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Найлепшыя 
пеюны Падляшша

Дабравольцыè3

Сяргей Кішыцкіè8

vФота і тэкст Міры ЛУКШЫ

Амаль шэсцьдзясят народ
ных калектываў з Падляшша 
сабраліся ў беластоцкай „ста
рой» філармоніі па вуліцы 
Падлеснай. Цэнтральны адбо
рачны канцэрт ХXIV выпуску 
Агульнапольскага фестыва
лю «Беларуская песня2017» 
(як конкурс гэта 48 выданне) 
арганізаваны Беларускім гра
мадскакультурным тавары
ствам, сабраў сотні аматараў 
роднай песні, якія часам у ся
мейнай урачыстай гронцы на
былі квіткі ў філармонію. На 
сцэне выступілі, спяваючы па 
адной песні, пераможцы раён
ных аглядаў фестывалю ў Бе
ластоку, БельскуПадляшскім, 
Гайнаўцы, Сямятычах і Дубро
веБеластоцкай. Ян Сычэўскі, 
старшыня БГКТ, з радасцю 
падкрэсліў: «Беларуская пес
ня сярод беларускай нацыі на 
Беласточчыне жыве і развіва
ецца».

— Гэта вялікае свята беларускай пес
ні. Яно сведчыць, што беларуская культу
ра была і ёсць прысутная на Падляшшы, 
ды з’яўляецца яго неад’емнай часткай, 
— сказаў Міхаіл Рыбакоў, дырэктар Куль
турнага цэнтра Беларусі ў Польшчы, 
аднаго са спонсараў мерапрыемства. — 
Тут велізарны пласт і культуры, і спеваў, 
і этнаграфічных здабыткаў. І гэта проста 
цуд нейкі захаваўся і дае магчымасць 
тут, у Польшчы, ведаць, што ёсць такая 
выдатная культура як беларуская, што 
ёсць карані беларускага народа, і што 
нам таксама ёсць чым ганарыцца. І гэта 
вялікая праца, якая робіцца беларусамі 
Падляшша, яе нічым нельга ацаніць. Усё 
гэта ідзе ад душы, з каранёў тых людзей, 
якія тут жывуць.

— Збірае нас у гэтай зале адно 
— любоў да роднай песні і беларускай 
культуры, — адзначыў пачынаючы ме
рапрыемства намеснік старшыні БГКТ 
Васіль Сегень. — У песні прагучала «Ся
мятычы, Бельск старынны, Гайнаўка, 
зялёная Дуброва», і калі дадамо яшчэ 
сталіцу Падляшскага ваяводства, атры
маем тыя паветы, адкуль прыехалі пера
можцы раённых аглядаў. Пераможцамі 
фестывалю можна ўжо назваць усіх, усіх 
хто выступіў, хто прыняў удзел у нашым 
сёлетнім фестывалі. Гэта праява вялікай 
любові да беларускай песні, беларускай 
музыкі, і вялікі дзякуй усім выканаўцам за 
гэтую любоў.

У катэгорыі аўтэнтычнай фальклорнай песні пе
рамаглі вядомыя здавён пявуннісалісткі: Лідзія Ма
ліноўская з БельскаПадляшскага (І месца), Галена 
Ляховіч з Гарадка (ІІ месца), Валянціна Кажанеўская 
з Супрасля (ІІІ месца), вылучана Вера Нічыпарук 
з Маліннік. Сярод дуэтаў, трыо і квартэтаў пера
магло трыо «Сваячкі» з Бельска. Сярод вакальных 
калектываў на ІІ месцы апынуліся Сямейны квартэт 
з Ракавіч і «Жэмэрва» са Студзівод. Сярод выканаў
цаў апрацаванай фальклорнай песні на ІІІ месцы 
апынулася Ніна Шыманская з Орлі, у дуэтах, трыо 
і квартэтах на І месцы — сямейнае трыо «Трыяда» 
з Макаўкі, трыо Маліноўскіх з Бельска, на ІІ месцы 
— дуэт Маргарыта Мацкевіч і Віялета Боцюк са 
Студзівод. Сярод вакальных калектываў перамож
цы: квінтэт «Доўгі вечар» з Гайнаўкі (І месца), «Ку
ранты» з Бельска (ІІ месца), «Чыжавяне» з Чыжоў 

(ІІІ месца); вылучана жаночая група «Цаглінак» са 
Старога Ляўкова і «Верасы» з Вілінава. Сярод ва
кальнаінструментальных калектываў: на І месцы 
«Немаральная прапанова» з Давідам Кротам, на трэ
цім месцы: «Жар» з Сарнак. Сярод хароў: І месца 
— «Гармонь» з Ласінкі, «Загадка» з Супрасля; ІІ мес
ца — «Васілёчкі» з Бельска; ІІІ месца — «Цаглінкі» 
са Старога Ляўкова.

У сучаснай песні першае месца заваявалі саліст
кі: Марта Маліноўская з Бельска, Марыя Врублеў
ская з Гарадка, Марыя Мартынюк з Бельска; другое: 
Юліта Ваўрашук з ГДК у Гайнаўцы, Марлена Бяглюк 
з ГДК у Гайнаўцы; трэцяе: Караліна Мірак з ГДК 
у Гайнаўцы, Магдаліна Маліш з Бельскага белліцэя, 
а вылучаны Янка Петушынскі з Грабянёў. Сярод 
дуэтаў, трыо і квартэтаў ІІ месца заняло трыо Мар
гарыта Паўлючук, Кацярына Сянкевіч і Ала Камен

ская з Беластока. Сярод вакальных калектываў 
галоўны прыз дастаўся «Світанку» з Беластока, а на 
І месцы апынуліся: Студыя эстраднай песні з Гайнаў
кі (пад кіраўніцтвам Марты Грэдаль) і «Оморфорс» 
з Сямятыч (пад кіраўніцтвам Галены Шчыгол). На 
ІІ месцы: «Рэчанька» з Козлік; жаночая група хору 
«Каласкі» з Беластока; «Спадчына» з Бельскага бел
ліцэя; на ІІ: «Калінка» з Беластока, жаночая група 
«Чыжавян», «Расспяваны Гарадок» з Гарадка, а вы
лучаны — «Мікрон» з Беластока пад кіраўніцтвам Вік
тара Маланчыка. Сярод вакальнаінструментальных 
калектываў: на першым месцы — «Давід Шымчук 
Бэнд» з Гайнаўкі, «Маланка» з Бельска; на другім 
— жаночая група «Маланкі» з Бельска; вылучэнне 
— «Гай» з Беластока. Сярод хароў: на І месцы: 
«Крыніца» з Беластока; на ІІ — «Каласкі» з Беласто
ка; вылучэнне — «Рэха пушчы» з Гайнаўкі.

працягF10

n «Спадчына» з Бельскага белліцэя

n Віктар Маланчык, Мікола Мяжэнны і Люба Гаўрылюк 
на фоне гурта «Цаглінкі»
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Прывід Ці боль можа

За гістарычную праўду 
— нашу і вашу?

Сваімі вачыма

Адольфа

На мі ну лым тыд ні, пі шу чы пра спра
ву фаль шы вай прэ зен та цыі зла чын най 
дзей нас ці Ра му аль да Рай са «Бу ра га» 
ў Бе ла стоц кім ад дзя лен ні Поль ска га тэ ле
ба чан ня, а дак лад ней ка жу чы ў яго ін фар
ма цый ным вы дан ні «Аб’ ек тыў», не як зак ра
нуў я гэ тую тэ му ў кан тэк с це яе шкод нас ці 
для поль скабе ла ру скіх кан так таў уво гу ле. 
Уз га даў, каб ме на ві та над цяж кі мі, гі ста рыч
ны мі спра ва мі не бы ла апуш ча на зас ло на 
маў чан ня, а пат рэ бу, а на ват аб вя зак 
жыц ця ў праў дзе ма юць усе на ро ды. І тут 
мя не рап там ча ка ла нес па дзя ван ка, вы ка
за ная мі ніст рам за меж ных спраў Поль ш чы 
Ві таль дам Ваш чы коў скім у час прад стаў
лен ня ім у поль скім Сей ме га лоў ных прын
цы паў поль скай за меж най па лі ты кі ў 2017 
го дзе. У сва ім вы ступ лен ні ў чац вер, 9 
лю та га на конт Бе ла ру сі знай шоў ся та кі аб
зац: «W cią gu mi nio ne go ro ku do ko na ła się 
zmia na po li ty ki pol skiej wo bec Bia ło ru si. Zre-

a li zo wa liś my sze reg waż nych wi zyt i spot kań 
bi la te ral nych, któ re zna czą co po sze rzy ły ho ry-
zont na szych sto sun ków. Pod s ta wo wym za da-
niem bę dzie pot wier dze nie nor ma li zac ji re lac ji 
dwus t ron nych kon k ret ny mi de cyz ja mi prze de 
wszys t kim w zak re sie współ p ra cy gos po dar-
czej, gra nicz nej i wy mia ny han d lo wej, a tak że 
w zak re sie nor ma li zac ji re lac ji ze śro do wi ska-
mi Po la ków na Bia ło ru si. Przy go to wu je my się 
tak że do uru cho mie nia Pol sko-Bia ło ru skiej 
Ko mis ji His to rycz nej».

Ме на ві та ўзга дан не пра ства рэн не ў блі
жэй шай бу ду чы ні мін скавар шаў скай гі ста
рыч най ка мі сіі па він на быць так са ма ў по лі 
за ці каў лен ня і зро ку на шай бе ла ру скай 
мен шас ці ў Поль ш чы. Бе зу моў на, та кія ка
мі сіі па між су сед ні мі на ро да мі і дзяр жа ва мі 
па він ны іс на ваць і пра ца ваць на кож ным 
па меж жы ўжо здаў на. Ні чо га кан к рэт на га 
пра яе склад і аб сяг тэ ма тыч ны яш чэ не 
ве да ем. Трэ ба толь кі спа дзя вац ца ад на го, 
каб чар го вы раз гі сто ры кі не ста лі ін ст ру
мен там у ру ках па лі ты каў і іх ніх кан цэп цый 

дзяр жаў нагі ста рыч на га мі ну ла га. На пра
ця гу ўсіх двух ба ко вых поль скабе ла ру скіх 
дып ла ма тыч ных да чы нен няў та кія спро бы 
ўжо бы лі. Але ме на ві та па пры чы не па лі ты
кі і блі за ру кас ці мі ні стэр скіх дзе ян няў усё 
ад мі ра ла на ту раль най смер цю. Та му з пэў
ным лёг кім не да ве рам і па даз ро нас цю 
гля джу на та кія ак ты, дэк ла ра ва ныя на са
мым вы со кім уз роў ні. Асаб лі ва па мя та ю чы 
і ма ю чы на ўва зе, што зда ры ла ся ха ця б 
з вы кі ну ты мі гі сто ры ка мі з Гро дзен ска га 
ўні вер сі тэ та і ін шых бе ла ру скіх ВНУ, ме
на ві та за бе ла ру скі пункт гле джан ня. Дык 
ка го бе ла ру скі бок пры зна чыць у тую ка мі
сію — пра ра сей скіх «едзі на ру саў»?

Для нас са мая важ ная спра ва, каб 
у скла дзе поль скай част кі ка мі сіі апы ну
лі ся і на шы гі сто ры кі з Бе ла ру ска га гі ста
рыч на га та ва ры ства. Іх удзе л вы да ец ца 
на ту раль ным і за пат ра ба ва ным дзе ля 
гі ста рыч най праў ды, бо ніх то ж не мо жа 
пап рак нуць на шых гі сто ры каў у іх пра фе
сій нас ці і на ву ко вавы да вец кіх пос пе хах. 

Тым, што Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры
ства да сяг ну ла на гра мад скіх па чат ках на 
пра ця гу свай го іс на ван ня, часамі не мо жа 
пах ва ліц ца не адзін гі ста рыч ны ін сты тут 
у рам ках сва іх уні вер сі тэц кіх аба вяз каў, не 
га во ра чы пра ўзро вень пра фе сі я на ліз му. 
А ка лі га ва рыць пра бе ла ру скую тэ ма ты ку, 
то для ні ко га не па він на быць здзіў лен нем, 
што мо жам з поў най ад каз нас цю га ва
рыць пра іс на ван не бе ла стоц кай, бе ла
ру скай шко лы гі сто рыі. Та му ад сут насць 
сяб роў БГТ у са ста ве та кой ка мі сіі бы ла б 
па лі тыч най змо вай мі ні стэр скіх чы ноў ні каў 
з абедз вюх кра ін. Лепш ця пер дзьму хаць 
на ха лод нае і вы но сіць тэ му, чым сь ці прач
нуц ца з ру кой у гар ш ку.... Так са ма вель мі 
доб ра скла ла ся, што ўрэш це з’я ві ла ся «Гі
сто рыя бе ла ру саў Пад ляш ша», вы да дзе
ная на поль скай мо ве, якая рас па вя дае 
пра на шу шмат ве ка вую пры сут наць на 
гэ тай част цы па ся лен ня бе ла ру ска га эт
на су. Кніж ка, якая для нас усіх з’яў ля ец ца 
пац вяр джэн нем ін тэ лек ту аль награ мад ска
га па тэн цы я лу на шай мен шас ці, у гэ тых 
няс па кой ных ча сах ста но віц ца так са ма на
шым шчы том і мя чом. Тым шчы том і мя чом 
са ста ра даў няй лі тоў скай Па го ні, якой па
баг да но ві чаў ску «не раз біць, не спы ніць, 
не стры маць». Ка лі на ват «на шы і ва шы 
па лі ты кі» не за хо чуць ба чыць бе ла ру скіх 
гі сто ры каў з Бе ла сточ чы ны ў пра цах ка мі
сіі, то не змо гуць ужо аб мі нуць маў чан нем 
пад ляш скай гі сто рыі бе ла ру саў, на пі са най 
імі са мі мі.

vЯў ген ВА ПА

Пры від блу кае па Еў ро пе. На ват не 
толь кі па ста рой, ужо ня доб рай Еў ро пе, 
а па ўсім све це блу кае пры від Адоль фа Гіт
ле ра. Ві дзе жы, нез вы чай ныя пра я вы і з’яў
лен ні то тут, то там бу да ра жаць і ўзруш ва
юць гра мад ства, не да юць спа кою па лі цыі 
і ін шым сі ла вым струк ту рам. На мі ну лым 
тыд ні ня чыс цік даб раў ся аж но да Га ва яў, 
дзе на тэ ніс ным мат чы па між жа но чы мі 
дру жы на мі ЗША і Ня меч чы ны паб лы таў фа
наг ра мы гім наў. На цы ры мо ніі ад к рыц ця 
ар га ні за та ры афі цый най су стрэ чы за пус ці
лі ў ды на мі кі за мест су час на га гім на Гер ма
ніі на цыс ц кі гімн — „Дой ч лянд убер ал лес”, 
за ба ро не ны яш чэ ў 1945 го дзе. Ня мец кія 
фрой ляйн спяр ша пас мя я лі ся, по тым, 
ві даць, на ву ча ныя кі раў ні цтвам, вы ка за лі 
сваё абу рэн не. Урэш це аме ры кан цы скла
лі пра ба чэн ні, ін цы дэнт заг ла дзі лі. Але што 
ра біць з пры ві дам?!

А вось на ра дзі ме ша лё на га фю рэ ра, 
у не вя ліч кім га рад ку Браў наўамІн за раз 
шу ка юць двай ні ка лі да ра Трэ ця га Рэй ха. 
Пе ры я дыч на на ву лі цах гэ та га го ра да з’яў
ля ец ца ма ла ды ча ла век у аб ліч чы не за быў
на га Адоль фа: то ля до ма, дзе з’я віў ся на 
свет та ды яш чэ не вя до мы Шык ль г ру бер
ма лод шы, то ў кні гар нях, дзе ён уваж лі ва 
чы тае ча со пі сы і ін шыя вы дан ні пра гі сто
рыю Дру гой су свет най вай ны. Ама та ра 
та кіх эпа таж ных пер фор ман саў на пэў на 
вы ла вяць і стро га па ка ра юць, але што ж 
ра біць з пры ві дам?!

Смех сме хам, жар ты жар та мі, а рэ аль
на сі ту а цыя ў Ста рым све це восьвось 
хіс нец ца з да ве дзе най да аб сур ду „ле вай” 
дэ ма кра тыі да край не пра вай па лі ты кі. Ана
лі ты кі на зы ва юць гэ та „эфек там ма ят ні ка”. 
Пры чым прый дуць но выя лі да ры да ўла ды 
праз дэ мак ра тыч ныя вы ба ры. Но вая хва ля 
па лі ты каў, якія выз на юць уль т рап ра выя, 
а ча сам і вы раз на на цыс ц кія по гля ды, уз ды
ма ец ца ўсё вы шэй. Ледзь не пе ра мог у Аў
ст рыі та кі прэ тэн дэнт на ўла ду, у Фран цыі 
мае шан цы стаць на ча ле дзяр жа вы Ма ры 
Ле Пэн, якая ўзна чаль вае „На цы я наль ны 
фронт”. У той жа Ня меч чы не на роз ных рэ гі
я наль ных вы ба рах на бі ра юць сі лу ня мец кія 
ра ды ка лы, якія пра па ну юць про стыя вы ра
шэн ні скла да ных праб лем. Так што эпо ха 

Ан ге лы Мер кель няў хіль на па ды хо дзіць да 
свай го кан ца. Усе гэ тыя па лі тыч ныя ко лы, 
якія ра ней бы лі про ста мар гі на ла мі, у сва
іх знеш ніх пры я ры тэ тах ары ен ту юц ца на 
пу цін скую Ра сею, а мно гія наў п рост звя за
ныя з ёй цес най суп ра цай. Так што кры зіс 
агуль на еў ра пей скай па лі ты кі апош ня га дзе
ся ці год дзя мож на ўжо на зы ваць кра хам. 
Ужо і пра ка нец гра шо вай еў ра вай зо ны 
за га ва ры лі. Усё гэ та на ру ку крам лёў скім 
ула да рам, якія ма юць ня ма ла тры ва лых 
са юз ні каў і пар т нё раў у но вых па лі тыч ных 
элі тах і біз неско лах кан ты нен та. Пры та кім 
раз віц ці па дзей ка рыч не вы пас мо жа пад пе
ра заць боль шую і га лоў ную част ку Еў ро пы.

Ма скоў скай ула дзе за ста ец ца за раз 
та кая дро бязь як ут ры ман не сва ёй ула ды. 
Ні бы та ёй ні чо га і не па гра жае за раз у са
мой кра і не. Га лоў ная ж праб ле ма — гэ та 
заб лы та ная ідэ а ло гія вяр хоў най пра па
ган ды. Яна цэ лы час па ку туе, ім к ну чы ся 
спа лу чыць „чыр во нае” з „ка рыч не вым”. 
То Мі ка лая Дру го га ка на ні зу юць, то Кал ча
ка бэс цяць. То бы лую цар скую ім пе рыю 
хва ляць з чар на со цен ным пра вас лаў ем, 
то ан тых ры сту Ле ні ну ў маў за леі пак ла
ня юц ца. Та кі вось ідэ а ла гіч ны как тэйль 
у со тыя ўгод кі Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. 
А трэ ба ж яш чэ ўсё гэ та пад ма ца ваць лю
боўю на ро да і скраз ным пат ры я тыз мам. 
Вось у азі яц кіх кра і нах усё прас цей, там 
на род ная лю боў да мяс цо вых па дзі ша хаў 
тра ды цый на на бы вае та таль ны і ўсе а гуль
ны ха рак тар. Но выста ры кі раў нік Тур к ме
ні ста ну Гур бан гу лы Бер ды му ха ме даў на 
аб ран ні прэ зі дэн та гэ тай кра і ны наз бі раў 
па вы бар чых су се ках амаль 98 ад сот каў 
га ла соў. Яш чэ 8 за ця тых „апа нен таў” Бер
ды му ха ме да ва наск рэб лі ра зам аж но два 
пра цэн ты. Лі да ры „дру жа ствен ных” Тур к
ме ні ста ну дзяр жаў Ва ло дзя і Са ша мо гуць 
толь кі аб ліз вац ца на та кія вы ні кі.

Дык вось у Ра сеі на ват ад мыс ло вы 
Дзень пат ры ё та пра па ноў ва юць уста ля
ваць. Хоць пат ры я тызм там ні бы та і так 
заш каль вае. Але пат ры я тызм — гэ та 
зу сім ін шае. Бо пат ры ёт — гэ та той, хто 
лю біць сваё, але пры тым па ва жае чу жое. 
А ў дзяр жа ве, якая ні бы та пе ра маг ла гіт ле
раў скі фа шызм, за раз да мі ну юць ксе на фо
бія, ша ві нізм, ан ты се мі тызм, як раз блу кае 
пры від Адоль фа.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Эле ган т насць у кож ным ас пек це гэ та
га па няц ця — аш чад ная. Як у сло вах, так 
і жэ стах, так і ў ма не ры і воп рат цы, і перш 
за ўсё ў паў ся дзён ных па во дзі нах. Лю бы 
лі шак дыск ва лі фі куе ка гось ці ў яго ім к нен
ні да эле ган т нас ці. Па раў ноў ва ю чы эле
ган тач ку з ну ва рыш скай ра сій скай элі ты, 
аб ве ша най зо ла там і кож ны дзень у со ба
ле вым па лан ты не, з эле ган тач кай бур жу
аз на га Па ры жа, лёг ка зра зу мець роз ні цу 
па між тым, што сціп лае, аш чад нае, упэў не
нае ў са бе, і тым што афек та ва нае, крык лі
вае ды поў нае сха ва ных ком п лек саў.

Та кім чы нам, эле ган т насць лу чыц ца 
з эка но мі кай, як муд расць са ста лас цю, 
а ўме ра насць з ас ця ро гай. Аш ча джа ю чы 
на ліш ку, не за леж на ад та го, ці ма ец ца ён 
ад ула ды ці на ра джэн ня, ці ад на бы та га 
ма тэ ры яль на га ці гра мад ска га ста ту су, 
ча ла век па во дзіць ся бе эле ган т на. Той жа 
прын цып вы ка ры стоў ва ец ца і ў да чы нен ні 
і да груп лю дзей. Ці па лі тыч ных, ці гра мад
скіх. Лі шак, пе ра боль шан не ха рак та ры зуе 
ця пе раш нюю ўла ду ў Поль ш чы. Той жа 
лі шак па каз вае спа да ры ня Ма рын Ле Пэн, 
стар шы ня фран цуз ска га „На цы я наль на га 
фрон ту”. Саб ра ла яна сім па тыю 25% сва іх 
су ай чын ні каў, і хто ве дае, ці яе ксе на фоб
скія ло зун гі, на цы я на лі стыч ны па пу лізм 
і асаб лі вы фі ла пу ці нізм не на зна чаць но вых 
па лі тыч ных стан дар таў у гэ тай част цы Еў
ро пы. Як гэ та паў п лы вае на нем цаў, якіх да 
гэ та га ча су ўзна чаль вае кан ц лер Ан ге ла 
Мер кель, якая вы раз на ад ці на ец ца ад тра
ды цый на пра ра сей скай па лі ты кі Гер ма ніі, 
дзе дэ ма кра тыя да гэ та га ча су не стра ці ла 
свай го эле ган т на га ўзо ру. А на ін шыя за
ход нія кра і ны?

Эле ган т насць гу ляе вы ра шаль ную 
ро лю ў фар мі ра ван ні сі стэ мы дзяр жаў. 
Сі стэ ма, у сваю чар гу, фар ма туе на ро ды. 
Ры сай на цыз му і баль ша віз му быў лі шак 
— лі шак ва ўсім, паз баў ле ны эле ган т нас
ці. Так у ідэ а ла гіч ным сэн се, як і прак тыч
ным. Ад ным сло вам, бы лі гэ та не рэ а лі стыч
ныя рэ жы мы, што па ка заў га неб ны ка нец 
гэ тых сі стэм. Па лі тыч най сі стэ май, спа лу
ча ю чай рэ а лізм з прак ты кай, з’яў ля ец ца 
дэ ма кра тыя — на жаль, та кая ж куль га вая 
як ча ла ве чая пры ро да. Але гэ та адзі на 
вя до мая нам сён ня струк ту ра, якой выз на
чаль ным фак та рам з’яў ля ец ца па лі тыч на 
ўра зу ме тая эле ган т насць: зна чыць, сці ран
не ад роз нен няў у са цы яль ным ды скур се, 
ураў на важ ван не ра цый, по шук кан сен су
су ў кло па це за якасць пра ва і кож на га 

гра ма дзя ні на, 
а за тым аш чад
насць у су дах, 
па ва га да 
мер ка ван няў 
ін шых, ад на
час на з ад цу ран нем ад та ко га ці ін ша га 
ліш ку. Ня меч чы на пас ля ка таст ро фы на
цыз му ста ран на зра бі ла ўрок дэ ма кра тыі. 
Ра сія ні ко лі не бы ла руп лі вай ву ча ні цай. Як 
гэ та сфар ма ва ла гэ тыя два на ро ды, усе 
большменш ве да юць.

Ка жу чы пра на цыі, ад нак, я ха цеў бы 
ас це раг чы ся ад ад наз нач на га выз на чэн
ня. Ра сі я не не ёсць ужо толь кі ра сі я на мі, 
нем цы нем ца мі, па ля кі па ля ка мі... Гэ тая ка
тэ го рыя ў су час ным све це зда ец ца быць 
моц на спрэч най. Так што ўжо не іс ну юць 
на ро ды стро га ад на на цы я наль ныя. І тут пы
тан не не так аб іх адзі най эт ніч нас ці якая 
вы яў ля ец ца агуль най мо вай, гі сто ры яй, 
куль ту рай і ге аг ра фі яй. Праб ле ма тут у мен
таль ным раз ры ве, які ба чыц ца ў кож ным 
сён няш нім гра мад стве. Па вя ліч ва ец ца раз
рыў па між ча ла ве чы мі ра цы я мі і ча кан ня мі 
— не за леж на ад кры ніц, якія гэ та ін с пі ру
юць, ня хай све та пог ляд на га ці ідэ а ла гіч на
га ха рак та ру. Бя скон цы раз рыў па між па
ка лен ня мі да эпо хі гла баль най ліч ба ві за цыі 
і эпо хі кі бер не ты кі — не менш дзі кай і жор
ст кай, чым ча сы ка пі та ліз му дзе вят нац ца та
га ста год дзя. На най г лы бей шую бед насць 
і вы ро джа нае ба гац це. На ча ла ве чую год
насць і яе дай ма ю чы не да хоп.

Ня ма ні ад ной кра і ны, у якой гэ тыя 
прор вы, раз ры вы не па вя ліч ва лі ся. Гэ та 
яны дэг ра ду юць на ро ды. У Поль ш чы гэ та 
ад бы ва ец ца па мен шай ме ры 25 га доў, ад 
ча су ка лі яе гра ма дзя не пра га ла са ва лі за 
дэ ма кра тыю, за бы ва ю чы пра тое, што яе 
пад ста вай з’яў ля ец ца паз бя ган не ліш ку. 
Ліш ку па лі тыч най жор ст кас ці, цы ніз му эліт, 
пу стой ідэ а ло гіі, па гар ды да звы чай ных 
лю дзей. Лі шак зжэр тое, што ад роз ні ва ла 
дэ ма кра тыю па ся род усіх та та лі та рыз маў 
і аў так ра тыз маў — эле ган т насць, якая вы
ра жа ец ца па ва гай ча ла ве ка да ча ла ве ка. 
Ця пе раш няя Поль ш ча, у ас ноў ным мо на
эт ніч ная, хоць з пры пі са ны мі да яе праз 
куль тур нагі ста рыч ныя пры лі вы рэ лі гій ны мі 
і на цы я наль ны мі мен шас ця мі, ні як не з’яў ля
ец ца ад на род ным аб’ ек там. Ні па лі тыч ным, 
ні гра мад скім. Перш за ўсё не ёсць яна аб’
ек там эле ган т ным. Гэ та кра і на ўсё больш 
і больш ва ра гу ю чых пля мё наў.

vМі ра слаў ГРЫ КА

быць каштоўнасцю?
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„ С А  М У  Р А Й ”
Льва вя нін, удзель нік па дзей на ста ліч
ным Май да не Не за леж нас ці пад час 
аран жа вай рэ ва лю цыі 2004 го да не 
быў з бо ку гра ма дзян ска га суп ра ці ву 
і пад час рэ ва лю цыі год нас ці 20132014 
га доў. Ак ты віст і вя ду чы нач ной вар ты 
Май да на Сяр гей Па хі ле віч у час рэ ва лю
цыі ат ры маў ра нен ні, ад нак гэ та не спы
ні ла яго ў на ме ры аба ра няць Ук ра і ну ад 
аг рэ са ра, та му за пі саў ся ў даб ра воль
ніц кі ба та льён «АУН» . Бай цы ба та льё
на «АУН» дыс ла ка ва лі ся ў ся ле Пя скі 
і прык ры ва лі пра вы фланг аба рон цам 
да нец ка га аэ ра пор та ра зам з доб ра ах
вот ніц кім кор пу сам «Пра ва га сек та ра», 
ба та льё нам «Днепр1», 93 і 95 мо таст
рал ко вы мі і 17 тан ка вай бры га да мі. 
Сяр гей узяў са бе па зыў ны «Са му рай», 
ра зам з ба я вы мі та ва ры ша мі ста яў на 
па зі цы ях у ако пах. Мес ца дыс ла ка цыі 
нель га лі чыць бяс печ ным.

— Ве да еш на пэў на, што ўбі лі Гі ві?

— Ве даю. Страш ны быд ляк быў. Убі лі яго 
свае.

— Ты ва я ваў пад ар га ні за цы яй АУН?

— Tак. І да ваў тую са мую пры ся гу, што 
хлоп цы з АУН у 1944 го дзе. Гэ та ма літ ва.

— Але тую ж са мую ма літ вупры ся гу да
юць і за меж ныя даб ра воль цы?

— Не, яны не пры ся га юць. Але бы лі з на мі 
ра зам бе ла ру сы, му суль ма не, бу ды сты, 
гра ма дзя не Іта ліі, Шве цыі і на ват бай цы 
з Ра сіі.

— А на Тваю дум ку тыя даб ра воль цы 
з ін шых кра ін, з Бе ла ру сі зма га юц ца за 
тое, што і вы, ук ра ін цы?

— Яны не зма га юц ца за Ук ра і ну як та кую. 
Яны зма га юц ца за сва бо ду, за Бе ла русь. 
Гэ та ка за кі, яны не хо чуць быць ра ба мі. 
Бе ла ру сы, гру зі ны, ру скія з фрон ту для 
мя не ге роі.

— Ты ат рым лі ваў гро шы за ва ен ныя 
дзе ян ні?

— Не. Я даб ра во лец. На ват ка лі я быў бы 
па ра не ны, не ат ры маў бы ні гра ша на ля
чэн не. Да ста ва лі столь кі, коль кі ўда ло ся 
саб раць ва лан цё рам.

— Пэў на ўжо хут чэй доб ра ах вот ні кі ча
ка лі смер ці чым тры ва ла га ка ле цтва? 

— Так. Там не ба я лі ся смер ці. Смерць ад 
ку лі або ад сна ра да за бі рае хут ка. Без на
гі, ру кі за ста еш ся паў ча ла ве кам на цэ лае 
жыц цё. На да да так адзін, без пад трым кі.

— З ча го жы веш ?

— Я па цяр пеў на Май да не. Праст рэ лі лі мя
не ў ле вае лёг кае. Ат ры маў пен сію — на 
па пя ро сы і яду ха пае.

— Гэ та не а дэк ват ная пад трым ка ў па
раў нан ні да Тва ёй „пас лу гі”. Дзяр жа ве 
абы я ка выя даб ра воль цы? Маг ло б зда
вац ца най больш ідэй ныя лю дзі?

— На ват ка лі б не гэ тая пен сія, мае бра ты 
з фрон ту не да зво лі лі б мне здох нуць. Усё
та кі вы на ват не ўяў ля е це, як гэ та ля жаць 
до ма і гля дзець на столь. Як воль на мі нае 
час. Меў тое ж са мае пас ля Май да на. Сяб
ры пры но сяць ка ву, па пя ро сы, пра дук ты, 
ней кія рэ чы... але не ду ма юць пра тое, 
чым ча ла век зой ме га ла ву.

— Ма гу толь кі да дум вац ца, што цяж ка 
дай с ці да ся бе ад уся го ўба ча на га. Там 
паў сюд на смерць, якую на пэў на і Ты 
„нёс”?

— А як ду ма еш? Што я ра біў на вай не? Гу
ляў у шах ма ты?!

Д А Б  Р А  В О Л Ь  Ц Ы

Га ва рыць пра Ук ра і ну па ля кам цяж ка. Ка лі гля дзець на яе як Ста сюк, то ары ен та лізм, бо за хап лен не над 
раз ва ле ны мі ха та мі. Ка лі на ра каць, то пост ка ла ні я лізм, бо гэ та бы ло поль скае, а ця пер не ша ну юць. Як 
ста вяц ца да яе бе ла ру сы? Ме на ві та Поль ш ча ста ла пер шай кра і най, у якой даб ра во лец з Бе ла ру сі Ян ка 
Мель ні каў шу каў пад трым кі для ва ен ных дзе ян няў на Ус хо дзе. Даб ра воль цы-ўкра ін цы па доб ных яму на-
зы ва юць ка за камі, як і ўсіх ін ша зем цаў, якія ва ю юць за Ук ра і ну. На дум ку пісь мен ні цы Ак са ны За буж ко, 
па тэн цы ял кож най на цы я наль най куль ту ры мож на ме раць тым, коль кі лю дзей ін ша га на цы я наль на га па-
хо джан ня яна ўцяг вае ў ся бе. Гэ та до каз яе сі лы.

— Яс на. Та ды ча му Ты вы ра шыў так 
бе ска рыс на ад дац ца спра ве, ве да ю чы 
коль кі мо жаш стра ціць?

— Ка лі пас ля Май да на ха дзіў я ў ва ен ны 
шпі таль, спа ло хаў ся, ка лі ўба чыў ва ен ных 
з аб па ле ны мі тва ра мі, без рук і ног. Я та ды 
і ўя віць са бе не мог, што пай ду слу жыць 
у вой ска. Спа чат ку ўба ча нае заб ра ла 
з мя не па доб нае жа дан не. Ад нак, ужо 
пас ля ме ся ца на вед ван ня ва ен ных мой 
страх пе ра рос у злосць. Уба чыў шы, што 
доб ра ах вот ні кам у шэ ра гі «Азо ва» пай шоў 
сын май го сяб ра, я зра зу меў, што не ма гу 
больш за ста вац ца абы я ка вым на гэ тыя па
дзеі. Тэ о рыю спаз наў у Львоў скай ака дэ міі 
су ха пут ных вой скаў, а прак тыч ныя на вы кі 
ат ры маў на Ява рыў скім па лі го не, стра ля
ю чы з пі ста ле та і аў та ма та. Неў за ба ве за
пі саў ся ў даб ра воль ніц кі ба та льён «АУН». 
Ка лі ехаў на вай ну, мне бы ло страш ней, 
чым ка лі я ўжо пры быў да мес ца дыс ла ка
цыі ба я во га пад раз дзя лен ня. Па бы ваў шы 
пяць дзён, я па чаў вель мі хут ка пры вы каць 
да ва ен най аб ста ноў кі. У мя не па ча ло 
склад вац ца ўра жан не, што я ўсё жыц цё 
пра вёў на вай не.

— За раз Ты до ма. Чым зай ма еш ся?

— Ад па чы ваю.

— Ты га ва рыў, што доб ра ах вот ні кі 
маг лі, і мо гуць раз ліч ваць толь кі на пад
трым ку саб ра ны мі ва лан цё ра мі гра шы
ма. Па коль кі вай на цяг нец ца ўжо амаль 
тры га ды, лю дзі на пэў на так са ма не 
ма юць та кіх маг чы мас цей, ха ця во лю 
на пэў на так, каб пад трым лі ваць даб ра
воль цаў, а і Пра вы сек тар стра ціў кры
ху гра мад скі да вер. Гэ та ад чу валь на?

— Гэ та пароз на му. З ад на го бо ку да вя ра
юць Пра ва му сек та ру, з дру го га... ба яц ца. 
Не ве даю, не ка то рыя лі чаць гэ тую ар га
ні за цыю ней кай... вядзь мар скай. Я маю 
шмат сяб роў з Пра ва га сек та ра з фрон ту. 
Яны, тыя якіх ве даю, сап раў д ныя пат ры ё
ты.

— На па чат ку раз мо вы Ты ўспом
ніў, што сён ня (раз мо ва прай ш ла 
09.02.2017) Твой дзень на ра джэн ня. Ча
го са бе жа да еш?

— Ага...не маю мар. Заў т ра па да ю ся ў Кар
па ты з сяб ра мі. Про ста па гля дзець на Кар
па ты ў сне зе — гэ та вель мі пры го жае.

— А для Ук ра і ны?

— І так усё бу дзе доб ра. Я гэ та ве даю. 
Я — не вя лі кая кроп ля ў акі я не.

„ Б І  Л О  Р У С ”
Да доб ра ах вот ні каў за вер ба ваў ся ў па
чат ку вай ны. Зма га ец ца за сва бо ду, 
су праць ім пер скім пам к нен ням Ра сіі. 
Па вод ле за ко на ён, бе ла рус, не мо жа 
слу жыць для ін шай кра і ны. За гэ та па
гра жае на ват паз баў лен не во лі. Та му на 
ра дзі му па куль вяр нуц ца не мо жа. Ніх то 
яму не пла ціць, да ўдзе лу ў вай не ніх то 
не на маў ляў. Ба ец так тыч най гру пы «Бе ла
русь» у скла дзе ўкра ін скіх сіл Ян Мель ні каў 
з мі сі яй на вед вае За ход нюю Еў ро пу. 
Паз ней вяр та ец ца на фронт.

— Ты па да еш ся ў Еў ро пу з мэ тай ін
фар ма ван ня гра мад ства аб сі ту а цыі 
ў Дан ба се, але так са ма як ва лан цёр, які 
збі рае гро шы дзе ля пад трым кі даб ра
воль цаў. Ду ма еш, што на За ха дзе ёсць 
за ці каў лен не, за кла по ча насць сі ту а цы
яй ва Ук ра і не і во ля пад трым кі?

— У Ан т вер пе не, Ры ме, Мюн хе не ве даю, 
што да па мо жа ўкра ін ская мен шасць. Туды 
ме на ві та па да ю ся.

— Толь кі на ўкра ін цаў? На бе ла ру саў 
нельга раз ліч ваць?

— На ад ва рот, я лі чу што трэ ба раз ліч ваць 
і на бе ла ру саў, але ра зу мею, што не заў сё
ды, не ў кож най кра і не ат ры ма ец ца.

— Сён ня ты ба ец, ва лан цёр, зма гар 
і для шмат лі кіх ге рой. З ча го гэ та ўсё 
па ча ло ся?

— Па куль быў Май дан, я ак тыў на са чыў 
за па дзе я мі, хва ля ваў ся за ўкра ін цаў, пад
трым лі ваў іх, але ў ін тэр нэ це! Ся дзеў на 
ка на пе, пі саў у са цы яль ных сет ках, якія 
ма лай цы ўкра ін цы, што бе ла ру сы з імі: 
„Да вай це, зма гай це ся, скі дай це ако вы”. 
Але ка лі я ўба чыў, што ўкра ін цы па ча лі 
стра ляць, зра зу меў, што ці ска ю чы па кла
ві я ту ры зброі не спы ніш. У ін тэр нэ це ва я
ваць гэ та кру та, але зброі не спы ніць. Але 
ка лі за бі лі Жыз неў ска га, ка лі гэ та бы ло б 
у Поль ш чы, я па ехаў бы ў Поль ш чу, ка лі 
на Літ ве, па ехаў бы на Літ ву.

— У Ця бе та кое па чуц цё спра вяд лі вас ці 
ці тое бя рэц ца з са лі дар нас ці?

— Я не за бу ду, ка лі гля дзеў з баць кам 
НТВ. Там у на ві нах па ка за лі ра сій скіх жаў
не раў з ад рэ за ны мі праз ча чэн цаў ву ша мі. 
Баць ка ска заў: „А зна еш, што яны, аку пан
ты, ра бі лі з ча чэн ца мі, і не з вай скоў ца мі, 
про ста з цы віль ным на сель ні цтвам. Дзяць
мі, жан чы на мі... ты ся ча мі скід ва лі ў агуль
ную ма гі лу і стра ля лі. Я ба чу гэ та і за раз. 

З ты мі аку пан та мі цяж ка ва я ваць па вод ле 
ней кіх там за ко наў вай ны”. Я ўжо та ды зра
зу меў што гэ та Ра сія, што гэ та за аку пант. 
Тое так са ма паў п лы ва ла ў ней кай сту пе ні 
на маё ра шэн не.

— Мо ва не выз на чаль ная на фрон це, 
усёта кі Твая бе ла ру ская мо ва не здзіў
ляе?

— Ка лі я яш чэ ва я ваў на Май да не, па зна
ёміў ся з ад ным ук ра ін цам. Ён кры ху ве даў 
ук ра ін скую мо ву, але на о гул ру ска моў ны. 
Ад ной чы саб ра лі ся пра ва се кі і ін шыя 
хлоп цы. Па ча лі га ва рыць, я ім рас па вя даў 
што гэ та та кое Бе ла русь, як у нас спра
вы... Саб ра ла ся ўжо та кое ко ла, я га ва ру, 
рас па вя даю... У кан цы адзы ва ец ца той 
ук ра і нец: „Ну так. Ук ра ін ская мо ва ў ця бе 
гар ная. Да вай неш та ска жы пабе ла ру
ску!” (смех)

— Мно га та кіх як Ты на фрон це? Даб ра
воль цаў з Бе ла ру сі?

— Мож на іх лі чыць у сот нях. Ужо іс нуе са
ма стой ная ба я вая адзін ка. Ра ней мы бы лі 
згур та ва ныя на плат фор ме ар га ні за цыі 
Пра вы сек тар.

— На фей с бу ку я ба чы ла ро лік, у якім 
Ты пры няў вык лік і так са ма пры няў 
удзел у флэш мо бе, які пра во дзіў ся 
ў пад трым ку ве тэ ра наў ба я вых дзе ян
няў, якія па ку ту юць ад ПТС — пост т
раў ма тыч на га сін д ро му. Сам та ко га не 
ба іш ся?

— Я лі чу, што я псі ха ла гіч на вось ужо за
раз моц на ўста ля ва ны. Вай на па дзя ляе лю
дзей у псі ха ла гіч ным пла не на два ты пы: 
тых, якіх яна не ло міць і за гар тоў вае, і якіх 
псі хіч на зніш чае. Я ця пер, гле дзя чы на 
па цяр пе ла га, за бі та га сяб ра з фрон ту не 
псі хую. Да па ма гу, за мот ваю бін там... Маг
чы ма, гэ та ўжо праб ле ма.

— Не ду ма еш аб гэ тым, што Ты мо жаш 
быць на мес цы та го муж чы ны?

— Я ве даю про ста, што не ат ры маю ні вод
на га ра нен ня, што не за гі ну тут на вай не.

— Доб ра. Ска жам, вай на пас пя хо вая 
для ўкра ін цаў, для Ця бе, кан ча ец ца. 
Што пла ну еш ра біць да лей?

— Нар маль на жыць, аб за вес ці ся сям’ ёю, 
ажа ніц ца, мець дзя цей, пра ца ваць на стаў
ні кам гі сто рыі... Жыць на Бе ла ру сі.

— Па куль не мо жаш ту ды вяр нуц ца.

— Ве ру, што зма гу... што і там па мя ня ец ца.

vУр шу ля ШУБ З ДА

фо та Аляк сея ТРУБ КІНА

ф
о та Урш

улі Ш
УБЗДЫ
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Пра куль тур ную пра цу з най ма лод шы
мі ра сказ вае ды рэк тар Гмін на га ася род
ка куль ту ры ў Ор лі Ан на НЕС ЦЯ РУК.

Ар лян скі Гмін ны ася ро дак куль ту ры 
што год ла дзіць ка ні ку лы для дзя цей з тэ
ры то рыі на шай гмі ны. Ра ней доў жы лі ся 
яны два тыд ні, сё ле та ска ра ці лі да ад на
го тыд ня — з 30 сту дзе ня да 3 лю та га. 
Ча му ска ра ці лі? Ста ра ем ся на сы ціць кож
ны дзень за нят ка мі. Ця гам двух тыд няў 
дзе ці то пры хо дзяць, то ады хо дзяць, мо
жа ім кры ху нуд на, мо жа за доў га. За раз 
мы ра шы лі на ла дзіць та кія фоль ка выя 
ка ні ку лы. Ча му фоль ка выя? — пы та лі мя
не лю дзі. Гэ та пры коў вае ўва гу. Фоль ка
выя ад фаль к ло ру, ад на шай мяс цо вай 
тра ды цыі, ад на шай куль ту ры. На за нят кі 
пры хо дзяць 45 дзе так ад даш коль на га 
ўзро сту да вуч няў шо ста га кла са.

Па ча лі з пла стыч ных за нят каў — бы лі 
гэ та май старкла сы па дэ ку па жу з фаль
к лор ны мі ўзо ра мі. Дзе ці вы кон ва лі так
са ма свае пра ек ты на ка шуль ках, зай ма
лі ся вы шыў кай. Пас ля ез дзі лі ў Бель скі 
му зей, дзе дзе ці аг ля да лі вы ста ву вы шы
ва ных руч ні коў — гэ та ж так са ма фаль
к лор, вы шы ва ныя руч ні кі і аб ру сы, якія 
бы ва юць у ха тах іх ніх ба буль і дзя дуль. 
Дзе ці так са ма ма ля ва лі ўзо ры руч ні коў 
на па лат ня ных тор бах.

У пра гра ме ка ні кул бы ло так са ма 
аз на ям лен не дзя цей з даў ні мі тан ца мі, ін
шы мі, чым тыя, што за раз тан цу юць у ды
ска тэ ках. Гэ тыя за нят кі пра во дзі лі Ан на 
і Да ра фей Фі ё ні кі. Быў так са ма па каз 
гуль няў, у якія ка лісь гу ля лі ба бу лі і дзя ду
лі до ма і на ву лі цы. Па ка за лі дзе цям, што 
не толь кі з кам п’ ю та рам ці ма біль ні кам 
мож на пра во дзіць час.

Тра ды цый на вы яз джа ем у кі но «He lios» 
у Бе ла сток на дзі ця чы фільм; гэ та з’яў ля
ец ца ўзна га ро дай за ўдзел у на шых за нят
ках і дзе ці заў сё ды гэ тым за да во ле ны.

Ка ні ку лы тра ды цый на па чы на ем 27 
сту дзе ня вуч нёў скім тур ні рам па на столь
ным тэ ні се за ку бак вой та Ар лян скай 
гмі ны. На тур нір заў сё ды з’яў ля ец ца войт 
і іг рае з пе ра мож цам у раз ра дзе звыш
гім на зіч ных школ; пас ля войт уру чае 
дып ло мы. Бы лі та кія вуч ні, якія два ра зы 
вый г ра лі з вой там.

На на шы ка ні куль ныя за нят кі заў сё ды 
мно га ах вот ных, але іх лік аб мя жоў ва ем, 
бе ру чы пад ува гу коль касць мес цаў у аў
то бу се; у прын цы пе ка ля са ра ка. Дзе ці 
хар чу юц ца сва ёй ядой, а мы за пэў ні ва ем 
ім пла стыч ныя ма тэ ры я лы. Дзе ці ап лач
ва юць толь кі кі но, гмі на дае тран с парт. 
Заў сё ды з імі 45 апе ку ноў, да та го ж 
му зыч ны ін ст рук тар і ін ст рук тар ру ка
дзел ля. На за вяр шэн не ка ні кул кож ны іх 
удзель нік ат рым лі вае су ве нір.

За піс ва ем дзя цей з пя ці га до ва га 
ўзро сту да шас цік лас ні каў. На жаль, не 
вя дзем за нят каў для гім на зі стаў. Ад нак 
ду маю, што ста рэй шая мо ладзь са ма 

зной дзе са бе за ня так на ка ні ку лы, на
пры клад, вы яз джа ю чы на ін шыя фор мы 
ад па чын ку, або пра во дзя чы час до ма. За
нят кі доў жац ца ча ты ры га дзі ны — з дзе
ся ці да ча тыр нац ца ці.

Вель мі ра ду ем ся, што ах вот ных дзе
так мно га, бо пас ля боль шасць іх на вед
вае Гмін ны ася ро дак куль ту ры, пры ма ю
чы ўдзел у ін шых за нят ках: тэ ат раль ных 
ці фа таг ра фіч ных. Ця гам два нац ца ці га
доў ма ёй тут пра цы ба чу, што ўдзель ні кі 
на шых за нят каў, па ста леў шы, спя ва юць 
у на шых фаль к лор ных ка лек ты вах. Мож
на та кім чы нам ска заць, што мы вы хоў ва
ем ар ты стаў — ру ка дзель ні каў, сяб роў 
ма стац кіх ка лек ты ваў ці про ста та кіх 
лю дзей, якія пас ля бу дуць гар нуц ца да 
гра мад скай пра цы. Вось у апош ніх га дах 
пры хо дзі ла сту дэн ц кая мо ладзь і ці ка ві
ла ся чым мо жа нам да па маг чы.

Усё за ле жыць 
ад баць коў

За нят кі вя дуц ца на поль скай мо ве, 
але я заў сё ды неш та ска жу пасвой му 
і дзе ці ра зу ме юць. На гэ ту тэ му мож на 
шмат раз ва жаць. На ша мо ва чах не, 
а зні кае яна та му, што пра цы па збе ра
жэн ню яе не зро біць ні ГАК, ні на стаў нік 
у шко ле, а гэ ту пра цу па він ны вы кон ваць 
з са ма га па чат ку баць кі, каб пры віць дзе
цям пе ра ка нан не, што на ша мо ва вар
тас ная і яе не трэ ба са ро мец ца. Я маю 
двое дзя цей; ста рэй шая дач ка пры мае 
ўдзел у роз ных кон кур сах і спя вае ў мо
ла дзе вым ка лек ты ве, але не над та хо ча 

раз маў ляць на сва ёй га вор цы. А вось 
ма лод шы сын нар маль на га во рыць на на
шай га вор цы.

Для прык ла ду: пя ці га до вае дзі ця су ты
ка ец ца з на шай га вор кай; яму ляг чэй, 
ка лі жы ве на вёс цы, бо там ста рэй шыя 
лю дзі, якія збі ра юц ца на лаў ках, яш чэ 
раз маў ля юць пана ша му. Дзе ці чу юць іх 
раз мо вы, прыс лу хоў ва юц ца, пры вуч ва
юц ца. Доб ра, ка лі ў ка гось у сям’і ёсць 
ба бу ля і дзя ду ля, якія са сва і мі ўну ка мі 
раз маў ля юць пасвой му. І тыя дзе ці бу
дуць ра зу мець; мо жа не ад ра зу ста нуць 
га ва рыць на мо ве прод каў, але зра зу
ме юць. Гэ та та кая па чат ко вая вель мі 
скла да ная пра ца, якою па він ны за няц ца 
баць кі. А пас ля ася род кі куль ту ры ці шко
лы мо гуць уда ска на ліць тое, што звя за на 
з на шай га вор кай, з на шай куль ту рай 
— ці гэ та бу дзе спеў, га вор ка, ці про ста 
за ці каў ле насць тра ды цы яй, фаль к ло
рам, роз ны мі аб ра да мі, тэ ат рам — гэ та 
пас ля. А перш за ўсё трэ ба ўсве дам ляць 
дзя цей, што маг чы масць раз маў ляць на 
мо ве прод каў — гэ та на ша ба гац це.

Дзе ці з пер ша га кла са вы ву ча юць ан
г лій скую мо ву — вя до ма, яна пат рэб ная. 
Пер шы кан такт з ра сій скай мо вай ма юць 
у чац вёр тым кла се. Бы вае так, што не ка
то рыя баць кі не хо чуць па сы лаць сва іх 
дзя цей на за нят кі бе ла ру скай мо вы, каб 
не блы та лі яе з ра сій скай. То я ім тлу ма
чу, што на ўро ках бе ла ру скай мо вы яны 
зна ё мяц ца з ал фа ві там, які амаль та кі ж, 
як і ра сій скі. І пас ля, ка лі дзі ця па чы нае 
вы ву чаць ра сій скую мо ву, то яно ўжо пры
га та ва на.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ка ні ку лы 
ў ар лян скім ГАК

Ар лян ская гмі на, з пун к ту гле джан-
ня бю джэт ных да хо даў на ад на го жы-
ха ра, лі чыц ца ба га тай. Лік ей ных жы-
ха роў, у боль шас ці па жы лых лю дзей, 
з кож ным го дам па дае, а гмі на та кім 
чы нам „ба га цее”. Пап раў дзе, лю дзі ў Ар-
лян скай гмі не, так як і ўсю ды, бед ныя, 
а кож ная чац вёр тая асо ба ка ры ста ец-
ца са цы яль най да па мо гай.

Гмін ныя ўла ды дба юць пра гмі ну і яе 
жы ха роў, уз ні ка юць но выя ін ве сты цыі. 
Па лі ты ка раз віц ця гмі ны, — як па дае 
войт у „Па ве дам лен нях з Ар лян скай гмі-
ны” — бы ла і ёсць на кі ра ва на на пуб ліч-
ныя ін ве сты цыі, якія пры чы ня юц ца да 
ро сту ўзроў ню жыц ця жы ха роў, ды на 
не аб ход ныя зме ны, якія за ах воч ва юць ін-
ве ста раў. У 2007-2016 гг. здзей с не ны ін ве-
сты цый ныя за да чы вар тас цю ка ля са ра-
ка мі льё наў зло таў (26,5 млн зл. улас ных 
срод каў і 13,5 млн зд. срод каў звон ку).

За сваё „ба гац це” гмі на му сіць пла ціць 
г.зв. яно сі ка ва, да яко га лю дзі ста вяц ца 
па-роз на му. Войт Пётр Сэль ве сюк на се-
сіі Гмін най ра ды 29 снеж ня 2016 го да так 
пат лу ма чыў гэ тую праб ле му:

— На 2017 год нам на лі чы лі 588 227 
зло таў яно сі ка ва га і мы гэ та му сім уп ла-
ціць у дзяр жаў ны бю джэт. Да хо дзяць 
да мя не мер ка ван ні не ка то рых рад-
ных, што ка лі б гмі на больш ін ве ста ва-
ла, або ка лі б бы лі мен шыя па дат кі, то 
яно сі ка ва га не трэ ба бы ло б пла ціць. 
А гэ та чы стая няп раў да. Бо ка лі ма ем 
пла ціць у дзяр ж бю джэт, то якая ра да, 
які войт, зга дзі лі ся б тое пла ціць за між 
ін ве ста ваць у ся бе? Яно сі ка ва фун к цы-
я нуе так, што нам выз на ча юць кво ту, 
якая па дзя ля ец ца на два нац цаць рат, 
і што ме сяц, ня гле дзя чы на тое, ці ма ем 
гро шы ці не, му сім пла ціць. Яно сі ка ва 
на ліч ва ец ца на ас но ве да хо ду ў да най 
гмі не на ду шу на сель ні цтва. У нас жы ха-
роў ма ла, а да хо ды рэ ля тыў на вы со кія. 
І на яно сі ка ва не мае ўплы ву ні ін ве сты-
цый ны раз мах, ні ве лі чы ня па дат каў, ні 
на шы рас хо ды. Так гэ та дзей ні чае.

Бю джэт Ар лян скай гмі ны на 2017 год:
— план да хо даў — 14 457 001 зл., 

у тым бя гу чыя да хо ды 14 111 381 зл. 
і ма ё мас ныя да хо ды 345 620 зл.

— план вы дат каў — 15 527 001 зл., 
у тым бя гу чыя вы дат кі 11 289 831 зл. 
і ма ё мас ныя вы дат кі 4237170 зл.

— бю джэт ны дэ фі цыт — 1 070 
000 зл., а кры ні цай яго па га шэн ня воль-
ныя срод кі з мі ну лых га доў вар тас цю 
500 000 зл. ды пе ра вы шэн не да хо даў 
над рас хо да мі з мі ну лых га доў вар тас-
цю 570 000 зл.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ці ба га тая 
Ар лян ская гмі на?

Вы сеч ка дрэў
З па чат кам сту дзе ня г.г. аба вяз вае 

но вы за кон аб ахо ве пры ро ды, так са-
ма аб ля сах ад 16 снеж ня 2016 г. На ас-
но ве арт. 83 пкт 1 фі зіч ная асо ба мо жа 
вы ся каць дрэ вы і ку сты на ўлас най не-
ру хо мас ці без да зво лу пры ўмо ве, што 
не бу дзе яно вы ка ры ста на на гас па дар-
чыя мэ ты. Ты чыц ца гэ та дрэў і ку стоў 
не толь кі пры за бу до вах, але і на по лі 
ці ляс ным участ ку.

Каб паз бег нуць шы ро ка рас паў сю-
джа най вы сеч кі дрэў, гмін ныя ўпра вы 
ма юць маг чы масць пры маць ра шэн ні 
(на пра вах мяс цо ва га за ко ну), дзе за га-
дзя ак рэс ляць якіх дрэў нель га бу дзе 
вы ся каць. У та кім вы пад ку ў пра ек це 
па він ны быць ак рэс ле ны кры тэ рыі, 
між ін шым, га ту нак (сорт), уз рост, вы-
сеч ка з прыз на чэн нем на гас па дар чыя 
мэ ты, ці за піс у рэ естр пом ні каў. Як 
па ін фар ма ва лі мя не ва Уп ра ве гмі ны 
ў Ча ром се, па куль што гмі на не пры-
ня ла ін ша га ра шэн ня, чым ак рэс ле на 
ў зво дзе па ста ноў і за ко наў ад 16 снеж-
ня 2016 го да.

(ус)
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У Бель скім до ме куль ту ры 
здаў на дзей ні ча юць дзве ма-
стац кія май стэр ні, які мі апе ка-
ва ла ся ма стац кі ін ст рук тар, 
а ця пер кі раў нік ма стац кай 
аду ка цыі БДК Ма рыя Ба бу ле-
віч. Яе вуч ні да бі ва лі ся пос-
пе хаў у ма стац кіх кон кур сах. 
Част ка ўдзель ні каў май стэр-
няў пра цяг ва ла ву чо бу ў вы-
шэй шых на ву чаль ных уста но-
вах, дзе вы ка ры стоў ва лі ся іх 
ма стац кія здоль нас ці. Част ка 
зай ма ец ца ма ста цтвам у сва-
ім да лей шым жыц ці. Як раз 
ча ты ры га ды на зад Ма рыя 
Ба бу ле віч ар га ні за ва ла ў БДК 
ма стац кую май стэр ню «Аte-
lier», у якой ста лі зай мац ца 
ма ста цтвам да рос лыя асо бы. 
Ня даў на Бель скі дом куль ту-
ры, бур га містр і Ра да го ра да 
Бельск-Пад ляш скі вы да лі пры-
го жы аль бом «Бельск-Пад ляш-
скі ў жы ва пі се», у якім змеш-
ча ны рэп ра дук цыі ма стац кіх 
прац, перш за ўсё жы ва пі су, 
які ад люст роў вае ар хі тэк ту ру 
Бель ска-Пад ляш ска га. Аў та ра-
мі змеш ча ных там ра бот з’яў-
ля ец ца 12 чле наў май стэр ні 
«Аte lier». Пра мо цыя аль бо ма 
ад бы ла ся 10 лю та га ў БДК 
з удзе лам ма ста коў, пра цы 
якіх мож на ўба чыць у вы дан ні. 
Бур га містр Бель ска Ярас лаў 
Ба роў скі на зваў бель скіх ма-
ста коў та ле на ві ты мі людзь мі, 
ураж лі вы мі на ак ру жа ю чае іх 
ася род дзе, а ды рэк тар БДК 
Мал га жа та Біль-Яру зель ская 
ска за ла, што но ва вы да дзе ны 
аль бом бу дзе доб рай пра мо-
цы яй го ра да і до ма куль ту ры, 
а так са ма пах ва лі ла ма ста коў 
за вы ка нан не ці ка вых прац 
з бель скай ар хі тэк ту рай.

— На шмат лі касць ін с пі ра цыі ў аль бо ме 
«БельскПад ляш скі ў жы ва пі се» пе рак ла
да ец ца куль тур нае і гі ста рыч нае ба гац це 
на ша га го ра да. У аль бо ме ўба чым твор чы 
плён ма ста коў, чле наў май стэр ні «Аte lier», 
— ска за ла кі раў нік ма стац кай аду ка цыі 
БДК Ма рыя Ба бу ле віч. Ма стац кая май
стэр ня «Аte lier» рас па ча ла дзей насць 
у Бель скім до ме куль ту ры 13 лю та га 2013 
го да. На ле жаць да яе да рос лыя асо бы, 
якіх аб’ яд ноў вае лю боў да ма ста цтва. 
Чле ны май стэр ні ву чы лі ся ма ля ван ню, 
ры са ван ню і ін шым ма стац кім тэх ні кам 
пад наг ля дам бель ска га ма ста ка Ма рыі 
Ба бу ле віч. Бяль ш ча не, якія пад ста вам 
ма ста цтва на ву чы лі ся ў ма стац кіх шко
лах, у май стэр ні раз гор т ва лі свой та лент. 
БДК ар га ні за ваў для чле наў май стэр ні 
ма стац кія пле нэ ры ў Бель скуПад ляш скім 
і Спіч ках, пер са наль ныя і ка лек тыў ныя вы
ста вы. Пад час за нят каў у май стэр ні «Аte
lier» яе ўдзель ні кі вы кон ва лі на цюр морт, 
ма ля ва лі кра я ві ды і ра бі лі пра цы па ін шых 
тэ мах. У рам ках дзей нас ці май стэр ні бы лі 
ар га ні за ва ны май старкла сы ма ля ван ня, 
між ін шым, на шкле, вы кон ван ня ба тыку 
і ма на ты піі. Удзель ні кі гру пы «Аte lier» 
асаб лі ва ста ра лі ся за ха ваць на ма стац кіх 
ра бо тах даў нюю ар хі тэк ту ру Бель скаПад
ляш ска га і перш за ўсё гэ тыя пра цы бы лі 
сфа таг ра фа ва ны і змеш ча ны ў но ва вы
да дзе ным аль бо ме «БельскПад ляш скі 
ў жы ва пі се». Пад час спат кан ня ўсім аў та
рам ма стац кіх прац, змеш ча ных у аль бо
ме, атрымалі но ва вы да дзе нае вы дан не. 
За тым пе рад пуб лі кай вы сту піў з пес ня мі 
Ар тур Ляш чын скі. Саб ра ным ама та рам 
ма ста цтва ў кан цы су стрэ чы так са ма 
раз да ва лі ся аль бо мы. За ка вай або гар
ба тай мож на бы ло яш чэ па гля дзець пра
цы бель скіх ма ста коў і па га ва рыць з іх 
аў та ра мі. У аль бо ме і на вы ста ве мож на 
бы ло ўба чыць ста ра даў нюю і су час ную 
ар хі тэк ту ру Бель ска — цэр к вы, кас цё лы, 
ра ту шу, кар ч му, драў ля нае жыл лё вае бу
даў ні цтва, бу ды нак га рад ской уста но вы, 
му ра ва нае пас лу го вае бу даў ні цтва, ці 

бель скае га ра дзіш ча з вель мі да лё ка га 
мі ну ла га ва ўяў лен ні бель ска га ма ста ка 
Пёт ра Каз лоў ска га.

— Ідэ яй дзей нас ці ма стац кай май стэр
ні «Аte lier» з’яў ля ец ца да па мо га для бель
скіх твор цаў і ін тэг ра цыя ама та раў ма ста
цтва. Мы ства ра ем умо вы для раз віц ця 
та лен таў у бяль ш чан і іх твор чай пра цы. 
Яны ў на шым до ме куль ту ры ўда ска наль
ва юць свой вар ш тат пра цы і аб мень ва юц
ца во пы там. На ша май стэр ня цэ лы час ад
к ры тая на но вых твор цаў, — па ве дам ляе 
кі раў нік Ма рыя Ба бу ле віч, якая не толь кі 
вя дзе май стэр ню «Аte lier», але са ма пры
го жа ма люе і ства рае ці ка выя ма стац кія 
пра цы ін шы мі тэх ні ка мі.

Ма рыя Ба бу ле віч — вы пуск ні ца Ма
стац ка га лі цэя ў Суп рас лі і ха ця пас ля 
пра цяг ва ла аду ка цыю ў вы шэй шай на ву
чаль най уста но ве з пе да га гіч ным ухі лам, 
то не па кі да ла вы кон ваць ма стац кія пра
цы, якія па каз ва лі ся на пер са наль ных 
і ка лек тыў ных вы ста вах у БДК і ін шых 
вы ста вач ных за лах. Ма стач ка мя ша най 
тэх ні кай вы ка на ла ці ка выя пра цы з вы я ва
мі ўсіх бель скіх пры хад скіх цэр к ваў, якія 
змеш ча ны ў аль бо ме. Ся род удзель ні каў 
май стэр ні «Аte lier» ёсць ін шыя вы пуск ні кі 
ма стац кіх школ, а так са ма вы пуск ні кі Іка
на піс най шко лы ў Бель скуПад ляш скім. 
Ан на Ку зы ка і Ро берт Кос там не толь кі 
на ву чы лі ся пі саць іко ны, але і на ву чы лі ся 
цяр п лі ва пра ца ваць з фар ба мі і пэн дз ля мі 
ў ру ках і гэ тыя са лід ныя пад ста вы да па
ма га юць ім так са ма ры са ваць, вы кон ваць 
жы ва піс і пра цы ў ін шых тэх ні ках.

— Я тут зай ма ю ся з 2013 го да і ў тым 
ча се за кон чы ла ву чо бу ў Іка на піс най шко
ле ў Бель ску, во пыт ад якой ма гу вы ка
ры стаць вы кон ва ю чы ма стац кія ра бо ты. 
Ма ля ван нем я зай ма ю ся з дзя цін ства. 
Ця пер з’я ві ла ся тут маг чы масць ву чыц ца 
вы кон ваць ма стац кія пра цы ін шы мі тэх ні
ка мі і прыг ля нуц ца пра цы ін шых чле наў 
на шай май стэр ні, — га ва ры ла Ан на Ку зы
ка, ура джэн ка Но ва га Бе ра зо ва, якая на 
ХVІІ Аг ля дзе неп ра фе сій на га ма ста цтва 
Гай наў скай зям лі за ня ла дру гое мес ца.

Май стэр ня «Аte lier» на ла дзі ла су пра
цоў ні цтва з ма ста ка мі з Коб рын ска га 
па ла ца куль ту ры і ў пла нах на ме ча на ар
га ні за ваць су поль ны бель скакоб рын скі 
ма стац кі пле нэр.

— Я ву чыў ся 6 га доў і зай маў ся ў Іка
на піс най шко ле ў Бель ску і ат ры маў там 
вель мі са лід ныя пад ста вы не толь кі пі сан
ня ікон, але і вы кон ван ня ма стац кіх прац, 
чым за раз ка ры ста ю ся, ма лю ю чы і ры су
ю чы ў рам ках дзей нас ці май стэр ні «Аte
lier», — за я віў бяль ш ча нін Ро берт Кос, 
які вы ка наў, між ін шым, алей ную кар ці ну 
Мі хай лаў скай цар к вы ў Бель ску.

Інакш вы я ву гэ тай цар к вы прад ста віў 
у па стэ лі Пётр Каз лоў скі, ужо вя до мы 
бель скі ма стак, які, ка ры ста ю чы ся роз ны
мі тэх ні ка мі, па каз вае ў аль бо ме Ус пен
скую цар к ву ў Бель ску, ка та ліц кія кас цё лы 
і даў нюю свец кую ар хі тэк ту ру Бель ска.

— Я мно га ма ля ваў даў нюю ар хі тэк ту
ру Бель ска і мно га здым каў ма іх ак ва рэль
ных, па стэль ных, ак ры ла вых, алей ных і ін
шых прац змеш ча на ў аль бо ме. Мая ма ра 
— вы ка наць ма ке ты Бель ска з роз ных 
пе ры я даў яго гі сто рыі. Я на пад ста ве гі
ста рыч ных ін фар ма цый і сва іх уяў лен няў 
зра біў ма кет Лы сай гор кі ў Бель ску з ХV 
ста год дзя і яе фа таг ра фія зна хо дзіц ца 
ў аль бо ме. Я ма люю і ры сую з ча соў, ка лі 
яш чэ ў ся мі дзя ся тых га дах стаў вуч нем 
бель скай «трой кі», дзе ма ста цтву ву чы лі 
мя не роз ныя на стаў ні кі, а і мае баць кі 
так са ма здоль ныя ма ста кі. Больш пра фе
сій на ву чыў ся я ма ста цтву ў Ма стац кім 
лі цэі ў За мас ці, а пас ля са ма стой на раз
гор т ваў свой та лент. Ня даў на ад наў ляў 
я даў нія над ма гіль ныя пом ні кі на ста рым 
мо гіль ні ку ў Бель ску, а ў май стэр ні «Аte
lier» па зна ёміў ся з та ле на ві ты мі людзь мі, 
што для мя не ёсць важ ным. Ра ды я, што 
вый шаў ці ка вы аль бом з жы ва пі сам і ра
бо та мі вы ка на ны мі ін шы мі тэх ні ка мі (туш
шу, ву га лем, у па стэ лі, ма на ты піі — А.М.), 
бо па каз вае ён пры го жасць Бель ска, 
— ска заў Пётр Каз лоў скі.

15 лю та га ў Бель скім до ме куль ту ры ад
бу дзец ца ад к рыц цё вы ста вы са ты рыч на га 
ры сун ку Та ма ша Ка жа нец ка га, так са ма 
чле на май стэр ні «Аte lier». Яго са ты рыч ныя 
ры сун кі па каз ва лі ся, між ін шым, на вы
ста вах і дру ка ва лі ся ў мяс цо вых га зе тах. 
Яго пра цы — ра ту ша на ба тыку і кар ч ма 
на алей най кар ці не так са ма апы ну лі ся 
ў но ва вы да дзе ным аль бо ме, по бач ра бот 
Мар ці на Крыш пі ню ка, які ад ня даў на на ле
жыць да май стэр ні. Ле там у Бель скім до ме 
куль ту ры ма юць прэ зен та вац ца пар т рэ ты 
аў тар ства Мар ці на Крыш пі ню ка, у яко га 
вя лі кі ма стац кі та лент. Хо ча ён па ка заць 
на эк с па зі цыі пар т рэ ты бяль ш чан і ін шых 
жы ха роў Пад ляш ша. Пар т рэ ты так са ма 
ўда ла вы кон вае Пётр Каз лоў скі.

— У каст рыч ні ку гэ та га го да ў БДК мае 
быць ад к ры та вы ста ва ма іх прац «З па
лёў і ага ро даў», на якой мож на бу дзе 
ўба чыць мае ра бо ты з квет ка мі і ін шы мі 
рас лі на мі, — за я ві ла бель ская ма стач ка 
і ад го да кі раў нік ма стац кай аду ка цыі БДК 
Ма рыя Ба бу ле віч, якая рых ту ец ца так са
ма да свят ка ван ня юбі лею. У ма стац кай 
май стэр ні «Ko lo ryt», якая па спя хо ва дзей
ні чае ў БДК з1987 го да і во сен ню бу дзе 
ад зна чаць 30год дзе свай го іс на ван ня, 
зай ма юц ца вуч ні ва ўзрос це ад 12 да 18 
га доў. Ву чац ца яны ма ля ваць, ры са ваць, 

вы кон ваць гра фі ку, ба тык. Зна ё мяц ца 
так са ма з ін шы мі ма стац кі мі тэх ні ка мі. 
У до ме куль ту ры ўда ла дзей ні чае так са ма 
ма стац кая май стэр ня «Col la ge», у якой 
зай ма юц ца дзет кі ва ўзрос це да 12 га доў 
і яны ву чац ца перш за ўсё пад ста вам ма
ля ван ня і ры са ван ня. Больш чым па ло ву 
го да вуч ні з гэ тых май стэр няў зай ма юц ца 
з но вым пра цаў ні ком БДК і за ад но ма
стац кім ін ст рук та рам Шы ма нам Ам б ра
жэ ві чам, ра бо ты яко га так са ма ўвай ш лі 
ў са стаў аль бо ма. Ма ла дыя твор цы з ма
стац кай май стэр ні «Col la ge» і перш за 
ўсё з ма стац кай май стэр ні «Ko lo ryt» шмат
к рат на пры ма лі ўдзел у ва я вод скіх, агуль
на поль скіх і між на род ных кон кур сах, зда
бы ва ю чы там уз на га ро ды і вы лу чэн ні. За 
асаб лі выя пос пе хі ў га лі не ма ста цтва сер
ты фі кат «Пад ляш скія та лен ты» мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства ат ры ма лі Мал га
жа та Шэў чу вя нец, Юлія Скеп ка, Хры сты
ян Вес нюк і На тал ля Шварц. У ма стац кай 
май стэр ні «Ko lo ryt» зай ма ец ца мно га вуч
няў бель скай «трой кі», між ін шым Са ра 
Паў лоў ская, ці Аляк сан д ра Зін ке віч, якую 
спат каў я ра ней у Бе ла сто ку на свят ка
ван ні юбі лею 60год дзя на ша га тыд нё ві ка 
«Ні ва», як ка рэс пан дэн т ку «Зор кі».

— У БДК я зай ма ю ся ў май стэр ні 
«Ko lo ryt», дзе ву чу ся роз ным ма стац кім 
тэх ні кам, і ў тэ ат раль ным ка лек ты ве «Ан т
ракт», дзе, між ін шым, мы ву чым ся па каз
ваць на шы аб ра ды. Я ву чу ся дэк ла ма ваць 
пабе ла ру ску, — га ва ры ла Аляк сан д ра 
Зін ке віч, якая з Са рай Паў лоў скай і ін
шы мі сяб роў ка мі прый шлі да па маг чы 
ар га ні за ваць ма стац кае ме ра пры ем ства. 
— Тут ці ка вая су стрэ ча. Нам па да ба ец ца 
аль бом з ар хі тэк ту рай Бель ска.

— Ся род дзе так і мо ла дзі, якія зай ма
юц ца ў на шых ма стац кіх май стэр нях, 
най больш вуч няў Ком п лек су школ з да
дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Бель скуПад ляш скім, якія ча ста пра даў
жа юць ву чо бу ў Агуль на а ду ка цый ным лі
цэі з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня. На пры
клад, На тал ля Шварц зай ма ец ца ў нас 
з пер шых кла саў па чат ко вай шко лы, 
ста ла сты пен ды ят кай мар шал ка Пад ляш
ска га ва я вод ства і, бу ду чы за раз бел гім
на зіст кай, пра даў жае зай мац ца ў на шай 
ма стац кай май стэр ні. Вы пуск ні кі на шых 
ма стац кіх май стэр няў пра даў жа юць ву чо
бу ў вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах 
на нап рам ках ар хі тэк ту ры, вы кон ван ня 
ўзо раў, ці на спе цы яль нас ці сцэ наг ра фіі, 
— ска за ла кі раў нік ма стац кай аду ка цыі 
БДК Ма рыя Ба бу ле віч, якая ў кан цы су
стрэ чы зап ра па на ва ла бель скім ма ста
кам з май стэр ні «Аte lier» зра біць су поль
ны зды мак.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Бельск-Пад ляш скі ў жы ва пі се

n Бель скія ма ста кі з май стэр ні «Аte lier» ра зам з ды рэк тар БДК Мал га жа тай Біль-Яру зель скай, кі раў ні ком ма стац кай аду ка цыі БДК Ма ры яй Ба бу ле віч, ма стац кім ін ст рук та рам Шы ма нам 
Ам б ра жэ ві чам і Ар ту рам Ляш чын скім
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 08-17

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 5 сакавіка 2017 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 5-17: прас (że laz ko). 
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Ан на Кен дысь, На тал ля Гай дук, Мат вей 

Зы скоў скі з КШ № 1 у Гай наў цы, Мая Та-
па лян ская, Мар та Пет ру чук, Аліў ка По рац 

з Нар вы. Він шу ем!

Не ска жу, што і не лю бяць,
Ды ску буць мя не ўсе,
Без ві ны што дзён на чу бяць,
Я тан чэю пак ры се.
Я ні ко лі не злу ю ся.
Бо цу доў ны маю дар.
Ад гай дай це, як за ву ся?
А за ву ся...
К....... (У. Мац ве ен ка)

Зі мо вы сад
Зас не жа ны, маў к лі вы,
Наш сад не спіць, а ма рыць
Пра ру ча ёк ім к лі вы
І ў не бе пту шак хма ры.
Пра ці хі гром над ву лі цай
І звон кія сук вец ці,
Пра тое як ча сту юц ца
Ан то наў ка мі дзе ці.

Іван Му ра вей ка

У со неч ныя лю таў скія дні ве се ла шча бе чуць ве раб’і і сі ні цы. Яны нак лі-
ка юць ра дасць і спа дзя ван ні, што неў за ба ве за ві тае вяс на. Звя ры і птуш кі 
пер шыя ад чу ва юць на ды ход вяс ны. У ле се ажыў ля юц ца зай цы, яны на ладж-
ва юць сап раў д ныя спа бор ні цтвы, ла дзяць між са бой гон кі і ско кі. У лю тым 
па чы на юц ца лі сі ныя вя сел лі, лі скі шу ка юць па ры, сва во ляць з са бой, гу ля-
юць у па ды хо ды. Так са ма ў ва вё рак шлюб ны пе ры яд (ok res go do wy), і той 
хто пой дзе іх па на зі раць у парк, ат ры мае вя лі кую аса ло ду. Ва вёр кі спрыт на 
пра скок ва юць з дрэ ва на дрэ ва, га ня юц ца па сне зе, сва во ляць як дзе ці.

Так са ма пра чы на ец ца жыц цё ў ва да ё мах. Праў да, спяць яш чэ за ры тыя 
ў ба лот ным глеі ка ра сі, кар пы і лі ні, ад нак та кія ры бы як ляш чы, плот кі, аку-
ні не спяць. Асаб лі ва доб ра ад чу вае ся бе пад іль дом мян туз. Ён вы хо дзіць 
з-пад кар чоў, дзе пра вёў ле та і на кі роў ва ец ца на не раст. Ужо ў сту дзе ні мен-
ту зы ад к ла лі ік рын кі, з якіх на ро дзяц ца ма лень кія мен ту зы.

Але най боль шым цу дам у пры ро дзе з’яў ля юц ца на ро дзі ны медз ве дзя нят. 
Яны пры хо дзяць на свет на столь кі ма лень кі мі, што аж но не ве рыц ца. Мядз-
ве джая ма ма на ра джае два-тры звяр кі, а кож ны з іх ва жыць толь кі 500 грам. 
Праў да, у апош няе ста год дзе мядз ве дзі звя лі ся з Бе ла веж скай пуш чы, але 
ў на ро дзе ўсё яш чэ апа вя да юць пра іх каз кі і бы лі.

Мядз ведзь ва ўяў лен ні бе ла ру саў, такса ма як у сён няш няй гу цуль скай каз-
цы, ча ста да па ма гаў ча ла ве ку. Уза мен на шы прод кі вель мі ас ця рож на і так тоў-
на ста ві лі ся да гэ та зве ра, а ў пе ры яд на ра джэн ня медз ве дзя нят лю дзі аб мі на лі 
бяр ло гу шы ро кім кру гам, каб не на ру шыць спа кою ка са ла пай ся мей кі.

(зор) 

Аз до бай і вя лі кай ра дас цю для со цень гле да-
чоў Цэн т раль на га аг ля ду Агуль на поль ска га кон-
кур су «Бе ла ру ская пес ня-2017» у Бе ла сто ку 
бы ло вы ступ лен не Бе ла ру ска га дзі ця ча га ан сам-
б ля тан ца «Пад ляш скі вя нок». Дзей ні чае ёй пад 
апе кай згур та ван ня баць коў дзя цей, якія вы ву ча-
юць бе ла ру скую мо ву пры Па чат ко вай шко ле 
№ 4 у Бе ла сто ку ды спа да ры ні Ак са ны Прус. 
Хлоп чы кі і дзяў чат кі, боль шыя і зу сім ма лень кія, 
у пры го жых бе ла ру скіх стро ях ды на міч на і з тэм-
пе ра мен там бе ла ру скі мі тан ца мі за па ла ні лі прэ-
стыж ную сцэ ну Фі лар мо ніі і вык лі ка лі га ра чую 
ава цыю ўсхва ля ва ных гле да чоў, уце ша ных ма ста-
цтвам і шчы рас цю ма ла дых тан цо раў.

(лук)

Вя нок 
на кан цэр це

Як звя ры 
вяс ны?

ад чу ва юць на ды ход
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Падвяла
Ната да хлопца звоніць:
– Прыдзі да мяне заўтра Лёня.
Стрэну цябе дарагога,
Не будзе дома нікога.

Лёня ў наступны вечар,
Хутка пабег на сустрэчу.
Мела рацыю Ната,
Пад замком была хата.

Рада
– Мама, сцвердзіў мой адзіны,
Што я цудоўная дзяўчына.
Толькі ў ім бачу прыгажосці,
Можа запросім яго ў госці?

– Мая ты дарагая доня,
Табе такая рада сёння:
Мы запрашаць яго не будзем,
Далей хай аб табе так судзіць.

    

Program

Rosada

Palec

Dym Pałac

Ławka
szkolna

Skała
Odwilż

Om

Sepia

Żaba

Dom

Praca

Jar

Ob

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сла 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 № 4-17:
Мат, са ро ка, круг, одум, ка ша, рост, торт, ара, та-

ра кан, кар т ка. Ру ка ві ца, сук, маг, рот, ар, ко рак, то, 
аст ра, кошт, ар, ра да, акт, так, смя та на.

Уз на га ро ды, аў та руч кі (cien ko pi sy), вый г ра лі Аліў ка 
По рац, Мая Та па лян ская з Нар вы, Зу зан на Міш чук, 
Якуб Авяр чук з Арэш ка ва, Маг да Люн да, Мат вей 
Зы скоў скі з КШ № 1 у Гай наў цы, Вік то рыя Гаць з КШ 
з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Міхал Полікатус, 
Іаанна Адамюк з Новага Корніна. Він шу ем!

Палац закаханых у палескім косаве
Гэ ты па лац бе ла ру сы ўспры-

ма юць як сім вал шчы ра га 
ка хан ня. Ка лі ў на ва кол лі ад-
бы ва ец ца вя сел ле, ма ла дая 
па ра, пас ля вян ца, аба вяз ко-
ва ад п раў ля ец ца да па ла ца. 
Ма ла дыя абы хо дзяць кру гом 
аг ром ні сты па лац і ўскла да-
юць да яго квет кі. Ве раць, 
што гэ ты жэст да па мо жа 
за ха ваць праз усё жыц цё лю-
боў у сям’і.

Мо ва пра па лац Пус лоў-
скіх у па ле скім Ко са ве. Ты-

дзень ра ней, ка лі мы пі са лі пра ся-
дзі бу Та дэ ву ша Кас цюш кі ў Ме ра-
чоў ш чы не, на гра вю ры На па ле о на 
Ор ды па лац апы нуў ся ў фо не ся дзі-
бы на род на га ге роя. Не вы пад ко ва, 
па лац Пус лоў скіх быў збу да ва ны 
ў 1830-я га ды, лі та раль на сот ні мет-
раў ад ся дзі бы Кас цюш каў. У та кі 
спо саб гас па да ры па ла ца ха це лі 
вы ка заць па ва гу да подз ві гаў Кас-
цюш кі ды ўша на ваць яго па мяць. 
Бу ды нак зап ра ек та ва ны на пры ём 

зна ка мі тых лю дзей са све ту. У ім 
бы ло больш за сто па ко яў і ўсе яны 
бы лі роз ныя. На пры клад, у Бе лай 
за ле ад бы ва лі ся ба ля ван ні, а ў Чор-
най гу ля лі ў кар ты. Ад нак са май не-
звы чай най за лай лі чы лі па мяш кан не 
з праз ры стай пад ло гай, пад якой 
быў аг ром ні сты ак ва ры ум з эк за-
тыч най ры бай і рас лі на мі.

Па лац Пус лоў скіх быў пад па ле-
ны пар ты за на мі ў 1943 го дзе, 

ні бы та за тое, што ў ім раз мяш чаў-
ся ня мец кі шпі таль. Бу ды нак, як 

свед чаць ві да воч цы, га рэў аж-
но 10 дзён.

Але ня гле дзя чы на гэ та, ён 
аца леў. Та ды, каб за кон-

чыць ры ту ал зніш чэн ня, ула-
ды пра па на ва лі ся ля нам ра заб-
раць бу ды нак на цэг лу. Але 
спра ва не пай ш ла так про ста, 
як ду ма лі. Са лід ная кан ст рук-
цыя і вы ка нан не не пад да лі ся 
му жыц кай ся ке ры і ло му. Не 
спра ца ва лі буль до зе ры і ды на-
міт. Па лац, хоць траў ле ны аг-

нём і ся ке рай, пе рат ры ваў па наш 
дзень. Бу ды нак ні ко лі не згу біў сва-
ёй па э тыч най аў ры. На ват у ча сы 
са вец кай Бе ла ру сі тут спа ты ка лі ся 
за ка ха ныя па ры і ма ла да жо ны.

Сён ня ідзе ін тэн сіў ная ад бу до ва 
па ла ца. Рэ стаў ра та ры і ма ста кі 

ста вяць са бе за мэ ту вяр нуць пры-
го жасць і ве ліч гі ста рыч на га пом-
ні ка, які сва ёй да стой най фор май 
і аў рай люб ві быў да ні най па мя ці 
сла ву та му Та дэ ву шу Кас цюш ку.

(гак)

Гэ та зда ры ла ся на ад ной па ла ні-
не. Доў гі час нех та зак ра даў ся ў ка-
ша ру і за бі раў све жы сыр. Па сту хі, 
якія га та ва лі сыр, згод на ра шы лі:

— Так да лей быць не мо жа!
Вы ка па лі яны глы бо кую яму ля 

ка ша ры і нак ры лі яе зя лё ным гол-
лем сме рэ кі**.

Ноч чу прый шоў мядз ведзь крас ці 
сыр — ды гоп у яму! Сеў ён у кут ку 
і ду мае як вы ка ра скац ца са смяр-
тэль най паст кі. Аж тут кра дзец ца 
ча ла век з су сед няй па ла ні ны, так са-
ма па дар мо вы, смач ны сыр. Сту піў 
на гол ле і ба-бах, пра ва ліў ся ў яму. 
А ка лі ўба чыў мядз ве дзя, сэр ца 
за мер ла ад жа ху. Ён апус ціў ся на 
зям лю і ча кае, аж ка са ла пы яго 
ра зар ве. Але мядз ведзь ду маў пра 
сваё. Ён сха піў гу цу ла за груд зі, пад-
няў яго на но гі і пры ста віў да сцен-
кі. Пас ля ўска ра скаў ся ча ла ве ку на 
пле чы і вы ска чыў з ямы.

«Сла ва Бо гу, што не з’еў», — па-
ду маў ча ла век.

Тым ча сам мядз ведзь сха дзіў 
у лес, зла маў сме рэ ку і вяр нуў ся да 
ка ша ры. За су нуў ён дрэ ва ў яму і ча-
кае...

Мядзведжая паслуга*
(гуцульская казка)

Наш гу цул яш чэ больш спа ло хаў ся. Ён 
па ду маў, што мядз ведзь вяр нуў ся, каб яго 
кан чат ко ва пры кон чыць. Ды ўвесь ат ру пя-
неў аж жа ху. А мядз ведзь за мест ма ла ціць 
па кас цях і рэб рах, стаў мар мы таць, па каз-
ваць ла пай, каб гу цул сха піў за дрэ ва. Той 
урэш це ске міў — звер хо ча яму да па маг чы!

Ча ла век моц на ўча піў ся за ка нец ел кі 
і мядз дзедзь вы цяг нуў яго з ямы.

Пас ля гэ та га яны ра зыш лі ся кож ны 
ў свой бок, быц цам бы і не ба чы лі ся бе.

Пра што яны ду ма лі — адзін лес ве дае. 
Ад нак з той па ры ча ла век пе ра стаў дрэн на 
ду маць пра мядз ве дзя і ў знак па ша ны заў-
сё ды сы хо дзіў яму з да ро гі.

(пе ра клад з ук ра ін скай мо вы 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК) 

* Мядз ве джая пас лу га — на поль скай мо ве 
зва рот «мядз ве джая пас лу га» мае ін шае, ад-
моў нае зна чэн не, гэ та та кая да па мо га, якая 
хут чэй за ўсё не да па мо жа, а яш чэ больш паш-
ко дзіць. 

** Сме рэ ка — ел ка, якая рас це ў Кар па тах.

Ве ра ні ка КАР ДЗЮ КЕ ВІЧ
Гім на зія 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія
ў Бе ла сто ку

Ма мі на ру ка
Ма мі на ру ка 

пер шая дат к ну ла ся да мя не
Ма мі на ру ка тры ма ла мя не 

ка лі я па чы на ла ха дзіць
Ма мі на ру ка кар мі ла мя не
Ма мі на ру ка ту лі ла мя не
Ма мі на ру ка да па ма га ла мне
Ма мі на ру ка — ка ха ла мя не
Ма мі на ру ка — бу дзе 

апе ка вац ца сва і мі ўну ка мі
Та ды гэ та бу дзе 

ба бу лі на ру ка
Ма мі на ру ка — бу дзе 

тры маць мя не апош ні раз

вяс ны?
Ве ра ні ка КАР ДЗЮ КЕ ВІЧ

Las
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Сяргей
КІШЫЦКІ

І яны ства ра лі „Ні ву”

Дру гой асо бай, якой 
прый ш ло ся мне кры ху 
па шу каць, быў Сяр гей Кі-
шыц кі, вя до мы як ма стак, 
які афар м ляў „Ні ву” праз 
ня доў гі час на пе ра ло ме 
1950/1960-х гг. Ге ор гій 
Вал ка выц кі за шыф ра ваў 
яго пад іні цы я ла мі С. К. 
(Ві ры, Бе ла сток 1991, 
с. 57). Па куль С. Кі шыц кі 
па чаў пра ца ваць у „Ні ве”, 
гра фіч на афар м ля ла яе 
Лю ба Кра соў ская. Ву чы-
ла ся яна ў Бал га рыі, там 
вый ш ла за муж і ў 1959 г. 
ту ды з’е ха ла. Ёй на пад ме-
ну прый шоў С. Кі шыц кі. 
Г. Вал ка выц кі ў „Ві рах” 
за пі саў: „З ады хо дам Лю-
бы Кра соў скай уда ла кро-
іў гра фіч ны кас цюм «Ні-
вы»”. Яго да ку мен ты не 
за ха ва лі ся ад нак у ар хі ве 
„Ні вы”, та му зда быць ней-
кія звест кі пра яго не бы-
ло так про ста. У ар ты ку ле 
Іа ан ны Та маль скай пра 
бе ла ру скіх ма ста коў у кні-
зе „Bia ło ru si ni” (Вар ша ва 
2010) пра Сяр гея Кі шыц ка-
га на пі са на: „naj pew niej 
bia łos toc ki plas tyk, o któ-
rym nie wie le dziś wie my”.

год. Абя цаў ён вы со кае прыз нан не ў на
ро дзе, ды ў ад ну ця жар ную ма стац кім ура
джа ем вяс но вую ра ні цу стар шы ню аб’ яд
нан ня па ся лі лі ў ка зён ным до ме — і БМА 
ка ну ла ў Ле ту”, — пі саў Г. Вал ка выц кі. 
І ра зам з БМА знік Сяр гей Кі шыц кі.

Па сля дах праг ра мак паз ва ні ла я ў Му
зыч ны тэ атр у Гды ні. Там да ве да ла ся, 
што С. Кі шыц кі не пра цуе з 1994 г., ка лі 
28 лю та га вый шаў на пен сію. Су пра цоў

нік тэ ат ра, які мя не ін фар ма ваў пра С. 
Кі шыц ка га знаў яго, але не ве даў, дзе 
ён жы ве. Да ве да ла ся я так са ма, што ма
стак на ра дзіў ся 17 жніў ня 1931 г. у Ва лі
лахСтан цыі. Па ду ма ла, што гэ та доб ры 
след, але мае сяб ры Алесь Кар пюк і Да
ро та Суль жык ні чо га пра яго на баць каў
ш чы не не да ве да лі ся. „Бы лі тут Кі шыц кія, 
але за раз ужо ня ма”, — ка за лі.

Трэ ба бы ло мі ну лым ле там су стрэц ца 
з Га лі най Ма тэй чук у яе ха це ў Га рад ку, 
пе ра гар нуць яе кні гу ўспа мі наў і рас пы
таць пра асо бы на школь ным здым ку. 
Ад ным з сяб роў Г. Ма тэй чук ака заў ся С. 
Кі шыц кі. Г. Ма тэй чук вель мі хут ка знай ш
ла кан такт да ся стры ма ста ка, а праз яе 

да С. Кі шыц ка га. На Спа са я з яб лы ка мі 
за ві та ла ў Гды ню да ма ста ка, він шу ю чы 
яго з юбі ле ем.

С. Кі шыц кі ра ска заў пра сваю няп ро
стую да ро гу жыц ця, якая за вя ла яго з Ва
лі лаў у Гды ню. У 1938 г. па чаў ха дзіць 
у поль скую шко лу ў Га рад ку. Вель мі лю
біў ры са ваць з дзі ця чых га доў — у шко ле 
ры са ваў па пар тах. Пра даў жаў на ву ку 
пас ля вай ны ў 1944 г. у бе ла ру скай 

шко ле. З ім у кла се бы лі Ра і са Сян ке віч, 
Іо сіф Су лі ма, Га лі на Лук’ я нюк, Ве ра Кар
вель, Та ня Яроц кая, Га лі на Мя леш ка, 
Ба рыс Ге дзіч.

У 1954 г. па сту піў у Ма стац кі лі цэй у Бе
ла сто ку. У той час у Га рад ку но ваз бу
да ва ную цар к ву раз ма лёў ва лі вя до мыя 
ма ста кі з Кра ка ва — Ежы На ва сель скі 
і Адам Ста лё ныДаб жань скі. Та дыш ні ба
цюш ка Ула дзі мір Да раш ке віч, а бу ду чы 
міт ра па літ Ва сіль, па пра сіў іх каб за ня лі
ся асі ра це лым та ле на ві тым хлап чу ком. 
У 1947 г. па мер ла яго ма ці, а баць ка ажа
ніў ся дру гі раз. Ма чы ха не бы ла доб рай 
для С. Кі шыц ка га. Кра каў скія ма ста кі 
вы ра шы лі та ле на ві та га хлоп ца заб раць 

з са бой. У Кра ка ве ву чыў ся ў ма стац кім 
лі цэі — быў у ад ным кла се з Ра ма нам 
Па лян скім. Жыў або ў Е. На ва сель ска га, 
або ў А. Ста лё ныДаб жань ска га. Стаў 
чле нам іх сем’ яў. Яны бы лі яго доб ры мі 
дзядзь ка мі — так іх на зы ваў. Ад нак бы ло 
яму ня ём ка, што жы ве ў та кіх мэт раў да
рам. Пас ля лі цэя за кон чыў яш чэ двух га
до вае сту ды юм сцэ наг ра фіі.

У 1959 г. С. Кі шыц кі пры е хаў у Бе ла сток 
і з 1 каст рыч ні ка па чаў пра цу ў „Ні ве”. 
Ма шы ніст кай пра ца ва ла та ды Кры ся 
Баг да но віч з Ва лі лаў і яна на мо ві ла С. 
Кі шыц ка га на пра цу ў „Ні ве”. Пра ца ваў 
да мая 1962 г. Пас ля ады хо ду з „Ні вы” 
пра ца ваў у Пад ляш скім му зеі, а паз ней 
у мяс ной пра мыс ло вас ці.

У 1964 г. пры е хаў у Гды ню ў по шу ках пра
цы. Бы ло цяж ка пра пі сац ца. За гро шы 
пра пі са ла яго да ся бе ней кая ка шуб ка. 
Пра ца ваў у гдынь скім пор це. З 1969 г. ат
ры маў пра цу ў Му зыч ным тэ ат ры — стаў 
кі раў ні ком ма стац кай май стэр ні. Пра ек
та ваў і вы кон ваў сцэ ніч нае афар м лен не 
для шмат лі кіх спек так ляў, так са ма для 
Бал тыц кай опе ры і Га рад ско га тэ ат ра 
ў Гды ні. Жыў у па мяш кан ні пры тэ ат ры. 
У 1984 г. ды рэк тар Му зыч на га тэ ат ра 

Ежы Гру за да мог ся ква тэр 
для сва іх ак цё раў і су пра
цоў ні каў у бло ку на Кар ві
нах. 4 сту дзе ня 1989 г. С. 
Кі шыц кі ат ры маў Ся рэб ра
ны крыж за слу гі за сцэ наг
ра фіч ныя пра цы.

Пас ля доў гіх га доў, якія 
прай ш лі ад пра цы ў «Ні
ве», доб ры мі сло ва мі 
ўспа мі нае яе су пра цоў ні
каў: Ге ор гія Вал ка выц ка
га, Мі ха ся Хмя леў ска га, 
Ма цея Ка на пац ка га, Ве ру 
Вал ка выц кую і Яні ну Чар
ня ке віч — усе та ды бы лі 
ма ла ды мі і неш та ха це ла
ся ра біць. Але ча сы бы лі 
не над та ці ка выя, БГКТ 
не бы ло сап раў д най бе
ла ру скай ар га ні за цы яй, 
а і ў «Ні ве» бы лі асо бы не 
над та доб ра зыч лі выя, якія 
ра бі лі яму роз ныя прык
рас ці, як Ва сіль Бар ш чэў
скі ці Сак рат Яно віч.

Сяр гей Кі шыц кі, пра жыў шы больш чым 
50 га доў у Гды ні, не здра дзіў сва ёй Баць
каў ш чы не, ту жыць па ёй і ду мае пра 
пе ра езд у Бе ла сток да ся стры; не за быў 
свае род най мо вы, а, бу ду чы ма ла дзей
шым, на вед ваў гдань скую пра ва слаў ную 
цар к ву. Апош нім ча сам, зга ва рыў шы ся 
пра па дзеі 1946 г. на Бе ла сточ чы не, 
ра ска заў пра лёс баць ка вых бра та і сяс
цёр з Гур кі пад Крын ка мі, якіх акаў цы 
пры вя за лі на нач да дрэў, а на ступ на га 
дня па са дзі лі ў Са кол цы на цяг нік і ад п ра
ві лі ў са вец кі рай. І так доб ра скон чы ла
ся — тыя апы ну лі ся ў Ма гі лё ве.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ
(да клад быў пра чы та ны ў час юбі лею 

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

У ін тэр нэт ных рэ сур сах мож на знай с ці, 
што ча ла век з та кім імем і проз віш чам 
быў кі раў ні ком ма стац кай май стэр ні пры 
Му зыч ным тэ ат ры ў Гды ні. Яго проз віш ча 
мож на знай с ці ў тэ ат раль ных пра гра мах 
з 19701980х га доў. Усё гэ та не як здзіў
ля ла: няў жо гэ та тая са мая асо ба. Даў нія 
суп ра цоў ні кі „Ні вы” Ве ра Вал ка выц кая 
і Яні на Чар ня ке віч ус па мі на лі ма ла до га 
хлоп ца, які на сіў ся (ап ра наў ся) пама стац
ку. Ра зам з Яні най Чар ня ке віч ся дзеў у рэ
дак цый ным па коі і афар м ляў з ёю „Зор
ку”. З ус па мі наў Г. Вал ка выц ка га і з «Ні
вы» вя до ма, што ў каст рыч ні ку (з 4 па 22) 
1959 г. у Клу бе між на род най кні гі і дру ку 
ў Бе ла сто ку ад бы ла ся ма стац кая вы стаў
ка. Пла кат да яе ства рыў Сяр гей Кі шыц кі. 
Па ка за на на ёй бы ло 20 прац ма ла дых 
бе ла ру скіх ма ста коў: Ула дзі мі ра Кар пе ню
ка, Ар ка дзя Ні ка но ві ча, Аг лаі Ар ты се віч, 
Ге на дзя Бі бі лы, Аляк сан д ра Суш чэ ні, 
Яна Ані сэ ро ві ча, Мі ко лы Нес ця ро ві ча. На 
зак рыц ці вы стаў кі ма ста кі вы ра шы лі ства
рыць Бе ла ру скае ма стац кае аб’ яд нан не. 
„5 снеж ня за ду ма ажыц ця ві ла ся. БМА 
ўзна ча ліў іні цы я тыў ны С. К. (...) Уста ноў чы 
сход пры няў ба га ты план дзе ян ня на 1960 

n Сяргей Кішыцкі рыхтуе сцэнаграфію да мюзікла «Kolęda Nocka» 1980 г., Музычны тэатр у Гдыніn Сяргей Кішыцкі з супрацоўнікамі мастацкай майстэні Музычнага тэатра ў Гдыні — канец 1970-х гадоў
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У каз ках, так на род ных, 
як і аў тар скіх, зда ра юц ца 
ме за льян с ныя сю жэ ты. 
Вось, у бе ла ру скіх на род-
ных каз ках бы вае так, 
што най бяд ней шы му жыц-
кі сын у вы ні ку нез вы чай-
ных аб ста він ста но віц ца 
ка ра леў скім зя цем, а гэ та 
зна чыць, што ў бу ду чы ні 
ча кае яго ка ра леў ская ка-
ро на. Або бед нень кую сі-
рот ную па пя луш ку лёс уз-
во дзіць у зван не бу ду чай 
ка ра ле вы. Гэ так у каз ках-
ма рах. Але ж бы вае, што 
каз кі ста но вяц ца был лю, 
ка лі асо ба з ні жэй шых 
гра мад скіх сла ёў вы хо-
дзіць у най вы шэй шыя гра-
мад скія вяр хі.

Най с лаў ней шым су жон ствам у Ві зан
тый скай ім пе рыі бы лі ке сар Юсты ні ян 
і яго ная жон ка Фе а до ра. Апош няя вы
во дзі ла ся з гра мад скіх ні зоў, і, як сцвяр
джа юць не ка то рыя гі ста рыч ныя да вед кі, 
ме ла за са бою над та ні за выя па во дзі ны, 
ка лі іх ары ен ці рам не бы лі пат ра ба ван ні 
ду ха, але пат ра ба ван ні це ла. Ві кі пе дыя: 
„На чаль ный этап жиз ни бу ду щей им пе
рат ри цы и свя той не под т вер ж да ет ся 
и не оп ро вер га ет ся тек стом жи тий Фе
о до ры, в ко то рых крат ко ука зы ва ет ся 
— бы ла сна ча ла греш ни цей, но по том 
ра ска я лась”. Пра ві лі яны Ві зан ты яй 
у пер шай па ло ве VI ста год дзя...

Пра мі ну ла ты ся ча год дзе і ў мес цы Ві
зан тыі з’я ві ла ся но вая ім пе рыя, ту рэц кая. 
Яе ста лі ца, якая даў ней на зы ва ла ся Кан
стан ці но па лем, пры ня ла наз ву Стам бул, 
а пра ві цель стаў на зы вац ца сул та нам. 
У пер шай па ло ве ХVI ста год дзя пра віў 
там Су лей ман І Пыш ны, а яго най га лоў
най жон кай ста ла Рак са ла на, ве ра год на 
дач ка пра ва слаў на га свя та ра з ус хо ду 
Га ліч чы ны Ана ста сія Лі соў ская, якая тра
пі ла ў ту рэц кі па лон і па ла бі рын тах лё су 
ў сул тан скі га рэм. І там, па во дзя чы ся бе 
быц цам зя зюль ча ня, за ня ла га лоў нае 
мес ца; гэ та Гю рэм з хва лю ю ча га ня даў
на шмат лі кіх на шых гле да чоў тэ ле се ры я
ла „Wspa nia łe stu le cie”...

Вя до мая ўжо нам Рак са ла на вя ла 
пе ра пі ску з най больш „пад ляш скім” ка
ра лём Рэ чы Пас па лі тай — Жы гі мон там 
Аў гу стам. Жы гі монт жа Аў густ уг ня віў 
сва іх су час ні каў шлю бам з Бар ба рай Ра
дзі віл, асаб лі ва ж сваю ма ці — ка ра ле ву 
Бо ну. Бо ж не ажа ніў ся ён з ка ра леў скім 
па са гам з пры дат кам жан чы ны, толь кі 
з жан чы най, ха ця са знат на га, але не 
ка ра леў ска га ро ду, якая яму пап ро сту 
спа да ба ла ся. Ма быць та му, што бы ла са 
сціп лей ша га, кры ху менш га на ры ста га 
ро ду... І яе, так як і зга да ную ра ней Фе
а до ру, зай з д рос ні кі „аз до бі лі” ўся ля кі мі 
не га ты ва мі... Ста ніс лаў Ажа хоў скі, які 
жыў у той жа што і яна час, так пі саў пра 
яе: „Któż nie zna tej ko bie ty, uro dzo nej ha-
nieb nie, wy cho wy wa nej jesz cze ha nieb niej, 
wpraw nej we wszel kie go ro dza ju roz puś cie 
i tru ci ciel stwie. (...) Wa łę sa ją się tu i ów dzie 
licz ni lu dzie, któ rzy się ta rza li lu bież nie z tą 
Ta i dą. Se na tor, szlach cic, bo ga ty, bied ny, 
zna ny, niez na ny, na wet bra ci szek za kon ny, 
miesz cza nin, wieś niak, masz ta lerz, każ dy, 
ko go uwa ża no za wpraw ne go w up ra wia niu 
łaj dactw, u niej up ra wiał roz pus tę, na wet 
wbrew swej wo li.” [Ві кі пе дыя: Ta i da, Pre po-
dob na ja Ta is ja — ży ją ca w IV wie ku egip-
ska pe ni ten t ka i pus tel ni ca, świę ta Koś cio ła 
ka to lic kie go, pra wos ław ne go oraz or miań-
skie go. Św. Ta i da jest pat ron ką skru szo-
nych pros ty tu tek.] І, маг чы ма, тая ат рут ная 
ат мас фе ра і спры чы ні ла ся да заў час най 
смер ці ка ра ле вы Бар ба ры пас ля пя ці ме
ся цаў пас ля ей най ка ра на цыі...

Ка роль Жы гі монт Аў густ упа да баў са бе 
не толь кі сціп лей шую жон ку, але і сціп лей
шае мес ца пра жы ван ня. Маг чы ма, што 
і яму да ку ча лі ўся ля кія ама та ры ўла да рыць 
яго ным лё сам. Ха ця вы рас ён у ста ліч най 

Віль ні, ад нак з га да мі стаў ца ніць больш 
спа кой нае мес ца. Гэ тым мес цам ака заў ся 
Кны шын, ці хая мяс цо васць на шля ху між 
ста ліч ны мі Віль няй і Кра ка вам. Тут не бы ло 
пыш ных ха ро маў, быў за тое па ляў ні чы па
лац, з яко га ка роль лю біў ад п раў ляц ца на 
пры ро ду, на па ля ван ні.

З ча го пай ш ла наз ва Кны шын? „Słow-
nik gwar pol skich” Яна Кар ло ві ча па дае 
та кое тлу ма чэн не сло ва кныш: „ro dzaj 
buł ki z tłus toś cią i z ce bu lą pie czo ny, któ rą 
zno szą na ofi a rę do cer k wi”. І да лей пра 
кныш: „po po wicz, syn po pa, wzgar d li wie 
na zy wa się kny szem al bo cha pok ny szem”. 
І зда ец ца, што гэ тае апош няе тлу ма чэн
не за во дзіць у вы то кі наз вы мяс цо вас ці: 
тут быў уча стак ней ка га па по ві ча. Сён ня 
мо жа гэ та здац ца дзіў ным, але ка ліська
лісь у Кны шы не бы ла цар к ва, да та го ж, 
як мяр ку юць гі сто ры кі, не ад на, так як бы
лі цэр к вы ў не да лё кіх ад Кны шы на Ты ко
ці не ці Ба гу шэ ве. З кны шын скай цар к вой 
звя за на ад на ле ген да, якая і тлу ма чыць, 
ку ды тая цар к ва па дзе ла ся...

Цар к ва ста я ла на кны шын скім рын ку, 
а ва кол яе рас лі вы со кія дрэ вы, да якіх 
лю дзі пры вяз ва лі ко ней, ка лі пры яз джа лі 
на ба зар або ў цар к ву. Ад ной чы, у пры
цем кі, пры е хаў у Кны шын ней кі гас па дар 
і пры вяз ваў ка ня ка ля цар к вы. Ка лі гэ та 
ра біў, па чуў го лас, які за га даў яму ні ко лі 
больш не пры вяз ваць ка ня да дрэ ва. Му
жык пе ра ля каў ся і пас ля ўсім ра сказ ваў, 
што кны шын скую цар к ву апа на ва лі чэр ці 
і за ба ра ня юць пры вяз ваць ка ля яе зап

рэж кі. З та го ча су лю дзі 
пе ра ста лі не толь кі пры вяз
ваць ка ля цар к вы ко ней, 
але па сту по ва пе ра ста лі 
на вед ваць цар к ву...

Маг чы ма, што ў гэ тай 
ле ген дзе ёсць ней кая 
до ля праў ды. Ад нак за ня
пад цар коў на га жыц ця 
ў Кны шы не пры нес ла 
бе жан ства. Ка лі да яго 
ў Кны шын скім пры хо дзе 
бы ло — у кан цы ХІХ ста
год дзя — ча ты ры дзя сят кі 
вер ні каў, то пас ля і зу сім 
не ста ла. Апош няя кны
шын ская цар к ва, па бу да
ва ная ў 1850х га дах, бы ла 
зне се на ў 1920х га дах 
і ма тэ ры ял з яе меў быць 
вы ка ры ста ны для па бу до
вы цар коў кі на мо гіл ках 
у Ва сіль ка ве, ад нак ней кім 
чы нам той ма тэ ры ял рас це
ру шыў ся.

Пра ад ну кан фе сій ную 
кны шын скую па дзею 
згад вае пар тал sztetl.pl: 
„W ro ku 1904 zda rzył się 
w Kny szy nie wy pa dek przej-
ś cia na pra wos ła wie pew nej 
Ży dów ki z Gra je wa. Ob rzęd 
ten do ko na ny zos tał w kny-
szyń skiej cer k wi pra wos ław-
nej. Obu rzo na lud ność ży-

dow ska oto czy ła cer kiew, chcie li ją por wać. 
(...) Tłum zos tał roz p ro szo ny przez ro syj ską 
po lic ję, któ ra do roz ga nia nia tłu mów uży ła 
si ka wek stra żac kich...”.

Да вед нік „Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае” 
пра Кны шын: „Зас на ва ны ў па чат ку ХVI 
ста год дзя, як ся ло ў Бель скім ста ра стве 
кан ц ле рам ВКЛ, ста ра стам бель скім 
Мі ка ла ем Ра дзі ві лам, які па бу да ваў тут 
па ляў ні чы двор, у 1520 фун да ваў кас цёл. 
(...) Зза ба га тых па ляў ні чых угод дзяў 
Кны шын стаў улю бё най рэ зі дэн цы яй Жы
гі мон та Аў гу ста, які па бу да ваў тут драў ля
ны па лац, зак лаў вя лі кі парк і звя ры нец. 
18.10.1568 даў Кны шы ну маг дэ бур г скае 
пра ва. (...) У 1571 Жы гі монт Аў густ за сна
ваў у Кны шы не Пра аб ра жэн скую цар к ву 
(пас ля ўні яц кая). У 1579 За мой скі фун да
ваў му ра ва ны кас цёл (ас вя чо ны ў 1601) 
і шпі таль. У 165556 Кны шын раз бу ра ны 
шве да мі і прый шоў у за ня пад”.

Ка ра леў скі па лац у Кны шы не зна хо
дзіў ся між га рад скім рын кам і рэч кай 
Яск ран кай, па ця пе раш няй Бе ла стоц кай 
ву лі цы, якая з рын ку вы хо дзіць у паў д нё
вым на прам ку. Ад яго не за ста лі ся ні якія 
рэш т кі. Ёсць сла ба заз на ча ны ўзго рак, 
по бач яко га школь ны бу ды нак. На ве
ра год ным мес цы Жы гі мон та ва га зам ка 
за раз аб’ ё мі сты драў ля ны бу ды нак ха
рак тэр ны для яў рэй ска га драў ля на га бу
даў ні цтва на на шых зем лях...

„Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства 
Поль ска га”: „Kny szyn, mias to w pow. bia-
łos toc kim nad rze ką Jask rzan ką, o 1011 

wiorst od Pe ter s bur ga, o 99 od Grod na, 
o 25 w. od Bia łe go Sto ku od leg łe; 2790 
miesz kań ców. W licz bie lud noś ci 40 pra-
wosł., 857 ka tol., 83 ewang., 1797 izr., 13 
ma hom. Koś ciół ka to lic ki św. Ja na Ewan-
ge lis ty z mu ru w 1520 r. wznie sio ny przez 
ks. Mi ko ła ja Ra dzi wił ła, któ ry ...mias to to 
da ro wał kró lo wi Zyg mun to wi I. Syn je go 
Zyg munt Au gust, ja ko kró le wicz z upo do ba-
niem tu prze by wał, ma jąc wy bor ne knie je, 
ba wiąc się ło wa mi na żub ry i in ną gru bą 
zwie rzy nę; ja ko mi łoś nik wiel ki ko ni, ut rzy-
my wał w Kny szy nie stad ni nę do 3000 sztuk 
wy no szą cą. Prze by wa ła w nim i Bar ba ra, 
na ju ko chań sza z je go mał żo nek, po któ rej 
zgo nie wszys t kie po ko je ki rem wy bi te by ły, 
na znak wiel kiej ża ło by ow do wia łe go kró-
la... Os tat nie chwi le ży cia spę dził ten król 
w Kny szy nie, oto czo ny cza row ni ca mi i na-
łoż ni ca mi, z któ rych naj wię cej po do bał so-
bie w pięk nej Gi żan ce, co mu przy po mi na ła 
zmar łą Bar ba rę. Mni szech przy jej po mo cy, 
wraz z po moc ni ka mi swy mi, ok radł skar biec 
kró lew ski i tak opus to szył, że mar t we zwło ki 
kró la, zmar łe go w 52 ro ku ży cia, d.7 lip ca 
1572 r., nie by ło w co przyb rać”.

Гэ та не адзі ны пас ляс мя рот ны кло пат 
апош ня га Ягай ла ві ча. Ка роль Жы гі монт 
Аў густ па жа даў, каб яго нае сэр ца бы ло 
па ха ва на ме на ві та ў Кны шы не. Так і ста
ла ся: це ла бы ло ад п раў ле на ў Кра каў, 
а сэр ца ў спе цы яль ным сар ка фа гу за ста
ло ся ў кас цё ле. У час пе ра бу до вы кас цё
ла сар ка фаг быў вы не се ны на га рад скі 
ры нак, а пас ля 1830 го да быў пе ра не се
ны ў ін шае мес ца, з ча сам за бы тае і ця
пер не вя до мае...

За зра ба ва ныя ў Кны шы не ка ра леў
скія каш тоў нас ці сям’я Мніш хаў раз бу
да ва ла па лац у Ра дзы ніПад ляш скім. 
Маг чы ма так са ма, што част ка гэ тых каш
тоў нас цей пас лу жы ла для фі нан са ван ня 
па хо даў на ма скоў скі трон іх няй ся мей ні
цы Ма ры ны, жон кі Лжэ дзі міт рыя...

У лік бы лых кны шын скіх скар баў 
трэ ба пры лі чыць і сла ву тыя, за ка за ныя 
ў Флан д рыі шпа ле ры (ar ra sy). На о гул 
згад ва ец ца ў нас толь кі пра тыя шпа ле
ры, якія апы ну лі ся на Ва ве лі ў Кра ка ве, 
бо част ка з іх за ха ва ла ся. Па коль кі, 
ад нак, ка роль за ка заў іх уся го аж тры 
з па ло вай сот кі, а ў Кра каў тра пі ла менш 
трох сот, дык трэ ба мер ка ваць, што тыя 
ін шыя маг лі тра піць і ў Кны шын. Іх лёс, 
так як і ін шых кны шын скіх скар баў, пас
ля на шэс ця Мніш хаў — не вя до мы...

Кны шын у час свай го зор на га ча су 
быў да во лі буй ным го ра дам. У па чат ку 
ХVIІ ста год дзя дзей ні ча ла там звыш 
шас ці дзе ся ці кор ч маў, а паў ста год дзем 
ра ней, ка лі ту ды за віт ва ла ка ра леў ская 
сві та ма гут нас цю ка ля трох сот асоб, маг
ло іх быць яш чэ больш. Буй ным го ра дам 
быў Кны шын ча ты ры ста пяць дзя сят га
доў та му і ледзь не стаў ста лі цай ад ной 
з са мых ма гут ных та га час ных дзяр жаў. 
А за раз гэ та толь кі гмін ны цэнтр...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Го рад 
з ка ра леў скім ле та пі сам

n Тут мог быць зам ка вы дзя дзі нец



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 19.02.2017              № 0819.02.2017              № 08

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

А д з і н  з  з а с н а в а л ь н і к а ў  Б Х Д

Яна Пазьнякаhttp://in bel kult.by
130 га доў з дня нараджэння

Той, хто кры ху ве дае бе ла ру скую гі
сто рыю, мо жа рас па вес ці, што ка лісь ці, 
як ка за лі пры ка му ні стах, на за ры са вец
кай ула ды, іс на ва ла ў Бе ла ру сі пер шая 
на ву ко вадас лед чая ўста но ва — Ін сты тут 
бе ла ру скай куль ту ры, ска ро ча на — Ін
бел культ. Іс на ва ла тая ўста но ва з 1922 
па 1928 га ды і бы ла рэ ар га ні за ва на ў Бе
ла ру скую ака дэ мію на вук, якая пас ля шэ
ра гу пе рай ме на ван няў ця пер мае наз ву 
На цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла ру сі.

Зда ва ла ся, што ўлас на наз ва „Ін бел
культ” на заў ж ды за ста ла ся ў мі ну лым, 
як сім вал пер шай бе ла ру скай уста но вы, 
што ўзнік ла, дзя ку ю чы на цы я наль най па
лі ты цы баль ша ві коў. Ад нак су час ныя лу
ка шэн каў скія чы ноў ні кі, па ўсім ві даць, 
на столь кі не ці каў ныя і не пры хіль ныя да 
бе ла ру скай гі сто рыі, што не са ро мя чы ся 
мо гуць узяць ста рую наз вусім вал і пры
ля піць яе да ней ка га но ваў т ва рэн ня. Ме
на ві та гэ та ад бы ло ся з „Ін бел куль там”. 
З 2010 го да гэ тую наз ву, пры чым без 
асаб лі вых на тое пад стаў, но сіць Ін сты тут 
куль ту ры Бе ла ру сі. Без пад стаў — бо ка лі 
ска ра чаць сло вы па вод ле іх чар гі, то му сі
ла б ат ры мац ца „Ін куль т бел”, але ні як не 
„Ін бел культ”.

Сайт су час на га Ін бел куль та мес ціц ца 
па ад ра се ў ін тэр нэ це http://in bel kult.by. 
Вы гля дае ён хоць і сціп лень ка, але да во лі 
пры ваб на. На ім лёг кая і зра зу ме лая на ві
га цыя, ня ма муль ты ме дый ных аз даб лен
няў, але пры сут ні ча юць фо таз дым кі. На 
сай це дзве моў ныя вер сіі — ан г лій ская 
і бе ла ру ская. У апош няй, праў да, пры сут
ні ча юць і ру ска моў ныя тэк сты. Ства раль
ні кі сай та ча мусь ці га лоў най мо вай аб ра лі 
ан г лій скую, бо ме на ві та на яе вы во дзіць 
наб ра ны на кам п’ ю та ры ад рас.

Сайт ут рым лі вае не вя лі кую коль касць 
руб рык, але прак тыч на кож ная з іх змяш

чае не каль кі пад руб рык. Гэ та даз ва ляе 
праг ля даць вя лі кую коль касць сі стэ ма
ты за ва най ін фар ма цыі, якая да ты чыц ца 
ін сты ту та і яго дзей нас ці.

Зва жа ю чы на тое, што наз ва „Ін бел
культ” нап ра мую звя за ная з бе ла ру скай 
на ву кай, уз ні кае жа дан не па гля дзець, ці 
ад люст ра ва на гэ та на сай це той уста но
вы, што ця пер так на зы ва ец ца. Але за зір
нуў шы ў пад руб ры ку „Пра ін сты тут”, што 
мес ціц ца ў руб ры цы „Га лоў ная”, ні я кай 
ін фар ма цыі аб ко ліш нім Ін бел куль це там 
не зна хо дзіш. „Ін бел культ з’яў ля ец ца пра
ва пе ра ем ні кам уста но вы аду ка цыі «Бе ла
ру скі дзяр жаў ны ін сты тут праб лем куль ту
ры» (Бел ДІПК), які па чаў сваю дзей насць 
у 1991 го дзе”, — пі шуць ця пе раш нія знаў
цы куль ту ры, ані сло вам не ўзгад ва ю чы, 
з якой пры чы ны яны пава люн та рыс ц ку 
прыс во і лі са бе ко ліш нюю наз ву ця пе раш
няй Ака дэ міі на вук.

Згод на ста ту ту ін сты ту та, прад ме там 
яго дзей нас ці з’яў ля ец ца па вы шэн не ква
лі фі ка цыі і пад рых тоў ка кі ру ю чых ра бот
ні каў і спе цы я лі стаў у сфе ры куль ту ры, 
за бес пя чэн ня сі стэм на га, пла на мер на га 
і эфек тыў на га раз віц ця сфе ры куль ту ры 
кра і ны на ся рэд не тэр мі но вую і доў га тэр
мі но вую пер с пек ты вы.

Ста тут ін сты ту та выз на чае і та кую ці ка
вую, але не дзіў ную для Бе ла ру сі рэч, як 
пры зна чэн не рэк та ра. Ка лі звы чай на на 
да дзе ную па са ду рэк та ры абі ра юц ца, то 
ў ця пе раш нім Ін бел куль це пра цэ ду ра за
няц ця гэ тай па са ды зу сім ін шая. „Кі ра ван
не ўсёй дзей нас цю ін сты ту та ажыц цяў ляе 
рэк тар, які прыз на ча ец ца на па са ду мі ні
стэр ствам куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па ўзгад нен ню з мі ні стэр ствам аду ка цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь”, — га во рыц ца ў 35 
пун к це ста ту та гэ тай уста но вы аду ка цыі.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

На ра дзіў ся Ян Пазь няк 19 лю та га 1887 г. 
(па вод ле ін шых зве стак у 1895 ці 1897 го
дзе) у мя стэч ку Су бот ні кі Лід ска га па ве та 
(ця пер Івей скі ра ён). Па хо дзіў з ся лян скай 
сям’і бе ла ру саўка та лі коў: баць кі — Аляк
сандр і Ган на (з ро ду Туч коў скіх) Пазь ня кі. 
Дзед бе ла ру ска га гра мад скапа лі тыч на га 
дзе я ча Зя но на Пазь ня ка.

Ат ры маў агуль ную ся рэд нюю і му зыч
ную аду ка цыю. Ра на да лу чыў ся да бе ла
ру ска га ру ху. У 19091912 гг. браў удзел 
у пра цы бе ла ру скіх хрыс ці ян скаас вет ніц
кіх гур т коў. У 19131915 гг. ра зам з Ада мам 
Быч коў скім, Ба ляс ла вам Па чоп кам і Ан то
нам Ля віц кім (Яд ві гі ным Ш.) вы да ваў ві лен
скую га зе ту „Bie ła rus”. Слу жыў ар га ні стам 
у Ла ва рыш ках ка ля Віль ні, паз ней у кас цё
ле св. Яна ў Віль ні (19181920 гг.).

З 1917 г. ак тыў на ўдзель ні чаў у бе ла ру
скім хрыс ці ян скадэ ма кра тыч ным ру ху. 
З 1928 г. быў сак ра та ром Прэ зі ды у ма ЦК 
Бе ла ру скай хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі, 
з 1936 г. — стар шы нёй Прэ зі ды у ма Бе ла ру
ска га на род на га аб’ яд нан ня. Ар га ні зоў ваў 
на вёс цы бе ла ру скія ма стац кія ка лек ты вы, 
ру піў ся пра ад к рыц цё бе ла ру скіх школ. 
У 19281936 гг. рэ да га ваў га зе ту „Bie ła ru ska-
ja kry ni ca”. З па чат ку 1930х гг. — стар шы
ня ві лен ска га Бе ла ру ска га на цы я наль на га 
ка мі тэ та. Ар га ні за тар бе ла ру скіх ся лян скіх 
ма стац кіх ка лек ты ваў і ства раль нік бе ла ру
скіх вя ско вых школ. За рэ дак тар скапуб лі
цы стыч ную і па лі тыч ную дзей насць пе рас
ле да ваў ся поль скі мі ўла да мі Ві лен ш чы ны. 
На Яна Пазь ня ка бы ло за ве дзе на больш 
за 30 су до вых спраў. Не каль кі ме ся цаў пра
вёў у вяз ні цы, штра фа ваў ся. Нап ры кан цы 
1938 г. у су вя зі з зак рыц цём га зе ты „Bie ła ru-
ska ja kry ni ca”, рэ дак тар ча со пі са „Хрыс ці ян
ская дум ка”. Да па ма гаў вы да ваць гра мад скі 
ча со піс „Са ма по мач”.

Ян Пазь няк вы сту паў у дру ку з ар ты ку
ла мі, у якіх ка мен та ваў бя гу чыя па лі тыч ныя 
па дзеі, ана лі за ваў гра мад скую, рэ лі гій ную 
і куль тур ную сі ту а цыю бе ла ру скай мен шас
ці ў Поль ш чы, ак рэс лі ваў кі рун кі яе дзе ян няў 
для аба ро ны сва іх пра воў, раст лу мач ваў 
ідэ а ла гіч ныя ас но вы хрыс ці ян ска га дэ мак
ра тыз му. Ся род на пі са ных ім прац ёсць „Са
маў рад вя ско вых гмін”, вы да дзе ны ў Віль ні 
ў 1929 го дзе. Быў жа на ты, з жон кай Ма ры
яй Пазь няк меў шмат дзя цей. У Віль ні Ян ка 
Пазь няк жыў у ста рым до ме Ска ры на ва га 
фун да та ра бур га міст ра Яку ба Ба бі ча. Ме на
ві та ў гэ тым до ме жан да ры арыш та ва лі Ка
сту ся Ка лі ноў ска га, а паз ней там мес ці ла ся 
дру кар ня Мар ці на Кух ты, жыў у ім так са ма 
Ян ка Ку па ла.

Пас ля па чат ку Дру гой су свет най вай ны, 
у каст рыч ні ку 1939 г. Ян Пазь няк ра зам з Ан
то нам Луц ке ві чам, Ма ка рам Краў цо вым 
і ін шы мі бе ла ру скі мі дзе я ча мі быў арыш
та ва ны са вец кі мі аку па цый ны мі вой ска мі 
і вы ве зе ны з Віль ні. 22 кра са ві ка 1940 г. 
быў пе ра ве зе ны 226ым пал ком 15й бры
га ды вой скаў НКВД з Чэр ве ня ў Менск. 
Да лей шы лёс да клад на не вя до мы. Ад нак 
дас ле да ван нем Поль скара сей ска га цэн т
ра ды я ло гу і зго ды праз па раў нан не спі саў 
поль скіх гра ма дзян, знік лых на тэ ры то ры
ях, за ня тых СССР у 1939 го дзе, з кан вой
ны мі спі са мі вой скаў НКВД вы яў ле на, што 
Ян Пазь няк, ве ра год на, быў за бі ты НКВД 
па вод ле ра шэн ня Па літ бю ро ВКП (б) ад 
5 са ка ві ка 1940 г. Гэ та аз на чае, што Ян 
Пазь няк мог быць рас ст ра ля ны ў Ка ты ні 
ці ін шым мес цы ма са ва га рас ст рэ лу гра
ма дзян та га час най Поль ш чы і зна хо дзіц ца 
ў так зва ным „Бе ла ру скім ка тын скім спі се”. 
Мес цам яго смер ці з вя лі кай ве ра год нас цю 
з’яў ля ец ца Менск. Дак лад нае мес ца гі бе лі 
і па ха ван ня не вя до мыя.

У Бе ла ру сі Ян Пазь няк не ўша на ва ны ні як.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Яў ге нія Са мо цюк з Бе ла сто ка, слу хач
ка:

— З вя лі кай ра дас цю ча каю та кія аг ля
ды род най пес ні. Нель га пра пус ціць та
кое свя та бе ла ру скай ду шы. Тым больш 
пры ем на ўба чыць ма ла дых спе ва коў. 
І тан цо раў, як гэ тыя ма лень кія дзет кі 
з «Пад ляш ска га вян ка», што вы сту пі лі на 
сцэ не па між бло ка мі пе сень кон кур су, 
які пра цяг ваў ся пяць га дзін.

— Спя ва ем мы не зу сім «но вую» пес
ню, — прыз на юц ца на стаў ні цы са «Сві
тан ка» (лаў рэ ат кі Гранпры фе сты ва лю 
ся род ва каль ных ка лек ты ваў). — «Сэр ца 
ма ці». Яе ра ней спя ва лі «Сва я кі». Мы 
яе па зы чы лі, але ап ра ца ва лі пасвой му. 
Як гурт вы сту па ем дзя ся ты раз, ха ця 
па а соб ныя спя вач кі вы сту па лі ра ней 
на фе сты ва лі ўжо дзя сят кі год. Да ну та 
Ты ма шэ віч вы сту па ла ка лісь ці ў «Ма лан
цы», а яш чэ ра ней у лі цэй скім ка лек ты ве 
які вы сту паў по бач «Дзя во чых но так», 
з больш на род ным рэ пер ту а рам — ка лі 
пад лі чыць, бу дзе трыц цаць га доў з бе ла
ру скай пес няй! А ця пер на аг ля дах вы
сту па юць іх нія вуч ні.

Трэ ці раз на фе сты ва лі вы сту піў ка
лек тыў на стаў ні каў „Ad Rem” з Дуб ро вы
Бе ла стоц кай пад кі раў ні цтвам Ярас ла ва 
Вазь неў ска га. Вель мі спа да ба ла ся ім 
пес ня пе ра мож цы Еў ра ба чан ня Ры ба ка 
«Не ба хіл Еў ро пы». На дуб роў скіх элі мі на
цы ях бы ло толь кі ча ты ры ка лек ты вы. Тут 

Най леп шыя пе ю ны Пад ляш ша1 Fпрацяг

на стаў ні цы з усёй Дуб роў ш чы ны, 
ін ст рук тар з Бе ла сто ка пры яз
джае ў дом куль ту ры ў Дуб ро ве. 
— Суст рэ нем ся праз год, пап ра
цу ем яш чэ, мо жа та ды і тра пім на 
га лакан цэрт!

— Мы — Оль га Паг рэб няк, Ірэ
на Драў ноў ская, Мі хал Пул’ я но віч, 
Гэн рык Ду боў скі, Га ле на Ра дзю
шэў ская, і наш му зы ка — Ген
рык Му лэн ка. Мы пес ні роз ныя 
спя ва ем. На бе ла ру скай пес ні на 
цэн т раль ным аг ля дзе мы трэ ці 
раз — мы, «Кры ні ца» з Ра дзі ві лаў
кі. І па су сед скіх вё сках ез дзім, 
і на аг ля дах уся ля кіх вы сту па ем. 
І ду хоў ныя пес ні пя ем, і пра ва слаў
ныя, і ка та ліц кія на «Цэ цы лі я дзе». 
І жыц цё выя, пра жыц цё ко ліш няе, 
пра ка хан не, ту гу...

Спа дар Ген рык Му лэн ка апя
ку ец ца тры ма ан сам б ля мі на тэ
ры то рыі ўсяе Мель ніц кай гмі ны. 
А яш чэ і чац вёр тым — па жар ніц
кім «Жа рам» (сам ён так са ма 
ў па жар ніц кай фор ме, пад ву сам), 
з Сар нак, які не пер шы раз, з го
жы мі па жар ніч ка мі, «жа рыць» 
ды на міч ныя пес ні на бе ла ру скім 
фе сты ва лі...

У Пад ляш скай опе ры і фі лар
мо ніі ацэнь ва ла ўдзель ні каў жу ры 
з пя ці ча ла век пад стар шын ствам 

пра фе са ра Мі ха ла Дры неў ска га (ма стац
ка га кі раў ні ка На цы я наль на га ака дэ міч
на га на род на га хо ру Рэс пуб лі кі Бе ла
русь імя Ге на дзя Ці то ві ча), з на мес ні кам 
стар шы ні Бе ла ру ска га фон ду куль ту ры 
ў Мін ску, куль ту раз наў цам Та дэ ву шам 
Стру жэц кім ды му зы ка мі Іа а най Аў гу стын
чук, Ан най Вась коў скай ды Мар тай Вруб
леў скай. Ар ты сты зма га лі ся ў трох ка тэ
го ры ях: аў тэн тыч ная на род ная пес ня, 
ап ра ца ва ная на род ная пес ня і су час ная 
пес ня. На сцэ не па я ві ла ся так са ма не
каль кі ка манд, якія ўпер шы ню ўдзель ні
ча лі ў фе сты ва лі. На сцэ не вы сту па ю чых 
суп ра ва джа лі ба не ры з ла га ты па мі спон
са раў — Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі, Мар шал коў скай уп ра вы 
Па для ш ска га ва я вод ства, Куль тур на га 
цэн т ра Бе ла ру сі ў Вар ша ве і герб го ра
да Бе ла сто ка — Арол з Па го няй.

Та дэ вуш Стру жэц кі: — Га лоў ным кры
тэ ры ем для ацэн кі жу ры з’яў ля ец ца куль
ту ра вы ка нан ня, сцэ ніч ная куль ту ра. Мы 
ўліч ва ем так са ма кас цю мы, му зыч нае 
ап ра ца ван не і аба вяз ко ва як ар ты сты ад
чу ва юць тое, што пе ра да юць аў ды то рыі. 
Па дзел на ка тэ го рыі і пад ка тэ го рыі вель
мі спра вяд лі вы і кож на му з вы ка наў цаў 
ства рае роў ныя маг чы мас ці.

Лаў рэ а таў пер шых мес цаў сё лет ня га 
Агуль на поль ска га фе сты ва лю «Бе ла ру
ская пес ня 2017» па чу ем у пят ні цу, 17 
лю та га, пад час ура чы ста га га лакан цэр
та, які тра ды цый на ад бу дзец ца ў Пад
ляш скай опе ры і фі лар мо ніі па ву лі цы 
Адэ скай, 1.

vМі ра ЛУК ШАn Ма рыя Вруб леў ская з Га рад ка
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Аб’яднанне АБ-БА сардэчна 
запрашае на 
Дыскусійны клуб АБ-Бы 

ЗАПРАШЭННЕ

Пагаворым пра ваўкоў, зуброў ды 
іншых караедаў

і сустрэчу з АДАМАМ ВАЙРАКАМ  
– журналістам, эколагам, жыхарам 

Белавежскай пушчы.

16.02.2017 (чацвер) 18.00 

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

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 20-22.02. — час на афар м-
лен не спраў ва ўста но вах, бан ках, су дах. Ха ця 
20-25.02. мо гуць та бою за ва ло даць эмо цыі і мо-
жаш мець праб ле му з аб’ ек тыў най ацэн кай сі ту-
а цыі. Ста рай ся, каб усе твае дзе ян ні не толь кі 
ні ко му не заш ко дзі лі, а на ват пры нес лі ка рысць. 
З 24.02. спраў на па ла го дзіш кан ф лік ты ў па ры. 
Ва ру шы ся, і ін шых за ах воць да ак тыў нас ці.
(21.04. — 21.05.) 19-22.02. да ве да еш ся, на ка-
го мо жаш раз ліч ваць. Шы ку юц ца зме ны ў ко ле 
зна ё мых — хтось ці з яго вый дзе, хтось ці ўвой-
дзе, хтось ці з кім сь ці ство рыць па ру; вель мі доб-
ра бу дзеш ад чу ваць ся бе ў но вай кан фі гу ра цыі. 
З 23.02. не ра бі ра ды каль ных кро каў у ад но сі-
нах у па ры. Пры да дуц ца но выя ўме лас ці — за пі-
шы ся на ней кія кур сы, асаб лі ва тэх ніч ныя.
(22.05. — 22.06.) 19-22.02. прач нуц ца ў та бе 
но выя за хап лен ні і та лен ты. Схо чац ца тэс ці ра-
ваць но выя ку лі нар ныя рэ цэп ты, пры ла ды, узяц-
ца за ра монт (трэ ба бу дзе яго за вяр шыць!). На 
пра цы мо жаш ат ры маць пра па но вы леп шыя 
чым кан ку рэн цыя. Но вая пра ца — як ру кой па-
даць; шы ку ец ца па ляп шэн не ў фі нан сах. Мо жа, 
зай г рай у ла та рэю?
(23.06. — 23.07.) Ад ды ха еш ся ад праб лем. 
20-25.02. ста рай ся не быць няў ступ чы вым, бо 
шмат мо жаш стра ціць. Тваё жыц цё бу дзе ві да-
воч на кі ра вац ца ў доб рым на прам ку. Ра шэн ні 
ня лёг кія, не па мы лі ся. Не злуй ся на пе раш ко ды. 
Ка лі пат рэб на юры дыч ная па ра да, пы тай ся, як 
спра ву да піль на ваць і да біц ца сва іх праў. На 
пра цы піль нуй да ку мен таў, усё вы кон вай да клад-
на. Зай дзі на рэн т ген, да дан ты ста.
(24.07. — 23.08.) Усё пой дзе па тва ёй дум цы 
і пла нах. Бу дзеш за да во ле ны і поў ны нат х нен ня, 
не стра ціш луч нас ці з рэ аль нас цю. Пры мі да 
сэр ца кры ты ку 19-22.02. Пра цяг ні ру ку на зго-
ду пер шы. Іль вы з дру гой дэ ка ды бу дуць мець 
мно га за дум як доб ра пад за ра біць. Ню хай ара-
ма ты, пра вер уз ро вень ха ле стэ ры ну (на моў да 
аб с ле да ван няў так са ма бліз кую асо бу).
(24.08. — 23.09.) Па ра на па рад кі і афар м лен не 
ад к ла дзе на га. Па я вяц ца лю дзі, на якіх вык лі чаш 
вель мі доб рае ўра жан не. Не заг ляд вай у се ці ва, 
каб пра ве рыць, што ро біць тваё бы лое ка хан не 
— лёс рых туе та бе больш пры ем ныя і не за быў-
ныя сюр п ры зы. Маг чы мае пар ван не сяб роў-
ства, але не рэ а ні муй яго сі лай. Будзь піль ны 
пры мі лай ус меш цы фі нан са ва га да рад цы, пра-
вя рай дру ка ва нае дроб ным шрыф там. Пі тран. 
Не па ні куй пры ды яг на зе, кан суль туй ся з ін шы мі 
спе цы я лі ста мі.
(24.09. — 23.10.) 20-22.02. ат ры ма еш пра па но-
ву, над якой вар та за ду мац ца. Ін тэ лі ген т ныя за-
баў кі, ці ка выя твор чыя за ду мы. Не ад маў ляй ся 
ад ся мей ных ім п рэз. У фір ме ўзі рай ся, ці хто не 
рых туе на ця бе паст ку. З суп ра цоў ні ка мі жы ві 
доб ра. Ка лі на да е ла та бе ат мас фе ра на пра цы, 
кроч да сва бо ды — ад к ры юц ца пе рад та бою 
но выя маг чы мас ці. Ка лі ты на ро джа ны ў дру гой 
дэ ка дзе, пе рад та бою пра па но ва ад кан ку рэн-
цыі ці ўва ход у су пол ку, з доб ры мі фі нан са вы мі 
пер с пек ты ва мі. Бу дуць спры яць та бе лю дзі на 
вы со кіх па са дах. Пі больш ва ды.
(24.10. — 22.11.) Не пра ва ронь ка рыс ных пра-
па ноў 19-20.02. 19.02. раз г ру зі эмо цыі на ват 
пры бі ран нем. Ад ча кай не вель мі спры яль ную ат-
мас фе ру, зор кі тры ма юць над та бой апе ку. У па-
ры вост ра, асаб лі ва 20-25.02 (26.02. пра цяг ні 
ру ку на зго ду). До ма ўсмі хай ся. На пра цы будзь 
не толь кі пас пя хо вым, але і вет лі вым. Раз г лянь ся 
за да дат ко вай кры ні цай пры быт каў 22-24.02. 
25.02. не трап у ка ба лу з за ко нам!
(23.11. — 22.12.) 20-22.02. вель мі доб ра па ка-
жаш ся на ва чах у кі раў ні цтва і шы рэй, вы я віш 
усе свае ко зы ры. Пры ліў ве ны і ідэй, ма ры 
бу дуць здзяй с няц ца. Ці ка выя стрэ чы, го ра ча 
ў спаль ні. Не злуй ся на кры ты ку ю чых сва я коў, 
яны хо чуць та бе даб ра. У ля чэн ні кі руй ся ў бок 
аль тэр на тыў най ме ды цы ны.
(23.12. — 20.01.) Маг чы мыя кан ф ран та цыі і пе-
раш ко ды лё су, але рас п ра віш ся з кло па та мі. Не 
шка дуй ча су на ад па чы нак. 20-25.02. не будзь 
ліш не са маў пэў не ным! На га з га зу!!! З 19.02. (да 
26.02.) у тва ім ата чэн ні па я віц ца ваб ная асо ба. 
Сяб роў ства ча кае вык лік. 20-25.02. бу дзеш ба-
я ві ты і за чэп ны; раз г ру зі ся фі зіч на. 22-24. 02. 
прыг лянь ся пра цы ін шых, як яны спраў на, ка рот-
кім шля хам вы ра ша юць праб ле мы — ву чы ся.
(21.01. — 19.02.) 20-22.02. ат ры ма еш вест ку, 
якая ўвя дзе ця бе ў эй фа рыю (мо жа, пра па но ва 
пра цы?). Бу дзеш ад важ ны, ах вот ны да пры год. 
Бу дзе ве се ла, ша лё на. Паз бу дзеш ся ста рых 
праб лем, уба чыш но выя маг чы мас ці. Фай на 
ў кам па ніі, га ра чы ра ман. Бу дзеш вы гля даць пры-
го жа і ад чу ваць ся бе лёг ка. Куп ляй рэ чы і пры ла-
ды для до му.
(20.02. — 21.03.) Лёс та бе спры яе! Не пра пу-
скай на год! 22-24.02. па ба чыш кан к рэт ныя 
рэ зуль та ты свай го дзе ян ня. Але 19-22.02. спа-
дзя вай ся на ез ду асаб лі ва ма руд ных гас цей. 
Са мот ная Ры ба ня хай не кі ру ец ца пер шым ура-
жан нем звя за ным з выг ля дам ча ла ве ка, яко га 
лёс па ста віць ёй на да ро зе. Знай дзі сваё мес ца 
мо цы (мо жа гэ та быць на ват фа тэль, дзе ад пач-
неш і за ду ма еш ся).

1. мес ца для бяс печ най ста ян кі суд наў, 
2. блін з дра най буль бы, 3. хат няя пры ла
да для пра сей ван ня му кі, 4. між Нар ве гі яй 
і Гер ма ні яй, 5. су куп насць дзе ян няў па 
ад наў лен ню рап тоў на стра ча ных фун к цый 
ча ла ве ча га ар га ніз ма, 6. стром кі і глы бо кі 
аб рыў, без дань, 7. пад па рад ка ва ны пат ры
яр ху пер ша ста я цель цар коў най ак ру гі.

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

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 5 ну ма ра
Джын, дзеж ка, Кі еў, Лі да, Су дан, 

та бар, чай.
Ра шэн не: Ка лі ў сту дзе ні даж

джы, даб ра не ча кай.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем 

Анне Дэм’янюк з БельскаПад
ляшскага і Лявону Федаруку з Ры бал.

Тур нір 
на столь на га тэ ні са

Тра ды цыя па пу ля ры за цыі і рас паў сюдж ван ня на столь на
га тэ ні са ў Ча ром се доў жыц ца з вась мі дзя ся тых га доў. Заў
зя тым ама та рам гэ та га ві ду спор ту з’яў ля ец ца Януш Лі пін скі 
— шас ці дзе ся ці га до вы прад п ры маль нік і за ад но ак тыў ны 
гра мад скі дзе яч. Што год удзель ні чае ў спар тыў ных ро зыг ры
шах, ар га ні за ва ных у па сёл ку. У фут боль ным тур ні ры за ку
бак вой та, на пры клад, вы сту пае ў якас ці ва ра та ра ка ман ды, 
ін шым ра зам на па да ю ча га. У на столь ным тэ ні се вы сту пае 
ў ро лі ар га ні за та ра ме ра пры ем ства. Сё лет ні тур нір на столь
на га тэ ні са пра хо дзіў 25 сту дзе ня ў Гмін ным ася род ку куль
ту ры і меў свя точ ную афар боў ку. Па коль кі ў мі ну лых га дах 
за ку бак вой та са пер ні ча лі мяс цо выя тэ ні сі сты, дык сё ле та 
бы лі за про ша ны спар т с ме ны з Гай наў ш чы ны, Бель ш чы ны, 
Ся мя тыч, Ло сіц, а на ват Сед льцаў. У агуль ным лі ку ў тур ні ры 
ўдзель ні ча ла больш за сем дзе сят спар т с ме наў. Тур нір сва
ёй пры сут нас цю ўда сто і лі войт Мі хал Вруб леў скі, стар шы ня 
Ра ды гмі ны Сяр гей Смык, ды рэк тар гім на зіі Іа ан на Гна тоў
ская, на мес нік ды рэк та ра Мі ра слаў Ша ты ло віч, ды рэк тар 
ГАК Бар ба ра Ку зубСа ма сюк, ксёндз Кшыш таф Да ма ра
чэнь ка, стар шы ня спар тыў на га клу ба «Ка ле яж» Мі ра слаў 
Са ма сюк ды шмат лі кае ко ла жы ха роў Ча ром хі. Афі цый ная 
част ка па ча ла ся ў 9:30 з вы ступ лен ня вой та Мі ха ла Вруб
леў ска га і пры ві тан ня гас цей. Пра моў ца ў не каль кіх сло вах 
спас лаў ся на тра ды цыю ар га ні за ван ня спар тыў ных гуль няў, 
па дзя ка ваў кі раў ні кам па а соб ных уста ноў за пад трым ку ў па
пу ля ры за цыі гмін на га спор ту і па жа даў юным спар т с ме нам 
заў зя та га спа бор ні цтва і доб рых вы ні каў. Тур нір пра хо дзіў 
у вась мі ўзро ста вых ка тэ го ры ях: дзяў ча ты і хлоп цы па чат ко
вай шко лы, гім на зіі, ся рэд ніх школ, за тым се ні ё ры і ал д боі. 
Да абе ду зма га лі ся юныя тэ ні сі сты. Вар та ад зна чыць, што 
ар га ні за та ры, а бы лі імі Гмін ная ўпра ва і прад п ры маль нік 
Януш Лі пін скі, пад ба лі пра га ра чыя на піт кі, са лод кас ці, а так
са ма ту шо ную ка пу сту з каў ба скай.

Пе ра мож цы пер ша га ту ру спа бор ні цтваў:
Па чат ко вая шко ла — дзяў ча ты: Зі не віч Ка та жы на, Кін га 

Кор за, На тал ля Млы на рэк, Вік то рыя Гаш; хлоп цы: Якуб Ра
коў скі, Мар цін Ся кер ка, Бар таш Чэ куць, Ігар Ты чы на;

Гім на зія: Маль ві на Мар ке віч, Паў лі на Па чу ска, Юлі та Пэн
чак; Кац пар Нор ва, Да мі нік Кор за, Ад ры ян Ся кер ка, Мар цэ
лі Ма дэр скі;

Ся рэд нія шко лы: Паў лі на Та ра па та, Вік то рыя Сас нюк, Алі
на Сас нюк, Ева Ро са; Па вел Лук’ я нюк, Эрык Ты чы но, Ма тэ
вуш Ха неў скі, Пат рык Жа ло ба.

Дру гі тур ро зыг ры шаў па чаў ся ў 16:30. Да са пер ні цтва 
пры сту пі лі се ні ё ры і ал д боі.

Першна перш бы лі аб’ яў ле ны вы ні кі ро зыг ры шаў школь
най мо ла дзі, за тым войт Мі хал Вруб леў скі ўру чыў пе ра мож
цам су ве ні ры і па мят ныя ста ту эт кі. Пас ля та кія ж пры зы бы лі 
ўру ча ны зас лу жа ным дзе я чам гмін на га спор ту: ды рэк та ру 
Гмін най гім на зіі Іа ан не Гна тоў скай, ды рэк тар ГАК Бар ба ры 
Ку зубСа ма сюк, ды рэк та ру Ча ром хаў скай на сы чаль ні Ры
шар ду Са ка лоў ска му, бы ло му трэ не ру фут боль най ка ман ды 
«Ка ле яж» Сла ва мі ру Баг роў ска му, стар шы ні фут боль най 
ка ман ды «Ка ле яж» Мі рас ла ву Са ма сю ку і прад п ры мал ні ку 
Яну шу Лі пін ска му. Да дат ко ва гэ ты апош ні за шмат га до вую 
гра мад скую дзей насць у ка рысць рас паў сюдж ван ня фіз куль
ту ры ат ры маў кар ці ну аў тар ства Сяр гея Смы ка — стар шы ні 
Ра ды гмі ны. Па мят ны су ве нір ат ры маў са мы ста рэй шы тэ ні
сіст 82га до вы Эду ард Па нец кі з Гай наў кі.

Спа бор ні цтва се ні ё раў і ал д бо яў доў жы ла ся амаль да 

вось май ве ча ра. У вы ні ку заў зя тых зма ган няў у ка тэ го рыі се ні
ё раў пе ра маг лі: Т. Гры цюк з Ло сі цаў; Ра фал Ма чуль скі, Та маш 
Ма чуль скі і Да нель Са віц кі з Ся мя тыч. У гру пе ал д бо яў пе ра маг лі 
Яў ген Та ма шук з Сед ль цаў, Ан джэй Ма чуль скі з Ча ром хі, Ежы 
Мя чын скі з Гай наў кі і Януш Лі пін скі з Ча ром хі.

Ча ром хаў скае спар тыў нае ме ра пры ем ства ад бы ло ся дзя ку ю
чы фі нан са вай пад т рым цы ар га ні за та раў і шмат лі кіх спон са раў, 
сім па ты каў і пра мо та раў ак тыў на га ві ду спор ту. І за гэ та на ле
жыц ца ім ад мяс цо вай гра мад скас ці шчы рае дзя куй !

Ула дзі мір СІ ДА РУК
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У па ле скай глы бін цы (73)

С
я род зя лё ных джун г ляў трыс ня
гу від не лі ско ша ныя ўчаст кі са 
ста га мі. Яны на па мі на лі па ля ны, 
вы се ча ныя ся род гуш чэ чы тра
вы. Па коль кі кар ці на не бы ла 

ві да воч най з да ро гі, а толь кі з вы сі мо
ста, пра мо ві ла як ад к рыц цё і сен са цыя. 
Яш чэ ад нос на ня даў на ста гі лі чы лі ся не
ад’ ем ным ма ты вам па ле ска га кра я ві ду. 
Гэ та прыб ліз на так, як паз ба віць Егі пет 
пі ра мід. А за раз я пра ці ра ла во чы і гля
дзе ла то на се на, то на ва ду. Жы ва піс ны 
воб раз, прат ка ны па стэль ны мі ко ле ра мі 
спе ла га ле та, нак лі каў на сталь гію і ад на
ча со ва па чуц цё стра ты. Штось па доб нае 
па мя таю з ча соў дзя цін ства. Так вы гля
да ла да лі на Нар вы паў ста год дзя та му 
на зад. З кась бой і се на ван нем спа лу ча
ла ся асоб ная суб куль ту ра, ак ра ша ная 
пес ня мі, ле ген да мі і па вер’ я мі. Іх рытм 
і на строй выз на ча ла ра ка, якую кож ны 
ад чу ваў у сва ёй кры ві і на гах а во пыт су
жыц ця з пры ро дай пад каз ва лі рас лі ны, 
птуш кі і ваў кі. Усё гэ та ад веч ная ду хо вая 
спад чы на, якая рас п лы ла ся ў ля ні вым 
кан су ме рыз ме і за быц ці. Ці па доб ны лёс 
ча каў прып ры пя цікх жы ха роў?

Ва да на Пры пя ці на тэ ры то рыі ся ла 
Вэт лы, ня гле дзя чы на двух га до вую за су
ху, зда ва ла ся дзіў на па вы ша най. На паў
на вод ных пры то ках, ра зам з хат ні мі гу ся
мі і кач ка мі, пла ва лі дзі кія ле бе дзі. Я зна
хо дзі ла ся ў ме жах На цы я наль на га пар ку 
„Пры пяцьСта ход”, ды не толь кі. Ад ся мі 
га доў тут наз на ча ны тран с г ра ніч ны ба
лот нава дзя ны ўча стак для ва дап лаў ных 
пту шак. Зо на, як пра чы та ла я ў ка ля ро
вых бук ле тах, на бы ла між на род нае зна
чэн не. Што гэ та зна чы ла для мяс цо вых 
лю дзей і пры ро ды? На пы тан не ў ся ле 
толь кі па ці ска лі пля чы ма.

Ад нак у Лю ба шо ве, дзе ся дзі ба на цы
я наль на га пар ку, вы ра шы лі пра ца ваць 
над рас чыст кай зап лаў ных да лін. З’я ва, 
што ад люст ра ва ла кар ці на са ста га мі, 
уба ча ная з мо ста, ме ла па куль фраг мен
тар ны ха рак тар. Ся ля не, хоць на ра ка лі 
на здзі чэ ласць да лі ны, не над та ір ва лі ся 
ма хаць дар ма ка сой. Як тлу ма чы лі мне 
на мес цы, лю дзі яш чэ не га то выя да та
ко га вык лі ку, яны ле чаць траў му пас ля 
пры му со вай пра цы ў кал га сах. Але ў пар
ку пры ду ма лі спо саб каб пры цяг нуць дар
мо вых кас цоў звон ку. Дзе ля гэ та га раз 
у год ар га ні зу юць спа бор ні цтвы руч ной 
кась бы.Тур нір пры мер ка ва ны да свя та 
ку пал ля. За ці каў ле насць пе рай ш ла спа
дзя ван ні. За раз у ра ды кас цоў стае муж
чын скі пол з па ло вы ра ё на, як не дзіў на, 
боль шасць удзель ні каў, гэ та га рад скія 
хлоп цы. Ім не трэ ба спе цы яль на тлу ма
чыць пра ка рысць ад рас чыст кі да лі ны, 
якая зна хо дзіц ца на міг ра цый ным шля ху 
пе ра лёт ных пту шак. Ар ні то ла гі па ме ці лі, 
што на тэ ры то рыі пар ку спы ня ец ца да 
150 000 пту шак 230 ві даў. Тут гняз ду
юц ца ўні каль ныя ві ды як бе лая сі ні ца, 
ар ланбе лах вост ці ача рэт ні ца (Ac ro cep-
ha lus pa lu di co la), за не се ная ў чыр во ную 
кні гу. У гэ тым мес цы я са ма пе ра жы ла 
пяць хві лін го на ру за род ную ста рон ку. 
Як ака за ла ся, ін с пі ра цыя для рас чыст кі 
да лі ны прый ш ла з пар т нёр ска га пар ку 
з Пад ляш ша, да клад на ад Нар ваў ска га 
на цы я наль на га пар ку.

* * *
Пас ля ме та фі зіч най до зы, якой мя не 

па ча ста ва лі ў Вэт лах, я ад чу ва ла ся бе 
дзіў на шчас лі вай. Ста ра жыт ныя па вер’і 
і жы вая ве ра ў да па мо гу вы шэй шых сіл 
па ды ма лі на ду ху. За хап ля лі мя не апо
ве ды пра на род ных ца лі це ляў і вя ду ноў, 
ды іх не па хіс ны аў та ры тэт у гра ма дзе. 
Ся род ба лот і дзі кіх трыс ня гоў у га ла ве 
ўсё гу чаў ра сказ Кос ці Кі ры лю ка. Дас
лед чык гі сто рыі ся ла, каб не па мен шыць 
зна чэн ня на род най ле кар кі, па дзя ліў ся 
аса бі стым пры кла дам. Гэ та быў 1994 
год. Пас ля цяж кіх ро даў на ра дзіў ся сын. 
У дом за ві та лі шчас це і тры во га. У не
маў ля ці ад на ру ка зу сім не ва ру шы ла ся. 
Баць кі аб’ е ха лі ўсе ля кар ні і па лік лі ні кі, 
але ўра чы толь кі кру ці лі га ла вой, ніх то 
не ве даў як да па маг чы. Вы па дак па лі чы лі 
без на дзей ным ды спі са лі дзі цят ка ў ра ды 
ін ва лі даў. У ся ле ад нак ра і лі не зда вац
ца, ста рэй шыя жан чы ны на га ва ры лі 
жон цы з’ез дзіць на ху тар Вік ны, да баб кі 
ня вер кі. Мя нуш ка на род най ле кар кі пай

ш ла ад ся ла Не вір, ад куль яна прый ш ла 
за муж. Кі ры лю кі пас лу ха лі ра ды ста рэй
шых. Па ду ма лі: ка лі не да па мо жа дык не 
паш ко дзіць. На два ры стая ла яш чэ зі ма, 
усю ды ля жаў снег. Жан чы на быц цам 
ні чо га не зра бі ла, яна толь кі па гля дзе ла 
дзі ця і пра чы та ла свае ма літ вы. За пер
шым ра зам баць кі не пры кме ці лі ад ме ны, 
ад нак у зва рот най да ро зе рап там пе ра
мя ні ла ся над вор’е. Зза хмар вып лы ла 
сон ца, на ду шы ста ла свят лей.

Пас ля дру го га ві зі ту на ху та ры Вік ны, 
ру ка сын ка па ча ла ва ру шыц ца, а з ча
сам усё вяр ну ла ся на мес ца. Хва ро ба 
і не мач знік лі, быц цам ні ко лі іх не бы ло. 
За раз той хло пец ву чыц ца ва ўні вер сі тэ
це.

— Ён ве дае што ле ка ва ла яго баб ка? 
— спы та ла я ў свай го су бя сед ні ка.

— А што тут скры ваць?! — здзі віў ся 
ў сваю чар гу спа дар Ка стусь.

Ін шы ра сказ да ты чыў зла чын ства 
і ве ры ў спра вяд лі вае па ка ран не. Ня гле
дзя чы на ба гац це ду хоў ных рэ лік таў дах
рыс ці ян скіх ча соў, на род у Вэт лах над та 
пры вя за ны да цар к вы. Ка лі ў 1967 го дзе 
ў ся ле ра скі да лі цар к ву, лю дзі пе ра жы лі 
агуль ную траў му. Ся род ак ты ві стаў, якія 
прык ла лі ру ку да ак ту зніш чэн ня, бы лі 
мяс цо выя муж чы ны. Ме на ві та ў іх бок бы
лі на кі ра ва ны прак лё ны. За раз няш час
ных раз бу раль ні каў ста вяць у пры клад 
дзе ля пе рас ця ро гі. Іх чын і па ка ран не 
ад на та ва ны ў за пі сках пра гі сто рыю: 
Усе мяс цо выя ван да лы па кон чы лі са ма-
губ ствам. Адзін па ве сіў ся ў ле се, дру гі 
па ве сіў ся ў сва ёй ха це, як раз у той час, 
ка лі па лі лі ў ле се цар коў ныя кні гі, іко ны 
і да ку мен ты... 

* * *
Ста ра жыт ны мен та лі тэт і куль ту ра, 

гэ та рэч вар тая ахо вы як рэд кія ві ды 
фло ры і фаў ны. Яна не даз ва ляе па даць 
ду хам у цяж кія хві лі ны.

— Вай на ка лісь ці скон чыц ца — га ва
ры лі ў Вэт лах, — а жыць жа ж трэ ба!

Я са ма ў прып ры пяц кіх сё лах ад чу ва
ла ся бе быц цам у ін шай кра і не. Ураж ва
ла ві таль насць і энер гія ту зем цаў. Ніх то 
тут не апу скаў рук і не на ра каў на лёс 
і ня ста чы, пры кож най хат цы квіт не лі 
квет кі, рас лі яб лы ні, па рэч кі. Ін т ры га ва ла 
мя не знеш няя пры го жасць лю дзей, кож
ны тут на па мі наў ся бе са мо га. Лю дзі ўсмі
ха лі ся, жар та ва лі. З па ле скай пер с пек ты
вы, як ні дзе ў све це, нер ва ваў штуч ны, 
пад ма ля ва ны свет тэ ле ба чан ня.

— А ча му вы за ня лі ся гі сто ры яй ся ла? 
— спы та ла я ў спа да ра Кі ры лю ка.

— Бо мне заў сё ды ўсё бы ло ці ка вым, 
— ад ка заў стат ны бух гал тар.

Яго дас лед чыц кая пра ца на гра мад
скіх па чат ках па ча ла ся ў 2003 го дзе. 
Пра ўсё вы ра шы ла ад на су стрэ ча. 
У сель са вет за ві таў Пят ро Лі нік, бы лы на
стаў нік гі сто рыі. Ён пак лаў на стол свае 
гі ста рыч ныя за пі скі і ска заў: „Хлоп цы, 
ад даю сваю ра бо ту, а вы яе пра доў жы
це”. Неў за ба ве ён па мёр, як раз у дзень 
на стаў ні ка...

Ка стусь Кі ры люк спа чат ку ра шыў наб
раць тэкст на кам п’ ю тар. Ат ры ма ла ся 70 
ста ро нак дру ку. Але спра ва не да ва ла 
спа кою, у ру кі па па да лі ўсё но выя да ку
мен ты, да па ма га лі вы пад ко выя лю дзі. За 
ча ты ры нац цаць га доў по шу каў і до сле
даў наз бі ра ла ся больш за 500 ста ро нак 

кніж кі. Яе каш тоў насць для мяс цо вай 
гра мад скас ці не маг чы ма пе ра лі чыць на 
гро шы.Тут, на пры клад, апы ну лі ся пер са
наль ныя спі скі ўсіх лю дзей, вы ве зе ных 
гіт ле раў ца мі на пры му со выя ра бо ты 
ў Ня меч чы ну і Аў ст рыю. Спі сак, з па мет
кай пра лю дзей, ад люст роў вае маш таб 
з’я вы. З ад ных Вэт лаў бы ло вы ве зе ных 
104 ма ла дых дзяў чат і хлап цоў. Па доб ны 
спі сак да ты чыць 300 муж чын заб ра ных 
на фронт, з якіх не вяр ну ла ся жы вы мі да
моў аж но 136 ча ла век. Спа дар Ка стусь 
да лу чыў дэ та лё вы спі сак мяс цо вых габ
рэ яў, якія тра пі лі ў ге та ў Ка ме ніКа шыр
скім і там бы лі зніш ча ны.

Шмат ма тэ ры я лаў прыс ве ча на ма тэ
ры яль най гі сто рыі ся ла. У 1943 го дзе 
нем цы пе ра ся лі лі ўсіх жы ха роў у вё скі 
на бе ла ру скім ба ку. Да зво лі лі ўзяць 
толь кі не аб ход ныя рэ чы. Пас ля, ка лі 
вяр ну лі ся на сваё мес ца, зноў па чы на лі 
з ну ля, бо ў кан цы вай ны зга рэ ла амаль 
цэ лае ся ло. Але ся ло ад ра дзі ла ся, за раз 
у Вэт лах жы вуць тры па ка лен ні, і гэ та 
дае шанц на пра цяг ду хоў най спад чы ны, 
якой ка ра ні ся га юць глы бо кіх ста год
дзяў.

* * *
Ста ра жыт ныя куль ту ры — эк с цэн т рыч

ныя, яны ў пер шую чар гу прас лаў ля юць 
са міх ся бе, свет звон ку не та кі ўжо ім 
ці ка вы. На стаў нік Пят ро Лі нік, той са мы, 
які за ра зіў гі сто ры яй бух гал та ра Ка сту
ся Кі ры лю ка, на пі саў пес ню пра род ныя 
Вэт лы. Тэкст не па ды хо дзіў да су час ных 
і са вец кіх ук ра ін скіх тво раў. Спра ва 
ў тым, што ўкра ін скія аў та ры, як аг ню 
паз бя га юць сло ва „Па лес се”. А ка лі ўжо, 
дык толь кі ў якас ці пры мет ні ка. Ёсць на
ват адзін моў ны штамп, якім заў сё ды ка
ры ста юц ца пры ез джыя гос ці ў ві таль ных 
пра мо вах — ча рів ная по лісь ка пры ро да.

Я пас п ра ба ва ла пе рак лас ці са слы ху 
тэкст Пят ра Лі ні ка.

А што аба зна чае сло ва Вэт лы? Ка
стусь Кі ры люк не ве даў ад куль пай шоў 
та кі дзі вос ны на зоў ся ла. Хоць пэў ная 
пад каз ка ідзе ад ві кін гаў: „Вет ле — Wet
le” гэ та па пу ляр нае імя ў Нар ве гіі.

Над ра кою Пры пяць, ве чар пры зям ліў ся,
І пра сто ру во даў аб ня ла ім г ла. 
Як люб лю ця бе я, ты маё Па лес се,
Род ная ста рон ка, да ра га. 
Ве ча ры на рэч цы ба юць шэп там каз кі,
Зор кі выг ля да юць з не ба і ва ды.
Краю мой ты род ны, мі лае Па лес се,
Больш пры го жа га за ця бе не знай с ці. 
Над ра кою Пры пяць ту ман апус ціў ся,
Сон ца су стра кае ра нак за ла ты.
Як люб лю ця бе я, Вэт лы мае род ны,
Вэт лаў ска ста рон ка да ра га.

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


