са Сту дыі 
пес ні ГДК спя ва лі су час ныя тво ры ка лек
тыў на і со ла. Поз нім ве ча рам ака за ла ся, 
што кон кур с ная ка мі сія, у якой пра ца ва лі 
Маг да Вруб леў ская, Ан на Вась коў ская 
і Ма цей Му ха, пер шае мес ца ў ка тэ го рыі 
су час най пес ні прыз на чы ла хо ру «Рэ ха 
пуш чы», а ся род ва каль ных ка лек ты ваў 
пер шае раў нап раў нае мес ца ат ры ма лі 
Сту дыя эст рад най пес ні ГДК і жа но чая 
гру па «Рэ ха пуш чы». З лі ку са лі стаў пер
шае мес ца за ня ла Юлі та Ваў ра шук, дру

гое — Мар ле на Бяг люк, а трэ цяе — Ка ра
лі на Мі рак, усе са Сту дыі пес ні ГДК.

— Я ста ра ю ся вы сту паць з больш 
скла да ны мі тво ра мі, але кон кур с ныя ка
мі сіі звяр та юць ува гу так са ма на пес ні, 
якія асаб лі ва па да ба юц ца пуб лі цы, — га
ва ры ла Юлі та Ваў ра шук, якая, бу ду чы 
ву ча ні цай Гай наў ска га бел лі цэя, ах вот на 
вы сту па ла со ла з бе ла ру скі мі пес ня мі 
пад час школь ных ме ра пры ем стваў.

Мар ле на Бяг люк ска за ла, што здаў на 
ўдзель ні чае ў фе сты ва лі «Бе ла ру ская 
пес ня». Ця пер зай ма ец ца ў Сту дыі пес ні 
ГДК, а ра ней, ка лі ву чы ла ся ў Гай наў скім 
бел лі цэі, спя ва ла ра зам са «Зніч кай» 
і з абод ву ма ка лек ты ва мі да бі ва ла ся 
пос пе хаў. Іза Кар чэў ская і Ка ся Друж ба, 
так са ма са Сту дыі пес ні ГДК, да ба ві лі, 
што ра ней мно га ра зоў па спя хо ва вы сту
па лі на кон кур сах бе ла ру скай пес ні для 
школь ні каў.

Ся род ка лек ты ваў у ка тэ го рыі су час
най пес ні трэ цяе мес ца ат ры ма ла жа но
чая гру па ка лек ты ву «Чы жа вя не» з Чы
жоў, а вы лу чэн не бы ло прыз на ча на ка лек
ты ву «Зніч ка» з Гай наў ска га бел лі цэя.

— Мы лю бім спя ваць і ах вот на вы сту
па ем з бе ла ру скі мі пес ня мі, — за я ві ла 

Хрыс ці нія Гаў ры люк з «Чы жа вян», якія 
ўда ла спя ва лі ў жа но чай і муж чын скай 
гру пах ды поў ным скла дзе. Акам па не
мент на акар дэ о не са стаў ляў ім му зыч ны 
кі раў нік Юры Га не віч з Грод на.

Вы сту пы бел лі цэй скай «Зніч кі» гай наў
ская пуб лі ка заў сё ды ўспры мае з вя лі кім 
за ці каў лен нем. Так бы ло і на гэ ты раз, 
ка лі «Зніч ка» зап рэ зен та ва ла ся з но вым 
рэ пер ту а рам. Іх му зыч ны кі раў нік Ба жэ
на Він цо нак ска за ла, што скла да на саб
раць вуч няў на ра ён ны ад бо рач ны аг ляд 
пад час зі мо вых ка ні ку лаў, бо част ка мо
ла дзі вы яз джае паза мес ца па ста ян на га 
жы хар ства.

На тал ля Вась ко, якая дру гі год вы
сту пае ў «Зніч цы», ня даў на ат ры ма ла 
сты пен дыю стар шы ні Ра ды Мі ніст раў 
РП за пос пе хі ў ву чо бе. У мі ну лым 
школь ным го дзе ат ры ма ла яна зван не 
лаў рэ а та Алім пі я ды па бе ла ру скай мо ве 
і фі на лі ста Алім пі я ды пра ва слаў ных рэ лі
гій ных ве даў. Бы лі ў яе так са ма пос пе хі 
ў дэк ла ма тар скіх і ма стац кіх кон кур сах. 
З’яў ля ец ца яна так са ма ка рэс пан дэн там 
на шай «Ні вы».

Пуб лі цы асаб лі ва спа да баў ся вы ступ 
квін тэ та «Доў гі ве чар» з Гай наў кі, які ся

Гайнаўская 
«Бе ла ру ская пес ня»

Ра ён ны ад бо рач ны аг ляд 
ХХІV Агуль на поль ска га 
фе сты ва лю «Бе ла ру ская 

пес ня — 2017», які 29 сту дзе
ня ар га ні за ва лі ў Гай наў цы 
Га лоў нае праў лен не Бе ла ру
ска га гра мад скакуль тур на га 
та ва ры ства і Гай наў скі дом 
куль ту ры, быў шмат люд ны. 
Пад час аг ля ду зап рэ зен та ва лі
ся 21 вы ка наў ца, якія спя ва лі 
па дзве пес ні на бе ла ру скай 
лі та ра тур най або ды я лек т най 
мо вах. Бы лі гэ та перш за ўсё 
бе ла ру скія ка лек ты вы і ха ры, 
якія гур ту юць ста рэй шых спе
ва коў і мо ладзь, а ад іх вы лу ча
лі ся і спя ва лі асоб на са лі сты, 
ду э ты і квар тэ ты.

род ва каль ных ка лек ты ваў у ка тэ го рыі 
фаль к лор най ап ра ца ва най пес ні ат ры маў 
пер шае мес ца. Дзей нас цю квін тэ ту «Доў
гі ве чар» кі руе вы пуск нік Гай наў ска га бел
лі цэя Ка міль Ва сі люк. Ся род ва каль ных 
ка лек ты ваў, якія спя ва юць ап ра ца ва ныя 
фаль к лор ныя пес ні, трэ цяе мес ца за ня лі 
жа но чая гру па хо ру «Цаг лін кі» з Ляў ко ва 
і «Чы жа вя не» з Чы жоў, а вы лу чэн не ат ры
маў ка лек тыў «Жа ва ран кі» з Мах на та га. 
З лі ку ду э таў, тэр цэ таў і квар тэ таў вы лу
чэн не ат ры ма лі муж чын ская гру па «Чы жа
вян» і квар тэт «Цаг лі нак». Ся род ва каль
наін ст ру мен таль ных ка лек ты ваў трэ цяе 
мес ца за няў гурт «Ве ра сы» з Чы жоў, 
а вы лу чэн не ат ры маў ка лек тыў «Ру ча
ёк» з Бе ла ве жы. У ка тэ го рыі ха роў бы ло 
прыз на ча на ад но мес ца: хор «Цаг лін кі» 
з Ляў ко ва, зас пя ваў шы ап ра ца ва ныя 
на род ныя тво ры, за няў трэ цяе мес ца. 
Ня цэ лы год та му ў Мо ры быў ство ра ны 
ка лек тыў «Чай кі», які ці ка ва зап рэ зен
та ваў ся пе рад пуб лі кай. Яго ўдзель ні цы 
Ні на Да лін ская і Ве ра Баў т ра мюк асоб на 
пра спя ва лі пес ні сва іх ба буль.

— Мы з му жам спя ва лі ў чы жоў скім 
ка лек ты ве «Ве ра сы». Вяс ной мі ну ла га 
го да ра шы лі ся зас на ваць свой ка лек тыў 
у Мо ры, які наз ва лі «Чай кі». Наш рэ пер
ту ар скла да юць пес ні, якія вы кон ва лі ся 
ў Мо ры і на ва кол лі, — ска за ла Ве ра Баў
т ра мюк, кі раў нік ка лек ты ву «Чай кі».

Ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся «Ве ра сы» 
з Чы жоў, якія па чы на лі сваю дзей насць 
як ка лек тыў Круж ка пен сі я не раў і ін ва лі
даў у Чы жах.

— Ця пер у нас спя ва юць прад стаў ні кі 
трох па ка лен няў. Мы лі чым «Ве ра сы» 
бе ла ру скім ка лек ты вам, але спя ва ем так
са ма на ін шых мо вах. Пры на шым ка лек
ты ве ство ра на так са ма ка пэ ла, у якой 
я іг раю на скрып цы, ін шыя іг ра юць на 
гі та ры, акар дэ о не, там бу ры не. Мы са
стаў ля ем акам па не мент для спе ва коў, 
— ска за ла му зыч ны кі раў нік «Ве ра соў» 
Ірэ на Лу ка шук.

З На раў кі пры е хаў бе ла ру скі ка лек
тыў «На раў чан кі», яко га да ад бо рач на га 
аг ля ду пад рых та ваў Пётр Скеп ка. Ха ця 
«На раў чан кі» не да бі лі ся пос пе хаў, то на 
ўва гу зас лу гоў вае іх ня даў на ство ра ная 
ін ст ру мен таль ная ка пэ ла. Ка лек тыў «Ру
ча ёк» з Бе ла ве жы па ста ян на вы сту пае 
з бе ла ру скім рэ пер ту а рам і ці ка ва яго зап
рэ зен та ваў на сцэ не аг ля ду. Му зыч ны кі
раў нік «Ру чай ка» Марк Зуб рыц кі пад рых
та ваў да аг ля ду так са ма ка лек тыў «Жа
ва ран кі» з Мах на та га, з якім да дат ко ва 
зай ма ец ца ад лі пе ня мі ну ла га го да. Най
даў жэй вы сту паў на сцэ не хор «Цаг лін кі» 
са Старога Ляў ко ва — спя ва лі ў поў ным 
скла дзе, муж чын ская і жа но чая гру пы ды 
квар тэт. Вы ка наў цы з Ляў ко ва за ці ка ві лі 
пуб лі ку, якая, ня гле дзя чы на доў гія вы сту
пы, не ра зы хо дзі ла ся да моў і за ста ла ся 
да кан ца ад бо рач на га аг ля ду.

— Я ста ра ю ся да ста са ваць рэ пер ту
ар, мяс цо выя пес ні На раў чан скай гмі ны 
і на шы на род ныя бе ла ру скія пес ні ў ма
ёй ап ра цоў цы да ва каль ных маг чы мас
цей на шых спе ва коў, част ка з якіх ужо 
ў ста рэй шым уз рос це. Сён ня мы зас пя
ва ем ад ну пес ню на сло вы на ша га па э та 
з Аль хоў кі Мі ко лы Ва ра нец ка га (уда ла 
вы сту піў ён ра ней у «На раў чан ках» — А. 
М.) і на маю му зы ку, — ска заў му зыч ны 
кі раў нік «Цаг лі нак» Мі ко ла Мя жэн ны.

У Гай наў скім па ве це, з яко га на ад бо
рач ны аг ляд з’е ха лі ся ў Гай наў ку ка лек ты
вы і ха ры, най больш рас с пя ва ны мі з’яў ля
юц ца са ма дзей ні кі з Гай наў кі, Чы жоў скай 
(вы сту пі лі 3 ка лек ты вы) і На раў чан скай 
(спя ва лі хор і ка лек тыў) гмін. Па ад ным 
ка лек ты ве прад стаў ля лі Гай наў скую і Бе
ла веж скую гмі ны. Ка лек ты вы «Гар монь» 
з Ла сін кі і «Шым чук Бэнд» з Гай наў кі бы лі 
ква лі фі ка ва ны і вы сту пяць на ра ён ных ад
бо рач ных аг ля дах у Бель скуПад ляш скім 
і Бе ла сто ку. Пе ра мож цы ўсіх ра ён ных 
аг ля даў, якія пра хо дзі лі так са ма ў Дуб
ро веБе ла стоц кай і Ся мя ты чах, бу дуць 
зма гац ца за пер шын ство на цэн т раль ным 
ад бо рач ным ту ры фе сты ва лю, якія 11 
лю та га ад бу дзец ца ў Пад ляш скай фі лар
мо ніі па ву лі цы Пад лес най у Бе ла сто ку. 
Фе сты валь за вер шыц ца 17 лю та га га ла
кан цэр там у Пад ляш скай опе ры і фі лар
мо ніі па ву лі цы Адэ скай у Бе ла сто ку, які 
пач нец ца ў 19 га дзін.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Пер шае раў нап раў нае мес ца ў ка тэ го рыі су час най пес ні ат ры ма ла Сту дыя эст рад най пес ні ГДК. 
З лі ку са лі стаў пер шае мес ца за ня ла Юлі та Ваў ра шук (пер шая зле ва), дру гое — Мар ле на Бяг люк 
(дру гая зле ва), а трэ цяе — Ка ра лі на Мі рак (чац вёр тая зле ва)

 У ка тэ го рыі су час най пес ні ка мі сія пер шае мес ца прыз на чы ла хо ру «Рэ ха пуш чы» з ГДК, а ся род ва каль ных 
ка лек ты ваў пер шае раў нап раў нае мес ца ат ры ма ла жа но чая гру па гэ та га ж хо ру

 У ка тэ го рыі фаль к лор най ап ра ца ва най пес ні пер шае мес ца за няў квін-
тэт «Доў гі ве чар» з Гай наў кі
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Пра цаў ні ца Куз ніц ка га до ма 
куль ту ры, вя до мая як Ра пель
ка, за дум ва ла ся ці ха ця нех та 
ўво гу ле прый дзе. Пры е ха ла 
ў Крын кі па зап ра шэн ні ды рэк
таркі Крын ска га до ма куль ту ры 
Аль ж бе ты Ча рэм хі, каб пра вес
ці за нят кі з дзяць мі ў рам ках 
зі мо вых ка ні ку лаў. Гос ця над та 
здзі ві ла ся, уба чыў шы пад сот
ню дзя цей і іх баць коў. Ра пель
ка са праў ды ме ла поў ныя ру кі 
пра цы. З ра ні цы да ве ча ра рас
фар боў ва ла тва ры — ма ля ва ла 
ма стац кія ма кі я жы, у тым лі ку 
спа да ры ні ды рэк тар, ву чы ла ра
біць звяр коў з ба ло ні каў, вя ла 
ін тэг ра цый ныя гуль ні.

— Як гэ та маг чы ма, каб столь кі лю дзей 
прый ш ло ў дом куль ту ры? — пы та ла пас ля 
спа да ры ню Аль ж бе ту.

Да Элі ў дом куль ту ры пап ро сту цяг нуц
ца і ста рыя, і ма лыя. Заў сё ды так бы ло. Сак
рэт зак лю ча ец ца ў са праўд ным пра цоў ным 
прыз ван ні. Яна ад дае ся бе ін шым і ро біць 
гэ та з вя лі кай пры ем нас цю.

У аў то рак пры е ха лі на дзі ма ныя ба тут 
і гор кі. За ці каў ле насць ат рак цы ё на мі вя
лі кая, не ка то рыя баць кі на ват на ра ка лі, 
што пры хо дзіц ца ім ста яць у чэр гах. І так 
з ра ні цы да ве ча ра. А пас ля ма стац кія за
нят кі і яш чэ рэ пе ты цыя з ка ба рэ не дзе да 
дзе ся ці ве ча ра. У той дзень Эля пра ца ва ла 
з га лаў ным бо лем, але іс ці да ха ты на ват не 
ду ма ла, не шка да ва ла ся бе. Ас ноў нае, што 
ўсе доб ра гу ля юць. У пра гра ме ка ні ку лаў, 
як заў сё ды, шмат спар тыў ных тур ні раў і, 
вя до ма, за ба ва ў кух ню са спа дар ствам 
Гра жы най і Ма ры я нам Ба ра ноў скі мі. На 
прош лым тыд ні пяк лі драж джа выя ру ле ты 
з цы на мо нам. Дзе цям ру ле ты так сма ка
ва лі, што ледзь за іх не па бі лі ся. На гэ тым 
тыд ні зле пяць тра ды цый ныя ва рэ ні кі і су

час ную іта льян скую пі цу. З за нят каў у до ме 
куль ту ры це шыц ца Эды та Чар нец кая — ма
ці Мі ле ны, Ма цея і Шы мо на.

— На пя рэ дад ні за нят каў мае дзе ці ад 
ну ды пры рас лі да ка на пы і тэ ле ві за ра. Без 
шко лы і до ма куль ту ры яны про ста не мо
гуць жыць, — га во рыць ма ці.

Шы мон і яго ся стра Мі ле на пры ня лі 
ўдзел у ар га ні за ва ным спа да ры няй Эляй 
ве ча ры ка ля дак. Вы сту па лі ў якас ці чле наў 
і са лі стаў ка лек ты ву «За ран ка». У рам ках 
тых жа ка ні ку лаў бы ло на ла джа ных не каль
кі бат ле еч ных спек так ляў, у тым лі ку для 
жы ха роў до ма са цы яль най апе кі ў Лаз нях. 
На шы ма ла дыя ак цё ры вы сту пі лі так са ма 
ў Куз ні цы.

— Вам не аб ход на прый с ці сён ня на суст
рэ чу з па да рож ні кам, — ка жа мне гім на зіст 
Кац пар, з якім су стра ка ем ся па да ро зе 
ў дом куль ту ры. — Учо ра ён па каз ваў жан
чы ну, якая на ра дзі ла дзі ця ў по лі і ад ра зу 
вяр ну ла ся на пра цу.

Спа дар Ма ры юш Курц пры е хаў з да лё
ка га Шчэ ці на з адзі ным, ве лі чы нёй школь
най тор бы, чыр во ным ран цам. З та кім жа, 
толь кі сі нім, пе ра е хаў увесь свет, пры тым 
не каль кі ра зоў. Па све це бе гаў двац цаць 
ча ты ры га ды. У тым ча се да вя ло ся яму 
су стрэць на сва ім шля ху ін ша га бе гу на 
— Са шу з Ра сеі. На ча ва лі ра зам у тур ба зе 
ў Сін га пу ры, пас ля зу сім вы пад ко ва апы
ну лі ся на па лу бе суд на, якое плы ло ў ад ну 
з кра ін вя лі ка га хо ла ду. У час су стрэ чы 
з дзяць мі спа дар Ма ры юш па каз ваў свае 
філь мы, зня ты ў роз ных кра і нах све ту. Па
каз ваў бе ска рыс ную гас цін насць ара баў 
і лю дзей з чор ным ко ле рам ску ры. Хва ліў 
тур каў, якія так са ма дзя лі лі ся з ім тым, што 
ў іх бы ло. Спа да рож ні чаў у ас ноў ным аў та
сто пам. Най горш бы ло ў ха лод най Нар ве гіі. 
Ад ной чы ніх то там не спы ніў ся і прый ш ло ся 
яму на ча ваць на сне зе, у тон кім спаль ным 
мяш ку. Ві да воч на, ха лод ны там не толь кі 

клі мат, але і лю дзі. Усё ж та кі — не. Мой 
аса бі сты дос вед з нар веж ца мі быў пааф
ры кан ску цёп лы.

— І ве да е це, што для мя не ас ноў нае 
ў мо ман тах пе ра мо гі над скла да ны мі, жыц
цё вы мі аб ста ві на мі? — пы тае саб ра ных. 
— Гэ тае сло ва па чы на ец ца з лі та ры С, 
— пад каз вае.

«Сва бо да», — ду маю са бе. Не, для Ма
ры ю ша гэ та пап ро сту за да валь нен не па
поль ску — са тыс фак цыя.

Та ня як раз свят ка ва ла свой дзень імя нін 
і ча ста ва ла ўсіх ша ка лад ка мі.

— Ча го та бе па жа даць? — пы тае ў яе 
Ма ры юш.

— Каб ста ла сту дэн т кай, — умеш ва ю ся. 
— Да рэ чы, у Бе ла ру сі свя тая Тац ця на з’яў
ля ец ца пат рон кай сту дэн таў, — аб’ яс няю.

Ма ры юш — абі ту ры ент рэ лі гі яз наў ства 
Яге лон ска га ўні вер сі тэ та. На ву ку за вяр
шыў ня даў на, на са ра ка вым го дзе жыц ця. 
Вель мі шка дуе, што так поз на ўзяў ся за на
ву ку, Столь кі жыц ця змар на ваў.

— Ву чы це ся, — на маў ляў саб ра ных 
дзе так, — і лю бі це лю дзей. Па вер це мне, 
у све це на шмат больш доб рых, чым дрэн
ных лю дзей.

— За бя ры це мя не ў па да рож жа, — про
сіць яго Кац пар.

Ма ры юш, на жаль, ужо ста міў ся да ро
гай. Вель мі ту жыць па Са ха ры і ўво гу ле па 
Аф ры цы, на ват ма гі стар скую ды сер та цыю 
пі саў пра ка рэн ныя аф ры кан скія рэ лі гіі. 
Ця пер хо ча ад па чыць. Толь кі дзе? Мо жа 
ў Крын ках?

Не да ча каў куль мі на цый на га пун к та зі мо
вых ка ні кул — гуль няў на сне зе і кіл ба сак 
на вог ніш чы ў Га над скім ле се, што пры са
мой мя жы з Бе ла рус сю.

Не па спе ла я яго за пы таць, ці бе га ю чы 
кру гом зям лі не за бег у Бе ла русь. І неш та 
мне зда ец ца, што толь кі там яго не бы ло.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны (па вод ле Га лоў най ста ты стыч
най уп ра вы) 25,7% ад агуль най коль кас ці да маш ніх гас па дар
стваў ка ры ста ец ца са цы яль най да па мо гай. Кож ная чац вёр тая 
сям’я па тра буе ней кай фор мы са цы яль ная пад трым кі.

Па вод ле Гмін на га ася род ка са цы яль най да па мо гі ў Ор лі, 
у 2015 го дзе да па мо гай і пад трым кай па ка ры ста лі ся 94 сям’і, у іх 
лі ку 297 асоб, а ў пер шым паў год дзі 2016 го да 249 асоб з 85 сем’
яў.

Да па мо га най бяд ней шым зво дзіц ца да ап лач ван ня хар ча ван
ня дзя цей у шко лах, гра шо вых вып лат або рэ ча вай да па мо гі, 
мэ та вых да па мог ды ін шых форм, на пры клад са цы яль ных сты
пен дый або ле ка вай пра гра мы.

Най час цей шы мі пры чы на мі ро сту скла да ных жыц цё вых сі ту а
цый, якія да юць пад ста ву для ха дай ні цтва за да па мо гай ад Гмін
на га ася род ка са цы яль най да па мо гі ў Ор лі ў 2015 го дзе бы лі: бед
насць — 63 сям’і (го дам ра ней бы ло 76), бес п ра цоўе — 36 (43), 
ін ва лід насць — 36 (42), апя кун чавы ха ваў чая без да па мож насць 
— 25 (21), па трэ ба ахо вы ма ця рын ства або шмат дзет насць — 19 
(25), ал ка га лізм — 18 (21), пра цяг лая або цяж кая хва ро ба — 14 
(20), ня до ля — 3 (0), нар ка ма нія — 1 (1), бяз дом насць — 1 (1).

Са цы яль ная да па мо га з’яў ля ец ца ін ст ру мен там са цы яль най 
па лі ты кі дзяр жа вы, на кі ра ва ным на да па мо гу асо бам і сем’ ям 
дзе ля пе ра а до лен ня цяж кіх жыц цё вых аб ста він, якіх яны са мі не 
ў змо зе адо лець з да па мо гай улас ных рэ сур саў і маг чы мас цей. 
У лік гмін ных улас ных аба вяз ко вых за дач ува хо дзяць, м.інш. прыз
на чан не і вып лач ван не пе ры я дыч ных, мэ та вых ды па ста ян ных 
да па мог, а так са ма ства ран не і за пуск ахоў ных праг рам.

На се сіі 29 снеж ня 2016 го да рад ныя пры ня лі па ста но ву на
конт пры няц ця Гмін най ахоў най пра гра мы па па мен шан ні вы дат
каў жы ха роў Ар лян скай гмі ны на ле кі.

У Ар лян скай гмі не ў кан цы 2016 го да пра жы ва ла 2918 асоб. 
Ва ўзрос це пра цоў най ак тыў нас ці за раз 1431 асо ба, з лі ку якіх 
ка ля 25% неп ра цаз доль ных, г.зн. 358 ма ю чых па свед чан не 
пра ін ва лід насць. У пен сій ным уз рос це (жан чы ны за 60 га доў 
і муж чы ны за 65) у гмі не 101 асо ба і боль шасць з іх ат рым лі вае 
ніз кія вып ла ты, боль шасць з іх ат рым лі вае з КРУС 882,56 зл.

Ана лі зу ю чы пат рэ бы да па мо гі, уста ноў ле на, што ня гле дзя чы 
на ніз кія пен сій ныя вып ла ты, іх аб’ ём пе ра вы шае ас ноў ны да ход
ны кры тэ рый са цы яль най да па мо гі, г.зн. 634 зл. для адзі но кай 
асо бы і 514 зл. ся мей ні ку. Та му ў 2016 го дзе Гмін ная ра да па вы
сі ла да ход ны кры тэ рый на 1268 зл. адзі но кім асо бам і 1028 зл. 
ся мей ні кам дзе ля та го, каб шы рэй шая гру па жы ха роў па ка ры ста
ла ся пра гра май.

У Ар лян скай гмі не (а мяр кую, што і ў ін шых) асо бы і сем’і, 
у якіх асо бы пра цяг ла або цяж ка хво рыя, не ў змо зе за да во
ліць эле мен тар ныя пат рэ бы са сва іх да хо даў, асаб лі ва вы дат
кі на за пі са ныя ле ка ра мі ля кар ствы. А сі стэ ма тыч ны пры ём 
ля кар стваў не аб ход ны, бе ру чы пад ува гу стан іх зда роўя 
і ўзрост.

Вы дат кі на ля кар ствы шмат лі кім асо бам паг лы на юць знач ную 
част ку да маш ня га бю джэ ту, чым пры во дзяць да спа ду жыц цё ва
га ўзроў ню, а ча сам на ват да ад ра чэн ня ад па куп кі не аб ход ных 
ме ды ка мен таў. За пуск у жыц цё Пра гра мы ака заў ся рэ аль най 
фі нан са вай пад трым кай, якая рэ ду куе вы дат кі на па куп ку ля кар
стваў. Гмі на вяр тае па ло ву вы дат каў. У 2016 го дзе Пра гра май 
па ка ры ста лі ся 132 сям’і, бы ло здзей с не на 600 вып лат на су му 
амаль 48 ты сяч зло таў. Лю дзі вель мі ўдзяч ныя за гэ та і я, як рад
ны, ад іх імя па дзя ка ваў асаб лі ва стар шы ні Ра ды і вой ту Пят ру 
Сэль ве сю ку.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Са цы яль ная да па мо га ў Ор лі

На ка ні ку лах у Крын ках
 За ба вы з Ра пель кай 
і яе ма стац кія ма кі я жы

«Ся ро жа» 
Юрыя Ка лі ны 

ат ры маў прэ мію 
Аса цы я цыі поль скіх 

жур на лі стаў

Да ку мен таль ны фільм «Бел са ту», які 
зняў Юрый Ка лі на, ат ры маў уз на га ро ду 
Аса цы я цыі поль скіх жур на лі стаў у ка тэ-
го рыі «за пуб лі ка цыю на тэ му су час най 
цы ві лі за цыі і куль ту ры, а так са ма рас-
паў сюдж ван не ве даў».

Фільм рас па вя дае пра жыц цё Cяр-
гея Ні чы па ру ка, які прай шоў шлях ад 
ак ты ві ста ідэ а ла гіч най ка му ні стыч най 
са лі дар нас ці да слу ха ча пра ва слаў най 
се мі на рыі, каб стаць нап ры кан цы пас-
пя хо вым біз не соў цам.

Жыц цё ге роя адз на ча на траў май — 
род ная вё ска За ля ша ны бы ла спа ле ная 
ў 1946 го дзе фі лі я лам ава рый на-вы ра та-
валь ных ра бот NSZ, якім ка ман да ваў ка пі-
тан Ра му альд Ра йс «Бу ры». Пад час гэ тай 
ак цыі част ка сям’і Ні чы па ру ка за гі ну ла.

У гэ тым сэн се яго ная бі яг ра фія — ад-
люст ра ван не лё су цэ лай бе ла ру скай 
пра ва слаў най мен шас ці, якая жы ве ва 
ўсход няй част цы Пад ля шска га ва я вод-
ства. Прод кі Сяр гея па хо дзі лі з не вя лі-
кай бед най вё скі, ста год дзя мі пра ца ва лі 
на рал лі, ма лі лі ся ў пра ва слаў най цар к-
ве, са стра хам у ва чах пры ма лі кож ную 
зме ну ўла ды, але ў той жа час на ма га лі-
ся спа да бац ца но вым ула дам і пры ста са-
вац ца да но вых ва рун каў.

Ця пер ге рой філь ма Сяр гей Ні чы па-
рук жы ве ў вёс цы Бу ды ў Бе ла веж скай 
пуш чы.

Ра ней стуж ка «Ся ро жа» ўжо бы ла 
адз на ча на на кі на фе сты ва лях у Кі е ве, 
Днеп ра пят роў ску (Ук ра і на), Маск ве 
і Об нін ску (Ра сея).

Ця пе раш няя ўла да па ча ла ла дзіць 
доб ра су сед скія ад но сі ны з Бе ла рус сю. 
Свед чаць аб гэ тым ві зі ты ў Бе ла русь 
мі ніст ра за меж ных спраў Ві таль да Ваш-
чы коў ска га і мар шал ка Се на та Ста ніс-
ла ва Кар чэў ска га ды іх су стрэ чы з прэ-
зі дэн там РБ Аляк сан д рам Лу ка шэн кам. 
У вы ні ку пе ра га во раў ад каст рыч ні ка 
мі ну ла га го да ў Грод на мож на па да вац-
ца без ві зы. Бяз ві за вая зо на ахоп лі вае 
го рад Грод на, яго на ва кол ле, а так са ма 
бе ла ру скую част ку Аў гу стоў ска га ка на-
ла. Мяс цо выя ўла ды ста ноў ча аца ні лі 
па меж ныя кан так ты, та му хо чуць ар га-
ні за ваць для па ля каў чар го выя бяз ві за-
выя зо ны. Мяр ку ец ца, што з каст рыч-
ні ка г.г. без ві зы мож на бу дзе па дац ца 
ў Брэст. Ра ду ец ца та кой пра па но ве бур-
га містр Та рэс па ля, па коль кі ад даў жэй-
ша га ча су ла дзяць яны з бе ла ру скі мі 
сяб ра мі шмат лі кія да мо вы на куль тур-
най і спар тыў най ні ве. Ідэ аль ным ра-
шэн нем бы ло б ажыц цяў лен не та кой 
зо ны ў Та рэс па лі, каб бе ла ру сы маг лі 
пры яз джаць без ві зы. Бе ла ру скі бок мо-
жа прак ты ка ваць пры ня тыя раз вяз кі та-
му, што на та кую маг чы масць даз ва ляе 
за ка на даў ства. Поль скі ўрад зна хо дзіц-
ца ў ін шым ста но віш чы, па коль кі мя жа 
з Бе ла рус сю з’яў ля ец ца за ад но вон ка-
вай мя жой Еў ра са ю за. А пе ра ся кан не 
мя жы ад бы ва ец ца па пра ві лах Шэн ген-
скай да мо вы.Та му поль скі бок не мо жа 
ажыц ця віць па доб ных аб ляг чэн няў, 
якія ўво дзяць бе ла ру скія ўла ды. Адзі-
най раз вяз кай у гэ тай спра ве бы ло б 
увя дзен не ма ло га па меж на га ру ху. Але 
на гэ ты раз ня ма па куль што кан к рэ таў 
— па яс няе прэс-сак ра тар мі ні стэр ства 
за меж ных спраў.                                    

У Брэст без ві зы?..

   (ус)

Bel sat.eu
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Пры са на цыі лю дзі на о гул пе ра мяш ча лі ся пе ха
тою, і ўсё бы ло нар маль на. Сён ня та кі пе ша ход 
вык лі кае здзіў лен не. У Ор лі ёсць адзін ма ла ды 
ча ла век, які ўпа да баў пе шыя шпа цы ры ў Бельск 
і на ват ка лі нех та хо ча яго пад вез ці — ра шу ча 
ад маў ляе. Ця гам не каль кіх га доў ад на пен сі я
нер ка ха дзі ла пяш ком у Бель ска ў Ор лю і на зад 
на вед ваць свой пу сту ю чы ся мей ны дом. Ле там 
не ка то рыя пен сі я не ры ез дзяць у Бельск на ве ла
сі пе дзе за па куп ка мі.

Што пры ня се не ад лег лая бу ду чы ня? Праз ней кі 
час і тых не каль кіх кур саў між Ор ляй і Бель скам 
мо жа не быць. Мо жа Ор лю да лу чаць да Бель ска 
і та ды сю ды бу дзе да яз джаць га рад скі тран с
парт... А мо жа буй на бю джэт ная Ар лян ская гмі на 
бу дзе фі нан са ваць па са жыр скі тран с парт?.. Усё 
маг чы мае, а час па ка жа.

Да рож ная ін ф раст рук ту ра
На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны даў жы ня да рог 
ся гае за 255 кі ла мет раў. Тут пра ля га юць на ступ
ныя да ро гі

— кра ё вая да ро га № 66 Зам б раў — Вы со каеМа
за вец кае — Браньск — БельскПад ляш скі — паг
ран пе ра ход По лаў цыПяш чат ка; яе даў жы ня 
ў ме жах гмі ны 10,86 км;

— ва я вод ская да ро га № 689 БельскПад ляш скі 
— Гай наў ка — Бе ла ве жа; яе даў жы ня ў ме жах 
гмі ны 4,4 км;

— па вя то выя да ро гі. Знач ная част ка па вя то вых 
да рог на тэ ры то рыі гмі ны па тра буе аб наў лен ня 
бі ту міч на га нас ці лу, да ро гі пас ля доў на ма дэр ні зу
юц ца. Даў жы ня па вя то вых да рог у ме жах гмі ны 
88,175 км. Гмі на су пра цоў ні чае з Па вя то вай уп
ра вай да рог у пе ра бу до ве і ма дэр ні за цыі па вя
то вых да рог на сва ёй тэ ры то рыі, су фі нан су ю чы 
гэ тыя ін ве сты цыі. У мі ну лым го дзе бы ла ад ра ман
та ва на да ро га ў Бельск.

— гмін ныя да ро гі; агуль ная даў жы ня гмін ных 
да рог 152,226 км. Тэх ніч ны стан гмін ных да рог 
за да валь ня ю чы, ад нак пат ра бу юць яны па ста
ян на га даг ля ду, част ко вых ра мон таў і на ват 
грун тоў най ма дэр ні за цыі. Не аб ход ная лік ві да цыя 
ар хі тэк тур ных бар’ е раў для ін ва лі даў, асаб лі ва 
тра ту а раў і пе ша ход ных пе ра хо даў. Важ най 
спра вай з’яў ля ец ца так са ма прак лад ка ве ла
да ро жак, якую мож на здзяй с няць пры на го дзе 
да рож най ма дэр ні за цыі. Ця гам апош ніх дзе ся ці 
га доў пе ра бу да ва на 51,83 км да рог і зма дэр ні за
ва на ву ліч нае ас вят лен не на тэ ры то рыі гмі ны.

Тэ ры то рыя Ар лян скай гмі ны сла ба за бяс пе ча на 
пуб ліч ным аў то бус ным тран с пар там. Ад сут ні чае ўнут ра ная ад к ры тая гмін ная ка му ні
ка цыя. Гмі на ар га ні зуе толь кі за кры ты тран с парт вуч няў у шко лы.

Да гэ та га па ва я вод скай да ро зе між Бель скамПад ляш скім і Гай наў кай у 2016 го дзе 
кур сі ра ва ла 13 пар аў то бу саў, па кра ё вай да ро зе між Бель скам і Ча ром хай це раз 
Кляш чэ лі бы лі ча ты ры па ры кур саў і ад на па ра між Ся мя ты ча мі і Бе ла сто кам це раз 
Кляш чэ лі і БельскПад ляш скі.

Чы гу нач ны тран с парт
Па тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны пра ля гае ад на пу цё вая чы гу нач ная лі нія Бе ла сток — 
БельскПад ляш скі — Ча ром ха — Сед ль цы, па якой ад бы ва ец ца па са жыр скі і та вар
ны тран с парт. У ме жах гмі ны два чы гу нач ныя пры пын кі Пад бел ле і Ры го раў цы, які мі 
мо гуць ка ры стац ца жы ха ры не да лё кіх ад іх мяс цо вас цей Кош кі, Гра да лі, Ры го раў цы, 
Алек шы, Ды ду лі. Раз віц цё да рож най сет кі і буй не ю чы аў та ма біль ны тран с парт пры 
ад на час ным па гар шэн ні тэх ніч на га ста ну чы гу нач най ін ф раст рук ту ры і па да ю чы лік 
чы гу нач ных кур саў вя дуць да спа ду лі ку ка ры сталь ні каў чы гун кі.

У рам ках пад га тоў чых прац да да лей шай ма дэр ні за цыі лі ніі Ra il Bal ti ca між Бе ла сто
кам і Вар ша вай і прад бач ва нае ў су вя зі з гэ тым ча со вае зак рыц цё не ка то рых яе 
ад рэз каў і на кі ра ван не аб’ яз но га чы гу нач на га ру ху на лі нію Бе ла сток — Сед ль цы 
— Вар ша ва, пла ну ец ца ў най б лі жэй шым ча се ма дэр ні за цыя апош няй, част ка якой 
пра ля гае па тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Уладзімір САСНА

* * *
Пісаць прыгожа не ўмею,
дык я ж не паэта.
Мая вёсачка-радзіма,
Пашкоўшчына гэта.
Тут я першы шаг ступаў,
тут і пражываю;
другой мясціны, такой
як Пашкоўшчына,
я не знаю.
Мая вёсачка стаіць
дзе рачушка ўецца,
і з Сакоў выплывае,
Белаю завецца.
Прыгожы домікі стаят
ад зямлі так нізко,
для жывучых людзей
тут ужо канчына блізко.
Старычкі тут асталісь,
памаленьку адыходзят.
І там нядрэнна ім жывецца,
бо сюды не прыходзят.
Разышліся хто куды —
хто пад Тапчыкалы;
так па меры выглядае —
кілёмэтр нецалы.
Калі глянеш за сябе,
і што казалі людзе —
гэты часы што прайшлі
ўспамінаці будзем.
Жыццё тады не так ішло,
ніхто не сварыўся,
разно жыццё выглядало,
кажды з тым мірыўся.
Марта шла да Грыпы
Грыпа да Параскі —
расчыніці хлеба
каб дала закваскі.
Што ж то за прычына,
чом змянілісь людзі?
Бо пабагацелі —
дабра не будзе.
Брат із братам не гаворыт,
а сястра з сястрою;
не адзін гэта скажа:
чорт вазьмі з парою.
Яда нікому не смакуе,
адзягнуцісь мают,
нічого не робят,
ано ўсё адпачывают.
Што б язык калом не стаў
трэба пляткаваці,
добра печку напаліла
і сядзіт у хаці.
Дзісь раскол пайшоў у вёсцы,
дзеляцца на класы;
нічога таму не пачнеш —
такі насталі часы.
Усё пражытае згану —
таго не апісаці...
Бачу калісьніх дзяўчат
як зачалі спяваці.
Галасісты хлопцы й дзеўкі
тут жа не асталі,
ужэ на могілках ляжат
і тут адпачывалі.
Тут Алёша прыгрываў
на сваёй гармошцы;
як то радасна было
тагды ў нашай вёсцы.
Па вадзе музыка ішла,
апынілась пры школі;
таго часу што прайшоў
не забыць ніколі.
Што астало па тым усім —
толькі успаміны:
як гулялі на масце
хлопцы і дзяўчыны.
Толькі на здымках асталась
моладасць з красатою;
не раз сабе пераглядаю
я і з табою.
Весялілісь і жанілісь,
ужэ і ўмірают,
толькі духоўныя атцы
„Во блажэнном успеніі” спявают.
А што будзе надалей —
мы не будзем знаці;
трэба будзе забірацісь
дзе бацька і маці.
Успаміны па нам астанут
і ацэнят людзе;
якую выставят ацэнку —
знаць з нас ніхто не будзе.

У 1960-1970 га дах аў то-
бу сы, што ез дзі лі па бру-
ка ва най да ро зе з Ор лі 
ў Бельск, бы лі пе ра поў не-
ны па са жы ра мі; аў то бу-
саў бы ло за ма ла. У чар го-
вых, 1980-1990-х га дах, 
аў то бу сы кур сі ра ва лі 
амаль што га дзін на. Сён-
ня, ка лі да ро гі вы маш ча-
ны ас фаль там, зноў ма ла 
аў то бу саў, а і тыя во зяць 
адзі но кіх па са жы раў.
У Ар лян скай гмі не мен-
шае лік на сель ні цтва. Ця-
гам ня поў ных трыц ца ці 
га доў лік на сель ні цтва 
знач на па мен шаў: у 1988 
го дзе ў са мой Ор лі пра жы-
ва ла ка ля дзвюх ты сяч 
жы ха роў, а ў цэ лай гмі не 
4891 асоба, а 31 снеж ня 
2016 го да ў Ор лі пра жы-
ваў 901 жы хар, а ў гмі не 
2918 асоб. Боль шасць на-
сель ні цтва гмі ны скла да-
юць па жы лыя лю дзі. Ха ця 
ў гмі не вель мі доб рая да-
рож ная ін ф раст рук ту ра, 
ад нак яе жы ха рам — тым, 
што не ма юць сва іх са ма-
хо даў — што раз ця жэй да-
стац ца ў Бельск.

Са ма Ор ля мае толь кі шэсць аў то бус ных 
кур саў (це раз Спіч кі або Вуль ку) у сут
кі: 7.19, 8.26, 10.30, 12.20, 14.46 і 15.58, 
у тым лі ку пяць кур саў з па ня дзел ка да 
пят ні цы і адзін у су бо ту; ня ма ні вод на
га кур са ў свя точ ныя дні. Бы вае, што 
аў то бус не пры яз джае на наз на ча ную 
га дзі ну. Яш чэ го дам ра ней бы ло дзе вяць 
спа лу чэн няў з Бель скамПад ляш скім. 
Ця пе раш нія кур сы не да юць маг чы мас ці 
да яз джаць на пра цу ў Бельск. Толь кі ад
на вё ска — Кры вя ты чы — мае ча ты ры 
аў то бус ныя спа лу чэн ні з Ор ляй, з па ня
дзел ка па пят ні цу. Яш чэ пры ка му не кур
сы ў Бельск бы лі што га дзі нудзве: з 5й 
да 22й га дзі ны; бы ло так са ма не каль кі 
кур саў у Гай наў ку і на зад.

Да 1995 го да кур сі ра ва лі так са ма цяг ні кі 
з ад лег ла га за тры кі ла мет ры ад Ор лі 
пры пын ку Ар лян ка; на ўсе кур сы бы лі па
са жы ры. Чы гун кай да яз джа лі ў Гай наў ку 
вуч ні і ра бо чыя, а на ват не каль кі муж чын 
да яз джа ла на пра цу ў Се мя ноў ку.

У па чат ку 1970х га доў на ра ніш нія аў то
бу сы ў Бельск бы ло так мно га ах вот ных 
(вуч няў і ра бо чых), што не аб ход ныя бы лі 
ме сяч ныя бі ле ты з паз на ча най га дзі най. 
Та ды бы ло за ма ла аў то бу саў для та кой 
коль кас ці па са жы раў. Сён ня аў то бу саў 
ма ла, а па са жы раў яш чэ менш — па не
каль кі асоб, а бы вае, што аў то бус вя зе 
толь кі ад ну.

Ці ка ва, што з Бель ска ў Ор лю бы ло так
са ма мно га па са жы раў, у тым лі ку і ў да а
бед ні час; бы лі гэ та на о гул вон ка выя лю
дзі, якія па да ва лі ся да мяс цо вай шап ту хі 
Ва лі. За раз усе на вед валь ні кі шап ту хі 
пры яз джа юць лег ка вуш ка мі. Адзі но кія 
асо бы да яз джа юць аў то бу са мі ў Бельск 
на пра цу, ёсць кры ху вуч няў і тран с пар т
ная фір ма ста ла ска ра чаць кур сы.

На пры пын ку ў Ор лі толь кі ка ля 7й га дзі
ны ра ні цы кры ху на ро ду, ка лі вуч ні ад п
раў ля юц ца ў шко лы. Ад нак ці ка ва тое, 
што ка лі той аў то бус не пры е дзе, та ды 
тыя па са жы ры са ма туж на ар га ні зу юць 
да езд лег ка вуш ка мі. На апош нія кур сы 
ах вот ных толь кі па не каль кі асоб.

Ка му ні ка цыя ў Ар лян скай гмі не
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Я не ве ру,

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 7-17
Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 26 лютага 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Я не ча ра па ха-ро бат,
Але пра ца ваць люб лю,
Я не слон, але ў свой хо бат
З ды ва на ўвесь пыл лаў лю.
П......

Ад каз на за гад ку № 4-17: мяч.
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі,вый г ра лі 

Ма ры юш Ра зец кі, Маг да ле на Люн да з КШ 
№ 1 у Гай наў цы, Вік то рыя Гаць, Дам’ ян Кар-

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

  
(У. Мац ве ен ка)

    
Ур шу ля МАР ЧУК
Гім на зія ў На раў цы

* * *
Ты мой го лас,
го лас у ма ёй ду шы.

Ты мая дум ка,
дум ка ў ма ёй га ла ве.

Ты маё па вет ра,
па вет ра з на шай зям лі.

Ты мае па чуц ці,
па чуц ці про ста з май го сэр ца.

    
Ве ра ні ка КАР ДЗЮ КЕ ВІЧ

Гім на зія свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія
ў Бе ла сто ку

Ідзі
Я Ця бе ка ха ла, я ве ры ла Та бе.

Ты мя не па ра ніў, па кі нуў.

Чор нае мо ра ма іх слёз пап лы ло...

Твае во чы... У іх не бы ло дна...

Ця пер я ад на на цём ным дне...

Ідзі і не пры ходзь ужо да мя не.

У ма ім сэр цы я бу ду ка хаць Ця бе.

Але ты не зас лу гоў ва еш на мя не.

Ста рыя баць кі і дзя ды, якія жы вуць 
на вёс цы, ча ста пра во дзяць свя та ад-
ны. Іх дзе ці жы вуць у го ра дзе, яны 
за ня ты пра цай, аба вяз ка мі, вя дуць 
беск ла пот нае жыц цё і ў іх ні ко лі ня-
ма ча су. Яны не па мя та юць аб сва ёй 
ра дзі май вёс цы — сва ёй ай чы не. Быц-
цам бы той пісь мен нік, які да ста рой 
ма ці ліст пі саў за поз на, — пра гэ та мы 
чы та лі на за нят ках бе ла ру скай мо вы. 
Яго ве да лі з-за лёг кас ці пя ра, ад нак 
у яго не бы ло сва бод най хві лі ны, каб 
на пі саць сло ва да бед най, ад да най яму 
жан чы ны.

Не ка то рыя свят ку юць су поль на 
з баць ка мі, але, на жаль, час цей за ўсё 
заў ва жа ец ца, што тыя „гос ці з го ра-
да” не па каз ва юць ва чэй праз мно га 
га доў.

Ка ля ды (Раж джа ство Хры сто ва) 
гэ та та кое свя та, ка лі ніх то не па ві нен 
быць сам. Кож ны з нас мае пра ва свят-
ка ваць са сва ёй сям’ ёй ці бліз кі мі асо-
ба мі. Дзя ку ю чы ім мы ад чу ва ем ся бе 
пат рэб ны мі людзь мі на зям лі.

Год та му я ка ля да ва ла ў вёс цы Баб-
роў ні кі. Гэ та ма лая вё сач ка ля гра ні цы 
з Бе ла рус сю. Ка лі мы за хо дзі лі ў ха ту 
і па чы на лі спя ваць, лю дзі вель мі це шы-
лі ся. Яны лю бяць, як хтось ці з імі па-
га во рыць. Мно га ста рэй шых лю дзей 

ш т о  м а  л а  д ы м  т а к  ц я ж  к а . . .
ся дзе ла са мотна ў ха це. Яны свят ка ва-
лі без сва іх дзя цей, якія жы вуць у га ра-
дах і не пры е ха лі, бо яны ўсё за ня ты 
пра цай...

Я не ве ру, што ма ла дым так цяж ка 
пры ехаць да баць коў. Ду маю, што ім 
звы чай на не хо чац ца ехаць шмат кі ла-
мет раў на вё ску, дзе дрэн ная да ро га, 
дзе ня ма ін тэр нэ ту. Ім зда ец ца, што 
ка лі яны толь кі паз во няць баць кам, 
гэ та да стат ко ва. А тыя на вё сках ча ка-
юць, спа дзя юц ца цу ду, што пры е дуць 
іх дзе ці і ўсе ра зам бу дуць свят ка ваць. 
Усім трэ ба па ду маць, ці ніх то з на шай 
сям’і не за стаў ся сам адзін у свя та. Ка-
лі та кая асо ба ёсць, аба вяз ко ва трэ ба 
яе на ве даць.

Хто ве дае як пас ля бу дзе з на мі? Ці 
не прый дзец ца нам на ста расць ча каць 
і вы гля даць сва іх род ных, каб ра зам 
з імі пра вес ці свя та?!

Аляк сан д ра Яроц кая, 
ІІ клас Гім на зіі ў Га рад ку

Год та му ў ад ной мін скай шко ле за га да лі вуч ням пад-
рых та ваць «ва лян цін кі» для ўлад кра і ны. У цэн т ры за ці-
каў лен ня, як ня цяж ка зда га дац ца, бы ла толь кі ад на асо-
ба. І хоць у Бе ла ру сі вуч ні да во лі пас лух мя ныя, пра ект 
не пры нёс спа дзя ва ных вы ні каў, на ад ва рот — ён выз ва-
ліў ся з-пад кан т ро лю і на ра-
біў мно га сме ху і жар таў.

Лю дзі кі ва лі га ла вой і паў та-
ра лі: да ка хан ня ні ко га сі лай 
не пры му сіш!

Бе ла ру сы га во раць яш чэ, 
што шчас ця і ка хан ня не ку-
піш за гро шы.

Праў да, згод на з ду хам ча-
су, па чуц цё пра яў ля ем праз 
куп ле ную «ва лян цін ку», свя-
точ ны га джэт з сэр цай кам, 
квет кі, са лод кія па да рун кі.

На шы ба бу лі і пра баб кі 
гэ тыя спра вы вы ра ша лі з да па мо гай сва іх та лен таў 
і мар. Ад ным з са мых па пу ляр ных ме та даў вык лі кан-
ня па чуц цяў бы ла вы шы ван ка. З да па мо гай сім ва лаў 
яны за яў ля лі, які ма дэль ка хан ня іх ці ка віць. На здым-

ку з птуш ка мі, што па вер ну тыя да ся бе дзюб ка мі, 
вы шы тая ма дэль ка хан ня, дзе най важ ней шыя да вер 
і вер насць. Рас лі на по бач гэ та дрэ ва жыц ця, сім вал 
ча ла ве ча га лё су. На вы шы ван цы яно пры аз доб ле нае 
ў квет кі і зор кі. Та кая сім во лі ка ме ла па спры яць та му, 

каб у ся мей цы на ра джа лі-
ся дзе ці, адо ра ныя доб рым 
лё сам. Як не ці ка ва, ка шу ля 
з вы шы ван кай, якая пат ра ба-
ва ла шмат пра цы, ча су і гро-
шай, пас лу жы ла толь кі адзін 
раз, у час вя сел ля дзяў чы ны, 
аў тар кі вы шы ван кі.

Ці ма гія вы шы ван кі спра-
цоў ва ла?

Гэ тую ка шу лю я па ба чы-
ла ў цу доў най на род най спя-
вач кі. Па ні Жэ ня знай ш ла яе 
ў ку фэр ку ба бу лі двац цаць 

га доў пас ля яе смер ці. За раз ап ра нае яе ў час сва іх 
нат х няль ных кан цэр таў. Ве рыць, што ба бу лі на ка шу-
ля з вы шы ты мі сім ва ла мі ка хан ня да дае ёй ад ва гі на 
сцэ не.                                                            (зор)

П р а  е к  т а  в а н  н е  к а  х а н  н я !

Аляксандра 
(першая з правага боку) 

з сябрамі
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Ślizgawka

Orzeł

Klekot

Akr

Gałąź

Sikorka

Osioł

Ton

Liczba

Stóg

Schodek

Jesiotr
Ranga

Rosa

Toast

EwaPrzecho-
dzień Anita

Papryka
Kiedy

Halo!

Які сэнс?
– Куды ідзеш Алёша?
– Нясу ў банк грошы.
– Ды будзь жа памяркоўны,
У банку грошай поўна.

Людзям даюць пазыку,
З працэнтам заўжды вялікім
За грошыкі кліентаў
Плацяць паўпрацэнта.

Не раствараюцца 
рыбы
Настаўнік хіміі пытаецца
На ўроку дзяцей:
– Якія рэчывы 
не раствараюцца
Ніколі ў вадзе?

Азваўся Ясь: – Сказаць магу,
Не памыляюся хіба,
Што ў першую чаргу
Не раствараюцца рыбы.

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 № 3-17:
Міт, бок, Ла да, Мя шок, ко шык, харч, код, 

джып, ко ні, склад, кок. Меч, ка дук, морж, ляш-
чы на, на шы, док, бак, крок, но, ка ляд нік.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Воль-
га Кар даш з Нар вы, Воль га Міш чук, Аляк-
сан д ра Куп тэль, Якуб Авяр чук з Арэш ка ва, 
Аг неш ка Саў чук з КШ № 3 у Гай наў цы, Маг да 
Люн да, Юсты на Астап ко віч з КШ № 1 у Гай-
наў цы, Вік то рыя Гаць з КШ з ДНБМ № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

Наш Кас цюш ка слаў ны быў!*
Усё, што ка лісь бы ло, да-

лей жы ве по бач з на мі. 
Праў да, ча сам тое жыц цё 
пра цяг ва ец ца толь кі ва ўспа-
мі нах, пес нях або ў ма стац-
кіх кар ці нах.

Сён ня прад ста вім бу ды-
нак, які ад ра дзіў ся як 

фе нікс з по пе лу. Усё дзя ку-
ю чы доб рай па мя ці па ча ла-
ве ку, які стаў ге ро ем для 
па ля каў, аме ры кан цаў і бе-
ла ру саў. Так са ма бе ла ру сы 
Пад ляш ша, як па каз ва юць 
гіст рыч ныя кры ні цы, у го нар ге роя 
ма са ва наз ыв а лі сы ноў: Та дэ вуш-
Та дэй!

Мо ва пра Та дэ ву ша Кас цюш ку, 
ро дам з бе ла ру ска га Па лес-

ся.

Та дэ вуш Кас цюш ка на ра дзіў ся 
ў лю тым 1746 го да. З яго асо-

бай звя за ны шля хе це кі дво рык ва 
ўро чыш чы Ме ра чоў ш чы на не па да-
лёк мя стэч ка Ко са ва. Сціп лы, драў-

ля ны двор (пад са ла мя най стра хой) 
быў спа ле ны не каль кі ра зоў. Пер-
шая рэ кан ст рук цыя ад бы ла ся ўжо 
ў 1857 го дзе, дзя ку ю чы на ма ган-
ням гра фаў Пус лоў скіх. У бу дын ку 
быў на ла джа ны му зей сла ву та га 
зем ля ка. Дом зга рэў у га ды Вя лі-
кай Ай чын най вай ны і толь кі ўжо 
ў наш час быў ад ноў ле ны на фун да-
мен це ста ро га бу дын ка.

Сён ня тут мож на ўба чыць ін тэр’-
е ры эпо хі, ка лі жыў Кас цюш ка, 

прад ме ты бы ту, адзен не 
і зброю — шаб лі, му ля жы 
пі ста ле таў, яд ры і ку лі, ко-
пію сяр мя гі, у якой ва я ваў 
ге рой...

У гэ тай гі сто рыі ёсць пэў-
ная пас ля доў насць Ідэі, 

за якія зма гаў ся Та дэ вуш 
Кас цюш ка, ча сам на пэў ны 
пе ры яд трап ля юць у за ня-
пад, іх ніш чаць або па ляць 
аг нём. Але яны не па мі ра-
юць, заў сё ды ад ра джа юц-
ца, як той фе нікс з по пе лу.

Пра якія ідэі мо ва?

Гэ та сва бо да і роў насць ся род на ро-
даў све ту!

Не менш важ ная доб рая па мяць 
па ча ла ве ку, якая мае моц ад-

ра джэн ня. До ка зам тут ад ноў ле ны, 
пры го жы і ад на ча со ва сціп лы дом 
Та дэ ву ша Кас цюш кі ў Мера чоў ш чы-
не.                                                    (гак)

* Па ча так бе ла ру скай на род най пес ні, 
з ча соў Паў стан ня Та дэ ву ша Кас цюш кі

Казка пра каня,  які 
хацеў папрыгажэць

(гуцульская казка)

Адзін конь быў не за да во ле ны сва-
ім лё сам. На ра каў, што гас па дар ка-
ме чыць яму шэрсць сяд лом і прыг-
ня тае яе вуп раж жу.

Ад ной чы ве ча рам конь па ды шоў 
да рэч кі, каб на піц ца. Ён па ба чыў 
ся бе ў ва дзе.

— Вой, які я па ску да! — па ду-
маў пра ся бе.

Ён па гля дзеў на ле бе дзя, які 
гран цы ёз на пла ваў па ра цэ і вы ка-
заў па жа дан не:

— Во, каб у мя не бы ла та кая доў-
гая шыя як у ле бе дзя, каб па мен-
ша ла мая га ла веш ка, а но гі зра бі лі-
ся то нень кія і даў жэз ныя як у ма-
дэ лі. І каб, урэш це, мой гас па дар 
не ка ме чыў ма ёй шэр с ці. Мо лепш, 
каб ён не зды маў і не на садж ваў на 
маю спі ну сяд ла, каб яно ўвесь час 
ся дзе ла на хрыб це. Та ды з мя не ат-
ры маў ся б пры га жун!

Дур ныя ма ры заў сё ды здзяй с ня-
юц ца.

Прач нуў ся ра ні цай наш конь 
і ад чуў ся бе цу доў на ад ме не ным. За-

ха це ла ся яму на ве даць сяб роў, пах-
ва стац ца сва ёй кра сой. Па ля цеў ён 
на шаў ко вы му рог, дзе пас віў ся яго 
та бун. А ко ні як па ба чы лі яго — да-
вай хо ду! Конь здзі віў ся:

— Дык стой це! — зак ры чаў ён. 
— Хі ба ж не паз на е це мя не? Я гня-
ды, што ўчо ра пас віў ся з ва мі!

Але сяб ры не слу ха лі, толь кі за-
дзер лі хва сты і па ля це лі...

— Што за пры чы на, — ду мае 
конь, — ці я іх спа ло хаў? А мо жа ім 
ста ла крыў д на, мо жа яны ад чу ва лі 
ся бе няў да лы мі і неп ры го жы мі пры 
мне?!

Пры бег лі ко ні ў ся ло і азір ну лі-
ся, ці не бя жыць ім 
услед якая пач ва ра.

Наш конь-пры га-
жун ста яў адзін на 
па шы і ла маў га ла-
ву:

— Што гэ та ўсё 
зна чыць? Ча му сяб-
ры спа ло ха лі ся мя-
не?

На змяр кан ні ён 
па цяг нуў ся да рэч-
кі, каб на піц ца. Ён 
на хі ліў ся да ва ды 
і ўба чыў свой но вы 
імідж. Ды сам зля-
каў ся! З ва ды гля дзе-

ла на яго вя лі кае ка ніш ча, з дву ма 
гар ба мі на тон кіх і доў гіх на гах.

Конь паш ка да ваў, што ра ней на-
ра каў на свой лёс і пры род ную пры-
га жосць, але бы ло поз на. Але, як 
ка жуць, ня ма ды му без аг ню. З той 
па ры на све це з’я ві лі ся вяр б лю ды.

(пе ра клад з ук ра ін скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк)

    
Ур шу ля МАР ЧУК
Гім на зія ў На раў цы

* * *
Вый дзе сон ца на не ба,
пра го ніць хма ры 

— сум ныя дум кі.
Бу дзе шу каць 

у мя не дрэн ных хві лін.
Не суст рэ не ні ад ной.
Яны ад п лы лі да лё ка за акі ян.
А маё жыц цё зу сім шчас лі вае.

Zupa

Marzenie

Sława
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Ся род лю дзей, якія ства ра лі 
„Ні ву”, бы лі Сяр гей Кі шыц кі 
і Фран ці шак Бер ні ко віч. Пер-
шы быў у „Ні ве” штат ным гра-
фі кам на пра ця гу трох га доў, 
дру гі быў ак тыў ным „ніў скім” 
ка рэс пан дэн там і пад піс чы кам 
тыд нё ві ка да кан ца свай го жыц-
ця. Абод ва за раз за бы тыя і вар-
та пра іх зга даць пры на го дзе 
юбі лею „Ні вы”. Зас лу жы лі яны 
на ўдзяч ную па мяць так са ма 
ся род сён няш ніх рэ дак та раў 
і чы та чоў тыд нё ві ка. Ад шу каць 
іх пас ля га доў, ка лі бы лі яны 
пры сут ныя на ста рон ках „Ні-
вы”, ака за ла ся няп ро стай спра-
вай. На ват бы лыя жур на лі сты 
тыд нё ві ка не змаг лі да па маг чы 
мне ў кан так тах. Прый ш ло ся 
шу каць роз ны мі спо са ба мі, ся-
род якіх бы лі так са ма шчас це 
і вы пад ко васць.

з Май сю ці на Дзі снен ска га па
ве та. У 1948 г. на ра дзіў ся сын 
Ген рык, у 1950 — Аляк сандр, 
а ў 1954 г. — дач ка Да ну та.

Фран ці шак Бер ні ко віч 
за кон чыў гі сто рыю на Вар
шаў скім уні вер сі тэ це. Ма гі
стар скую пра цу пра Ка сту ся 
Ка лі ноў ска га на пі саў пад 
кі раў ні цтвам праф. Ген ры ка 
Сам са но ві ча. Ка лі зас на ва ла
ся „Ні ва” ў 1956 г., стаў яе пад
піс чы кам і ка рэс пан дэн там. 
У пер шым тэк с це „Да стой на ўша на ваць па
мяць Ка сту ся Ка лі ноў ска га” („Ні ва”, № 37, 
15.09.1957 г., с. 5) прад ста віў свае пра па
но вы на конт гэ та га, што „ў су час ны мо
мант хо дзяць чут кі аб тым, што Га лоў нае 
праў лен не БГКТ вы сту пі ла да дзяр жаў ных 
уста ноў з прось бай па бу да ван ня пом ні ка 
Ка сту сю Ка лі ноў ска му”. Пра па на ваў ства
рыць з ак тыў ных дзе я чаў БГКТ „ка мі тэт 
аб хо ду 125га да ві ны на ро дзін і со тай га да
ві ны з дня смер ці Ка сту ся Ка лі ноў ска га” 
і „зма бі лі за ваць усю бе ла ру скую ін тэ лі ген
цыю да гэ тай спра вы”. Ся род кан к рэт ных 
дзе ян няў лі чыў па трэб ным, між ін шым, „па
чаць пра цу над вы дан нем збо ру пісь мо вай 
дзей нас ці Ка сту ся Ка лі ноў ска га”.

Ф. Бер ні ко віч вяр таў ся на ста рон ках 
„Ні вы” да по ста ці Ка сту ся Ка лі ноў ска га не
каль кі ра зоў. З на го ды 120 га да ві ны з дня 
яго на ра джэн ня апуб лі ка ваў у „Ні ве” (№ 5, 
2.02.1958, с. 6) пра яго ар ты кул „Ка стусь 
Ка лі ноў скі”. Апі саў у ім жыц цё вы шлях зма
га ра за бе ла ру скую спра ву на ас но ве та
го, як „у су час ны мо мант прад стаў ля ец ца 
праў да” аб ім. Вар та пры га даць, што быў 
гэ та пер шы „ніў скі” ат ры кул пра Ка сту ся 
Ка лі ноў ска га. У 1959 г. у ды ску сій ным ар
ты ку ле пі саў пра бяз дзей насць Ка мі тэ та 
па бу до вы До мапом ні ка К. Ка лі ноў ска га 
(„Яш чэ раз аб па бу до ве До мапом ні ка К. 
Ка лі ноў ска га”, „Ні ва”, № 36, 6.09.1959, 
с. 7.). У „На ву ко вым збор ні ку” (Бе ла сток 
1964) змеш ча ны ар ты кул ма гіст ра Ф. Бер
ні ко ві ча „Проб ле скі і це ні поль скабе ла ру
ска га су пра цоў ні цтва ў час сту дзень ска га 
паў стан ня” (с. 6171), у якім пад к рэс ліў, 
што „ў раз віц ці і раз гор т ван ні рэ ва лю цый
на га ру ху на Бе ла ру сі ас ноў ную ро лю 
адыг раў Ка стусь Ка лі ноў скі. Гэ та ча ла век, 
які на пра ця гу свай го ка рот ка га жыц ця 
ўсю сваю энер гію ад даў, каб пад няць 
са спяч кі бе ла ру скі на род і ўлу чыць яго 
ў плынь выз ва лен чай ба раць бы на ро даў 
Ра сіі за іх воль насць і не за леж насць. 
За слу гі Ка сту ся Ка лі ноў ска га ў раз віц ці 
поль скабе ла ру скіх ад но сін вель мі вя лі
кія. Бу ду чы сам бе ла ру сам, ча го до ка зам 
з’яў ля ец ца ўся яго жыц цё вая дзей насць, 
усёй ду шой быў звя за ны з поль скі мі рэ ва

лю цы я не ра мі. Для іх іс на ва ла су поль ная 
ідэ а ла гіч ная плат фор ма, ло зун гам якой 
бы ло на род навыз ва лен чае зма ган не двух 
на ро даў” (с. 71).

Ф. Бер ні ко віч пі саў у „Ні ве” так са ма 
пра ін шыя па дзеі, звя за ныя з гі сто ры яй 
Бе ла ру сі, м.інш. пра 550 га да ві ну біт вы пад 
Грун валь дам, да каз ва ю чы, што „біт ва пад 
Грун валь дам — гэ та вя лі кая па дзея ў гі сто
рыі не толь кі поль ска га, але і бе ла ру ска га 
на ро да. (...) Гэ та су поль ная ба раць ба не 
на жыц цё, а на смерць за сваю не за леж
насць зра бі ла Грун вальд сім ва лам поль
скабе ла ру скай друж бы” („Вя лі кая га да ві
на”, „Ні ва”, № 27, 6.07.1958, с. 1).

Упер шы ню так са ма зга даў Іг на та Да ні
ло ві ча, Пла то на Сас ноў ска га і Язэ па Яра
шэ ві ча і іх за слу гі ў „раз віц ці бе ла ру скай 
куль ту ры і на ву кі”, „хоць у сва іх пра цах 
яны сла ба выс вят ля лі бе ла ру скі пункт 
гле джан ня ў сэн се па лі тыч ным” („Уз дым 
на цы я наль най свя до мас ці бе ла ру саў у ХІХ 
ста год дзі”, „Ні ва”, № 12, 23.03.1958, с. 3).

Ві даць так са ма, што Ф. Бер ні ко віч са
чыў за гі ста рыч най лі та ра ту рай у БССР, 
рэ ка мен ду ю чы яе чы та чам „Ні вы”, напр. 
кні гу Ге на дзя Кі ся лё ва „Сей бі ты веч на га” 
(„Кніж ка, якую вар та пра чы таць”, „Ні ва”, 
№ 37, 13.09.1964, с. 4).

Паза гі ста рыч най тэ ма ты кай Ф. Бер
ні ко віч пі саў так са ма пра праб ле мы бе ла
ру скай ас ве ты і куль ту ры. Як на стаў нік 
і па ста ян ны чы тач „Ні вы” пе ра жы ваў за 
ўзро вень бе ла ру ска га школь ні цтва на 
Бе ла сточ чы не: „Мно гія з нас, блі жэй не 
су ты ка ю чы ся з бе ла ру скай шко лай, за хап
ля лі ся да сяг нен ня мі ас ве ты на род най мо
ве, хоць чут ны бы лі вест кі, што ўзро вень 
на ву чан ня ў бе ла ру скіх шко лах з’яў ля ец ца 
ніз кім у па раў нан ні з уз роў нем на ву чан ня 
ў поль скіх шко лах. Мне, на стаў ні ку, пра жы
ва ю ча му за ме жа мі Бе ла стоц ка га ва я вод
ства, гэ тая спра ва бы ла вель мі ці ка вай” 
(„З на стаў ніц кай ні вы. На шыя вод гу кі”, „Ні
ва”, № 46, 17.11.1957, с. 5). Пе ра жы ва ю чы 
за бе ла ру скае школь ні цтва ў Поль ш чы пі
саў: „Ад ней ка га ча су на ста рон ках „Ні вы” 
ідуць спрэч кі на тэ му ар га ні за цыі бе ла ру
скіх школ на Бе ла сточ чы не. Спра ва гэ та 

вель мі важ ная і ці ка вая. Ці ка вая та му, што 
ад но сіц ца да на шых жыц цё вых спраў. У за
леж нас ці ад та го, як бу дзе яна раз вя за на, 
так бу дзе раз ві вац ца куль тур нае жыц цё 
бе ла ру саў у Поль ш чы” („Го лас у спра вах 
ас ве ты”, „Ні ва”, № 6, 9.02.1958, с. 5). Вы
каз ваў ся за іс на ван не бе ла ру скіх школ 
і су праць за ме ны іх на поль скія з за ха ван
нем толь кі бе ла ру скай мо вы як прад ме та. 
За клі каў на стаў ні каў па вы шаць свае ве ды 
і ўзро вень на ву чан ня.

Пе рад вы ба ра мі ў ра ды на ра до выя пі
саў пра ўдзел у іх на стаў ні каў, якія, бу ду чы 
рад ны мі, маг лі б мець уп лыў на ўзро вень 
ас ве ты („Каб ра ды на ра до выя больш кла
па ці лі ся спра ва мі ас ве ты”, „Ні ва”, № 50, 
15.12.1957, с. 5). У „Вод гу ку на ліст змеш
ча ны ў „Ні ве” пад за га лоў кам „Да ра гая 
На дзень ка” („Ні ва”, № 30, 24.07.1960, с. 7) 
раз ва жаў пра пра цу на стаў ні ка на вёс цы, 
якой не трэ ба лі чыць „су до вым пры га во
рам”, а мі сі яй дзе ля па вы шэн ня куль тур на
га жыц ця вё скі — на стаў нік па ві нен быць 
іні цы я та рам і ар га ні за та рам „куль тур ных 
раз ры вак”.

У ар ты ку ле „Якая мае быць па э зія”, згад
ва ю чы ма ла дых бе ла ру скіх па э таў Вік та ра 
Шве да, Але ся Бар ска га, Яшу Бур ша, пра
па на ваў „пі саць са праў ды ма стац кія тво
ры, тэ ма ты ка якіх бу дзе поў нас цю ад люст
роў ваць жыц цё бе ла ру ска га гра мад ства 
ў Поль ш чы” („Ні ва”, № 9, 3.03.1963, с. 3).

У 1958 г., ка лі БГКТ дзей ні ча ла ўжо 
больш чым два га ды, Ф. Бер ні ко віч звяр
нуў ува гу на не да хо пы ў яго пра цы: „Мо жа 
най боль шай па мыл кай у пра цы бы ла адар
ва насць усёй дзей нас ці ад бе ла ру скай 
ін тэ лі ген цыі. Сяб ры з ГП ста ра лі ся па вес ці 
пра цу сва і мі ўлас ны мі сі ла мі, сла ба ці ка
ві лі ся людзь мі, якія па вя лі б пра цу ў сва іх 
ася род дзях, не пат ра бу ю чы зат рач ваць 
ма тэ ры яль ных срод каў. Та ва ры ства не 
змаг ло на пра ця гу двух з па ло вай год на вя
заць цес най су вя зі не толь кі з бе ла ру скай 
ін тэ лі ген цы яй, пра жы ва ю чай за ме жа мі 
Бе ла сточ чы ны, але і ў са мой Бе ла сточ чы
не” („Раз віц цё пра цы Та ва ры ства — гэ та 
спра ва ўсіх бе ла ру саў”, Ні ва”, № 41, 
12.10.1958, с. 3). Па тра ба ваў „не аб ход на 
шу каць сва іх улас ных пер с пек ты ваў раз
віц ця куль тур най і гра мад скай дзей нас ці”.

Ф. Бер ні ко віч ад на тоў ваў так са ма на 
ста рон ках „Ні вы” пра я вы бе ла ру ска га 
куль тур на га жыц ця на Ма зу рах. На пі саў 
спра ваз да чу з кан цэр таў „Ля во ні хі” ў Гі
жыц ку, якія ад бы ва лі ся там 4 і 5 лі пе ня 
1964 г. („Ля во ні ха” на Ма зу рах”, „Ні ва”, 
№ 35, 30.08.1964, с. 3).

У за ха ва ных ру ка піс ных за пі сках зна
хо дзяц ца лі сты ў „Ні ву” з апош ніх га доў 
жыц ця Ф. Бер ні ко ві ча. 1 лі пе ня 2000 г. за
пі саў ён: „Гу тар ка чы та чоў „Ні вы”. У апош
нім ну ма ры „Ні вы” нум. 26 за 25 чэр ве ня 
2000 го да наш Ша ноў ны чы тач з Ві цеб ска 
— Спа дар Юрась Сця па наў зак ра нае 
спра ву чыс ці ні на шай мо вы бе ла ру скай 
на ста рон ках „Ні вы”, да каз вае, што ў ёй 
аж ро іц ца ад па ла ніз маў, пры во дзя чы да 
гэ та га до каз. Праў да, па ла ніз мы зда ра
лі ся, хоць ця пер ра дзей, ужо не пі шац ца 
„па ні”, а „спа да ры ня”. Гэ та доб ра. І яш чэ 
зак ра нае вель мі важ ную для нас спра ву. 
Ад крыць у „Ні ве” но вую руб ры ку „Па лі
тыч ны аб зор у све це”, пры тым зроб ле ны 
аб’ ек тыў на. Хва ла за гэ та. Ду маю, што Рэ
дак цыя раз г ле дзіць гэ тую спра ву. І яш чэ 
вы каз ва ец ца за ўтры ман не руб ры кі „Бе ла
русь, бе ла ру сы”, хоць як да каз вае ёсць чы
та чы, ка то рые жа да ліб яе злік ві да ван ня. 
Маё сло ва ў гэ тай спра ве — Не! Руб ры ка 
гэ тая змеш ча ная на 2 ст. „Ні вы” — гэ та яе 
кра са! Ду маю, што да ма га юц ца гэ та га не 
бе ла ру сы, а яе рэ не га ты, яны ха це лі б каб 
„Ні вы” зу сім не бы ло. На гэ та ад нак мы, бе
ла ру сы, не даз во лім!”.

Вар та зга даць, што Ф. Бер ні ко віч на 
бе ла ру саў вы хоў ваў сва іх дзя цей. Як ус
па мі нае яго сын Ген рык, з дру го га кла са 
баць ка ву чыў яго ў ха це бе ла ру скай мо ве. 
Пад трым лі ваў так са ма кан так ты з бе ла ру
са мі ў Поль ш чы і за мя жой — з Юрым Ту
рон кам, Ка сту сём Май се нем, з Ка ляд кай 
з Бель скаПад ляш ска га, з Ві та лём Ка жа
нам са ЗША і з Мі ха сём Зу ем з Аў ст ра ліі.

(пра Сяргея Кішыцкага чытайце 
ў чарговым нумары Нівы)

vЛена ГЛАГОЎСКАЯ
(да клад быў пра чы та ны ў час юбі лею 

60-год дзя «Ні вы», 26 лі ста па да 2016 г.)

І яны ства ра лі „Ні ву”

Фран ці шак 
БЕР НІ КО ВІЧ

Зда ец ца, пер шым за ці ка віў мя не Фран
ці шак Бер ні ко віч, аў тар ары гі наль ных ар ты
ку лаў у пер шыя га ды іс на ван ня „Ні вы”, яко
га Ге ор гій Вал ка выц кі на зваў „пры яз ным 
нам ма зур скім ві лен чу ком” (Г. Вал ка выц кі, 
Ві ры, Бе ла сток 1991, с. 86). Ар ты ку лы Ф. 
Бер ні ко ві ча ад роз ні ва лі ся ад ін шых ін тэ
лек ту аль ным уз роў нем і сва ёй дум кай. 
Проз віш ча аў та ра ні чо га мне не га ва ры ла. 
З „Ні вы” вы ні ка ла, што жыў ён у Сед лі сках 
ка ля Гі жыц ка, што ад ной чы пац вер дзіў 
Юры Ту ро нак. У ін тэр нэ це мож на знай с ці 
ін фар ма цыю, што са праў ды быў ён на стаў
ні кам у па чат ко вай шко ле ў Сед лі сках.

Ез дзя чы цяг ні ком па між Гдань скам і Бе
ла сто кам не раз мі на ла та кую стан цыю 
і не раз ду ма ла та ды пра Фран ціш ка Бер ні
ко ві ча. Ад ной чы (у 2013 г.) вы ра шы ла пра 
яго за пы таць ад ну спа да ры ню, якая се ла 
ў цяг нік на стан цыі Сед лі ска. Ака за ла ся, 
што быў гэ та пра віль ны крок. Спа да ры
ня ве да ла сы на Фран ціш ка Бер ні ко ві ча 
— Ген ры ка. Я пе ра да ла ёй мой ну мар тэ
ле фо на з прось бай паз ва ніць, а спа да рож
ная спа да ры ня аба вя за ла ся яго пе ра даць 
да лей.

Неў за ба ве праз не каль кі дзён паз ва
ніў Ген рык Бер ні ко віч. Та ды я пра ца ва ла 
яш чэ на Ка фед ры бе ла ру скай куль ту ры 
Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку і ме ла на дзею, 
што пач ну ства раць бі яг ра фіч ны слоў нік 
бе ла ру саў у Поль ш чы ці слоў нік бе ла ру
скай куль ту ры ў Поль ш чы. Не ўяў ля ла, 
што ён мо жа быць без Фран ціш ка Бер ні ко
ві ча. Так і прад ста ві ла сваё за ці каў лен не 
ім яго сы ну. Пад час раз мо вы да ве да ла ся, 
што Фран ці шак Бер ні ко віч па мёр 25 жніў
ня 2003 г. у Гі жыц ку і да кан ца жыц ця быў 
чы та чом „Ні вы”.

На ас но ве раз моў і эмей лаў уда ло ся 
шмат ча го да ве дац ца пра Фран ціш ка Бер
ні ко ві ча. На ра дзіў ся ён 21 каст рыч ні ка 
1919 г. у Ва ран цах (не да лё ка Мо са ра) 
Дзіс нен ска га па ве та ў ка та ліц кай сям’і Аль
бі на і Маль ві ны. Быў най ста рэй шым з вась
мя рых іх дзя цей. Баць кі ме лі 10 гек та раў 
зям лі і 1 гек тар са ду. Да вай ны Фран ці шак 
Бер ні ко віч за кон чыў ча ты ры кла сы поль
скай шко лы і пра ца ваў на баць коў скай 
гас па дар цы. З ува хо дам са ве таў у 1939 г. 
па сту піў у пя ты клас бе ла ру скай Ня поў най 
ся рэд няй шко лы. У чэр ве ні 1941 г. за кон
чыў шо сты клас.

З ува хо дам нем цаў у чэр ве ні 1941 г. 
быў ужо свя до мым бе ла ру сам. На ас но ве 
пры зы ву ўсту піў у бе ла ру скія вай ско выя 
фар ма ван ні (Бе ла ру ская Кра ё вая Аба ро
на), якіх за дан нем бы ла ахо ва бе ла ру скіх 
вё сак. Быў свед кам здзе каў Ар міі Кра ё вай 
над бе ла ру са мі. Ня гле дзя чы на сур’ ёз ную 
не бяс пе ку, не пе рай шоў у АК, да кан ца 
вай ны за стаў ся бе ла ру скім жаў не рам. Ад 
сва ёй служ бы па кі нуў за пі скі. У су вя зі з на
ды хо дам са ве таў, з ад дзе лам бе ла ру ска га 
вой ска па даў ся спяр ша на тэ ры то рыю паў
ноч най Іта ліі (Уды нэ). Ад туль праз Чэ хію 
з поль скім паш пар там да е хаў у Бе ла сток.

Вя до ма, што па чаў пра цу на стаў ні кам 
на Пру сах, у на ва кол лі Гі жыц ка. З 1 снеж
ня 1946 г. да 1952 г. пра ца ваў у шко ле 
ў Езёр ках, пас ля ў Сед лі сках. Ажа ніў ся 
з зям ляч кай Зо фі яй Ва сі лё нак, ро дам 

 Злева: Кастусь Майсеня, цесць 
Берніковіча, Анастасія Майсеня, жонка 
Берніковіча Зофія, Берніковіч і дзеці. 
Сядліска 50-60 гады.
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Га ры мо ва, так у га ды май го дзя цін-
ства на зы ва лі ў на ро дзе ма ён так не-
дзе не за га ра мі, ку ды не ка то рыя ма ла-
дыя та ды лю дзі па да ва лі ся на пра цу. 
А мне не як не пры хо дзі ла ся бы ваць 
блі жэй яго, бо ж і ўся ля кі пуб ліч ны 
тран с парт ка ля сіў па ад лег лых ад яго 
да ро гах. А ця пер то ўжо та го тран с пар-
ту столь кі, што кот нап ла каў, але ці ка-
васць да та го не ад лег ла га мес ца не як 
выш тур х ну ла мя не ме на ві та ту ды.

З Но вай Во лі жві роў ка, якая паў кі ла
мет ра да Ге ра ні мо ва — так мяс цо васць 
на зы ва ец ца афі цый на — да лу ча ец ца да 
ас фаль тоў кі з гмін на га Мі ха ло ва. З ас
фаль тоў кі ві даць вя лі кі бу ды нак, ма быць 
або ру, трэць да ху якой пак ры та со неч ны
мі ба та рэ я мі. Ін шыя бу дын кі па каз ва юц
ца паз ней...

Ле шак Нос у сва ёй ма наг ра фіі Мі ха
лоў скай гмі ны быў пі саў, што наз ва мяс
цо вас ці вы во дзіц ца ад дру го га імя Мі ха ла 
Ге ра ні ма Ра дзі ві ла, які на зло ме XVIII 
і ХІХ ста год дзяў быў улас ні кам та дыш ня
га ма ён т ка. Да вед ні кі па да юць пра яго 
больш, да да ю чы яму яш чэ ад но імя — Ге
дэ он. Жыў ён у 17781850 га дах, браў 
удзел у Кас цюш каў скім паў стан ні, На па
ле о наў скіх вой нах ды ў Лі ста па лаў скім 
паў стан ні. З 20 сту дзе ня да 26 лю та га 
1831 го да быў наз на ча ны га лоў на ка ман
ду ю чым поль ска га вой ска, ад нак толь кі 
фар маль на, бо фак тыч на гэ тым вой скам 
ка ман да ваў та ды ге не рал Хла піц кі; пас ля 
паў стан ня Ге ра нім быў сас ла ны на пяць 
га доў у Ярас лаўль. Ад нак та ды не быў ён 
ужо ўлас ні кам Ге ра ні мо ва, якое пра даў 
у 1820 го дзе сям’і Дзя кон скіх.

Пра ка ман ду ю ча га Лі ста па лаў скім 
паў стан нем за ха ва ла ся ням но га ве стак, 
больш вя до мым быў яго баць ка, так са ма 
Мі хал Ге ра нім; маг чы ма, што і ён ра ней 
быў улас ні кам згад ва на га ма ён т ка, бо 
Ле шак Нос мер ка ваў, што ма ён так іс на

ваў ужо з XVII ста год дзя і спяр ша на зы
ваў ся Но вай Во ляй; ка лі яго „ах рыс ці лі” 
ў го нар улас ні ка — не вя до ма. Пра ста
рэй ша га Ге ра ні ма, які жыў у 17441831 
га дах, вя до ма больш. Быў ён апош нім 
ві лен скім ва я во дам — з 1790 го да да 
трэ ця га па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай у 1795 
го дзе. Да вед нік пра Вя лі кае Кня ства 
Лі тоў скае пі ша пра яго м.інш.: „У час паў
стан ня 1794 зна хо дзіў ся ў Пе цяр бур гу, 
не суп раць дзей ні чаў ака зан ню яго ўрад
ні ка мі да па мо гі паў стан ню, вы стаў лен ню 
рэк ру таў. Пас ля ады шоў ад па лі тыч най 
дзей нас ці. Саб раў у Ня бо раў скім па ла цы 
каш тоў ную ка лек цыю ме да лёў, біб лі я
тэ ку (ук лю ча ла пры ват ную біб лі я тэ ку 
Лю до ві ка XVIII), кар цін ную га ле рэю, збор 
гра вюр. Скан цэн т ра ваў у сва іх ру ках 
вя ліз ныя зя мель ныя ўла дан ні...”. Ці ка вая 
тут згад ка пра фран цуз ска га ка ра ля Лю
до ві ка XVIII. Вя до ма, што пас ля рэ ва лю
цыі 1789 го да ўця каў ён, не бу ду чы яш чэ 
ка ра лём, ад яка бін цаў у Ра сію і ў 1798 
го дзе на ча ваў, як я ра ней тут пі саў, 
у Но вых Пя ку тах. Цал кам маг чы ма, што 
паз ней, па да ро зе, спы ніў ся ён і ў Ге ра ні
мо ве, і што мог там па кі нуць сваю біб лі я
тэ ку Ра дзі ві лам...

Ін шыя да вед ні кі па да юць, што наз ва 
Ге ра ні мо ва вы во дзіц ца ад Ге ра ні ма Він
цэн та Ра дзі ві ла, які жыў у 17591786 га
дах і быў мін скім ста ра стам; уся го мож на 
да ве дац ца з да вед ні каў, і чым больш тых 
да вед ні каў, тым больш мож на з іх да ве

дац ца. Бы ло кры ху тых Ге ра ні маў Ра дзі
ві лаў і кож ны дас лед чык мо жа па лі чыць 
лю бо га з іх даў цам наз вы ма ён т ку ка ля 
Но вай Во лі.

У ча сы Ра дзі ві лаў двор у Ге ра ні мо ве 
быў да во лі сціп лым гас па дар ствам. Но
вы воб лік ат ры маў ён у час ула да ран ня 
Ка зі мі ра Дзя кон ска га, не дзе ка ля 1830 
го да, ка лі быў там зак ла дзе ны парк і па
бу да ва ны ра скош ны па лац. Ця гам дзе
ся ці год дзяў змя ня лі ся ўлас ні кі, ся дзі ба 
ма ён т ка раз бу доў ва ла ся. У 1939 го дзе 
са ве ты зра бі лі там саў гас. У 1943 і 1945 
га дах па жа ры зруй на ва лі ба га ты ра ней 
ма ён так.

Пас ля вай ны ка ля ся мі сот гек та раў 
зям лі бы ло раз дзе ле на між ся лян, ад нак 
ка лі па ча ла ся ка лек ты ві за цыя, тыя ся ля
не паз ра ка лі ся ат ры ма най зям лі. У 1952 
го дзе паў стаў там пэ ге эр, які іс на ваў да 
1993 го да. За раз ма ё мас цю бы ло га ма ён
т ка гас па да раць вон ка выя пры ват ні кі.

Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства 
Поль ска га пра Ге ра ні мо ва згад ваў да
во лі сціп ла: „Hi ro ni mo wo, st. poczt., pow, 
bia łos toc ki gub. gro dzień skiej, przy trak cie 
z Bia łe gos to ku do Woł ko wy ska i Pru ża ny”. 
Маг чы ма, што паш то вы шлях з Бе ла сто
ка ў Ваў ка выск пра ля гаў це раз Ге ра ні мо
ва і Ялоў ку, ха ця зда ец ца, што мог быць 
ён прас цей шы і ка рот шы. А ў Пру жа ны 
це раз На раў ку і Бе ла ве жу цал кам про
сты. Вось і я па ка ля сіў па гэ тым апош
нім, зна чыць па па ло ве яго, ад Ляў ко ва 

Ге ра ні мо ва
ў Бе ла сток. Пра 
або ру, якая ўзя ла 
на свой дах вель мі 
су час нае аб ста ля
ван не, бы ла згад ка 
ра ней. Ін шыя бу
дын кі бы ло га ра
скош на га ма ён т ка 
выг ля да юць больш 
сум на...

У Ге ра ні мо ве, 
па вод ле ма ёй зда
гад кі, мог быць 
фран цуз скі ка роль 
у бе жан стве Лю до
вік XVIII, ха ця гэ та 
толь кі мая зда гад
ка. За тое на пэў на 

ў Ге ра ні мо ве быў бе ла ру скі ма стак 
На па ле он Ор да, які на сва іх кар ці нах за
фік са ваў па лац і афі цы ну. Афі цы на за ха
ва ла ся да на шых дзён, за тое ад па ла ца 
за ста лі ся ру і ны. Па вод ле Леш ка Но са 
зніш чы лі яго ней кія пар ты за ны ў 1943 
го дзе. Па лац той, як па каз вае кар ці на 
На па ле о на Ор ды, вель мі на гад ваў уз ні ма
ю ча га ся да па лё ту ар ла, з шы ро ка ра скі
ну ты мі кры ла мі і з „кіп цю ра мі” ў выг ля дзе 
пыш на га фран то на. На сён ня за ха ва лі ся 
толь кі рэш т кі „ма ха вых пер’ яў”...

На зад вор ках па ла ца не каль кі ста ваў. 
Гі сто ры кі мяс цо вас ці не згад ва юць, ці 
яны пры род на га па хо джан ня, ці ан т ра
па ген ныя. Маг чы ма, што вы ка па лі іх 
мяс цо выя лю дзі. Ня лёг кая бы ла іх до ля, 
бо ў 1846 го дзе збун та ва лі ся су праць 
не па сіль на га прыг нё ту пра цай; ге не рал 
Ка зі мір Дзя кон скі вык лі каў дзе ля зду
шэн ня бун ту вой ска. Па мёр ён тры га ды 
паз ней, па ха ва ны ён у ме жах двор ска га 
ком п лек су.

За ду ма ны ім ве ліч ны твор лан д шаф
т на га ма ста цтва сы шоў у Ле ту амаль 
сто га доў пас ля яго. Крыш ку паз ней, 
у пэ ге э раў скую эпо ху, но выя ўла да ры 
за ду ма лі чар го вую ма ды фі ка цыю та маш
ня га кра я ві ду, уз во дзя чы ў гер каў скі час 
двух па вяр хо выя шэ рыя бло кі, якія сён ня 
зеў ра юць пу сты мі пра ё ма мі. І хто ве дае, 
ці не раз ва ляц ца яны ра ней чым рэш т кі 
па ла ца.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

На Пад ляш шы са май па пу ляр най 
мо вай мен шас цей у шко лах з’яў ля ец-
ца бе ла ру ская мо ва. Ся род ча ты рох 
моў мен шас цей, якія ма юць маг чы-
масць вы ву чаць дзе ці ў якас ці род най 
у Пад ляш скім ва я вод стве, бе ла ру скую 
мо ву вы ву чае най больш вуч няў. Ня гле-
дзя чы на дэ маг ра фіч ныя праб ле мы, 
коль касць ах вот ных вы ву чаць род ную 
мо ву за ста ец ца на ста лым уз роў ні.

У мі ну лым го дзе бе ла ру скай, ук ра ін-
скай, лі тоў скай і ра сій скай мо вам ву чы-
ла ся 3909 вуч няў, што скла ла 2,9% ад 
агуль най коль кас ці ўсіх вуч няў.

— Ка лі раз мо ва ідзе кан к рэт на пра 
бе ла ру скую мо ву, то гэ та най больш 
па пу ляр ная мо ва на цы я наль ных мен-
шас цей у на шым ва я вод стве, — ад зна-
чы ла ўпаў на ва жа ная ды рэк та ра Ад дзя-
лен ня раз віц ця аду ка цыі Ку ра то рыі ас-
ве ты ў Бе ла сто ку Аль ж бе та Ка мін ская. 
На яе дум ку, ня гле дзя чы на дэ маг ра-
фіч ны спад коль кас ці дзя цей, лік вуч-
няў, якія вы ву ча юць мо вы мен шас цей, 
не па ні жа ец ца. Бе ла ру скай мо ве ў Пад-
ляш скім ва я вод стве ву чыц ца ка ля 
трох ты сяч дзя цей, лі тоў скай — ка ля 
шас ці сот, да лей ідуць ук ра ін ская і ра-
сій ская мо вы. Апош няй на ву ча юц ца 
дзе ці толь кі ў ад ной пад ляш скай шко-
ле — у Сту дзян ках.

Най больш дзя цей бе ла ру скай мо ве 
ву чыц ца ў Гай наў цы і Бель ску. Як па каз-
ва юць пад лі кі з лю та га 2017 го да, у Ком-
п лек се школ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім 
469 школь ні каў ву чыц ца бе ла ру скай 
мо ве ў па чат ко вай шко ле і 213 у гім на-
зіі. Бе ла ру скі лі цэй у Бель ску на ліч вае 
259 вуч няў. Гай наў ская гім на зія з бе ла-
ру скай мо вай на ву чан ня на ліч вае 136 
школь ні каў, у Лі цэі з да дат ко вым вы ву-
чэн нем бе ла ру скай мо вы ву чыц ца 204 
вуч ні. Аль ж бе та Ка мін ская з ку ра то рыі 
ў Бе ла сто ку да дае, што бе ла ру скай мо-
ве на ву ча ец ца мно га дзя цей у пад ляш-
скіх сад ках. У Дзі ця чым сад ку № 14 у Бе-
ла сто ку 121 даш коль нік удзель ні чае 
ў за нят ках па бе ла ру скай мо ве.

Най больш дзя цей вы ву ча юць бе ла-
ру скую мо ву ў Гай наў скім і Бель скім 
па ве тах. У Са коль скім па ве це толь кі 
ў дзвюх шко лах (Шу дзя ла ва і Ба бі кі) 
дзе ці мо гуць вы ву чаць род ную мо ву.

Ур шу ля ШУБ З ДА

БЕ ЛА РУ СКАЯ 
— са мая па пу ляр ная 
ся род моў мен шас цей 

Пад ляш ша

ЗАПРАШЭННЕ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а ў с т а н е ц ,  с в я т а р ,  б е л а р у с к і  д з е я ч

Антона Сокал-Кутылоўскагаwww.dre vas hop.by
125 га доў з дня нараджэння

КА СТУСЬ КА ЛІ НОЎ СКІ 
і яго су ро дзі чы-су час ні кі 

Бе ла ру скі вай
ско вы і гра мад скі 
дзе яч, удзель нік 
Слуц ка га зброй на га 

чы ну, пра ва слаў ны свя тар Ан тон Со калКу
ты лоў скі на ра дзіў ся 7 лю та га 1892 г. на ху
та ры Крас ная Гор ка ў Пін скім па ве це. Па
хо дзіў з сям’і бе ла ру ска га шлях ці ча Ан д рэя 
Со ка лаКу ты лоў ска га, якая жы ла на ху та ры 
Пе ра ва ло кіДа ра гіш ча (паз ней Крас ная 
Гор ка), на ле вым бе ра зе ра кі Лань не да лё
ка ад вё скі Чу дзін (сён ня Ган ца віц кі ра ён). 
У 1910 г. скон чыў на стаў ніц кую се мі на рыю 
ў Па ня ве жы. Пра ца ваў на стаў ні кам на зем
лях су час най Літ вы. З 1913 г. на ву чаў ся 
ў Пет раг ра дзе на по лі тэх ніч ных кур сах, дзе 
ат ры маў спе цы яль насць „тэх нік сель ска га 
вог не стой ка га бу даў ні цтва”. Пас ля скон чыў 
ге аг ра фіч ны фа куль тэт Пе цяр бур г ска га ўні
вер сі тэ та. У 1915 г. прыз ва ны ў ра сей скую 
ар мію. Пас ля Ка зан скай вай ско вае ву чэль
ні на кі ра ва ны на фронт. Удзель ні чаў у ба ях 
пад Віль няй і ў Га лі цыі, ат ры маў чын ка пі та
на. Уз на га ро джа ны Ге ор гі еў скім кры жам.

Пас ля Лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 г. жыў 
на сва ім ху та ры. У жніў ні 1918 г. на кі ра ваў
ся ў вой ска ге не ра ла Дзя ні кі на ў Ра стоўна
До не, ва я ваў у яго ных част ках. Пас ля із ноў 
вяр нуў ся да ха ты. Прыз ва ны ў Чыр во ную 
Ар мію ў Слуц ку, ад куль праз 2 ме ся цы збег. 
У кра са ві ку 1919 г. на кі ра ваў ся ў Эсто нію 
ў Пскоў скую бе лую ар мію Юдзе ні ча. Ка ман
да ваў ро тай пад Пет раг ра дам. Пас ля па ра
зы Юдзе ні ча жыў у Эсто ніі без пра цы і гро
шай. Улет ку 1920 г. пры е хаў у Га ра дзею, 
дзе жы ла жон ка.

Удзель ні чаў у Слуц кім зброй ным чы не. 
Ка ман да ваў 2ім ба та льё нам у 1ым Слуц
кім пал ку, быў ка ман дзі рам 1й Слуц кае 
бры га ды з на дан нем яму «ча со ва дык та
тар скіх паў на мо цтваў». Пас ля лік ві да цыі 
зброй на га чы ну пе рай шоў ра зам з жаў не
ра мі са вец каполь скую мя жу і да траў ня 

1921 г. быў у ла ге ры ін тэр на ва ных. За хоў
ваў ар хіў Слуц кай бры га ды. Пас ля пе ра вёз 
яго ў Віль ню і пе ра даў Бра ніс ла ву Та раш ке
ві чу. Так са ма збе ра гаў Сцяг 1га Слуц ка га 
пал ка. Гэ ты сцяг у Со калКу ты лоў ска га 
кан фі ска ва ла поль ская па лі цыя ў 1931 г. 
у час пе рат ру су.

У 1921 г. епі ска пам Пан це ляй мо нам 
(Раж ноў скім) быў ру ка па ло жа ны ў сан пра
ва слаў на га свя та ра. У між ва ен ны час пра ца
ваў у па ра фі ях На ваг рад ска га і Сло нім ска
га па ве таў (вё ска Вост ра ва), на стаў ні чаў. 
Вы каз ваў ся за бе ла ру скую мо ву ў на ба жэн
ствах. Спры чы ніў ся да па бу до вы хра ма ў мя
стэч ку Лы ска ва. Су пра цоў ні чаў з Ча со вай 
бе ла ру скай ра дай, якая ста я ла на ан ты ка
му ні стыч ных па зі цы ях. Пас ля 1939 г. спы ніў 
свя тар скае слу жэн не і пра ца ваў тэх ні кам на 
бу доў лі ў Ба ра на ві чах. Арыш та ва ны НКВД 
у чэр ве ні 1941 г., ся дзеў у ка ме ры смя рот ні
каў. Пас ля на па ду нем цаў на СССР здо леў 
уця чы з пад па ле най тур мы. Жон ка і дзе ці бы
лі выс ла ныя ра ней з Бе ла ру сі. Пры нем цах 
пра ца ваў у Ба ра на ві чах у га рад ской уп ра
ве, з каст рыч ні ка 1941 г. да ле та 1944 г. быў 
ін с пек та рам бе ла ру скіх школ у Ган ца ві чах, 
кі ра ваў там са ма по мач чу. Удзель нік ІІ Усе бе
ла ру ска га кан г рэ са. Пас ля з’е хаў у Пра гу, 
за тым — Ня мя меч чы ну. Вык ла даў у шко ле 
афі цэ раў БКА. Ра зам з ды ві зі яй «Бе ла русь» 
на за ход нім фрон це здаў ся аме ры кан цам. 
30 кра са ві ка 1945 г. арыш та ва ны са вец
кай кон т р вы вед кай, вы ве зе ны ў СССР. Два 
з па ло вай га ды быў у Паў ноч на пя чэр скім 
кан ц ла ге ры, паз ней за су джа ны яш чэ да 25 
га доў. Ам ні ста ва ны ў 1957 г. Ней кі час жыў 
у стры еч най ся стры ў Ган ца ві чах пад наг
ля дам спец с луж баў. Вы е хаў на ста лае жы
хар ства ў Шчэ цін, дзе жы ла дач ка. Па мёр 7 
са ка ві ка 1983 г., па ха ва ны на Цэн т раль ных 
шчэ цін скіх мо гіл ках. Па кі нуў ус па мі ны пра 
Слуц кае паў стан не.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Апош нім ча сам у Бе ла ру сі ўсё час цей 
пра яў ля ец ца мо да на бе ла ру скасць. Рас
па ча тая мо дай на вы шы тыя ка шу лі і пра
цяг ну тая з’яў лен нем зна каў ар на мен ту 
пры хіль насць да бе ла ру скіх сім ва лаў 
ста ла ня дрэн на вы ка ры стоў вац ца ў ка
мер цый ных мэ тах. З та го па ча лі ўзні каць 
раз на стай ныя ін тэр нэткра мы, якія пра па
ну юць сва ім вір ту аль ным на вед валь ні кам 
та ва ры, ма люн кі на якіх, па сут нас ці, з’яў
ля юц ца пра гай прас лаў лен ня бе ла руш
чы ны. Ад ной з та кіх крам ёсць „Дрэ ва”, 
што нап ры кан цы мі ну ла га го да з’я ві ла ся 
ў ін тэр нэ це.

„Рас це” „Дрэ ва” па ад ра се www.dre-
vas hop.by і мае да во лі доб ра афор м ле ны 
вы гляд як ін тэр нэтпля цоў кі для ган д лю. 
Яе га лоў ная ста рон ка ад ра зу пра па ноў
вае нам ку піць ці шот ку з над пі сам „Бе ла
русь пе ра ду сім”. Ме на ві та фо таз ды мак 
та ва ру кі да ец ца ў во чы, а не наз ва сай та 
ці вый с ці на раз на стай ныя руб ры кі, якія 
зна хо дзяц ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня.

Ка лі да лей вы ву чаць га лоў ную ста рон
ку, то мож на да ве дац ца, хто ме на ві та ад
чы ніў ін тэр нэткра му. Уні зе раз меш ча на 
пад ра бяз ная ін фар ма цыя пра ін ды ві ду
аль на га прад п ры маль ні ка Яў ге на Каз ло
ва, які, праў да па доб на, і з’яў ля ец ца ўла
даль ні кам „Дрэ ва”.

„#dre va — гэ та ма ла ды бе ла ру скі пат
ры я тыч ны брэнд. Мы ро бім і пра да ем 
якас нае адзен не (у кра ме мож на на быць 
май кі з Па го няй, світ шо ты, швэ да ры, ці
шот кі), а так са ма ак се су а ры (со неч ныя 
аку ля ры, драў ля ныя со неч ныя аку ля ры, 
га ман цы, ма нет ні цы, кеп кі, чах лы і інш.). 
Наш сім вал — эле мент бе ла ру ска га ар
на мен ту „ла па на два нац цаць ра стоў”. 
Ён паз на чае квіт не ю чую зям лю, па раст кі, 
ні ву. Мы ўпэў не ны, што наш род ны край 
па ві нен квіт нець, а ўсё дзя ку ю чы леп шым 

лю дзям — ма гут ным, як ду бы, хлоп цам, 
най п ры га жэй шым у све це дзяў ча там, 
сі вым (і не вель мі) ма ту лям і та там. Усё, 
што мы ро бім — гэ та для вас, да ра жэнь
кія бе ла ру сы, ліц ві ны і астат нія спа чу ва ю
чыя :)”, — прэ зен ту ец ца кра ма на ста рон
цы „Пра нас”.

Што ж ты чыц ца на поў не нас ці ін тэр нэт
кра мы та ва ра мі, то, згод на руб ры кі „Кра
ма”, па куль шы ро ка га асар ты мен ту там 
не на зі ра ец ца. Па тэн цы яль ны па куп нік 
мо жа вы бі раць па між ад ной ці шот кай, ад
на го світ шо та і ад на го пар т ма нэ. Наў рад 
ці та кі, мяк ка ка жу чы, не вя лі кі вы бар пры
но сіць вя лі кую гра шо вую ка рысць прад п
ры маль ні ку, які ад чы ніў кра му, не над та 
кла по ця чы ся аб коль кас ці та ва ру.

Руб ры ка „На ві ны” па куль аб са лют на 
пу стая. Для сай та, які ары ен та ва ны на 
ган даль і, ад па вед на, на рэк ла му свай го 
та ва ру, та кая пу ста та свед чыць, па мен
шай ме ры, аб не ра зу мен ні яго ўла даль ні
каў важ нас ці за яў лен ня аб са бе і сва ёй 
спра ве. Зда ец ца, што пер шым і най га лоў
ней шым па ве дам лен нем, звя за ным з да
ным сай там, му сі ла быць ін фар ма цыя 
пра ад к рыц цё „Дрэ ва” ў ін тэр нэ це.

Ня гле дзя чы на ві да воч ную не дап ра ца
ва насць інтэ р нэткра мы, па ўсім ві даць, 
што яе ўла даль нік спа дзя ец ца, што па
куп ні кі на яго та вар зной дуц ца. Аб гэ тым 
свед чыць руб ры ка „Ап ла та і да стаў ка”, 
дзе змеш ча на ін фар ма цыя пра спо са
бы ап ла ты ўпа да ба най рэ чы і шля хі яе 
да стаў кі. „Ін тэр нэткра ма dre vas hop.by 
ажыц цяў ляе да стаў ку кур’ е рам па го ра
дзе Мін ску (у дзень афар м лен ня за мо
вы аль бо па да моў ле нас ці з па куп ні ком) 
і з да па мо гай Бел пош ты (37 дзён — па 
Бе ла ру сі, астат нія тэр мі ны за ле жаць ад 
кра і ны)”, — га во рыц ца там.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Бе ла ру сы, сту дэн тыка лі ноў цы ды зем ля
кі ўша на ва лі па мяць бе ла ру ска га на цы я
наль на га ге роя Ка сту ся Ка лі ноў ска га на 
яго ра дзі ме. У Ма стаў ля нах ка ля пом ні ка, 
уста ля ва на га ў го нар ар га ні за та ра паў
стан ня 18631864 га доў, пак ла лі квет кі 
і за па лі лі зні чы. Сё ле та га да ві ну з дня 
на ра джэн ня ге роя ад зна чы ла не толь кі 
бе ла ру ская мо ладзь з Бе ла сто ка, але 
так са ма жы ха ры Пад ляш ша, для якіх Ка
лі ноў скі гэ та зна ка вая по стаць на ша га 
рэ гі ё на.

Уста ля ван не ў Ма стаў ля нах пом ні ка ў го нар бе ла
ру ска га зма га ра паў п лы ва ла на свя до масць жы ха роў 
не толь кі са мой вё скі, але і ін шых лю дзей. Пом нік з’яў
ля ец ца свай го ро ду ім пуль сам дзе ля та го, каб глы бей 
паз наць гі сто рыю і лёс асо бы, якую ўша ноў ва ец ца ме
на ві та та кім спо са бам. Пом нік быў уста ля ва ны два га ды 
та му, дзя ку ю чы на ма ган ням бе ла ру скіх дзе я чаў з Пад
ляш ша і Га ра доц кай гмі ны.

Та му ця пер не толь кі бе ла ру ская мо ладзь, якая 
пер шая па ча ла ад зна чаць угод кі з дня на ра джэн ня 
Ка лі ноў ска га, але і ін шыя жы ха ры Пад ляш ша на вед ва
юць Ма стаў ля ны, цэн т раль нае мес ца якіх вы лу ча ец ца 
пом ні кам.

— Сту дзень скае паў стан не важ нае, — ад зна чыў 
мяс цо вы ляс нік Пят ро Баб ко. — Я, па шчы рас ці, сам 
больш па чаў ці ка віц ца по стац цю Ка лі ноў ска га з ча су, 
ка лі тут уста ля ва лі пом нік. Я пад ура жан нем — пра цую 
тут пят нац цаць га доў і ба чу, што ця пер што раз больш 
лю дзей пры яз джае ў Ма стаў ля ны дзе ля та го, каб уша

на ваць па мяць паў стан ца. Мя не заў сё ды ці ка ві ла тая 
бе ла ру ская вё ска, а яш чэ нех та згэ туль ва я ваў, зма гаў
ся... Су пер спра ва.

Мяс цо выя жы ха ры так са ма пры вык лі, што ка ля 2 лю
та га ў глы бін ку пры яз джа юць лю дзі, якія ці ка вяц ца іх нім 
зем ля ком. Спа дар Ян ка, на яко га зям лі ка лісь ці зна хо
дзіў ся ма ён так, ад мыс ло ва ад кі нуў снег з да рож кі, якая 
вя дзе на тое ж мес ца.

— Што год хтось ці пры яз джае, — ка жа Ян ка, жы хар Ма
стаў ля наў. — Пра Ка лі ноў ска га ў на шай вёс цы ве да юць 
толь кі, коль кі змаг лі па чуць ад най ста рэй шых жы ха роў. 
А сам Ка лі ноў скі... за ле жыць у якіх кры ні цах чы та еш.

На баць каў ш чы ну Ка лі ноў ска га пры яз джа юць так са
ма лю дзі, якія шу ка юць твор ча га ўзды му. Во ля Ся маш
ка су поль на з та ва ры ствам «Та ла ка» вы да дуць кні гу 
«Рэк ві ем паў стан цам 1863 го да».

— Вя до ма, мы пры е ха лі ў Ма стаў ля ны з на го ды дня 
на ра джэн ня Ка лі ноў ска га, — ка жа іні цы я тар ка кні гі пра 
бе ла ру скіх зма га роў Во ля Ся маш ка. — Хо чам тут так са
ма ін фар ма ваць лю дзей, што мож на пад тры маць наш 
пра ект. Кні га бу дзе вы да дзе ная перш за ўсё ў го нар Ка
лі ноў ска га, які там наз ва ны «Ка ра лём Літ вы».

На ра дзі му Ка лі ноў ска га пры е ха лі так са ма сту дэн ты 
бе ла стоц кай Па лі тэх ні кі, якія з’яў ля юц ца сту дэн та мі 
фон ду імя Ка сту ся Ка лі ноў ска га.

— Я це шу ся, што маю маг чы масць тут па бы ваць, 
— ад зна чыў Ан д русь Ця ню та. — Тым больш, што па вод
ле мя не мы ў ней кай сту пе ні пра цяг ва ем дум ку са ма га 
Ка лі ноў ска га. Ён ад стой ваў не за леж насць Бе ла ру сі 
і мы, вя до ма ж, у ін шых аб ста ві нах, на ін шыя спо са бы, 
але так са ма тое ста ра ем ся ра біць.

Па коль кі ад ным бе ла ру сам ха пае вя лі кая, ці ка вая 
гі сто рыя, якую ства раў Ка лі ноў скі, ін шым на ўяў лен не 
пра тую асо бу паў п лы вае вя лі кі пом нік, які ста іць у цэн т
раль ным мес цы вё скі Ма стаў ля ны. У рэш це рэшт сё ле
та як пер шыя, так і дру гія ўша на ва лі яго па мяць.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Бу дзеш энер гіч ны і ах вот ны 
да дзе ян ня. Ста рай ся каб усё, што ро біш, пры-
нес ла ка рыс ці не толь кі та бе. На ла дзіш су пра-
цоў ні цтва з уп лы во вы мі людзь мі. Зап ра сі на 
суст рэ чу асо бу, за якой спры ян не ста ра еш ся 
здаў на. До ма шмат мі тус ні, за мя шан ня; пла нуй. 
Га ран та ва ная пры хіль насць зо рак у фі нан сах 
і маг чы мас цях. Пра ек ты дой дуць да плён на га 
фі на лу. Доб ра пра па цей на фіз куль ту ры.
(21.04. — 21.05.) Не пе ра та мі ся! Ра бі тое, што 
ня се пры ем насць. Суст ра кай ся, але не ра ска-
шэль вай ся. Пе раг ледзь па чуц цё выя ста ны. 
До ма спа кай ней, але прый дзец ца спа чат ку 
па га ра чыц ца на ся мей най су стрэ чы. На пра-
цы крок за кро кам, але не ад маў ляй ся ад рэ а-
лі за цыі пра ек таў. Доб ра бы ло б пад ву чыц ца, 
асаб лі ва ў тэх ні цы. Не са ро мей ся па зы чыць, 
неў за ба ве бу дзеш мець з ча го ад даць. Пад бай 
аб вы год ныя, ня коў з кія бо ты.
(22.05. — 22.06.) Энер гія, уда чы. Ад к ры тая 
да ро га да рэ а лі за цыі твор чых пла наў. До ма 
ін ве стуй у доб рую пры ла ду. Не ся дзі ў ха це, 
асаб лі ва 14-16.02. мо жаш выб рац ца ў ці ка вае 
па да рож жа — едзь, каб пас ля не шка да ваць. 
Доб ра плат ная пра ца ля жыць про ста на ву лі цы 
(выш лі Сі-Ві, стар туй у кон кур се, па дай за я ву 
на фі нан са ван не); мо жа, штось ці вый г ра еш? 
Для зда роўя па ці каў ся на він ка мі.
(23.06. — 23.07.) Бу дуць зме ны. На го ды для 
пап ра вак вы ні каў бы лых ра шэн няў. Толь кі не 
дзьмі ся і не аб ра жай ся. Паг лыб лен не кан так-
таў. Са мот ны Рак: не ча кай кня зя ці ка зач най 
кня зёў ны, гля дзі сэр цам. Да до му прый дуць 
доб рыя вест кі. На пра цы не ўклю чай ся ў ін т ры-
гі, хтось ці схо ча ця бе вы ка ры стаць. Паз бя гай 
рап тоў ных змен тэм пе ра ту ры.
(24.07. — 23.08.) 12-16.02. раз ліч вай на пад-
трым ку і доб рую па ра ду. Бу дуць на го ды для 
ра дас ці, за да валь нен ня, го на ру. У па чуц цях 
ка ру сель. Хо чаш зда быць чы ёсь ці сэр ца? Паз-
ма гай ся! А мо жа ўжо не трэ ба бу дзе ста рац ца 
— хтось ці здаў на та бою ці ка віц ца, а ты не ба-
чыш! На ра бо це ні чо га не ад к лад вай. Ка лі ма-
еш пра па но ву ін шай — хут ка бя ры, пра дэ та лі 
да га во рыш ся. Да 18.02. шэф гля дзіць на ця бе 
пры хіль на. Прад стаў свае за слу гі і за ду мы, па-
га ва ры пра па вы шэн не. 12-14.02. па я вяц ца 
да дат ко выя гро шы; зай г рай!
(24.08. — 23.09.) Афар м ляй ад к ла дзе нае, упа-
рад коў вай спра вы. Па мо гуць та бе. У па чуц цях 
ня ма ча го вяр тац ца да ста ро га, бу дуць но выя 
на го ды і су це хі. Ся род сяб роў шу кай та кіх, з які-
мі ця бе шмат што спа лу чае. На пра цы Дзе вы 
з трэ цяй дэ ка ды ня хай піль ну юц ца, бу дзе асо-
ба, якая схо ча пад ка паць тваю па зі цыю. Піль-
нуй ся так са ма пры гра шах. Не пу скай у фей с-
бук здым каў з ім п рэз. Вель мі дбай аб сваё зда-
роўе, не ха дзі без шап кі.
(24.09. — 23.10.) На строй ба я ві ты, але кан ф лік-
ты бу дуць па ла го джа ны. Ча кай сва іх шан цаў. 
Ці ка выя, твор чыя за ду мы. Ка лі раз ліч ва еш на 
штось ці больш чым ка рот кае зна ём ства, з іні-
цы я ты вай вы ходзь 12-16.02. Але піль нуй ся — 
хтось ці мо жа гэ та ўспры няць не так як хо чаш. 
Твае сва я кі мі ла ця бе здзі вяць 12-14.02. Будзь 
сціп лым на пра цы і не да водзь да злос ці су пра-
цоў ні каў; лепш мець іх на сва ім ба ку. Ды хай 
ара ма та мі ра мон ку, лі пы, мя ты.
(24.10. — 22.11.) Не пад да вай ся сум нен ням 
і тур бо там! Неў за ба ве зас ве ціць со ней ка! 13-
15.02. зра зу ме еш ма ты вы чы іх сь ці па во дзін. 
Не пра ва ронь ці ка вых і ка рыс ных пра па ноў. 
Ка лі бу дуць ця бе кры ты ка ваць і на ват пры ні-
жаць, ад пус ці, кры ху ад ча кай — бу дзеш ця пер 
мець ахо ву зо рак і бяс пе ку. Пры дас ца пры яз-
ная ўсмеш ка. Усе раз мо вы, так са ма ква лі фі ка-
цый ныя, пой дуць па тва ёй дум цы. Ін ве сты цыя 
ка рыс ная. Неў за ба ве бу дуць не ма лыя гро шы! 
Кры ху бо ляў з-за стрэ су, су хая ску ра.
(23.11. — 22.12.) Твае ма ры бу дуць здзяй с-
няц ца. Бу дуць та кія, што ця бе пад ма цу юць 
і раз ве ся ляць. Бу дзеш ак тыў ны і ці ка вы но ва га. 
Доб рыя ла ды і па пу ляр насць, асаб лі ва ў са мот-
ных Страль цоў, якія мо гуць знай с ці свой ідэ ал. 
Стра лец з ІІІ дэ ка ды мо жа моц на пай с ці ўверх! 
Мо жа знай с ці ідэ аль ную пра цу ці пад за ра біць. 
Па чы тай кры ху аб эка но міі, доб ра за ін ве сту-
еш. Па пы тай ся пра на він кі ў ля чэн ні.
(23.12. — 20.01.) 12-16.02. бу дуць на го ды для 
вель мі пры быт ко ва га ін ве ста ван ня гро шай. 
18.02. ад чу еш па лёг ку і скі неш з пля чэй ця жар 
тур бот. Не стаў ся да ні ко га і ні чо га ад моў на. 
У па чуц цях ду май толь кі пра бу ду чы ню, а шы-
ку ец ца яна для ця бе ка ля ро вай. Па мяр коў на 
пра ходзь по бач крам ных па ліц. 18.02. мо жаш 
за ка хац ца!
(21.01. — 19.02.) 12-14.02. ча кае ця бе сла-
ва, па пу ляр насць ці важ ная па са да. Энер гія, 
пад трым ка кі раў ні цтва, но выя пла ны. Больш 
пра цы, але ап ла ціц ца — 12-16. шы ку ец ца табе 
мес ца на по ды у ме! 14-16.02. паз бу дзеш ся сум-
нен няў і бу дзеш ве даць што ра біць. Ажыў лен-
не ў кам па ніі, па лы мя ны ра ман. Мно ства ат рак-
цы ё наў. Па ма ла дзе еш унут ры і звонку!
(20.02. — 21.03.) Лёс та бе спры яе, не пра ва-
ронь на год! За пал на пра цы пры ня се доб рыя 
вы ні кі. Бу дзе вя лі кі тэмп на ра бо це, але спры-
яць та бе бу дуць ака ліч нас ці і лю дзі. Пры мі 
ўдзел у ней кім но вым пра ек це ці кон кур се. 
Тры май ву шы і во чы ад к ры ты мі. Упа рад коў вай 
спра вы, кан чай не за вер ша нае. Рас сак рэ ціш 
та ям ні цы і за гад кі. Не зра бі ней ка га глуп ства, 
бо мо жаш доб ра не ра заб рац ца ў ней кай сі ту-
а цыі. Сха дзі на ма саж.

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

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. на пры клад, Вя зын ка, Бан да ры або Паш коў ш чы на = 16 _ 15 _ 12 _ 7 _ 8 _;
2. афі цый нае па ве дам лен не ў вус най або пісь мо вай фор ме = 1 _ 11 _ 5 _ 13 _ 14 _;
3. япон ская раз на від насць бу дыз му ў ... ме зен цы = 9 _ 21 _ 10 _;
4. аў та ном ны рэ гі ён Ра сіі з Сык тыў ка рам = 6 _ 17 _ 3 _ 2 _;
5. су месь тлуш чу з ле ка вы мі срод ка мі = 20 _ 4 _ 18 _ 19 _.

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

ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 4 ну ма ра
Бе ла сток, га луш ка, са ка вік, мі ліг рам, Пры пяць, па ніч, Вал дай.

Ра шэн не: Лес шу міць — ча кай ад лі гі.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 

з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Ад 23 сту дзе ня да 4 лю та га гэ та га го да 
ў На раў цы Гай наў ска га па ве та ай чын ныя 
і за меж ныя ма ста кі ма ля ва лі зі му. Удзель
ні ча лі ў пле нэ ры два нац цаць жы ва піс цаў, 
у тым лі ку тры асо бы з Бе ла ру сі і дзве 
з Літ вы: Вік тар Ка бац, Да нель Гра мац кі, 
Ва лен тас Вар нас, Рэ бэ ка Бру дэр, Свят ла
на Ры жы ко ва, Іна Дзе ні шык, Эд вард Гар
стоў, Мая Зу зан ская, Кшыш таф Тша ска, 
Па вел Кар пюк, Аль ж бе та Воль г рам і Юр ка 
Дол жык. Кі раў ні ком XVI Між на род на га 
ма стац ка га пле нэ ру быў ма стак Да нель 
Гра мац кі з Гай наў кі. Пра тое, каб ма ста кі 
маг лі смач на ес ці ды пра ўмо вы для доб ра
га ад па чын ку пас ля за нят каў і пра шмат лі
кія ар га ні за цый ныя спра вы пак ла па ці ла ся 
сім па тыч ная і сар дэч ная Ан на Юр ге ля нец 
з Бе ла сто ка, уда ва па па мер лым бе ла стоц
кім ма ста ку. Яна ра бі ла ўсе не аб ход ныя 
па куп кі і ез дзі ла ў кра мы ў На раў цы і ў Гай
наў цы на сва ім аў та ма бі лі.

Не ка то рыя ма ста кі бы лі ўжо тут — 
у На раў цы, у Се мя ноў цы і ў Ста рым Ляў
ко ве — у па пя рэд нія га ды вяс ною, ле там 
і во сен ню і па лю бі лі ча роў ныя ва ко лі цы 
Бе ла веж скай пуш чы, за ві лі стую на паў дзі
кую ра ку На раў ку. За ха це лі яны ўве ка ве
чыць так са ма не паў тор ную ар хі тэк ту ру 
ту тэй шых ста рых, але доб ра за ха ва ных 
драў ля ных да моў і ін шых бу дын каў з бяр
вен няў. Та кія пры го жыя мяс ці ны, якія 
ёсць у На раў чан скай гмі не, ужо ця пер 
рэд ка дзе вы сту па юць у на шай кра і не. 
Тут не ска жо ная пры ро да, чы стае па вет
ра і ва да. Адзін жы ва пі сец з Кра ка ва з’е
хаў на па ста ян нае жы хар ства ў Аль хоў ку 
і тут ма люе. Пад час ад ных зім ніх ка ні кул 
у шко ле ён ву чыў ма ля ваць дзя цей і мо
ладзь з Аль хоў кі і з Се мя ноў кі. І бы ло 
шмат ах вот ных. Дзе ці з Се мя ноў кі ме лі 
на го ду па быць у сва іх ба буль і дзя ду ляў 
у Аль хоў цы.

Ма ста кі на ма ля ва лі зі му ў На раў цы

Кар ці ны на ма ля ва ныя ма ста ка мі і ма
стач ка мі роз ны мі пла стыч ны мі тэх ні ка мі 
пад час сё лет ня га зім ня га пле нэ ру мож на 
бы ло аг ле дзець 3 лю та га гэ та га го да на 
ча со вай вы стаў цы ў Гмін ным ася род ку 
куль ту ры ў На раў цы. Эк с па зі цыю са
стаў ля лі 52 ці ка выя кар ці ны (не ка то рыя 
з іх бы лі яш чэ не за кон ча ныя), у тым лі ку 
шмат пей заж ных, на якіх, а як жа, вель мі 

пры го жыя за хап ляль ныя на раў чан скія 
зім нія кра я ві ды.

На вер ні саж і суст рэ чу з ма ста ка мі 
прый шлі жы ха ры першна перш На раў кі, 
але і пры е ха лі хто змог з Но ва га Ляў ко
ва, з Ле шу коў і з Плян ты. Быў ні жэй пад
пі са ны ка рэс пан дэнт «Ні вы» і га лоў ны 
рэ дак тар ка ля ро ва га ча со пі са «Над 
На раў кай» Яд ві га Кар пюк. Пра ўда лыя 
ма стац кія пле нэ ры ў На раў чан скай гмі не 
ды пра іх удзель ні каў рас па вя лі войт Мі
ка лай Па вільч і ма стак Да нель Гра мац кі. 
Пас ля афі цый най част кі ме ра пры ем ства 
свае здым кі з роз ных ма ляў ні чых кут коў 
На раў чан скай гмі ны па ка заў фа тог раф 
Кшыш таф Оль шак. І бы ло за пра шэн не 
ўсіх пры сут ных на ка ву і гар ба ту ды са
лод кае пі рож нае.

Поў ная вы ста ва «зім ніх» кар цін неў за
ба ве бу дзе ад к ры та ў на раў чан скай Га
ле рэі імя Та ма ры Са ла не віч. Та ды мож на 
бу дзе яш чэ раз су стрэц ца з жы ва піс ца мі 
і па зна ёміц ца з іх пра ца мі.

vТэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

Па лі ты кі «Доб рай зме ны» (Ма ра вец кі, Ка валь чык, Го він і Аб ра мо віч) раз ва жа лі 
аб па ні жэн ні склад чы ны для прад п ры маль ні каў. Праз год га ла сі лі аб ад на мер ным 
па дат ку, кво це воль най ад па дат ку, аб іль го тах. А які та го вы нік? Пас ля доў насць 
пу стас лоў най бал бат ні (са скру пу лёз ны мі пад ра бяз нас ця мі) вы я віў ЗУС на ты дзень 
пе рад пер шым пе ра во дам склад чы ны на бан ка вы ра ху нак. Сё ле та прад п ры маль нік, 
які зай ма ец ца гас па дар чай дзей нас цю на ўлас ны ра ху нак, аба вя за ны зап ла ціць ка ля 
1200 зл. ме сяч най стра хо вач най склад чы ны, у гэ тым лі ку: аз да раў ляль най склад чы
ны 297,28 зл. (у мі ну лым го дзе 288 зл.), са цы яль на га стра ха ван ня 812,61 зл. (ра ней 
772,96 зл.). Па вы сі ла ся склад чы на на фонд пра цы з 59 зл. на 62,67 зл. (та кую стаў ку 
пла ціць част ка «са ма за ня тых» прад п ры маль ні каў). У агуль ным пад лі ку скла дае гэ та 
су му 1172,56 зл. Пры баў ка 50 зл. ме сяч най склад чы ны зда ва ла ся б не вя лі кай, але га
вор ка ідзе не аб гро шах, але аб прын цы пах. На вош та за тым бы ло ма ро чыць лю дзям 
маз гі, на во дзіць ту ман на во чы?                                                                            (ус)

Та кая вось праў да
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ДУ БІ НЫ
Ме на ві та ўсё па ча ло ся з «Ду бі ноў», 

якія 30 га доў та му на зад, у 1986 го дзе, 
за сна ваў Пётр Скеп ка, ро дам з вё скі Ду
бі ны пад Гай наў кай. «Ду бі ны» — пер шы 
бе ла ру скі гурт, які ап ра ца ваў вя до мыя 
на род ныя бе ла ру скія пес ні ў су час ных 
аран жы роў ках у сты лі сты цы фолькрок. 
Гэ та адзі ная гру пы з Бе ла сточ чы ны, 
якая зай гра ла кан цэр т ную тра су па ЗША 
і Ка на дзе і пер шая, якая ў сту дыі за пі са
ла свой му зыч ны ма тэ ры ял. Іх ка се ты 
— ха ця без ве да ма са мо га гур та — бы лі 
вы да дзе ны і тра пі лі пад стрэ хі кож на га 
бе ла ру са на Бе ла сточ чы не.

ГРА МА ДА
У па чат ку 1990х га доў на Пад ляш ша 

тра пі лі ка се ты вя до ма га бе ла ру ска га 
гур та «Гра ма да», які за сна ва лі бра ты 
Шэ ме ты на Бе ла ру сі. Адзін з бра тоў 
— Ге надзь Шэ мет — вя до мы бе ла ру
скі кам па зі тар з вы шэй шай му зыч най 
аду ка цы яй — пе ра е хаў з сям’ ёю жыць 
у Нар ву на Пад ляш шы. Тут так са ма ў па
ло ве 1990х гг. пад шыль дай «Гра ма ды» 
вы пус ціў два аль бо мы рэ мік саў сва іх 
ста рых пе сень, а так са ма вы даў но выя 
пес ні. У 1998 го дзе вы даў так са ма свой 
соль ны аль бом на вер шы бе ла ру скіх па
э таў (м.інш. на сло вы Ар ка дзя Леў шу ка). 
Ге надзь Шэ мет су пра цоў ні чаў так са ма 
з гур том «Лі дар». За раз рэ ак ты ва ваў 
«Гра ма ду» ў но вым скла дзе ды іг рае кан
цэр ты па Пад ляш шы.

МА ЛАН КА
Бе ла ру ская фолькгру па, зас на ва ная 

ў 1990 го дзе ў Бель скуПад ляш скім. 
Ма стац кі кі раў нік — Сяр гей Лу ка шук 
— былы, шмат га до вы ды рэк тар Бель ска
га до ма куль ту ры. «Ма лан ка» сы гра ла 
мно га кан цэр таў у Поль ш чы і за мя жою, 
у тым лі ку і ў Бе ла ру сі.

TRAN S FOR MA TION
Ха ця гэ та не над та вя до мая гру па, 

так са ма як «Ду бі ны» іг ра лі на жы вых ін ст
ру мен тах — гі та ры, удар ных і кла віш ных. 
У 1992 го дзе ў сту дыі за пі са лі аль бом 
«Два ём с та бой». Толь кі за га ло вач ная 
пес ня бы ла на ру скай мо ве, а астат нія — 
бе ла ру скія. Да гэ тай па ры за хап ля ю ся 
со ла на гі та ры ў вы ка нан ні Юрыя Краў
чу ка ў пес нях «Бе ла ру сач ка», «Коль кі 
ў не бе зор» ці «Толь кі з та бою». Шка да, 
што гурт «Tran s for ma tі on» пас ля вы ха ду 
ка се ты рас пус ціў ся.

RE MIX
Най ста рэй шы бе ла ру скі гурт з Бель

скаПад ляш ска га, зас на ва ны ў 1991 
го дзе бра та мі Кар ні лю ка мі і Янам Ба ле
стам. На бе ла ру скай мо ве вы пус ці лі толь
кі адзін аль бом «Pі o sen kі bі a ło ru skіe». 
Мне асаб лі ва па да ба ла ся іх вы ка нан не 
пес ні «Мой род ны го рад» на сло вы вя
до ма га бе ла ру ска га па э та Ула дзі мі ра 
Няк ля е ва. Адзі ная іх аў тар ская пес ня на 
гэ тым аль бо ме гэ та «Цёш ча».

РЭ АЛЬ
Гурт «Рэ аль», які паў стаў на па чат ку 

1990х га доў, за сна ва лі бра ты Ка валь
скія ро дам з вё скі Кры вец ка ля Нар вы. 
Іх пес ні бы лі вель мі па пу ляр ны мі ў 90х 
га дах. У 1996 го дзе гурт «Рэ аль» змя ніў 
наз ву на «Лі дар».

ЛІ ДАР
У 2001 го дзе «Лі дар» вы даў аль бом 

«Вё сач ка». Ад най мен ная пес ня ста ла 
вель мі вя до мым хі том. У 2009 го дзе «Лі
дар» вы пус ціў чар го вы аль бом «Бе ла ка
лі на», зай г ра ны на жы вых ін ст ру мен тах.

АС
Так са ма ў 1992 го дзе паў стаў вя до мы 

бе ла ру скі гурт «Ас», зас на валь ні ка мі яко
га бы лі Сла ва мір Тра фі мюк і Ан д рэй Са
доў скі. Пас ля да іх да лу чыў Ярас лаў Ба
ра вік. Два га ды пас ля зас на ван ня «Ас» 
вы пус ціў ка се ту «Вый ду на ву лі цу», якая 
не зда бы ла асаб лі вай па пу ляр нас ці. На
ступ ная іх ка се та з 1995 го да «Едуць га
рад скія» пры нес ла гур ту «Ас» вя лі кую па
пу ляр насць. Мо жа та му, што боль шасць 
пе сень на гэ тым аль бо ме бы лі на пі са ны 
Сла ва мі рам Тра фі мю ком. Пас ля аль бо
ма «Едуць га рад скія» гурт «Ас» стаў 
са мым па пу ляр ным бе ла ру скім ка лек ты
вам Бе ла сточ чы ны. За раз гурт пра цуе 
над на ступ ным аль бо мам, а іх кру жэл ка 
з 2012 го да «Ты ля ці, мая ду ша» — са мы 
па пу ляр ны аль бом у апош нім ча се.

ПРЫ МА КІ
Са мы па пу ляр ны бе ла ру скі гурт 

з Бе ла сточ чы ны ме на ві та ў Бе ла ру сі. 
У мінулым го дзе свят каваў сваё 20год
дзе твор чай пра цы. Іх пер шы аль бом 
«Зор ка яс ная» з 1996 го да, а апош ні 
— «Ты ду май ду май» з 2014 го да. Ва
ка ліст і ма стац кі кі раў нік «Пры ма коў» 
Юр ка Астап чук — за сна валь нік двух 
бе ла ру скіх фе сты ва ляў «Сяб роў ская бя
се да» ў Га рад ку і «Пры мац кая бя се да» 
ў Мі ха ло ве.

САК РЭТ
Пас ля рас па ду поль скай гру пы «So

net» ба сіст гэ тай гру пы Сла ва мір Лук ша 
ства рыў бе ла ру скую гру пу «Сак рэт», 
якая ў 1998 го дзе вы да ла сваю пер шую 
бе ла ру скую ка се ту «Хлоп цыры ба лоў
цы». У 2004 го дзе да ка лек ты ву «Сак
рэт» да лу чы лі ся дзе ці Сла ва мі ра Лук шы 
— дач ка Юлі та і сын Ад ры ян.

ХЛОП ЦЫ-РЫ БА ЛОЎ ЦЫ
Ці ка вая фаль к лор ная гру па з Ры ба

лаў, якой зас на валь ні кам у 1996 го дзе 
быў Ян Бур нос — ды ры жор і ма стац кі 
кі раў нік гэ та га ка лек ты ву. Гру па вы пус
ці ла тры ка се ты. Са мае ці ка вае, што 
пер шая ка се та бы ла аў тар скай, а пес ні 
на пі са лі сяб ры ка лек ты ву. Пас ля «Хлоп
цыры ба лоў цы» за пі са лі ка се ту з ка
ляд ка мі. У 2000 го дзе вы да лі апош нюю 

ка се ту, на якой бы лі дзве пес ні на сло вы 
па э тэ сы Воль гі Ана цік з вё скі Ягуш то ва 
ка ля Бель скаПад ляш ска га. Усе іх аль бо
мы бы лі за пі са ны ў сту дыі «Рэм б рант» 
Ра дыё Бе ла сток, а спон са рам усіх ка сет 
бы ла фір ма «Ag ro Drób» з Ры ба лаў.

CAP RI
У сва ёй ка лек цыі маю адзі ную бе ла ру

скую ка се ту гур ту «Cap rі» з Бе ла сто ка 
«Мы зай г ра емзас пя ва ем», вы да дзе ную 
ў 1999 го дзе. Ні чо га не ве даю пра гэ ты 
гурт, ха ця па мя таю, як у 1998 го дзе іг ра лі 
бе ла ру скі фэст у ма ёй вёс цы Ма лін ні кі. 
Бе ла ру скія пес ні ў іх вы ка нан ні да во лі ці
ка ва ап ра ца ва ныя.

CA SA NO VA
Гурт вя до мы перш за ўсё з поль скай 

плы ні му зы кі ды скапо ла. У 2000 го дзе 
вы пус ціў дзве ці ка выя бе ла ру скія ка се ты 
«Дуд ка бе ла ру ская» (за га ло вач ная пес
ня на сло вы кла сі ка бе ла ру скай па э зіі 
Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча) і «Bі a ło ru skіe Hі ty 
Vol. 2». Лі дар і ва ка ліст гру пы «Ca sa no
va» — Януш Ус ці но віч, даў ні ба сіст гру пы 
«Tran s for ma tі on».

CON T RA
У 2001 го дзе су жон ства Мі ра слаў і Ка

ця ры на Кшыш то пы ства ра ла гурт «Con t
ra» і вы пус ці ла фай ную бе ла ру скую ка се
ту «Са пер ні ца». Гэ ты аль бом пра ма ва ла 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя. Мі ра слаў 
Кшыш то па — вя до мы як лі дар поль скай 
гру пы «Im pe rі um».

ЗОР КА
Фе но мен гэ тай гру пы па чаў ся ў 2005 

го дзе пас ля вы ха ду іх дру го га аль бо ма 
«Да вай да вай». Ад нак не трэ ба за бы
ваць пра іх бе ла ру скі аль бом «Твае 
во чы», вы да дзе ны ў 2004 го дзе. Па пу ляр
насць гру пе «Зор ка» пры нес лі, на маю 
дум ку, мод ныя на гэ ты час аран жы роў кі 
ў сты лі dan ce, якія ра біў та ды вя до мы 
бе ла стоц кі аран жы роў ш чык і пра дзю сер 
Ан д рэй Ёрш. У 2010 го дзе «Зор ка» рас
па ла ся, а два га ды та му ад на ві ла ся. Са 
ста ро га скла ду «Зор кі» за стаў ся толь кі 
ва ка ліст Ян Кар ні люк. За раз на Yo u Tu be 
ёсць іх най на вей шы кліп на вя до мую бе
ла ру скую на род ную пес ню «Ча раў ні ца».

MI RA GE
Гурт «Mі ra ge» з Бель скаПад ляш ска га 

зас на ва ны ў 1990 го дзе бра та мі Яну шам 
і Ан д рэ ем Ка ноп ля мі. Да рэ чы, бра ты 
Ка ноп лі — абі ту ры ен ты Бель ска га бел
лі цэя, а Януш — вы пуск нік Бе ла ру ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ў Мін ску. Да 
2006 го да вы пу ска лі аль бо мы на поль
скай мо ве. Пас ля 2006 го да ста лі вы да
ваць аль бо мы з бе ла ру скі мі, ук ра ін скі мі 
і ру скі мі пес ня мі. Да мно гіх зра бі лі пра фе
сій ныя ві дэ ак лі пы. Асаб лі ва кліп на пес
ню «Мой род ны го рад» кра нае за сэр ца 
та му, што зня ты ў Бель скуПад ляш скім. 
Да рэ чы, Януш Ка ноп ля мае ўлас ную 
сту дыю «Yo ko Fіlm», якая вы пу скае бе
ла ру скія і поль скія ві дэ ак лі пы для гур тоў 
з усяе Поль ш чы.

SER VER
Гру па «Ser ver» бы ла зас на ва на ў 2007 

го дзе ў Гай наў цы. Гэ та яны ства ры лі 
бе ла ру ска моў ную вер сію вя до ма га поль
ска га хі та «Jes teś sza lo na», бе ла ру скі за
га ло вак яко га «Ты мне ска за ла».

ВЯС НА
У скла дзе гур та «Вяс на» вы сту па юць 

су жон ства Та маш і Бар ба ра Тра хім чу кі. 
Зас на ва ны ў 2008 го дзе ў Бе ла сто ку. 
Зда ры ла ся мне на пі саць ім ча ты ры пес ні 
да аль бо ма «Раз, два, тры».

DOB RY JE GRAJ KI
Зас на ва ны ў 2011 го дзе ў Бель ску

Пад ляш скім. Як са мая наз ва па каз вае, 
што зас на ва на яна не бе ла ру са мі, а ме
на ві та па ля ка мі, та му што ў бе ла ру скай 
мо ве ня ма ні сло ва «доб рые», ні «грай
кі». Ня гле дзя чы на гэ та, гурт «Dob ry je 
Graj kі» ў сва ім ре пер ту а ры мае мно га 
аў тар скіх бе ла ру скіх пе сень. Гру па зра
бі ла стаў ку на поў ны пра фе сі я на лізм 
— му зы ку пі ша лі дар гру пы Кшыш таф 
Та тар чук, сло вы — «бе ла ве жац» Вік тар 
Швед, а мод ныя аран жы роў кі рых ту юць 
са мыя вя до мыя поль скія аран жы роў ш чы
кі: Ро берт Баль цэ жак, Da vіs, Se qu en ce 
і Sla y back. Так са ма ві дэ ак лі пы «Доб рых 
грай каў» поў нас цю пра фе сі я наль ныя.

TI ME
Ха ця гурт «Tі me» паў стаў у 1998 

го дзе, дык ча ты ры свае пер шыя аль бо
мы вы пус ці лі на поль скай мо ве. Толь кі 
ў 2011 го дзе вы да лі аль бом «Wschod
nіe Prze bo je Vol. 1», а ў 2013 го дзе 
— «Wschod nіe Prze bo je Vol. 2». Абод ва 
аль бо мы з моц ным бе ла ру скім ак цэн там. 
Так са ма пра фе сій ныя ві дэ ак лі пы, якія 
пра му юць гэ тыя аль бо мы — вы ключ на 
да бе ла ру скіх пе сень. Поў ны пра фе сі я
на лізм і лю боў да бе ла ру скай пес ні б’е 
ад вы ка нан няў Мар ка Шур пі ка — ва ка лі
ста і лі да ра гру пы «Tі me» з Бель скаПад
ляш ска га.

SPE ED
Так са ма ў 2013 го дзе поль ская гру па 

«Spe ed» з Бель скаПад ляш ска га вы пус
ці ла свой пер шы аль бом «Чор ны во чы». 
На гэ тай кру жэл цы боль шасць пе сень 
на бе ла ру скай мо ве. Што ці ка вае, гру па 
мае двух ва ка лі стаў — Сла ва мі ра Ма зу
ра і Ра фа ла Асі пю ка. Трэ ці ча лец гру пы 
Ка міль Квят коў скі зра біў аран жы роў кі да 
па ло вы гэ та га аль бо ма, а да астат ніх пе
сень — Ро берт Баль цэ жак.

* * *
Не трэ ба зва жаць на гэ та, што пе ра лі

ча ныя мною гур ты іг ра юць пап су ці спя
ва юць з плэй бе ка. Са мае важ нае, што 
ім хо чац ца спя ваць пабе ла ру ску і за раб
ля юць на гэ тым гро шы. Най важ ней шае, 
што боль шас ці слу ха чам па да ба ец ца іх 
му зы ка. А па лі тыч ны рок па кінь ма для 
сно баўпен сі я не раў. Яны не ма юць пра
ва мя няць гу сты ўся го бе ла ру ска га на ро
да. Бе ла ру ская мо ладзь на Пад ляш шы 
слу хае та кую му зы ку, якую я прад ста віў 
у гэ тым до пі се, ча го до ка зам мо гуць 
быць на тоў пы мо ла дзі на бе ла ру скіх ды
ска тэ ках і кан цэр т ныя ві дэ ак лі пы гур тоў 
«Зор ка» ці «Dob ry je Graj kі». Яны хо чуць 
пры свя це з ся мей ні ка мі або гры лі слу
хаць та кія гур ты, якія я апі саў, па ес ці, 
вы піць і па ве ся ліц ца пры на шай род най 
бе ла ру скай му зы цы з Пад ляш ша.

vЮр ка БУЙ НЮК

Двац цаць са мых па пу ляр ных 
бе ла ру скіх поп-дыска гур тоў Бе ла сточ чы ны


