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Віншуем прафесара Струмілу è5

Наша гісторыя è9

У
 пачатку ХХІ стагод
дзя Музей малой ай
чыны ў Студзіводах 
стаў арганізаваць 

міжнародны фестываль 
«Там по маёвуй росі», які 
пасля пераўтварыўся ў «Пад
ляшскаПалескія сустрэчы 
ў традыцыі». Падчас абодвух 
мерапрыемстваў прэзента
ваўся перш за ўсё неапраца
ваны фальклор Падляшша 
і Палесся ды іншых раёнаў 
Беларусі. Удзельнікі сустрэч 
з традыцыйнай культурай 
у Студзіводах і ў вёсках 
Бельскага, Гайнаўскага і Ся
мятыцкага паветаў прэзен
туюць нашы абрады, песні 
і даўнія танцы. ХІV Падляш
скаПалескія сустрэчы ў тра
дыцыі пачаліся 22 красавіка 
ў мяшчанскай хаце Музея 
малой айчыны ў Студзіво
дах. Праходзілі там майстар
класы і адбылася прэзен
тацыя вясельнага абраду 
«Выезд маладой да шлюбу» 
перад вясельнікамі, якіх 
склала публіка. Маладыя 
танцавалі пад гукі народнай 
капэлы музея, якой кіруе 
сам Дарафей Фіёнік, стар
шыня Аб’яднання «Музей ма
лой айчыны ў Студзіводах» 
і галоўны арганізатар «Су
стрэч у традыцыі».

Калі я ехаў на мерапрыемства ў Сту
дзіводы, было холадна, дуў моцны ве
цер, а дождж барабаніў па аўтамабілі. 
У Студзіводах адразу засвяціла сонца, 
але пазней дождж прыйшоў таксама 
і ў гэтую частку Бельска. У вялікім пакоі 
мяшчанскага дома Студзіводскага му
зея яшчэ працягвалася падрыхтоўка да 
прэзентацыі абраду «Выезд маладой да 
шлюбу». Сцэнарый быў у руках Дара
фея Фіёніка, які даваў апошнія парады 
самадзейнікам.

— Мне запрапанавалі ролю маладога 
і я згадзіўся. Я жыву ў Вілінаве Мельніц
кай гміны. У «Жэмэрве» цяпер нас трох 
хлопцаў. Я прыязджаю ў Студзіводы на 
рэпетыцыі і адсюль мы ездзім на выступы. 
Я рады, што магу тут гаварыць пасвойму 
і выступаць перад публікай. Тут я пазна
ёміўся з даўнімі песнямі, танцамі, — сказаў 
мне Данілка Саўчук з Вілінава, які раней, 
разам з іншымі членамі Студыі фальклору 
калектыву «Жэмэрва», згодна з традыцы
яй першага святочнага тыдня Вялікадня, 
перад вясковай хатай Студзіводскага му
зея спяваў агулькі.

— Ад пачатку фестывалю «Там по 
маёвуй росі» адбывалася прэзентацыя 
вясельнага абраду. Цяперашні склад «Жэ
мэрвы» ўпершыю прымае ўдзел у паказе 
выезду маладой да шлюбу. Моладзь знаё
міцца з даўнім вяселлем, ад чаго ў нашых 
дзяўчат і хлопцаў застануцца незабыўныя 
ўражанні, — сказала кіраўнік «Жэмэрвы» 
Анна Фіёнік.

Перад музейнай хатай Дарафей Фіё
нік прывітаў Уладзіміра Весялоўскага, які 
ўвасобіўся ў ролю маршалка маладой. Ра
ней на сапраўдных вяселлях многа разоў 
выконваў ён абавязкі маршалка і на гэты 
раз удала справіўся са сваёй задачай. На 
вяселле неспадзявана прыехалі члены тэ
атральнага гуртка Музея і асяродка бела
рускай культуры ў Гайнаўцы, які ўзначаль
вае вядомая рэжысёр і акцёрка Іаанна 
СтэльмашукТроц.

— Мы зараз рыхтуем на беларускай 
мове спектакль «Рамэа і Джульета», які бу
дзе прэзентавацца на фоне беларускага 
фальклору. Прыехалі мы сюды, каб наша 
моладзь адчула атмасферу вясельнага 
абраду. А я сама хацела паслухаць народ
ную капэлу Студзіводскага музея. Наша 
тэатральная група стварыла сваю капэлу, 
але не хапае нам бубнача, — заявіла Іаан
на СтэльмашукТроц.

Членам капэлы гайнаўскай тэатральнай 
групы Анне Бяляўскай, Эве Кот і Яцку Друж
бу вясельны абрад спадабаўся. У абрадзе 
ўдала спявалі дзяўчаткі з тэатральнага 
калектыву «Антракт», якія выступілі ў ролі 
вясковых дзетак, што прыйшлі на вяселле.

— Паказ вясельнага абраду важны для 
сабранай тут моладзі. Відаць, што мала
дых фальклор цікавіць, калі сюды прыбы
ла таксама моладзь з Гайнаўкі, — сказаў 
Тамаш Суліма са Студзіводскага музея, 
які выступіў у ролі старэйшага свата мала
дога.

— Нам цікавы традыцыі нашых прод
каў. Сёння прымаем удзел у вясельным 
абрадзе, які паказвае гульні моладзі 
ў прошлым, — гаварылі дзяўчаты з «Жэ
мэрвы», якія ў спектаклі выконвалі розныя 
вясельныя абавязкі.

У вясельным спектаклі выконваліся даў
нія вясельныя песні, запісаныя, між іншым 
Студыяй фальклору «Жэмэрвы». Кіраўнік 
калектыву Анна Фіёнік выступіла ў ролі 
мамы маладой, а Дарафей Фіёнік — у ролі 
яе бацькі. Моладзь, якая састаўляла саб
раных у хаце вясельнікаў, асабліва была 
зацікаўлена канкрэтнымі момантамі абра
ду — адпраўленнем маладой да шлюбу, 
расплятаннем і заплятаннем касы мала
дой, якая сядзела на сімвалічнай дзежцы, 
блаславеннем дачкі бацькамі і таргаван
нем старэйшага свата маладога падчас 
выкупу сарочкі. Малады (у яго ролі Даніл

Cустрэчы ў традыцыі 

ка) прыехаў з сялянскай сям’і з Рагачоў да 
мяшчан у Студзіводы ўпэўніцца, што будзе 
жаніцца менавіта з той мяшчанкай, з якой 
спаткаўся толькі адзін раз, але выбраў 
яе сабе на жонку. Хаця на вяселлях звы
чайна галоўным завадатарам з’яўляецца 
маршалак, то тут быў ім бацька маладой 
— Дарафей Фіёнік, які час ад часу пазіраў 
на сцэнарый вясельнага абраду і падказ
ваў, калі хто і што мае рабіць. Галоўныя 
акцёры намагаліся, каб паасобныя сцэнкі 
абраду як мага былі набліжанымі да коліш
няга вяселля. «Выезд маладой да шлюбу» 
атрымаўся ўдалым і быў цікавым не толькі 
для моладзі, але і для старэйшых мужчын, 
якія прыбылі сюды, каб успамінаць свае 
вяселлі.

— Калісь маладая вышывала сарочку 
для будучага мужа і рыхтавала прыданае, 
што забірала з сабой, калі выходзіла за
муж. Доўгія размовы падчас выкупу сароч
кі праходзілі з жартамі, каб моладзь саб
раная ў маладой таксама добра гуляла, 
— патлумачыў Тамаш Суліма.

— Па тварах моладзі відаць, што падаба

ецца ёй вясельны абрад выезду да шлюбу. 
Заўтра ў Рагачах пакажам больш поўны вя
сельны абрад. Удзельнікі «Жэмэрвы» хаця 
частку вясельнага абраду выкарысталі на 
сваіх вяселлях. Мы сёння хочам паказаць 
атмасферу вяселля і гульні моладзі ў міну
лым, — сказаў Дарафей Фіёнік.

У абрадзе прымалі ўдзел дзеткі з Бела
русі, якія спявалі вясельныя песні, а Каця
рына Грынько выступіла ў ролі маладой.

— Я моцна хвалявалася і надалей за
стаюся пад вялікім уражаннем ад прэзен
таванага абраду. Мне — 14 гадоў і я асаб
ліва перажывала сваю ролю, — заявіла 
Кацярына Грынько, удзельніца народнага 
калектыву «Калыханка» Дома фальклору 
ў Міхановічах Мінскага раёна.

— Наш узорны фальклорны ансамбль 
«Калыханка» Міхановіцкага дома фалькло
ру выконвае многа неапрацаваных фаль
клорных абрадавых песень, — сказала 
музычны і арганізацыйны кіраўнік «Калы
ханкі» Ларыса Рыжкова.

Вучні, што займаюцца ў ансамблі «Ка
лыханка», былі рады прыезду ў Студзіво
ды. Спадабаўся ім вясельны абрад і жылі 
ўжо чарговым днём сустрэч, калі мелі пе
раехаць у Рагачы.

У асноўным фестываль «Там по ма
ёвуй росі» праходзіў у Студзіводскім 
музеі. «ПадляшскаПалескія сустрэчы 
ў традыцыі» выходзяць таксама ў розныя 
вёскі, падтрымліваючы традыцыі нашых 
продкаў, калі тыя хадзілі па сёлах і спява
лі агулькі, а пасля іншыя веснавыя песні. 
У мінулым людзі прымалі валачобнікаў на 
сваіх панадворках або нават перад імі, се
дзячы на лавачках і слухаючы спевы. Сту
дзіводскі музей аднаўляе гэтыя традыцыі. 
Самадзейнікі наведваюць вёскі з валачоб
нымі карагодамі і прэзентуюць фальклор 
для людзей, якія не даехалі б у Студзіводы. 
23 красавіка ПадляшскаПалескія сустрэ
чы адбываліся ў Мілейчыцкай гміне. Спа
чатку па Мядзвежыках вадзіўся карагод, 
а пасля ў тамашняй святліцы адбылася 
прэзентацыя вяселля. Удзельнікі сустрэч 
вадзілі таксама карагоды ў Левашах, тапілі 
Рагульку ў рацэ Нурчык, а ў Рагачах адбы
ліся вясельныя танцы.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n У выкуп сарочкі ўключыўся 
бацька маладой, у ролю якога 

ўвасобіўся Дарафей Фіёнік

n «Жэмэрва» спявала агулькі каля вясковай хаты Студзіводскага музея. Першы справа Данілка Саўчук
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Сацыяльны Ёсць 

А мне сніцца матура
Сваімі вачыма

заказ як ёсць
Бы ва ла і ра ней, што з пом ні ка мі Ле ні ну 

абы хо дзі лі ся не леп шым чы нам. Але так 
як за раз, у адзін і той жа час і ў не каль кіх 
мес цах гэ тыя сім ва лы ка му ніз му аб лі лі кры
ва вай фар бай, гэ та ўпер шы ню. І не вы пад
ко ва на роз ных ме дый ных пля цоў ках ста
ла вост ра аб мяр коў вац ца гэ тая тэ ма, бо 
ў сён няш няй Бе ла ру сі тыя ма ну мен ты з’яў
ля юц ца не толь кі сім ва лам са вец кай эпо хі, 
але ў не чым і сім ва лам сён няш няй ула ды. 
Ме на ві та та му ўла да так нер во ва рэ а гуе 
на па доб ныя дзе ян ні і вель мі ста ра ец ца 
ўця міць, а што ж гэ та бы ло на сам рэч.

А на сам рэч не ад бы ло ся ані чо га не ча
ка на га. Сіг нал ад гра мад ства, што на цэн т
раль ных плош чах бе ла ру скіх га ра доў мож
на бы ло б па ста віць ка гоне будзь больш 
бе ла ру ска га, ула да ат ры ма ла даў но. Але 
ўла да не да а ца ні ла сур’ ёз нас ці гэ та га са
цы яль на га за ка зу. І не толь кі гэ та га, але 
і кож на га ін ша га, які зы хо дзіў з бо ку гра
мад ства. І да рэм на.

Пра гэ та свед чаць і спе цы я лі сты, якія 
ана лі за ва лі ня даў нія ак цыі пра тэ сту. Яны 
са здзіў лен нем ад зна чы лі, што пас ля раз
го ну ву ліч ных ак цый са цы яль ныя сет кі не 
вы бух ну лі ча ка най ак тыў нас цю, а, на ад
ва рот, пры ціх лі. З гэ та га ана лі ты кі зра бі лі 
выс но ву, што пра тэс ны на строй вы льец ца 
ў ін шыя фор мы. І хі ба не па мы лі лі ся. Аб к
ры ваў ле ныя пом ні кі Ле ні ну ла гіч на па ды хо
дзяць на ро лю пер шай ла стаў кі.

За раз хі ба што ўпер шы ню за апош нія 
два дзя сят кі га доў і ўла да, і тыя хто пра тэ
ста ваў да клад на ве да юць, што пра тэ сты 
на гэ тым не скон чы лі ся. Ця пер ула дзе 
без вя лі кіх цяж кас цей уда ло ся ра заг наць 
удзель ні каў ак цый, бо сі лы там, на ву лі цы, 
не роў ныя. Ула да змаг ла вы пус ціць доб ра 
экі пі ра ва ных і нат рэ ні ра ва ных бай цоў з ад
па вед най ма раль напсі ха ла гіч най і па лі
тыч най пад рых тоў кай, якая ў да да так пад
ма цоў ва ец ца ня кеп скі мі ма тэ ры яль ны мі 
ўзна га ро да мі. Вы хад жа на ву лі цу па дру гі 
бок ад шэ ра гу шчы тоў мае ня ра дас ныя на
ступ ствы — зат ры ман ні, стра ча ная пра ца 
або ву чо ба, ша лё ны штраф, арышт, суд 
і так да лей. І тым не менш гэ ты дру гі бок 
пра цяг вае іс на ваць і шы рыц ца, бо ў бе ла
ру саў ужо сфар ма ваў ся да ўла ды шэ раг 

са цы яль ных за ка заў. І ка лі ўла да не зра зу
ме ла, што та кія за ка зы про ста не аб ход на 
ў той ці ін шай сту пе ні за да валь няць, то гэ
та толь кі ёй жа на шко ду, бо гра мад скасць 
свой са цы яль ны за каз ад мя ніць не мо жа. 
Ня ма та ко га ме ха ніз ма. Ён хоць у ней кай 
сту пе ні му сіць быць вы ка на ны.

А з усіх са цы яль ных за ка заў гра мад
ства, якія ў Бе ла ру сі ўжо цвёр да сфар ма
ва лі ся, ула да ў „ней кай сту пе ні” (пры нам сі 
на сло вах), за бяс печ вае толь кі адзін. Гэ та 
су ве рэ ні тэт кра і ны. І то толь кі та му, што 
гэ та су па дае з жа дан ня мі ўла ды са мой тут 
па на ваць. Але на ват і тут у гра мад ства да 
ўла ды ёсць прэ тэн зіі. Са цы яль ны за каз 
на герб „Па го ня”, белчыр во набе лы сцяг 
і род ную мо ву ўвесь час рас це і ўжо на быў 
фор мы ўсе на род на га. А ўла да не рэ а гуе 
на гэ та ані як. І гэ та рас цэнь ва ец ца гра мад
ствам ме на ві та як удар па су ве рэ ні тэ це.

Я ўжо не ка жу пра ін шыя са цы яль ныя 
за ка зы, якія ў апош нія пяць га доў не толь кі 
ўзнік лі, але і на бы лі ла гіч нае і асэн са ва нае 
на паў нен не. Гэ та за каз на спра вяд лі вы 
суд, на спра вяд лі вую аба ро ну, і, што са
мае га лоў нае, на спра вяд лі вую ўла ду.

На апош нім пун к це хо чац ца кры ху зат
ры мац ца пад ра бяз ней. Яш чэ ня даў на бе
ла ру сы ў ма се сва ёй спра вяд лі вую ўла ду 
не ата я сам лі ва лі са спра вяд лі вы мі вы ба ра
мі, і та му скрозь паль цы гля дзе лі на вы бар
чыя фаль сі фі ка цыі. Ула да не вы ка ры ста ла 
гэ ты картбланш і не пас п ра ба ва ла пад
няць план ку спра вяд лі вас ці ха ця б у не па
лі тыч ным жыц ці гра мад ства і хоць кры ху 
за да во ліць са цы яль ны за каз на спра вяд
лі васць. І ця пер гра мад ства ўжо па тра буе 
спра вяд лі вых вы ба раў. А гэ та аба зна чае, 
што хут ка мы ўба чым сяб роў вы бар чых 
ка мі сій, якія ма са ва бу дуць ад маў ляц ца 
пад піс ваць вы ні ко вы пра та кол. І гэ та ўжо 
бу дзе дру гая, або апош няя ла стаў ка. І ка лі 
з ву ліц мож на лю дзей ра заг наць сі лай, то 
як сі лу пры мя ніць у па доб ных вы пад ках.

Да рэ чы пра ву лі цы. Ка лі не вы кон ва юц
ца са цы яль ныя за ка зы гра мад ства, то і на 
ву лі цах лю дзей ста но віц ца ўсё больш. І ка лі 
па дру гі бок ад шчы тоў і ду бі нак бу дуць ста
яць брат, су сед, або баць ка та го, хто тыя 
ду бін кі тры мае, то та ды якасць пад рых тоў кі 
бай ца з ду бін кай губ ляе ўся ля кае зна чэн
не і пе рат ва ра ец ца ў дар ма стра ча ны час 
і срод кі. vВік тар СА ЗО НАЎ

Заў сё ды пры кан цы кра са ві ка аба вяз ко
ва сняц ца мне сны, якія на гад ва юць, што 
прый шоў час май скіх эк за ме наў на атэ стат 
ста лас ці. У мя не іх два га тун кі. Змест пер
ша га з іх та кі: ужо ў ста лым уз рос це ўсім 
аба вяз ко ва пры хо дзіц ца паў тор на зда ваць 
ма ту раль ныя эк за ме ны, да та го па вод ле но
ва га ма ту раль на га клю ча. Та кую сі ту а цыю 
ў сне лі чу крыў д най, бо ж у мя не на ру ках 
дып лом ат ры ман ня вы шэй шай аду ка цыі, 
а тут трэ ба вяр тац ца да прад ме таў пе ры я ду 
май го юна цтва. А мо жа прый дзец ца пі саць 
яш чэ раз ма гі стар скую ды сер та цыю? Ну, 
вя до ма, шмат за раз ін шых аба вяз каў і га ла
ва ўжо не так ва рыць. Аказ ва ец ца, што я зу
сім не пад рых та ва ны да эк за ме наў. На ват 
у сне ба ю ся, што не спраў лю ся з поль скай 
і бе ла ру скай мо ва мі, бо не па спеў пра чы
таць усёй аба вяз ко вай лі та ра ту ры і зас
во іць у да стат ко вай сту пе ні гра ма тыч ных 
пра ві лаў. Ка лі пры хо дзяць вы ні кі і мож на 
ўжо да ве дац ца, коль кі я ат ры маў ба лаў па 

ма ту раль ных прад ме тах, ме на ві та та ды пра
чы на ю ся. Зра зу ме ла, што ў та кой сі ту а цыі 
за ста ю ся на да лей няў пэў не ным у сва ёй 
эк за ме на цый най пас пя хо вас ці. У дру гім 
га тун ку сну мне на пе ра мен ку — раз ма ла
дым, раз да рос лым — пры хо дзіц ца зда ваць 
ма ту раль ны эк за мен па ма тэ ма ты цы і то 
ў пісь мо вым і вус ным выг ля дзе. Для мя не гэ
та ўжо не толь кі абыякі вык лік, але та кі, які 
па вы шае рап тоў на ўзро вень ад рэ на лі ну, 
у вы ні ку ча го ў сне на пе ра мен ку ста но віц ца 
мне і го ра ча, і цёп ла. І заў сё ды спа да рож
ні чае мне па чуц цё рос па чы і без да па мож
нас ці, ка лі ду маю, як ра шыць за да чы, ка лі 
ты пра ман та чыў час на ўро ках ма тэ ма ты кі. 
Але амаль заў сё ды сон за вяр ша ец ца па зі
тыў на: ра шаю не ка то рыя за да чы і ат рым
лі ваю па зі тыў ную ацэн ку — трой ку. Гэ тая 
вер сія сну вель мі наб лі жа на да той рэ аль
нас ці трыц ца ціт рох га до вай даў нас ці, ка лі 
я са ма стой най, ма ту раль най трой кай па 
ма тэ ма ты цы га на рыў ся хі ба на ват мац ней, 
чым сь ці пя цёр ка мі па ін шых прад ме тах. 
Гэ та быў яш чэ той час, ка лі ма ту ра аба зна
ча ла ўсё ж та кі вык лік і пра ца ві тую нап ру

жа насць. Ну і не ўсе па зі тыў на яе зда ва лі, 
ха ця эк за ме на та ра мі на пісь мо вай і вус най 
част ках эк за ме наў бы лі свае на стаў ні кі, 
а не ка мі сіі з ін шых школ. Ме на ві та гэ ты 
аса бі сты пры клад, які за раз здзяй с ня ец ца 
ў сон ным пры ві дзе, пац вяр джае сло вы, 
што ма ту ра бы ла пер шым, вель мі важ ным 
жыц цё вым эк за ме нам пе рад па ступ лен нем 
у вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы. І ка лі 
пас ля ма ту раль ных эк за ме наў паў та ра ме
ся ца паз ней ча ка лі ця бе чар го выя, ня лёг кія 
вып ра ба ван ні на ўступ ных эк за ме нах на 
выб ра ныя та бою лю бі мыя спе цы яль нас ці, 
то са праў ды дзе вят нац ца ці га до ва му юна ку 
ўрэз ва лі ся яны ў па мяць на ўсё жыц цё. Але 
ў ад роз нен ні ад ма ту раль ных, мне ні ко лі не 
сні лі ся ўступ ныя эк за ме ны ў ВНУ, ці тым 
больш сту дэн ц кія эк за ме на цый ныя се сіі.

Зга даў ме на ві та я сваю ма ту ру і сны, 
бо год та му на зад прый ш ло ся мне пе ра
жы ваць ма ту раль ныя зма ган ні сва ёй дач
кі. Усю маю праз мер ную за кла по ча насць 
дач ка пра ка мен та ва ла ад ным ска зам : 
«Та ту, ты ма ту ру больш пе ра жы ва еш 
за мя не. То не твае ча сы». Ну, вя до ма, 

баць кі ча сам за над та бя руць у га ла ву аду
ка цый ныя спра вы сва іх дзя цей. Але тая 
аду ка цый ная сі стэ ма і пат ра ба ван ні, якія 
вы па лі на до лю ма ёй дач кі, гэ та ў па раў
нан ні з вык лі ка мі ма ёй ма ла дос ці, мяк ка 
ка жу чы, не да хоп ча су на аду ка цыю. І гэ та 
ві да воч нае, на пры клад, у па шы ра ных 
эк за ме нах па па а соб ных ма ту раль ных 
прад ме тах. Але ўсё, дзя куй Бо гу, доб ра 
за кон чы ла ся. Ад нак по тым су тык нен не 
з пат ра ба ван ня мі ўні вер сі тэц кай аду ка цыі 
мно гім на пер шым кур се аказ ва ец ца ча
ста вык лі кам, бо не ўме юць про ста сі стэ
ма тыч на ву чыц ца. Або ўво гу ле ву чыц ца, 
— як сцвяр джа юць мае сяб ры — уні вер
сі тэц кія вык лад чы кі роз ных спе цы яль нас
цей. Та му вяр тан не да ча ты рох га до ва га 
лі цэя і пя ці га до ва га тэх ні ку ма лі чу вель мі 
па трэб ным для агуль на га раз віц ця ма ла
дых лю дзей і ўзбу джэн ня ў іх уме лас ці 
ду ман ня ў ка тэ го ры ях аб ст рак т на га мыш
лен ня, вы яў ле на га і ва ў уме лас ці твор ча
га пі сан ня.

Та му ўсім сё лет нім ма ту ры стам жа
даю пас пя хо вых вы ні каў, якія за вя дуць іх 
на аб ра ныя імі вы шэй шыя на ву чаль ныя 
ўста но вы. Час ва ша га эк за ме на цый на га 
пад су ма ван ня пры па дае на са мыя пры го
жыя вес на выя хві лі ны. Ня хай сяб роў ства, 
за вя за нае ў ся рэд ніх шко лах, за ста нец ца 
вам на ўсё жыц цё. А да пры го жа га ча ла
век заў сё ды вяр та ец ца ва ўспа мі нах. І заў
сё ды вяр та ец ца да род на га. Хай шчас ціць 
вам усім!

vЯў ген ВА ПА

Праб ле мы — якія б яны не бы лі — заў
сё ды ста вяць ча ла ве чы ро зум у стан 
тры во гі. З гэ та га ча су ўсе яго на ма ган ні 
на кі ра ва ны на тое, каб даць ім ад пор. Як 
гэ та ні па ра дак саль на, ад нак, і ў боль шас
ці вы пад каў не ідзе пра гэ та, каб іх твор ча 
вы ра шыць у кан тэк с це маг чы мых змен, 
якія яны, не сум нен на, па цяг нуць за са
бой, і твор ча адап та вац ца да но вых умоў, 
а пра тое, што гэ тыя аб ста ві ны па кі нуць 
у па пя рэд нім і няз мен ным па рад ку. Прас
цей ка жу чы: як пра ві ла, не вы ра ша ем 
праб ле мы, але іх рэ гу ляр на іг на ру ем. Нам 
не па да ба ец ца, што неш та здзіў ляе нас, 
змеш ва ю чы ўста ля ва ны па ра дак рэ чаў. 
Што дзён нас ці, хоць ёй не ліс лі вім, пры
піс ва ем зас лу гу доб ра пра жы та га дня. 
Схе ма тыч насць дзе ян няў, аба пі ра ю чы ся 
на ўста ноў ле ныя пра цэ ду ры, пра ві лы, 
даз ва ляе нам мер ка ваць, што няз мен ная 
рэ аль насць, у якой мы фун к цы я ну ем, нам 
пад да ная. Як да гэ та га ад но сіц ца наш буй
ны мозг?

Ну, на ша му моз гу ма ла трэ ба. Ту за ец ца 
ў на шым чэ ра пе як уст ры во жа ная бяз зуб
ка Ano don ta ana ti na, ка лі яму ча гоне будзь 
не ха пае. Але да стат ко ва, каб па ка зы таць 
яму тро хі ма лю сень кай пры ем нас цю. Хай 
бы на ват та кой, што су се ду здох ла ка ро
ва, а яго дач ка не па сту пі ла ва ўні вер сі тэт; 
хо піць яго трош кі пад кар міць, са ла нін кай 
або цу ке рач кам, або піў цом або га рэ лач
кай і пра хві лі ну пя лё ска ец ца ў са ма лю ба
ван ні, як бяз зуб ка ў тлу стым му ле рач но га 
дна. Доб ра для моз гу та ды, ка лі ёсць, як 
бы ло. На ват ка лі маг ло б быць лепш, ня
ма ні я кай га ран тыі, што, па га дзіў шы ся на 
зме ны, не бу дзе горш. Гэ та праў да, што 
мно гія з на шых маз гоў па каз ва юць ці каў
насць да та го, як гэ та бы ло б, але бы ло б 
ад нак, лепш, але... Гэ та ўсё. Кан чат ко ва 
ням но гія з іх вы ра шы лі пе ра сек чы мя жу 
па сіў най ці каў нас ці. У вы мя рэн ні ча ла ве
чай па пу ля цыі пры во дзіць гэ та да кан сер
ва тыў на га стаў лен ня гра мад стваў, на цый. 
Агуль на вя до мая бе ла ру ская цяр п лі васць, 
на ват паб лаж лі васць да іх прэ зі дэн та, які 
з’яў ля ец ца кры ні цай на цы я наль най фруст
ра цыі, пац вяр джае тэ зіс пра тое, што 
лю дзі не хо чуць, каб вы ра шаць свае праб
ле мы твор ча, і про ста іх твор ча іг на ру юць. 
Гэ та ад но сіц ца не толь кі да бе ла ру саў. 
Гэ та агуль ная ча ла ве чая па ку та. Тое ж 

са мае ад бы ва ец ца з па ля ка мі. Яш чэ не 
пры вык лі да «доб рых» змен, якія пра па на
ва ла ім ПіС, а ўжо пры вык лі не ба чыць у іх 
сур’ ёз ных дэ фек таў. У дзяр жаў ным ла дзе, 
па лі ты цы, ма ра лі... Не сум нен на, яны па цяг
нуць за са бой ра ды каль ныя зме ны, якія ім 
сён ня не ў га ла ве. Але заў т ра, пас ля заў т
ра не як там бу дуць. Гэ та з’яў ля ец ца яш чэ 
ад ным до ка зам та го, што ча ла век, за мест 
вы ра шаць праб ле мы, якія ўзні ка юць, бу
дзе за мя таць іх пад ды ван; за мест та го, 
каб твор ча ўплы ваць на зме ну аб ста він, 
ро біць усё, каб за ха ваць аб ста ві ны без 
змен. Спра бую па ка заць гэ та на прык ла
дзе Бе ла ру сі.

Пост са вец кая ідэн тыч насць, та кая 
не су мяш чаль ная з ду хам бе ла руш чы ны, 
якую Аляк сандр Лу ка шэн ка ўдру коў вае 
ад двух дзе ся ці год дзяў у свя до мас ці сва іх 
су ай чын ні каў, па сту по ва ста но віц ца рэ
аль нас цю. Зда ва ла ся, што на род рэз ка 
вы сту піць су праць, ка лі прэ зі дэнт па топ ча 
белчыр во набе лы сцяг і герб Па го ня ды 
вы цяг не зза па зу хі смяр дзю чыя наф та лі
нам ар тэ фак ты са вец ка га па хо джан ня. 
Ды дзе там! У аба ро ну Ку ра па таў, уро
чыш ча пад Мін скам, дзе ля жаць ах вя ры 
ста лін скіх рэ прэ сій, ста ла ба лю ча мен
шая част ка бе ла ру ска га гра мад ства. 
Ме лі па бу да ваць там офіс ны ком п лекс. 
А трэ ба па мя таць, што лік ча ла ве чых цел, 
зва ле ных у ку ра пац кія ямы, ацэнь ва ец ца 
ў чвэрць мі льё на! Ма гі лы бе ла ру саў, яў рэ
яў, па ля каў і прад стаў ні коў мно гіх ін шых 
на цы я наль нас цей бы лі ад кры ты ў 1988 
го дзе. Пас ля пры хо ду да ўла ды Лу ка шэн
кі не ад на ра зо ва спра ба ва лі зніш чыць 
сля ды гэ та га мна га мер на га зла чын ства. 
Я не ве даю, ці не пры ці хім па ту ран ні з бо
ку част кі бе ла ру саў. Та му што Ку ра па ты 
з’яў ля юц ца вя лі кай праб ле май. Маг чы ма, 
для мно гіх бы ло б лепш, каб бы ло так як 
бы ло, па куль бы лі ад кры ты Ку ра па ты. 
Але заў сё ды ёсць як ёсць. Аб ста ві ны 
змя ня юц ца, не за леж на ад нас. Ня вы ра
ша ныя праб ле мы, з якіх ідуць да лей шыя 
праб ле мы, вык лі ка юць зме ны ў ад ных 
і тых жа аб ста ві нах. Заў сё ды ў гор шы, 
а не ў леп шы бок.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Цё ця Ве ра — бе ла ста чан ка, па чац вёр
тым му жубай ке ры, праў да, які па мёр 
ужо пас ля іх ня га раз во ду. Кра сун быў, 
пе ра ха піў быў Ве ру з Вар ша вы, дзе ме
ла біз нес. Ра сі ян ка Ве ра, па доб ная да 
сла ву тай ма дэ лі Тві гі, пас ля вяр тан ня 
з пры му со вых ра бот у Ня меч чы не, ра
шы ла за стац ца ў Поль ш чы, та ды і вый
ш ла бы ла пер шы раз за муж. Пры га жу
ня і ня кеп ская эка на міст ка, хут ка раз
ві ва ла свае ін та рэ сы ў га лі не ту рыз му, 
і на пен сію пай ш ла як улас ні ца ад на го 
з боль шых ту ры стыч ных бю ро ў кра і не. 
Заў сё ды сва бод ная да ма, свец кая льві
ца, ба га тая і куль тур ная, з мно ствам 
сяб роў, аш чад нас ці свай го жыц ця ўкла
ла ў ім па зан т ную ква тэ ру ў су час ным 
мік ра ра ё не Бе ла сто ка, у ахоў ва най 
зо не, з га ра жом пад бу дын кам на аў
то. Ін тэр’ ер вя ліз най ква тэ ры за поў ні лі 
«ан ты кі» і гу стоў ная іта льян ская мэб ля. 
Ве ра на пен сіі зап ра ша ла да ся бе сяб
ро вак, це шы ла ся жыц цём.

На зда роўе не на ра ка ла, але ж, вя до
ма, у дзе вя но ста га доў яно не най леп
шае, на ват ка лі ты жва вая, энер гіч ная 
ста ру шач ка. І ка лі апы ну ла ся ў два ры, 
ку ды ўвой дзеш толь кі па ко дзе, стаў 
яе агор т ваць страх: а што бу дзе, ка лі 
хтось ці пак ва піц ца на тое, што яна на
жы ла за ўсё жыц цё? Ча сам пра чы на ла
ся Ве ра, якую даў но ўжо зва лі Вэ рай, 
ся род чу жых лю дзей, што ку пі лі по бач 
свае ква тэ ры, — не да вя ра ла ні зам
кам, ні ко дам: быц цам чу ла га ла сы кра
ду чых ся зла дзе яў, ту пат во ра гаў... Ну, 
і цяж ка ва та бы ло за няц ца та кім вя лі кім 
до мам.

Да рэ чы, Ве ра звык ла ся з тым, што 
ме ла до ма гас па дынь ку — ку хар ку, пры
бі раль ш чы цу. І пад ка за лі ёй, як раз пад 
цар к вой, што ёсць доб рая апя кун ка, 
на дзей ная, на ша — На дзея Кляш чэ
леў ская, бы лы пе да гог... Тая На дзея 
пра ве ра ная асо ба — апя ку ец ца не ад
ным ста рэ чам, і пры бя рэ, і па куп кі зро
біць, і ля кар ствы пры ня се... Пра ца ва ла 
яна бы ла ў пе да га гіч най ва я вод скай 
уста но ве, бы ла важ най асо бай, ха ця 
сту ды яў не кон чы ла, але бы ва ла ў роз
ных ка мі сі ях, якія вы ра ша лі пра важ ныя 
на стаў ніц кія спра вы... Мож на ска заць, 
На дзея — дып ла ма ва ная апя кун ка. Раз
ве дзе ная, двух сы ноў мае, адзін — це
ла а хоў нік, так са ма на дзей ны ча ла век. 
Па ра і ла ся Ве ра з пля мен ні цай бы ло га 
му жа, пра фе сар кайме ды кам Бе а тай 
— тая доб ра ве да ла тую На дзею і адоб
ры ла вы бар, тым больш, што апя кун ка 
жы ла бліз ка, на су сед няй ву лі цы, праз 
два да мы...

Ста ла зай мац ца до мам і гас па ды няй 
па ні На дзея, за 800 зло тых у ме сяц. 
Праў да, са ма пен сі я нер ка, за бя га ла да 
су сед кі пас ля доў га га пра цоў на га апя
кун ска га дня, да ве дзе ная да зня мо гі. 
На лі ва ла гас па ды ні суп са сло і ка, што 
ку пі ла ў ба ры, аб мах ва ла пыл. Ка лі не 
ме ла ча су, пры сы ла ла сваю ня вест ку, 
якая ся дзе ла ў па ні Ве ры на ват і пяць 
га дзін — па 20 зло тых у га дзі ну, — чым 
даў жэй тым лепш. Кож ныя тры ме ся цы 
пры яз джа ла з Пі це ра Ве ры на пля мен ні
ца — Лю ба, якая ра бі ла вя лі кую ўбор ку 
ў цё ці най ха це. Спя ва ла та ды Лю ба, 
жур на ліст ка і спя вач ка, і ў хо ры Свя та
Ду хаў ска га са бо ра. Цё ця апі са ла па ло
ву до ма на яе — яна ж бы ла яе адзі най 
спад чын ні цай, ра зам з Ве ры най сяст
рой Ні най, што да жы вае сва іх га доў 
у Ка зах ста не. Праў да, Ні на і яе па том кі 
ўжо і не спа дзя ва лі ся, што штось ці да
ста нец ца ім у спад чы ну ад ба га тай пля
мен ні цы з Поль ш чы.

— Пры во зі ла я гас цін цы так са ма апя
кун цы На дзеі, — ус па мі нае Лю ба. — Бы
ла ёй вель мі ўдзяч ная, што пры хо дзіць 
да яе та кая на дзей ная, пры тым пра ва
слаў ная апя кун ка. Праў да, цё ця ста ла 
па во дзіць ся бе дзіў на, бы ла ней кая за

па ло ха ная. У но вы яе дом не пу ска лі яе 
сяб роў! Апя кун ка за ба ра ні ла гас па ды ні 
ад каз ваць на тэ ле фо ны, а на ват па ды
маць труб ку. Пра фе сар Бе а та пры піс
ва ла дзя дзі не ля кар ствы на леп шы сон. 
Ле кі ба бу лі за ба ра ні ла пры маць са мой. 
Урэш це Бе а та на мо ві ла дзя дзі ну, каб 
ад удзяч нас ці пе ра пі са ла на доб рую 
апя кун ку га раж з ма шы най. На та ры ус 
пе ра пі са ла ма ё масць на су сед ку — ёй 
ма шы на бы ла пат рэб ная, каб аб’ ез
дзіць усіх ей ных па да печ ных...

У сту дзе ні 2017 г. Лю ба пры е ха ла да 
цё ці праз больш пра цяг лы час — год па
мі раў яе муж, ад хва ро бы сля пы і глу хі, 
і не маг ла яна ча ста на вед ваць сва яч ку. 
Цё ця пе ра ля ка ная ту лі ла ся да сця ны.

— Лю бань ка, я не ве даю, ча му ў мя не 
ня ма ні я кіх па пе раў на маю ма ё масць, 
— пра шап та ла гас па ды ня, азі ра ю чы ся 
на дзе ве ры. — Але ўсё ве дае Бе а та. Ты 
ёй паз ва ні, доб ра? Ой, як доб ра, што 
ты пры е ха ла, бо ні ко га да мя не не пу

ска юць. Толь кі Ір ка да мя не заг ля дае, 
су сед ка. Я ўжо і на двор не вы хо джу, 
на ват у ага род, што ва кол на шай ха ты. 
Так хо чац ца, каб лю дзі зноў да мя не 
пры хо дзі лі... Ты вазь мі крэ дыт ную кар
тач ку, сха дзі, зра бі па куп кі... Бо мне 
ўжо на да е ла ес ці ад но той су пок...

Не бы ло ані за ла тоў кі на бан ка вай кар
це, на якую па ні Ве ра што ме сяц ат рым
лі ва ла па 2 600 зло тых.

— Ай, то ж На дзень ка ап лач вае ўсе 
мае ра хун кі. Ну, за маю па ла ві ну, бо ж 
ты пла ціш за сваю, хоць тут не жы веш. 
Але я ха чу, каб бы ло як ра ней!

— Што «ра ней»? — не ра зу ме ла Лю ба. 
Ста ла яс на, ка лі па я ві ла ся яна ў Га рад
ской уп ра ве, каб зап ла ціць па да так за 
сваю па ло ву цёт чы на га до ма. Ужо не 
яна бы ла саў лас ні цай ква тэ ры Ве ры 
Бей кер, а На дзея Кляш чэ леў ская.

Ква тэ ра Ве ры Бей кер бы ла пе ра пі са на 
на та ры у сам — ужо ін шым чым ра ней 

— як «па жыц цё вы дар» на апя кун ку. 
Той акт уба чы ла Лю ба толь кі пры на
ступ ным ві зі це ў цё ці, пас ля скан да лу, 
які ўчы ні ла апя кун ка. Да ак ту быў да лу
ча ны аба вяз ко вы кві то чак — пра тое, 
што даб ра чын ні ца з’яў ля ец ца пры сва
ім ро зу ме. Да аба вяз каў адо ра най ма
ё мас цю на жы тай за ўсё доў гае жыц цё 
чу жой асо бы бы ло поў нае ўтрым лі ван
не даб ра чын ца — ап лач ван не ква тэ ры, 
ежы, адзен ня, поў нае дбан не пра яе 
даб ро. Але апя кун ка ўсё ап лач ва ла 
з пен сіі свае даб ра чын цы, і та му раз’ ят
ры ла ся на тое, што ба бу ля пры да па мо
зе су сед кі Ірэ ны зад ба ла, каб пен сію 
стаў да яе пры но сіць пісь ма но сец.

— А з ча го я маю ёй пла ціць?! — кі пе
ла апя кун ка. — Яна мае пен сію 2600 
зло тых, а я толь кі 1600! Якім пра вам 
яна змя ні ла ра шэн не аб вып ла це пен сіі 
праз банк! Гэ та ты яе пад бух то ры ла, 
Люб ка! А ха та мая! А ты, Люб ка — якая 
ты сва яч ка! Пры яз джа еш раз на квар
тал, а тут зай мац ца што дзень трэ ба гэ
тай ста рой не да рэ кай! Яш чэ хо ча, каб 
сяб ро вач кі тут яе ла зі лі! Я не жа даю 
та ко га!

— Гэ та ж яе дом! — пя рэ чы ла Лю ба, 
якой уда ло ся ўсё ж зас пець апя кун ку 
ў цёт чы най ква тэ ры (тая піль на ва ла ся, 
каб не нар вац ца на гос цю). — Цё ця хо
ча, каб бы ло як ра ней. Яна ж на жы ла 
гэ ты дом, і тое што ў до ме, за сваё доў
гае жыц цё.

— Ты тут ні пры чым! Ты чу жа зем ка! 
Я пад ся лю сю ды май го сы на з сям’ ёй. 
Зам кі змя ню. А пра па дзел гэ та га до ма 
бу дзем га ва рыць толь кі пас ля смер ці 
тва ёй цёт кі! Вы там у Пі це ры ба га тыя!

— Ты ма іх гро шай не лі чы! Дык я цёт ку 
мо жа ў Пі цер за бя ру, яна хо ча, каб я яе 
пры ся стры па ха ва ла. А ка лі яе за бя ру, 
дык і тваё апя кун ства не бу дзе мець 
ра цыі...

Гэ так не бу дзе, ку ды б не дзе ла ся 
ба бу ля Ве ра Бей кер, хай жы ве яна 
і сто га доў. На та ры яль ным ак там яе 
пры бі раль ш чы ца ста ла ўлас ні цай па
ло вы яе до ма, га ра жа, ма шы ны. Лю ба 
Га лу боў ская па е ха ла да до му ў Пі цер. 
Што ме сяц пла ціць яна чынш за сваю 
па ло ву до ма. Не ўпіль нуе мо ман ту, ка лі 
апя кун ка ўвя дзе сваю рад ню (а шу кае 
яе ка мор нік) на па коі жы вой гас па ды ні. 
Ці мож на не як да мо віц ца на конт па дзе
лу ма ё мас ці? Лю ба не хо ча нер ва ваць 
свае сва яч кі і гу та рыць пры ёй на гэ тую 
тэ му.

— Ты не ма еш тут ні я кіх пра воў! Якая 
ты там сва яч ка! Што гэ та твая род ная 
цёт ка? — раз ра га та ла ся пра фе сар Бе
а та, сяб роў ка «апя кун кі». — Ты ся дзі 
ў сва ёй Ра сіі і но са не вы соў вай.

— Як ты да зво лі ла так яе аб ма нуць? 
Гэ та ж ты ўсё гэ та нак ру ці ла! Ад да ла 
цё цю Ве ру ў ру кі чу жо га ча ла ве ка!

— Ад ча пі ся ад мя не ты, гэ та ва ша ся
мей ная спра ва! — крык ну ла вя до мая 
па ні пра фе сар з Бе ла сто ка і пры пя ча
та ла свае сло вы, убіў шы свае па ма ля
ва ныя кіп ці ў пля чо Лю быжур на ліст кі 
з Пі це ра ды піх ну ла яе на дзве ры.

Лю ба Га лу боў ская на дру гі дзень апы
ну ла ся на ско рай да па мо зе па ву лі цы 
Па ле скай у Бе ла сто ку з гі пер та ніч ным 
кры зам і стра сен нем маз гоў. І па е ха ла 
ў той свой Пі цер, бо ж там мае свае 
спра вы. Ці заб раць ёй цё цю за мя жу, 
па кі нуў шы яе жыц цё выя зда быт кі праг
най «чор най апя кун цы»? Ці ка ва, коль кі 
яш чэ ста рэ чаў у Бе ла сто ку ад удзяч нас
ці аб да ра ва ла Ня дзею Кляш чэ леў скую 
тым, што ма юць са мае доб рае, ап ра ча 
доб ра га сэр ца?

Імё ны ге ро яў зме не ны і па да бен ства сі-
ту а цыі вы пад ко вае.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Чор ная 
На дзея

Пад цар к вой чую, як ба буль кі пе ра шэп т ва юц ца, дзе ўзяць доб рую апя кун ку. Каб сваю, 
вя до ма, пра ва слаў ную, — ка жа Лю ба Га лу боў ская, якая пры е ха ла з Пі це ра да сва ёй 
цё ці Ве ры. Ве ра Бей кер (1925 го да на ра джэн ня) — ад на з сяс цёр па кой на га та ты Лю
бы, ся стра Ні ны Ці мо ха вай (1927 г. нар.), што жы ве ў Ка зах ста не.

n Ся мей ныя «пя чат кі» на ру ках Лю бы Га лу боў скай
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Ля сы
У Ар лян скай гмі не ля сы зай ма юць 

2260,41 гек та ра, што скла дае 14,1% 
плош чы гмі ны. Не вя лі кая ля сі стасць гэ та 
вы нік на яў нас ці вы са ка я кас ных зя мель 
пры год ных для сель ска гас па дар чай вы
твор час ці. 98 гек та раў зай ма юць ля сы 
ахоў на га ха рак та ру.

У гмі не пе ра ва жа юць шы пуль ка выя 
ля сы, асаб лі ва мно га сас ны. Уз рост дрэ
ва стою роз ны, ад нак най больш тут ма
ла до га ле су. Вя лі кіх су цэль ных ляс ных 
ком п лек саў на тэ ры то рыі гмі ны ня ма. 
Буй ней шыя ля сы рас па ло жа ны ка ля вё
сак Шчы тыНа вад во ры, Ру ду ты, Ма лін ні
кі, Ры го раў цы і Вуль каВы га ноў ская. Яны 
ра стуць на пад мок лых грун тах ляс ных 
да лін і на менш ура джай ных гле бах.

Ап ра ча шы пуль ка вых дрэў на тэ ры то
рыі гмі ны ра стуць так са ма лі ста выя дрэ
вы, у іх лі ку бя ро за і вяр ба. Апош нія па
ро ды ра стуць паб лі зу се на жа цей і паш. 
У сы рэй шых мес цах рас це ча ро та вая 
і аса ко вая рас лін насць.

Фаў на
У лі ку звя ры ны, на ся ля ю чай ля сы Ар

лян скай гмі ны, мож на вы лу чыць сар ны, 
але ні, дзі кі, лі сы, ла сі і ку ні цы. Пад мок
лыя грун ты за ся ля юць ба лот ныя і ляс ныя 
птуш кі, у іх лі ку лунь пап лаў ны, драч, гры
цук вя лі кі і це ця рук.

Сем га доў та му па чу лі ся ў нас га ла сы 
не ка то рых жы ха роў, што пас ля ўста наў
лен ня вет ра коў не па ба чым у на ва кол лі 

Ор лі пту шак, але гэ тыя апа сен ні па куль 
не ап раў да лі ся.

Па тэ ры то рыі гмі ны пра ля га юць міг ра
цый ныя ка лі до ры пту шак і ін шай звя ры ны 
з Бе ла веж скай пуш чы. Зуб роў мож на 
ча сам па ба чыць за Ор ляй з бо ку Ру ду таў. 
Не ка то рыя ся ля не звяр та юць ува гу, што 
ка лі па ля мі прой дзе ту ды і на зад ста так 
зуб роў, то пры чы не ных імі страт ніх то не 
кам пен суе.

Пры род ныя 
і лан д шаф т ныя каш тоў нас ці
На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны вы

со кія лан д шаф т ныя каш тоў нас ці мае 
да лі на вер х ня га Нур ца. На тэ ры то рыі гмі
ны на пры ват най ма ё мас ці ў Паў лі но ве 
ра стуць два ду бы, уста ноў ле ныя ў 1987 
го дзе пом ні ка мі пры ро ды: адзін ак руж
нас цю ў 410 сан ты мет раў і вы шы нёй у 24 
мет ры і дру гі — 345 см і 22 мет ры.

На тэ ры то рыі гмі ны ра стуць і ін шыя 
буй ныя дрэ вы не за не се ныя ў спіс пом ні
каў, на пры клад вя лі кі дуб пе рад ком п лек
сам школ у Ор лі, а ў г.зв. ста рым са дзе 
ў Ор лі — вя лі кая лі па і не каль кі каш та
наў. Я, як рад ны, не каль кі га доў та му ха
дай ні чаў, каб і яны тра пі лі пад кан сер ва
тар скі наг ляд, ад нак бес пас пя хо ва.

Аб ша ры НА ТУ РА-2000
НА ТУ РА2000 з’яў ля ец ца на бо рам 

ахоў ных аб ша раў на тэ ры то рыі кра ін 
Еў ра са ю за. Мэ тай вы лу чэн ня гэ тых 
аб ша раў з’яў ля ец ца ахо ва каш тоў ных 

у пры род ным сэн се і, апы нуў шых ся пад 
паг ро зай, кам па нен таў бі я ла гіч най раз на
стай нас ці ў член скіх кра і нах Еў ра са ю за.

На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны ёсць два 
аб ша ры, ахоп ле ныя на бо рам НА ТУ РА2000:

аб шар асаб лі вай ахо вы пту шак у да
лі не вер х ня га Нур ца, плош чаю амаль 
у ча ты ры ты ся чы гек та раў на тэ ры то
рыі Кляш чэ леў скай, Боць каў скай і Ар
лян скай гмін. На гэ тым аб ша ры гняз ду
юц ца лунь пап лаў ны (918 пар), драч 
(206229 сам цоў) і гры цук вя лі кі (1331 
па ра). Гэ та так са ма ад но з апош ніх у ні
зін най част цы Поль ш чы мес цаў гнез да
ван ня це це ру ка (8 сам цоў). Тэ ры то рыя 
да лі ны з’яў ля ец ца фраг мен там эка ла
гіч на га ка лі до ра для міг ра цыі пту шак 
і мле ка кор мя чых з тэ ры то рыі Бе ла веж
скай пуш чы.
устой у да лі не вер х ня га Нур ца, плош
чаю ў 5524 гек та ры — спе цы яль ны 
ахоў ны аб шар бі я то паў, вы лу ча ны ра
шэн нем Еў ра ка мі сіі. Аб шар ахоп лі вае 
не вя лі кія ляс ныя ком п лек сы над ляс ні
цтваў Бельск і Ну рэц. Ка ля 75% арэ а
лу зай ма юць лу гі і па шы, боль шасць 
з якіх вы кош ва ец ца раз або два ў се
зон; ча сам ад бы ва ец ца вы пас. Ка ля 
15% тэ ры то рыі не ўжы ва ец ца або ўжы
ва ец ца не рэ гу ляр на і аб ра стае кра пі
вой ды дрэ ва сто ем. 3% да лі ны зай мае 
аса ко вая і трыс ня го вая рас лін насць. 
Ля сы зай ма юць ка ля 5% — гэ та алё сы 
і ме ша ныя сы рыя ба ры; най ста рэй
шым алё сам пад сто га доў.

•

•

Каш тоў ным да паў нен нем лан д шаф ту 
да лі ны з’яў ля юц ца рас лін ныя згуст кі, якія 
зай ма юць уз вы шэн ні па ся род гід ра ген ных 
грун таў, а так са ма мі не раль ныя ўстоі на 
кра ях да лі ны: му ра вы і ве рас ні кі. У іх скла
дзе ўні каль ныя па ро ды эн дэ міч ных рас лін.

Сет ка ECO NET-PL
Сет ка ECO NETPL ахоп лі вае 46% плош

чы на шай кра і ны. Скла да юць яе вуз ла выя 
аб ша ры і спа лу ча ю чыя іх эка ла гіч ныя 
ка лі до ры. Агу лам вы лу ча на 78 вуз ла вых аб
ша раў (46 між на род ных і 32 кра ё выя, якія 
ра зам ахоп лі ва юць 31% плош чы кра і ны) ды 
110 эка ла гіч ных ка лі до раў (38 між на род ных 
і 72 кра ё выя — 15% плош чы кра і ны).

Ар лян ская гмі на рас па ло жа на ў аб ся
гу паў ноч нацэн т раль на га эка ла гіч на га 
ка лі до ра, ад на го з ся мі га лоў ных у кра і
не. Ар лян ская гмі на зна хо дзіц ца ў ме жах 
фун к цы я наль на га аб ша ру «Зя лё ныя лёг
кія Поль ш чы» па між вуз ла вы мі аб ша ра мі 
між на род на га зна чэн ня: аб ша рам да лі ны 
вер х няй Нар вы, аб ша рам да лі ны ніж ня
га Бу га і аб ша рам Бе ла веж скай пуш чы. 
Гэ тыя аб ша ры да поў не ныя эка ла гіч ны мі 
ка лі до ра мі кра ё ва га ран гу, адзін з якіх 
пра хо дзіць да лі най вер х ня га Нур ца, ахоп
лі ва ю чы воб ру бы вё сак Паў лі но ва, Ча хі
За ба лот ныя і Вуль каВы га ноў ская.

Сет ка ECO NETPL ахоп лі вае так са ма 
на цы я наль ныя і лан д шаф т ныя пар кі ды 
рэ зер ва ты і пры род ныя ўстоі CO RI NE. 
Боль шасць эка ла гіч ных ка лі до раў аса цы
я ва на з рач ны мі да лі на мі.

Ася род дзе і пры род ныя фон ды Ар лян скай гмі ны

На се сіі ар лян скай Гмін най 
ра ды 31 са ка ві ка г.г. рад ным 
быў прад стаў ле ны ра парт пра 
рэ а лі за цыю ў 2015-2016 гг. 
Пра гра мы ахо вы ася род дзя.

Гмі на скла дае ра пар ты кож ныя два га
ды, якія пад су моў ва юць пра ве дзе ныя ме
ра пры ем ствы і да сяг ну тыя прад ба ча ныя 
пра гра май мэ ты.

Га лоў най доў га тэр мі но вай мэ тай з’яў
ля ец ца пра даў жэн не дзе ян няў, на кі ра
ва ных на па ляп шэн не якас ці па вет ра. 
Пра гра ма ўсклад вае на гмі ну рэ а лі за
цыю пап раў чых дзе ян няў: раз віц цё сет кі 
ве ла да ро жак і ве ла сі пед най ін ф раст рук
ту ры, эка ла гіч ную аду ка цыю, аб ме жа ван
не вы кі даў пы лу, пад ме ну ста рых кат лоў 
і тэр ма ма дэр ні за цыю бу дын каў (у 2015 
го дзе та кую ма дэр ні за цыю пра ве дзе на 
ў па жар ным дэ по, у пла не — бу ды нак 
Гмін най уп ра вы). З мэ тай аб ме жа ван ня 
за пы лен ня пе ра бу да ва ны бы лі гмін ныя 
да ро гі і су фі нан са ва на пе ра бу до ва па вя
то вых да рог на тэ ры то рыі гмі ны.

Дзе ян ні ў га лі не вод най гас па дар кі ма
юць доў га тэр мі но вай мэ тай да сяг нен не 
і ўтры ман не доб ра га ста ну вер ха вых 
вод, ахо ву якас ці па дзем ных вод і ра цы я
на лі за цыю іх вы ка ры стан ня.

У 2015 го дзе бы ла па бу да ва на но вая 
ачыш чаль ня сцё каў у Ды ду лях за пар 
з ка на лі за цый най паў кі ла мет ро вай сет
кай, якая ахоп лі вае шмат ся мей ныя жы
лыя бу дын кі ў Ды ду лях; яе ся рэд няя пра
дук цый насць 15 ку біч ных мет раў у сут кі.

У 2016 го дзе ап ра ца ва на да ку мен та цыя 
раз бу до вы во да за бо раў у Ор лі і Алек
шах, а так са ма во дап ра вод най лі ніі па 
ву лі цы Пар ты за наў. Ап ра ца ва на так са ма 
да ку мен та цыя пе ра бу до вы і раз бу до вы 
ачыш чаль ні сцё каў у Ор лі.

На дзень 31 снеж ня 2016 го да, ка ры ста
ю чы ся да фі нан са ван нем з гмін на га бю
джэ ту, па бу да ва на 36 ка ля хат ніх ачыш
чаль няў сцё каў (усіх у гмі не 38).

Дзе ля ахо вы грун та вых вод ся ля не бу ду
юць гной ныя плі ты і ўмяш чаль ні кі на гна

ёў ку; гмі на не мае ўлі ку зрэ а лі за ва ных 
ін ве сты цый. Умо вы ат ры ман ня еў ра са
юз ных дап лат аба вяз ва юць зем ля ро баў 
пры мя няць Ко дэкс доб рай сель ска гас па
дар чай прак ты кі і ра цы я наль ных ра шэн
няў. У мі ну лым бы ва ла так, што буй ныя 
гас па да ры вы во зі лі гна ёў ку ў по ле, ад ра
зу не пры вор ва ю чы яе, ад ча го раз да ваў
ся па на ва кол лі да куч лі вы сму род.

Мэ тай ме ра пры ем стваў у га лі не ахо вы 
пры ро ды і кра я ві ду з’яў ля ец ца ад ра джэн
не і зба лан са ва нае ка ры стан не бі я ла гіч
най раз на род нас цю. Умо вы за ха ван ня гэ
тай раз на род нас ці і ахо вы пры род ных ача
гаў ак рэс лі ва юц ца па ста но ва мі вой та для 
кож най рэ а лі за ва най у гмі не ін ве сты цыі.

У 20152016 гг. да дзе на 40 даз во лаў на 
вы сеч ку дрэў, за гад ва ю чы кам пен су ю
чыя па сад кі. З 1 сту дзе ня, у вы ні ку зме
ны за ко на, да звол на вы сеч ку не пат ра
бу ец ца. Як я здо леў заў ва жыць і апы таць 
лю дзей, то ў Ар лян скай гмі не не бы ло 
ней кіх ма са вых вы се чак дрэў пад маг
чы мыя бу даў ні чыя ўчаст кі. У са мой Ор лі 
з па чат кам го да гас па да ры вы сек лі па 
ад ной да не каль кіх штук шы пуль ка вых 
дрэў, якія праз мер на вы рас лі, на во дзі лі 
праз мер ны цень на па на дво рак, сва і мі 

буй не ю чы мі ка ра ня мі па гра жа лі пад мур
кам, а ў вы пад ку ўра га ну маг лі не бяс печ
на па ва ліц ца. Гэ тых гас па да роў но вы 
за кон зма ты ва ваў да вы сеч кі. Да та го ж 
лю дзі ста рэ юць і ім цяж ка во сен ню заг ра
баць лі стоўе...

Апус це ла ця пер не толь кі ка ля да моў. Ужо 
во сен ню Па вя то вая ўпра ва да рог вы сек ла 
ўсе та по лі аба пал па вя то вай да ро гі з Ор
лі ў Шчы ты; не каль кі га доў та му аго ле на 
бы ла з дрэў па вя то вая да ро га з Ор лі 
ў Бельск. У ва чах лю дзей та кая да ро га вы
гля дае вель мі дзіў на, пу ста — як у стэ пе.

Гмін ная ўпра ва зад ба ла так са ма і пра 
вы гляд ар лян скіх ву ліц. У са ка ві ку ўсе ра
сту чыя па ву лі цах лі пы аго ле ны з гол ля; 
за раз тыя лі пы выг ля да юць як кук сы, але 
ўжо ле там вер нуць свае зя лё ныя кро ны. 
Бы вае, на жаль, што ву ліч ным дрэ вам 
на ка на ва ны не ча ка ны тра гіч ны ка нец. 
Вось ня даў на ў Ор лі на ву лі цы Бель скай 
зда рыў ся да рож ны вы па дак, дзе мар ш
рут ка, у вы ні ку за ня ду жан ня ша фё ра, 
зва лі ла з ка ра ня мі тры тоў стыя лі пы; 
абыш ло ся без ах вяр у лю дзях.

У 2015 го дзе тэ ры та ры яль ныя ад дзе
лы Аген цтва раз віц ця і ма дэр ні за цыі 

сель скай гас па дар кі пры ма лі за яў кі на 
да фі нан са ван не аб ля сен ня і ства ран ня 
зя лё ных участ каў. Ды пры ро да і са ма на
во дзіць свае па рад кі. Два буй ныя ўчаст кі 
па шы ў Ор лі, на якіх яш чэ двац цаць га
доў та му пас ві лі ся стат кі ка роў, сён ня па
чы на юць за ра стаць са ма сей ным ле сам 
— бя ро зай, вяр бой, сас ною.

Па мя ня лі ся так са ма і не ка то рыя пры ват
ныя ля сы ка ля Ор лі, не ка то рыя ўла даль ні
кі аб га ра дзі лі іх ста лё вай ага ро джай. Ля сы 
дзі чэ юць! Даў ней за хо дзі лі ту ды лю дзі, пра
гуль ва ла ся мо ладзь. Лес быў з пра лё та мі, 
пра тап та ны, а сён ня ля сы за ра ста юць ку
ста мі і ма лад ня ком, быц цам дзіч.

У 2016 го дзе чар го вы раз збі ра лі для ўты
лі за цыі ма тэ ры я лы, у якіх аз бест — пры 
фі нан са вай пад т рым цы пры ро да а хоў ных 
ор га наў. У вы ні ку адаб ра на і абяс ш ко
джа на бы ло звыш ста тон ма тэ ры я лаў 
з аз бе стам.

Усе хат нія гас па дар кі ма юць умяш чаль ні
кі на су хія і мок рыя ад кі ды. У Ком п лек се 
школ ёсць пункт пры ё му зрас хо да ва ных 
ба та рэ ек (у 2015 го дзе саб ра на 318 
кі ла гра маў, у 2016 — 120) і ма ку ла ту
ры (у 2015 го дзе саб ра на дзве то ны, 
а ў 2016 го дзе — 1700 кі ла гра маў). У ар
лян скай ап тэ цы ёсць умяш чаль нік для 
збо ру па за тэр мі но вых ле каў. Раз у год 
ла дзіц ца збор праб лем ных ад кі даў (буй
ных па па ме рах, аў та шын, та ры зпад 
хі мі ка таў і т.п.).

Жы ха рам вя до мыя прын цы пы пра віль на
га гас па да ран ня ад кі да мі ды ве ды пра 
паг ро зу ад спаль ван ня іх у хат ніх пе чах. 
Ад нак жыц цё па каз вае, што ня гле дзя чы 
на аду ка цыю і на яў насць умяш чаль ні каў, 
амаль пры кож най вёс цы ма ец ца дзі кая 
звал ка. На дзея ў ма ла дым па ка лен ні, 
што яно бу дзе пра віль на абы хо дзіц ца 
з ад кі да мі.

У ар лян скім Ком п лек се школ рэ а лі зу
юц ца шмат лі кія эка ла гіч ныя пра гра мы, 
на пры клад што га до вы кон курс «Збі ра ем 
смец це ця гам цэ ла га го да» — збор ба та
рэ ек, нак ру так, ма ку ла ту ры. А на ўро ках 
пры ро ды і бі я ло гіі вы ву ча юц ца пы тан ні 
эка ла гіч най аду ка цыі.

Ахо ва ася род дзя ў Ар лян скай гмі не
vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА
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1 кра са ві ка гэ та га го да па чаў ся чар
го вы се зон Бе ла стоц ка га ве ла сі пед на га 
тран с пар ту «Бі КеР». Ах вот ныя ка тац ца 
на ве ла сі пе дзе ат ры ма лі 500 га рад скіх 
ро ва раў (за раз у пун к тах пра ка ту іх на 40 
больш чым сь ці ў мі ну лым го дзе). Бу дзе 
так са ма 20 ве ла тан дэ маў і 20 ро вар чы
каў для дзя цей. І ўзнік нуць ча ты ры но выя 
пун к ты пра ка ту. У го ра дзе бу дзе іх 50. 
Бу дуць яны ад кры ты што дзень круг ла су
тач на — да 30 лі ста па да. Гэ так са ма мае 
быць у 2018 і 2019 га дах. Ве ла сі пе ды бу
дзе мож на аран да ваць так са ма ў Ха рош
чы (тут 14 ве ла сі пе даў) і ў Юх ноў цыКас
цель ным (20).

Пун к таў пра ка ту шмат і яны ў зруч ных 
для ве ла сі пе ды стаў мес цах. Най больш іх 
у цэн т ры го ра да. Вя лі кай за ці каў ле нас цю 
ка ры ста ец ца, між ін шым, пункт пра ка ту ля 
скры жа ван ня алеі Піл суд ска га з ву лі цай 
Сян ке ві ча, ля скры жа ван ня ву ліц Вы шын
ска га і Мон тэ Ка сі на ка ля аў та вак за ла ды 
на Рын ку Кас цюш кі. Ве ла сі пе ды гэ та важ
ны эле мент пуб ліч на га тран с пар ту. За раз 
яны най больш па пу ляр ныя ў Поль ш чы.

Ця пер на га рад скіх ро ва рах, ды на да
рож ках для ве ла сі пе ды стаў кож ны дзень 
мож на ўба чыць г.зв. цык лі стаў у цэн т ры 
го ра да і ў да лё кіх ад яго жы лых квар та
лах. За раз у Бе ла сто ку на ліч ва ец ца ка ля 
100 кі ла мет раў ве ла да ро жак. Ве ла сі пед
ныя сця жын кі ча ста бу ду юць на ву лі цах, 
якія пе ра бу доў ва юць і па шы ра юць. З кож
ным го дам іх пры бы вае.

Вар та да даць, што яз да на ве ла сі пе
дзе гэ та аш чад насць і вель мі важ ны для 
зда роўя рух.

(яц)

Доб ра ве даць...
Хар чо вая пра мыс ло васць вы раб ляе 

ты ся чы пра дук таў, якія ў пе рап ра ца ва ным 
ві дзе змяш ча юць хі міч ныя злу чэн ні, кан
сер ван ты і фар ба валь ныя рэ чы вы. Ства
ра юць яны вя лі кую праб ле му для на ша га 
ар га ніз ма, які не мо жа пе рат ра віць не ка то
рых злу чэн няў.

Наш ар га нізм мае шмат праб лем са 
стра ва ван нем «смец це ва га хар ча ван ня», 
га за ва ных на по яў, роз на га ві ду за ку сак 
і сма коц ця. Для прык ла ду: спа жы ва ны 
ві нег рэт з га род ні ны пе рат раў ля ец ца ад
ра зу, мак сі маль на праз дзве га дзі ны, ка лі 
гам бур гер за леж ва ец ца ў ар га ніз ме ка ля 
трох дзён і на ват за ста юц ца рэш т кі, якія не 
мо гуць быць пе рат раў ле ны. За тым мо жам 
са бе ўя віць, што ад бы ва ец ца, ка лі кож ны 
дзень спа жы ва ем фастфу ды. Ад нак у гэ
тым вы пад ку не бу дзем за ся родж вац ца 
на та ко га ро ду пра дук тах, а тым больш на 
за бой чых га за ва ных на піт ках. Пра дук ты гэ
тыя змяш ча юць больш чым адзін эле мент, 
якія мо гуць ад моў на паў п лы ваць на стан 
зда роўя.

Усім доб ра вя до ма, што ко како ла з’яў
ля ец ца шкод ным пра дук там. Яе хі міч ны 
са стаў раў наз нач ны з больш чым трыц цац
цю лыж ка мі цук ру ў ад ной бан цы на пою. 
А гэ та сур’ ёз ная праб ле ма для тых, хто 
спа жы вае ко како лу ў праз мер най коль
кас ці.

Праз мер на вы со кі ўзро вень цук ру і глю
ко зу ў ар га ніз ме мо жа быць пры чы най 
праб лем з ар тэ ры яль ным ці скам, паў на ты, 
не да стат ко вас ці сэр ца, за па лен ня су ста
ваў, эм ба ліі і т.п.

Ка лі вып’ ем ад ну бан ку ко како лы, мо
гуць вы я віц ца ад моў ныя эфек ты. Пас ля 10 
мі нут ар га нізм ат ры мае та кую коль касць 
цук ру, які па трэб ны на цэ лы дзень, а та кая 
коль касць па стаў ле ная ў так ка рот кім ча се 
мае вя лі кае ўздзе ян не на ар га нізм. Пас ля 
20 мі нут пя чон ка пе рат ва рае цу кар у тлу
стасць. Пас ля 40 мі нут глю ко за па чы нае 
пра ні каць у кроў, а ў вы ні ку па вы ша ец ца 
ціск кры ві, а кры вя нос ныя са су ды праз мер
на рас шы ра юц ца. Пас ля 50 мі нут ар га нізм 
па чы нае вы раб ляць да фа мін, ад ча го так
са ма па вы ша ец ца ціск. Зва жыў шы гэ тыя 
эфек ты мож на прый с ці да выс но вы, што 
праз мер нае спа жы ван не ко како лы мо жа 
паў п лы ваць на спы нен не ак цыі сэр ца.

(ус)

Ве ла сі пед ны 
се зон у Бе ла сто ку

Стру мі ла 
— сту дэнт не за леж ны і не па кор лі вы

Ан д рэй Стру мі ла з’яў ля ец ца ма ста ком 
не звы чай най, і зда ец ца, не вы чэр п най 
фан та зіі. У час су стрэ чы ў бе ла стоц кім 
Дра ма тыч ным тэ ат ры, якая прай ш ла 
20 кра са ві ка ў рам ках свят ка ван ня 
90год дзя з дня на ра джэн ня ма ста ка, 
пра фе сар пад к рэс ліў, што на яго ную 
твор часць вя лі кі ўплыў меў Ула дзіс лаў 
Стра мін скі. Стра мін скі і яго ная жон ка 
Ка ця ры на Коб ра лі чац ца ад ны мі з са мых 
аван гар д ных ма ста коў ХХ ста год дзя. 
Ме на ві та ад май стэр ні Стра мін ска га ўсё 
па ча ло ся. Ан д рэй Стру мі ла, та ды яш чэ 
не пра фе сар, а толь кі хло пец з Ус хо ду, 
на ро джа ны ў Віль ні ў 1927 го дзе, ха цеў 
вы ву чаць гі сто рыю ма ста цтва. Ад на ча
со ва ў Ло дзі ад к ры ва ла ся Дзяр жаў ная 
вы шэй шая шко ла вы яў лен чых ма ста
цтваў. Вы ра шыў па сту піць ту ды і так стаў 
сту дэн там — вуч нем вы дат на га ма ста ка 
Стра мін ска га. Стру мі ла з па ва гай ста
віў ся да сва іх пра фе са раў, за хап ляў ся 
іх нім во пы там і ве да мі, ад нак не быў нек
ры тыч на ў іх заг ле джа ны.

— Для мя не тэ о рыі Стра мін ска га бы лі 
вель мі ат рак цый ны мі, але ўсёта кі я быў 
ас ця рож ны, — ра сказ ваў пра фе сар. 
— Я быў сту дэн там са ма стой ным, не за
леж ным і не па кор лі вым. Я ца ніў сва іх 
пра фе са раў, але ішоў улас най да ро гай.

Ка лі га ва рыць аб ма ста цтве, Ан д рэй 
Стру мі ла па спра ба ваў амаль уся го: ства
раў эскі зы са шмат лі кіх па да рож жаў, 
шмат фар мат ныя воб ра зы, зай маў ся 
разь бой па ка ме ні, пра ек та ваў сцэ ніч нае 
афар м лен не для тэ ат раў і опер, ра біў гра
фі ку, шмат га доў фа та гра фа ваў... Пры
тым усім не па спра ба ваў ад на го — не 
пры няў га лоў най ро лі ў спек так лі Ан джэя 
Вай ды, ха ця той шчы ра яго на маў ляў. 
Усёта кі га да мі маг лі раз ліч ваць на ся бе. 
Сла ву ты рэ жы сёр ме на ві та ў Стру мі лы 
ра іў ся на конт свай го філь ма пра Ула дзіс
ла ва Стра мін ска га «Па ві до кі».

Вя лі кі на стаў нік 
пра фе са ра Стру мі лы

Суст рэ чу з пра фе са рам Ан д рэ ем 
Стру мі лам у Дра ма тыч ным тэ ат ры вёў 
Кон рад Шчэ бёт. Ад нак і пуб лі цы мож на 

бы ло так са ма ўклю чац ца ў ды ску сію. Ды
рэк тар дэ пар та мен та куль ту ры і на цы я
наль най спад чы ны Мар шал коў скай уп ра
вы Ана толь Вап ці ка віў ся су вяз зю па між 
Стру мі лам і Ула дзіс ла вам Стра мін скім. 
Да пыт ваў ся, ці бліз касць па між вуч нем 
і на стаў ні кам гэ та так са ма ўплыў бе ла ру
ска га па хо джан ня абод вух ма ста коў.

— Стра мін скі пры е хаў як на іў ны, га, 
ён не быў на іў ны, па коль кі ўцёк з Ра сіі, 
— ад ка заў пра фе сар. — Мо жа больш, 
як пе ра ка на ны ча ла век ля ві цы. Ар га ні за
ваў пер шую гру пу ма ста коў і ар га ні за ваў 
пер шую вы стаў ку аван гар ду, якую ата я
сам лі ваў з ле вым ру хам. Стра мін скі ў час 
вай ны апы нуў ся ў Ло дзі са сва ёй жон кай 
Ка ця ры най Коб ра. Яна бы ла пра ва слаў
ная, па хо дзі ла з Ін ф лян таў. Нем цы, ма ю
чы на ўва зе пра ва слаўе Ка ця ры ны Коб
ра і мін скае па хо джан не Стра мін ска га, 
за пі са лі іх, а яны на гэ та па га дзі лі ся, як 
бе ла ру саў. Пас ля выз ва лен ня Ло дзі гэ та 
вык лі ка ла абу рэн не ма стац ка га ася род
дзя. Здрад нік на ро ду, ма стакбе ла рус, 
ма стакжы да ка му ны і г.д. Ён пад вяр гаў ся 
пе рас ле ду, быў зніш ча ны ася род дзем. 
Я аб усім ве даў і спа чу ваў яму.

Пры сут ныя на су стрэ чы з Ан д рэ ем 
Стру мі лам, ці асо бы, якія яго ве да юць, 
ні ко лі не пап рак ну лі б яго ў дэ мен цыі. 
Сам вып раў ляў не вя лі кія фак та ла гіч ныя 
па мыл кі вя ду ча му суст рэ чу. Усёта кі 
ва ўсіх звест ках пра Стра мін ска га і яго
ную жон ку Ка ця ры ну Коб ра га во рыц ца, 
што за пі са лі ся яны ра сі я на мі, а не так 
як ка жа пра фе сар, бе ла ру са мі. І ха ця 
і ў ад ным, і ў дру гім вы пад ку ме лі б тыя ж 
са мыя праб ле мы, пы тан нем за ста ец ца ці 
на да лей для па ля каў цяж ка зра зу мець, 
што іс нуе та кая на цыя як бе ла ру сы.

Быць ду хоў ным гра ма дзя ні нам ВКЛ 
— быць бе ла ру сам

— Заў сё ды быў са мною эле мент ра
ман тыз му і рэф лек сіі, — ска заў Ан д рэй 
Стру мі ла. — Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае 
гэ та баць каў ш чы на ма іх прод каў, ма ёй 
цэ лай сям’і. У час раз мо вы з Чэс ла вам 
Мі ла шам уз нік ла дум ка, каб вы даць кні гу 
пра ВКЛ. Яна вый ш ла. Ад нак у Поль ш чы 
ма юць яе неш мат лі кія. На на шу дум ку 
ВКЛ бы ло ла ба ра тор най спро бай су іс
на ван ня на ро даў — ак ту аль най і сён ня 
ў кан тэк с це аб’ яд на най Еў ро пы. Мы гэ ту 
кні гу прыс вя ці лі Ежы Гед рой цу.

Прафесар 
Андрэй Струміла 
ў творчым юбілеі

Быў амаль усю ды: за хап ляў ся ары ен таль най Япо ні яй, за ва ёў ваў 
пі кі ў Гі ма ла ях, пеш шу па да рож ні чаў праз дзі кую Сі бір, жыў на Ман
хе тэ не, але ўсёта кі асеў на тэ ры то рыі даў ня га Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га. Сён ня пра фе сар Ан д рэй Стру мі ла жы ве ў Маць ка вай 
Ру дзе, што на Су валь ш чы не і на да лей ства рае: ма люе, ры суе, фа
таг ра фуе... не аб мя жоў ва ец ца да ад на го жан ру ма ста цтва, так як 
пас ля вай ны на ву чыў яго Ула дзіс лаў Стра мін скі.

Кні гу пра ВКЛ, з вя лі кім кры жам Ягай
лы на вок лад цы Стру мі ла з го на рам прэ
зен та ваў у час су стрэ чы ў Дра ма тыч ным 
тэ ат ры ў Бе ла сто ку. У ёй зна хо дзяц ца 
тэк сты вы дат ных бе ла ру скіх, лі тоў скіх 
і поль скіх гі сто ры каў — у тым лі ку Але га 
Ла ты шон ка ці Ула дзі мі ра Ар ло ва. Рэ дак
цыя «Ні вы» з’яў ля ец ца ад ным з неш мат лі
кіх улас ні каў гэ тай вя лі кай ан та ло гіі.

Ан д рэй Стру мі ла не вы гля дае на свае 
90 га доў. У час су стрэ чы ў Дра ма тыч ным 
тэ ат ры за хап ляў ма лод шых ад ся бе гле
да чоў сва і мі рэф лек сі я мі, жар та мі... Стру
мі ла, ка лі па чуе бе ла ру скую мо ву, як га
во рыць, мо ву сва ёй ду хоў най дзяр жа вы, 
заў сё ды ад ка жа пабе ла ру ску і з вя лі кім 
уз ру шэн нем.

— Зям ля мен ская, Менск — гэ та Баць
каў ш чы на май го баць кі, дзе да, — ска заў 
пра фе сар. — І я сам жыў у Бе ла ру сі 
ў ва ен ны час. Там шмат у мя не сяб роў. 
І гу тар ка бе ла ру ская, бе ла ру ская мо ва 
мне вель мі бліз кая па сэр цы. Га лоў ная 
праб ле ма бе ла ру скай куль ту ры сён ня 
— гэ та пы тан не мо вы.

Сён ня пра фе сар кры ху на ра кае, што, 
на жаль, рэд ка зда ра ец ца яму знай с ці 
бе ла ру ска га су раз моў ца. Тым не менш 
Стру мі ла, як пры сто іць аван гар д на му 
ма ста ку, у жыц ці пра ва куе. За про ша ны 
на да клад у Мен скую ма стац кую ака
дэ мію, ня гле дзя чы на ра сій ска моў ныя 
за пра шэн не і план ме ра пры ем ства, 
сва ім вы ступ лен нем лёг ка ша кі ра ваў 
пуб ліч насць. Ні ко му ні чо га не га во ра чы, 
вый шаў пе рад поў ную за лу сту дэн таў, 
лю дзей ма ста цтва і «куль ту ры» з бе ла
ру ска моў ным дак ла дам. Па ні жа ю чы тон, 
пра фе сар Стру мі ла да даў: «Бы лі вель мі 
здзіў ле ны, але ніх то не ад ва жыў ся, каб 
па дыс ці да мя не і звяр нуць ува гу. На пэў
на, бе ру чы пад ува гу ўзрост і дос вед. 
На ват бы лі та кія, якія пас ля дак ла да 
дзя ка ва лі за мо ву». Чу ю чы ніз кі тэмбр 
го ла су пра фе са ра і ве дан не мо вы — яго 
вы каз ван ні пабе ла ру ску гэ та аса ло да. 
Сам Ан д рэй Стру мі ла пад к рэс лі вае, што 
не ха пае яму прак ты кі, та му да клад меў 
ра ней пе рак ла дзе ны і пра чы та ны, каб 
зра біць доб рае ўра жан не сва ім «аван
гар д ным вы ступ лен нем». Маг чы ма, што 
гэ тае вы ступ лен не мож на на ват наз ваць 
пер фор ман сам? Гэ та бы ла б чар го вая 
дзя лян ка ма ста цтва, якую Стру мі ла ўвёў 
у 89 дэ ка дзе свай го жыц ця.

vТэкст і фота Улі ШУБ З ДЫ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 19-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 21 мая 2017 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Жы вуць на пя ці па ліч ках 
ся мё ра бліз нят-сяст ры чак,
Як быц цам ад на сям’я,
у кож най ад но імя:
«до», «рэ», «фa”.
Н...

    

Ад каз на за гад ку № 15-17: пча ла. 
Уз на га ро ды, кніж кі «Сум ны суп» Воль гі Га пе е вай, вый г ра лі 

Мат вей Зы скоў скі з КШ № 1 у Гай наў цы, Мая Та па лян ская з Нар-
вы, Зо ся Са ко віч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
Воль га Міш чук з Арэш ка ва, Іа ан на Ні кі цюк з КШ з ДНБМ № 3 

у Бель ску-Пад ляш скім, Ве ра ні ка Мат вей чык з Шу дзя ла ва. Він шу ем!

  
(У. Мац ве ен ка)

Мал го ся НОС
ПШ у Га рад ку, VI б клас

За ка хай ся 
ў вяс ну
Які цёп лы дзень вяс ны:
Сон ца вы зір ну ла і ўсмі ха ец ца.
Птуш кі да юць кан цэрт у два ры,
Квет кам пя лёст кі раск ры ва юц ца.

Ста ла зя лё нень кай тра ва —
Та кі ко лер вяс на ёй да ла,
І рас пус ці лі ся лі сты
На гол лі толь кі што пу стым.

У гнёз ды вяр ну лі ся бус лы
І ежу но сяць для сям’і.
Клё кат вя сё лы чуць зда лёк.
Сне гу пра паў на ват на мёк.

З ха ты сва ёй вы ходзь і ты!
Пры ро дай све жай цеш ду шу,
Бя ры пя ро і верш пі шы,
Пра за ка ха насць у вяс ну.

    
Іза бе ла БА РОЎ СКАЯ,
Заб лот чы на, Гім на зія ў На раў цы

Hоч
Цём ная ноч.
Гэ та са мае пры го жае ў све це.

Ка лі за ла тыя зор кі ззя юць на не бе,
Я стаю моў ч кі 

і праг на ха паю па вет ра.
Гля джу на ця бе, га лод ны мі ва чы ма.

Ка лі ме сяц ас вят ляе мя не,
гэ та най цу доў ней шае па чуц цё,
 якое ве даю.
Я ба чу ў цем ры твой кон тур.

Я про ста люб лю ця бе.

Ці мож на па раз маў ляць з су пам, які па ста ві лі пе рад 
ва мі ў та лер цы? Ці мож на раз ве ся ліць, пе ра мя ніць яго 
на строй?

Ад каз зной дзе це ў апа вя дан ні «Сум ны суп», які па-
чы на ец ца так:

У ква тэ ры ну мар 66 шмат па вяр хо ва га до ма на плі-
це ў рон д лі жыў суп. Ад ной чы, зда ец ца гэ та бы ло ўчо-
ра, суп вы лі лі ў та лер ку і па ста ві лі на стол. Хлоп чык 
Ула дзік гроз на за нёс лыж ку і апус ціў яе ў та лер ку. 
Але за мест та го, каб за чар п нуць суп і пад нес ці лыж ку 
да ро та, Ула дзік стаў па воль на боў таць лыж кай у та-
лер цы, быц цам спра ба ваў там неш та знай с ці. Суп 
ужо ста міў ся ад та го, што ў ім ту ды-сю ды ва лэн да лі 
лыж кай, якую ён па чаў па ці ху не да люб лі ваць.

— Коль кі мож на! — ду маў суп. — Я ўжо па чы наю за-
мяр заць тут. А яш чэ гэ тая лыж ка, у мя не ўжо га ла ва 
ад яе раз ба ле ла ся. 

І тут па чуў ся го лас Ула дзі ка, як пра гу чаў як пры суд:
— Гэ та сум ны суп, я не бу ду яго ес ці...
У хо дзе чы тан кі мы шмат ча го зра зу ме ем, на пры клад 

як кап рыз лі вы Уда дзік, які не ха цеў ес ці, ма ру дзіў ды 
ад ным, дур ным сло вам моц на пак рыў дзіў у ні чым не ві-
на ва ты суп. Які тут ка нец і выс но ва? Як ты па во дзіш 
ся бе пры ста ле? Ці ду ма еш пра ін шых, якія так са ма ма-
юць свой го нар і па чуц ці?

Вось гэ та вык лік для су час на га дзі ця ці!
У кніж цы, якая за ва я ва ла ў Бе ла ру сі 

прэ стыж нае зван не «кніж кі го да»*, пяць ка-
ла рыт ных і муд рых апа вя дан няў: «Сум ны 
суп», «Па ра сон і слоў нік», «Хво ры гу зік», 
«Кот і ка ця ня», «На вош та лі чыць аве чак».

Воль га Га пе е ва свае апа вя дан ні на пі са-
ла для дзя цей і да рос лых. У кніж цы ўсё 
маг чы мае: слоў ні кі да па ма га юць па ра со-
нам, гу зі кі шу ка юць сэнс жыц ця, а во жы кі 
спра бу юць знай с ці ад каз на ад веч нае пы-
тан не: на вош та пе рад сном трэ ба лі чыць 
аве чак? Усе, хто возь ме ў ру кі гэ тую кніж-
ку — дзе ці, да рос лыя, на стаў ні кі — бу дуць 
раз ва жаць і ду маць:

— А мы як па во дзі лі б ся бе на мес цы 
кніж ных ге ро яў?

Кніж ка «Сум ны суп» пры аз доб ле на вя-
сё лы мі ілюст ра цы я мі, якія пры ду ма ла ма стач ка Мар та 
Ге раш чан ка.

Гэ ты цу доў ны па да ру нак мож на вый г раць у кон кур-
сах «Зор кі»! Кніж кі ат ры ма лі мы ад сяб роў Са ю за бе ла-
ру скіх пісь мен ні каў.

(гак)
* Воль га Га пе е ва, Сум ны суп, Мінск: «Га лі я фы», 2014.

Смач ны суп Воль гі Га пе е вай

У ча кан ні сап раў д най вяс ны 
аж но злосць бя рэ і кру жыц ца 
га ла ва. Хай бы хут чэй па цяп ле ла! 
Заз зя ла сон ца, рас ц ві лі дрэ вы 
і квет кі ў ага род чы ках. Ін шыя, як 
Іза Ба роў ская, ча ка юць цёп лых на-
чэй і бля ску ме ся ца, які да па мо жа 
ас вет ліць дзя во чыя сак рэ ты.

Вяс на — гэ та час, ка лі ад ча кан-
ня кру жыц ца га ла ва і са мі пі шуц-
ца вер шы. Яны ка ля ро выя як ма-
ры Мал го сі Нос, якую це шыць клё-
кат бус лоў і тра вень ская зе лень.

А нас це шыць, ка лі Мал го ся (яна дэ бю тан т ка), як яе ста рэй шыя сяб роў кі з Га-
рад ка, пе ра лі вае свае па чуц ці на па пе ру па-бе ла ру ску. І ро біць яна гэ та шчы ра, пад 
уп лы вам наст рою, а не толь кі на кон курс.

Та му спа дзя ем ся, што здзей с няц ца вы ка за ныя ў вер шах ма ры і яны пры за вуць 
к нам сап раў д ную вяс ну!

ЗОР КА

Вяс но выя 
ма ры 
і вер шы

Вяс но выя

Дзяўчаты з Орлі
Фота Ганны Кандрацюк
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Марская вада
Марская вада, якой усё-ткі
На многа больш ад салодкай.
Яна цяжэйшая даволі,
Таму што ў ёй многа солі.

Салёная вада, зразумела,
Узнімае нашае цела.
Тады лягчэй у ёй плаваць
Чым у басейнах, ці ў ставах.

Навошта 
рыбам вусы?
Нашы карпы і ўюны
З вусамі заўсягды яны.
Вусы ім могуць памагчы
Знайсці ў вадзе сабе харчы.

Дакранаюцца вусамі
Да сустрэтай яды прама,
Вусы патрапяць адгадаць,
Ці будзе смачная яда. Objęcie

uściski

Sto

Port

Statek 
parowy

Poczta

Błękit

Ar

Zamek Zęby
Książka

Mapa
Kanapa

Rzeka

Rock

Mag Moda

Tkaczka

Żłobek

Jak Si...iOb

Szalik

Skarb

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох 
тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 15-17:
Бу сел, швед, верш, бір жа, шку ра, кат, ту ра, па ра, 

ма саж, лак. Пош та, бу ра, ві раж, ве ра, шарж, ша кал, 
ара, да да так.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ма рыя Кар дзю ке-
віч, Вік то рыя Гаць з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад-
ляш скім, Ма тэ вуш Ва лен ты но віч, Мар ты на Іг на то-
віч, Ка мі ля Ці люль ка з Ба бі каў, Кры сты на Міш чук з 
Арэш ка ва, Ма тэ вуш Зы скоў скі з КШ № 1 у Гай наў цы, 
Іг на цы Ду дар, Ма цей Пут ко з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо-
дзія ў Бе ла сто ку, Марта Петручук з Нарвы. Він шу ем!

Усе хо чам ве даць ас но вы 
і пры ё мы са ма а ба ро ны. У гэ тай 
спра ве шмат мо гуць да па маг чы 
Між ш коль ныя спа бор ні цтвы па 
страль бе, якія ўжо чар го вы раз, 
5 кра са ві ка г.г., ар га ні за ва ла 
бе ла стоц кая Гім на зія № 7. Усе 
ўдзель ні кі яш чэ да та го як па ча лі 
стра ляць, пе рай ш лі абу чэн не як 
абы хо дзіц ца са збро яй. За нят кі 
па вёў на стаў нік фіз куль ту ры Ар
кадзь Ці ма фя юк. У час абу чэн ня 
ака за ла ся, што на шы гім на зі сты 
не абыякія страль цы і што спа
бор ні цтвы на ці ры «UKS Ka li ber» 
бу дуць заў зя тыя. У зма ган ні пры
ня лі ўдзел ка ман ды пя ці гім на зій: 
Не пуб ліч ная гім на зія свсв. Кі ры
лы і Мя фо дзія, Гім на зія з Ор лі, 
Бел гім на зія з Гай наў кі, Гім на зія 
з Нар вы і гас па да ры.

Пер шыя пры зы і за ла тыя ме да
лі за ва я ва ла Нар ва.

У ка тэ го рыі ін ды ві ду аль ных страль цоў най леп шы мі бы лі:
І мес ца — Януш Га лён ка з Нар вы (191 ба л);
ІІ мес ца — Мі хал Фе да рук з Нар вы (190 ба лаў);
ІІІ мес ца — Бар ба ра Лук’ я нюк з ПГ № 7 у Бе ла сто ку (190 ба лаў).

У ка тэ го рыі школь ных ка манд пе ра маг лі:
І мес ца — ПГ у Нар ве;
ІІ мес ца — ПГ у Ор лі;
ІІІ мес ца — ПГ № 7 у Бе ла сто ку.

Нар ваў скія пе ра мож цы ў якас ці да дат ко вай уз на га ро ды ме лі маг
чы масць паст ра ляць з аг няст рэль най зброі.

У спа бор ні цтвах упер шы ню ўдзель ні ча лі на стаў ні кі. Яны не маг лі 
быць гор шы мі за сва іх па да печ ных, за якіх так са ма хва ля ва лі ся.

А вось на стаў ні кіпе ра мож цы:
І мес ца — Ба жэ на Ша ка лаЯфі мюк з ПГ з ДНБМ у Гай наў цы (189 
ба лаў);
ІІ мес ца — Аль ж бе та Руд коў ская з ПГ № 7 у Бе ла сто ку (188 ба лаў);
ІІІ мес ца — С ла ва мір Са ха рэ віч з ПГ у Ор лі (184 ба лаў).

Асаб лі выя він ша ван ні на ле жац ца спа да ры ні Аль ж бе це Руд коў скай, 
якая пры ду ма ла ідэю та ко га кон кур су, які шмат ча му ву чыць і вель мі па
да ба ец ца на шым гім на зі стам. Яна так са ма даг ля дае, каб усе бе ла ру скія 
ідэі і спа бор ні цтвы бы лі агу ча ны ў бе ла ру скіх СМІ.                              ЗОР КА

Нар ва стра ля ла з аг няст рэль най зброі!

ТРА ВЕНЬ — гэ та ста ра жыт на бе ла ру ская наз ва ме ся-
ца. Яна па хо дзіць ад сло ва «тра ва». Ме на ві та ў гэ тым ме ся-
цы зям ля пак ры ва ец ца зя лё ным ды ва ном з роз ных траў.

У зя лё нае ўбран не ап ра на юц ца так са ма дрэ вы. Пер шай 
рас п ля тае свае ко сы бя ро за.

У траў ні квіт нее ча ром ха. Звы чай на пад час яе цві цен ня 
на ра джа юц ца ха ла ды, якія ў на ро дзе на зы ва юць «ча ром ха-
вы мі» (па-поль ску — гэ та «зім на Зось ка»).

Пас ля ча ром хі зац ві тае бэз. Бэз, у ад роз нен ні ад ча ром-
хі, лю біць цёп лыя і со неч ныя дні.

У бя лют кім уб ран ні — са ды. З на ды хо дам цяп ла па яў-
ля ец ца шмат роз най маш ка ры. У гэ ты час вяр та юц ца з вы-
раю ла стаў кі і стры жы, якія кор мяц ца на ся ко мы мі.

Тра вень — ме сяц пту шы ных спе ваў.
(па вод ле: «Жы вая кні га пры ро ды»)

Тра вень (май)

Ogród
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Пажаданні

Во зе ра
За та пі ла во зе ра па лет кі,
За та пі ла во зе ра ся ло
І ня ма Лу кі — вя лі кай вё скі.
Жаль — не вер нец ца сю ды жыц цё.

Там, дзе ву лі цай ха дзі лі лю дзі,
Дзе цві лі па ху чыя са ды,
Дзе ву чы лі ся ў шко ле дзе ці,
Там ця пер бліш чыць люст ра ва ды.

Жы ха ры ат ры ма лі ква тэ ры,
У якіх вы год на, доб ра жыць.
Ста ра жы лаў му чаць ус па мі ны
Па мі ну лым, па сля дах бы лых.

Ча ла век ха цеў бы дак ра нуц ца
Да баць коў скай ха ты, да зям лі,
Да жыц ця, яко му не вяр нуц ца,
Бо яно пад хва ля мі ва ды.

За ста лі ся лю дзям ус па мі ны —
Даў нія вя ско выя дзянь кі...
Но сяць вет ры ў сум най на сталь гіі
Ці хія ма літ вы ля ва ды.

Не са ро мей ся
Не са ро мей ся пры знац ца : «Не ве даю».
Усё ве даць ніх то не мо жа.
Не са ро мей ся ска заць: «Па мы ля ю ся»,
Бо па мыл кі ро біць кож ная асо ба.

Не са ро мей ся пра сіць: «Па ма жы це мне»,
Ча ла век жа істо та сла бая.
Не са ро мей ся ска заць: «Пе ра пра шаю вас,
Вы пра бач це маю не па ва гу».

Не са ро мей ся быць муж ным,
Вы кінь дур ныя пры выч кі з ся бе,
Каб быць чы стым як па год нае не ба.
Больш ні чо га ў жыц ці не трэ ба.

Будзь ад важ ным, зма гай ся, на пе рад ідзі.
Га на ры ся сва ім сум лен нем.
Крок за кро кам, на во кал гля дзі,
Тут яш чэ рас це пу ста зел ле.

Не са ро мей ся ра біць даб ро,
Не са ро мей ся зма гац ца са злом.

Не су муй
Не су муй, хо лад ады дзе,
Цёп лае сон ца наг рэе неп ры яз ны свет.
У сэр цы ма ім лю боў не за гі не,
У сэр цы на век за ста нец ца ка ха ны твой след.
Без ця бе жыць не ма гу я,
Не знаю, ку ды без ця бе мне са мо му іс ці.
Ска жы, мі лая, ці мя не яш чэ лю біш,
Ці ча ста пры хо джу я ў твае цяж кія сны.
Не су муй, ра зам пак ро чым,
Свет ка ля ро вы ця пер ужо на век бу дзе наш
Не су муй, лю боў да па мо жа,
Сму так рас стан ня на заў ж ды ады дзе ад нас.
Зноў мы суст рэ нем ся, зноў рас ца лу ем ся,
Зноў быц цам сад рас ц ві цем.
Ве чар ма ё вы, як каз ка ча роў ная
Ату ліць ця бе і мя не.
Не су муй: «Be sa me mu cho».
Я вель мі моц на люб лю і ца лую ця бе.

Люб лю да ваць па да рун кі. Хто не лю біць іх так са ма 
ат рым лі ваць!

Най важ ней шы па да ру нак — на ша жыц цё. Трэ ба 
яго лю біць і ша на ваць, а не тру ціць ні ка ці нам і ал ка-

го лем. Бо ка лі ча ла век мае ў са бе ат ру ту, ён не ёсць сам са-
бой. На ра джае хво рых дзя цей. І тут па чы на ец ца го ра і пек ла.

Смерць з’яў ля ец ца дру гім па да рун кам ад Гос па да Бо га. 
Там ня ма го ра ані пек ла, ані чыс ці ліш ча. Зям ля пры мае па да-
ру нак і за хоў вае яго да ча су Спра вяд лі ва га Су да.

Лю дзі поў на га ро зу му зра зу ме юць, якой вя лі кай вар тас-
цю з’яў ля ец ца жыц цё веч нае тут і на ве кі, а дасць яго Ула ды-
ка Зям лі — Гос пад Бог, ве ру ю чым і спра вяд лі вым.

Тра піў мой муж у шпі таль. Бы лі там роз ныя па цы ен-
ты, між ін шым ста рэй шы пан, які ў мі ну лым быў лёт-
чы кам. Быў ён вель мі га вар кі і дас ціп ны, ве ся ліў 
хво рых ка лег вель мі ці ка вы мі гі сто ры я мі. Жыў ён 

адзі но ка. Ка лі пап ра ві ла ся яму ўстур ба ва нае зда роўе, вы пі-
са лі яго з баль ні цы. Ніх то па яго не прый шоў. Ады хо дзіў ша му 
ка ле гі па жа да лі мно га зда роўя. Ка лі раз віт ваў ся з ма ім Ва ло-
дзем, той па жа даў яму доб ра га зда роўя і сто га доў.

— А што ж я вам та ко га кеп ска га зра біў!? — крык нуў лёт-
чык у ад каз.

Усе хво рыя зас мя я лі ся.
Як ві даць, не кож на му хо чац ца жыць сто га доў у са мо це.

Мі ка лай ВА РА НЕЦ КІ
Аль хоў ка, На раў чан ская гмі на

Мі лае, 
род нае по ле
По ле, мі лае по ле...
На на шым по лі жы та.
Ста іць сця ною жы та,
Як зо ла там аб лі та.

Ой ты, род нае по ле...
Ста іць сця ною жы та,
А там па ся род по ля
Ма гі ла не за бы та.

Свя тым мне ста ла по ле.
Шу міць ма літ вай жы та,
Бо там, па ся род по ля,
Ся стра мая за бі та!

Ся стра на гэ тым по лі
Сер пі кам жы та жа ла.
Эсэ саў ская ку ля
Про ста ў сэр ца па па ла!

Род нае маё по ле...
Жы та ко сяць кам бай ны.
Пом ню, як гэ тым по лем
Іш лі на за хад тан кі.

Іш лі ды гру ка та лі,
Па во ра гу стра ля лі.
Эсэ саў скія тру пы
На по лі тут ля жа лі.

По ле, мі лае по ле...
На на шым по лі жы та.
У бля ску сон ца жы та,
Як зо ла там аб лі та.

Падарункі

Зі на і да КАН Д РА ЦЮК
Беласток

Ра дзі ма твая і мая
Я Гай наў скай сын зям лі,
Ты гэ тай зям лі дач ка.
Кра су ец ца і жы ве
Ра дзі ма мая і твая.

Наш бе ла-чыр во ны сцяг
У сі нім не бе трым ціць.
Наш Бе ла стоц кі край
Ле сам і збож жам шу міць.

Ле сам і по лем ля ціць
Род ная пес ня мая,
Слу хае пес ню на род,
Слу хае пес ню зям ля.

Хто пес ню па мо жа спець?
І хто да па мо жа нам жыць?
Пра цоў ная мо ладзь рас це
І но вая пес ня гу чыць.

Я Гай наў скай сын зям лі,
Ты гэ тай зям лі дач ка.
У спе ве тва ім і ма ім
ра дзі ма твая і мая.
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27 кра са ві ка ў Скле пе з куль ту
рай Аб’ яд нан ня АБ БА ад бы
ла ся су стрэ ча з рэ дак та ра мі 

і су аў та ра мі ня даў на вы да дзе най кні гі 
„His to ria Bia ło ru si nów Pod la sia” Але гам Ла
ты шон кам і Сла ва мі рам Іва ню ком. Суст
рэ чу вёў Мі ко ла Ваў ра нюк.

На па чат ку бы ло пы тан не, ча му не наз ва
ны аў та ры па а соб ных раз дзе лаў кні гі, 

быц цам — так па вод ле май го выз на чэн ня 
— яна пі са на та ла кой. Ад каз быў та кі, што 
гэ ты ме тад даз ва ляе ўзбуй ніць на ву ко вы 
рэй тынг аў та раў. У хо дзе су стрэ чы ўсё ж 
та кі не ка то рыя аў та ры бы лі рас сак рэ ча
ны, у пер шую чар гу аў та ры „ар хе а ла гіч
най” част кі, які мі ака за лі ся Ге надзь Се мян
чук і Збіг неў Мі сюк.

Ча му кні га ся гае ў так сі вую мі нуў ш чы ну, 
дзе па трэб ны ар хе а ла гіч ныя да ку мен

ты? Бо ў кож ным з нас ся дзяць ге ны тых 
на шых прод каў, што жы лі тут ра ней. Мы не 
га во рым, што гэ та бы лі бе ла ру сы, але гэ та 
бы лі на шы прод кі. Ця пе раш нія ге не тыч ныя 
дас ле да ван ні да каз ва юць, што ге ны та го 
даў ня га на сель ні цтва за ха ва лі ся ў нас, што 
мы з’яў ля ем ся спад ка ем ца мі та го на ро ду, 
што тут жыў спрад веч на, што той на род не 
пра паў бяс с лед на. Да та го ж ні во дзін на
род не вы хо дзіў з пу стэ чы і тут так са ма ні ко
лі не бы ло пу ста. Нам пра ба ва лі ўну шыць, 
што пас ля кры жац кіх па хо даў тут аста ла ся 
ад но пу стэ ча, якую на ся ля лі пры шэль цы 
з роз ных нап рам каў, але гэ та не так. Гэ та 
бы ла кан цэп цыя пра фе са ра Вісь неў ска га, 
вель мі па пу ляр ная і па сён няш ні дзень, 
якой тры ма юц ца яш чэ дас лед чы кі ста рэй
ша га па ка лен ня. Ад нак ар хе а ла гіч ныя 
дас ле да ван ні да каз ва юць, што тут не бы ло 
ва ку у му і мяс цо вая ма тэ ры яль ная куль ту ра 
скла дае кан ты ну ум з ран ня га ся рэд не вя
коўя ў паз ней шы час. Бо ж не маг чы ма, што 
не каль кі на ез ніц кіх рэй даў маг лі спу сто
шыць та кую аг ра мад ную тэ ры то рыю. Маг
чы ма, што ней кі лік на сель ні цтва быў зніш
то жа ны, ней кі лік быў за хоп ле ны ў па лон, 
але ж не ўсе. І тут ар хе а ло гія, з на вей шы мі 
яе зда быт ка мі, ака за ла ся не аб ход най.

Да лей пай ш ла гу тар ка пра сам тэр мін 
„Пад ляш ша”, ад куль пай ш ла та кая 

наз ва. Не сум нен на, Пад ляш ша — гэ та кра
і на „пад ля ха мі”, бо так гэ тая кра і на бы ла 
ба ча на ад Віль ні; да лей жы лі ля хі. Пры чым 
не бы лі гэ та ма заў ша не. Бе рас цей ска
Дра гі чын ская зям ля бы ла та ды адзі най па 
сут нас ці цэ лас цю. Ця пер мы пры мя ня ем 
гэ тую наз ву для ўсёй тэ ры то рыі, у тым лі ку 
і да тых зя мель, дзе пра жы ва юць бе ла ру сы 
ў Поль ш чы, пры лі ча ю чы і част ку даў ня га Га
ра дзен ска га па ве та Троц ка га ва я вод ства.

Мі ко ла Ваў ра нюк зга даў пра больш су
час ныя па дзеі, асаб лі ва най пер шых 

пас ля ва ен ных га доў, якія ў на шай па мя ці, 
у су вя зі з на вей шы мі мар ша мі ў го нар вык
ля тых жаў не раў, зда юц ца быць больш 

тра гіч ны мі чым са ма толь кі што пра мі ну
лая вай на. Вось по стаць Аляк сан д ра Вал
ка выц ка га, з яко га ад ны ро бяць сім вал 
ка му ні стыч на га яр ма, а ін шыя зво дзяць 
яго ро лю толь кі да на стаў ні чан ня — пра 
яго ў тэк с це кні гі не згад ва ец ца, толь кі 
па ка за ны зды мак... Раз дзел пра вай ну 
і пас ля ва ен ны пе ры яд на пі саў Яў ген Мі ра
но віч, які больш ува гі ад во дзіў агуль ным 
пра цэ сам і выс но вам, а менш па а соб ным 
удзель ні кам па дзей. Бо ж і так не маг чы ма 
пе ра лі чыць усе проз віш чы.

У кні зе асаб лі вы на ціск пак ла дзе ны на 
эпо ху ся рэд ня веч ча на Пад ляш шы, 

бо гэ тая тэ ма агуль на за кі ну тая, а тут 
быў шанс па ка заць яе блі жэй, а гэ та ж 
не каль кі со цень га доў. 
У прын цы пе то па він на 
быць так, што па ло ва кні
гі па він на быць ад ве дзе на 
ХХ ста год дзю, а дру гая 
па ло ва, або на ват і трэць, 
на апош нія па дзеі. Ся рэд
ня веч ча гэ та і ін шая тэ
ры та ры яль ная кар та Пад
ляш ша, якое поў нас цю 
за ся ля лі ру скія пля мё ны, 
у тым лі ку і на за хад ад 
Бу га, да ча су, ка лі князь 
Ві таўт за пус ціў на Пад
ляш ша пры ток пры шэль
цаў з за ха ду.

Бы ло пы тан не і пра 
асо бы, якія па кі ну лі 

най боль шы ад бі так у гі сто
рыі Пад ляш ша. Алег Ла ты
шо нак ад зна чыў, што бе ла ру скія гі сто ры кі 
бу ду юць гі сто рыю Бе ла ру сі на фун да мен
це По лац ка га кня ства. Ка лі ідзе пра дзяр
жаў ную гі сто рыю, гэ та мо жа і слуш на, бо 
По лац кае кня ства бы ло вы ключ на бе ла ру
скім, ка лі апош нія зем лі бы лі пад вон ка вым 
ула дан нем, у тым лі ку і Пад ляш ша, якім 
ча ста гас па да ры лі кі еў скія кня зі. Нам, на 
Пад ляш шы, важ ныя і ту раў скія кня зі, як 
і ва лын скага ліц кія. Ка лі ў гі сто рыі Бе ла ру
сі важ най асо бай з’яў ля е ца Усяс лаў Ча ра
дзей, то ў нас та кой асо бай з’яў ля ец ца Да
ні ла Ра ма на віч. Тут мно га дзе і ла ся, толь кі 
гэ та вы па дае з кан тэк сту гі сто рыі Бе ла ру сі 
ба ча на га з Мін ска. А гэ та ж бы лі не толь кі 
на шы кня зі, але і на шы прод кі, якія пра соў
ва лі ўсё мяс цо вае жыц цё. Для гэ тай зям лі 
мо жа менш важ ны Да ні ла, але больш 
яго ны брат Ва сіль ка і Ула дзі мір, якія аба ра
ня лі і бу да ва лі гэ тую зям лю. Яны ўзво дзі лі 
пер шыя цэр к вы, пер шыя ка мен ныя да мы; 
маг чы ма, што Ула дзі мір Ва сіль ка віч па бу
да ваў пер шы ка мен ны дом у Бель ску. Для 
бе ла ру скай на цыі важ ны мі бы лі лю дзі ХІХ 
ста год дзя, ка лі нас пе ла ад чу ван не на шай 
ад мет най то ес нас ці, ві лен скія пра фе са ры 
— Мі хал Баб роў скі, Язэп Яра шэ віч ці Іг нат 
Да ні ло віч. Іх не вы па дае на зы ваць бе ла

ру са мі, але яны зак ла да лі наш пад му рак 
— па каз ва лі, што ў нас асоб ная гі сто рыя, 
асоб ная мо ва. Яны вы хоў ва лі та кіх лю дзей 
як Ян Ча чот, якія ста лі пі саць пабе ла ру
ску; Ча чот быў вуч нем Да ні ло ві ча. А пра 
бе ла ру скую на цыю мож на га ва рыць 
з ча су паў стан ня 1863 го да, ха ця пер шы 
на цы я наль ны кліч з’я віў ся ў час паў стан ня 
Кас цюш кі, дзе ў паў стан чых пес нях га во
рыц ца „ня хай ма скаль бе ла ру саў знае” 
— ме на ві та бе ла ру саў. Сам Кас цюш ка 
быў поль скім пат ры ё там, які ма рыў ства
рыць та кую вя лі кую Рэч Пас па лі тую, дзе 
ўсе га ва ры лі б паполь ску. Ад нак у Кас
цюш кі бы ла ней кая та кая якасць, дзе ля 
якой бе ла ру скія ся ля не ўспры ня лі яго як 

на род на га ге роя, не „пан ска га”, але „на ша
га”; пес ні пра яго бы лі па пу ляр ныя на ват 
пад Сма лен скам.

Бе ла ру скае школь ні цтва. Пер шая вест
ка пра бе ла ру скую шко лу па хо дзіць 

з па чат ку ХХ ста год дзя. Яш чэ да Пер шай 
су свет най вай ны пра ца ва ла пры ват ная 
шко ла ў мяс цо вас ці Аль ша на Са коль ш
чы не, між Дуб ро вай і Су ха во ляй. Бе ла ру
скае школь ні цтва па чы нае раз ві вац ца 
ў час Пер шай су свет най вай ны, ка лі 
ня мец кія аку па цый ныя ўла ды да зво лі лі на 
бе ла ру скую ас вет ную дзей насць. У той 
час больш за 90% мяс цо вых бе ла ру саў 
па да ло ся ў бе жан ства, за ста лі ся, ад нак, 
не ка то рыя вё скі, на пры клад Гра ба вец 
ка ля Ду біч, Мо ра і не каль кі ін шых; і там 
у 19171918 га дах ства ра лі ся бе ла ру скія 
шко лы. А ў лю тым 1919 го да на ста ла но
вая ўла да, якая злік ві да ва ла гэ тыя шко лы 
і трэ ба бы ло ча каць да 1939 го да, ка лі 
на ста ла чар го вая но вая ўла да... У 1918 го
дзе бы лі і шко лы ў Бе ла сто ку і ў Бель ску, 
і ў Аў гу сто ве што пад Су вал ка мі. Трэ ба 
мець на ўва зе, што Віль ня не над та ад нас 
да лё ка, гра ні цы ад яе не бы ло, там та ды 
быў цэнтр бе ла ру скас ці, ад туль іш ла да 
нас ас ве та. А пас ля вай ны... Са коль скі, 

Бе ла стоц кі і Бель скі па ве ты та дыш ня га 
Бе ла стоц ка га ва я вод ства бы лі пры лі ча ны 
да Цэн т раль най Поль ш чы, і тут на ву чан не 
пабе ла ру ску бы ло за ба ро не на, а Га ра
дзен скі і Ваў ка вы скі па ве ты лі чы лі ся крэ
са вы мі; уста ноў ле нае та ды раз ме жа ван не 
амаль су па да ла з сён няш няй дзяр жаў най 
гра ні цай.

З за лы бы ло пы тан не, ці ар хе а ла гіч ныя 
звест кі ў кні зе ак ту аль ныя. Так, яны са

мыя ак ту аль ныя, па ста не на 2014 год. Да 
та го Збіг неў Мі сюк тры мае ру ку на пуль се 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў у Поль ш чы 
і ён, ба дай, най лепш у кра і не ары ен ту ец ца 
ў спра ве.

Сла ва мір Іва нюк ад зна чыў, што поль
скія ар хе о ла гі па ды хо дзяць да ар

хе а ла гіч ных дас ле да ван няў Пад ляш ша 
вель мі агуль на, бо ня ма ней кіх до ка заў, 
што тут ка лісь, у ран нім ся рэд ня веч чы, 
пра жы ва лі па ля кі, тут жы ло зу сім ін шае 
гра мад ства. Нель га ў гэ тым кан тэк с це га
ва рыць пра бе ла ру саў, але так са ма і пра 
па ля каў. Так са ма і на конт Ма зо віі шмат 
у поль скай гі ста ры яг ра фіі мі фа ло гіі, што 
ма заў ша не ся лі лі ся сю ды з за ха ду. Бо тут 
жа ўзні кае пы тан не, а ка лі ж тыя ма заў ша
не пра нік лі з ус хо ду на за хад. Ар хе о ла гі 
ка ры ста юц ца тэр мі нам ар хе а ла гіч най 
куль ту ры, а не на цы я наль нас ці; яны сва іх 
зна хо дак, што зда бы ва юць з зям лі, не 
аса цы ю юць з ні я кай на цы я наль нас цю, 
цал кам слуш на. Бо ж нель га ця пе раш ніх 
ідэ а ла гіч ных штам паў пе ра но сіць у даў ні
ну, на ват ста га до вую, не га во ра чы ўжо 
пра ты ся ча га до вае мі ну лае.

Ян Тыш ке віч, які да ня даў ніх пор лі чыў ся 
най боль шым аў та ры тэ там па гі сто рыі 

Ма зо віі, ужо не ак ту аль ны. У на вей шай 
гі сто рыі Ма зо віі Ма рэк Ду лі ніч пі ша, што 
сап раў д ныя ма заў ша не жы лі на поў нач 
ад Нар вы і Віс лы, а ўсё апош няе гэ та ўжо 
не Ма зо вія, ка лі Тыш ке віч пі саў, што Ма зо
вія цяг ну ла ся аж па Пінск. Тут сваю ро лю 
сыг ра лі ка мен ныя ма гі лы. У ХІХ ста год дзі 
ар хе о ла гі ста лі ад кры ваць на Пад ляш шы 
і на за хад ад яго ка мен ныя ма гі лы (gro by 
w ob s ta wie ka mien nej); іх зна хо дзі лі так
са ма і на Бе рас цей ш чы не. І ў поль скай 
гі ста ры яг ра фіі пры ня та іх на зы ваць ма за
вец кі мі ма гі ла мі, а пас ля ўсе гі сто ры кі гэ та 
паў та ра лі. А вось ня даў на ма ла ды ар хе о

лаг Мі хал Дзік, які дас ле да ваў 
па ха ван ні пе ры я ду ран ня га 
ся рэд ня веч ча, сцвер дзіў, што 
гэ та бы ла про стая эва лю цыя 
па ха валь ных звы ча яў у мяс цо
вым гра мад стве, не без уп лы
ву, вя до ма, су сед скіх узо раў; 
гэ так жа і ця пер усё па сту по ва 
мя ня ец ца. Да рэ чы, ар хе а ло гія, 
з лі ку гі ста рыч ных на вук, раз ві
ва ец ца за раз най хут чэй, бо ін
шыя гі ста рыч ныя кры ні цы ўжо 
амаль вы чар па ны, а ў зям лі 
заў сё ды мож на знай с ці неш та 
но вае. Маг чы ма, што пер с
пек тыў ным за раз па да ец ца 
дас ле да ван не скан ды наў скіх 
ар хі ваў, дзе мо жа быць шмат 
ся рэд не вя ко вых да ку мен таў, 
у тым лі ку кра на ю чых і на шы 

зем лі. Не ка то рыя з іх ужо ўвай ш лі ў на шу 
гі ста рыч ную лі та ра ту ру і маг чы ма, што 
іх больш. У мі фа ло гіі скан ды на ваў суст
ра ка юц ца эле мен ты з на шай тэ ры то рыі. 
Да рэ чы, но выя тэ о рыі сцвяр джа юць, што 
яц вя гі бы лі ві кін га мі; да гэ та га тэ зі са схі ля
юц ца на ват поль скія ар хе о ла гі, якія пе ра
коп ва юць Су валь ш чы ну. Бы лі тут роз ныя 
кар па ра цыі ві кін гаў, у іх лі ку і яц вя гі; та кія 
кар па ра цыі дзей ні ча лі па ўсёй Ру сі, а кар
па ра цыя яц вя гаў за гад ва ла ка му ні ка цы я мі 
па Нё ма не, Бу гу і Пры пя ці. Раг ва лод і Раг
не да бы лі ві кін га мі, ды на стыя Ру ры ка ві чаў 
— фін ска га па хо джан ня... Трэ ба ад нак да
даць, што да гэ тых кар па ра цый да лу ча лі ся 
і ту тэй шыя, якія зас вой ва лі да сяг нен ні ві
кін гаў; гэ та ж так, як за раз пас ля апош няй 
вай ны на шы за піс ва лі ся ў пар тыю...

Гі сто рыю пі шуць пе ра мож цы, заз на чыў 
Сла ва мір Іва нюк, та му кні гу пра бе ла ру

саў Пад ляш ша мож на лі чыць на шай пе ра
мо гай. Ад пры сут ных у за ле слу ха чоў бы лі 
не ка то рыя зас ця ро гі, што ма ла ў ёй на 
не ка то рыя тэ мы, але ж гэ та так у жыц ці, 
што jesz cze się ta ki nie na ro dził... Аў та ры па
лі чы лі гэ тыя кры тыч ныя заў ва гі каш тоў най 
пад каз кай на бу ду чы ню...

vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Пра гі сто рыю на шых прод каў

n Сла ва мір Іва нюк 
і Алег Ла ты шо нак (справа)
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

З б і р а л ь н і к  н а ц ы я н а л ь н а г а  ф а л ь к л о р у

Антона Грыневіча
http://migalayte.ucoz.ru 140 га доў з дня нараджэння

Збі раль нік бе ла ру ска га му зыч на га фаль
к ло ру, вы да вец, пе да гог, кам па зі тар Ан тон 
Гры не віч на ра дзіў ся 3 траў ня 1877 г. у фаль
вар ку Іва ноў ш чы на Ле пель ска га па ве та (ця
пер По лац кі ра ён). Скон чыў Дзіс нен скае 
га рад ское ву чы ліш ча. Быў ка леж скім сак ра
та ром у СанктПе цяр бур гу, слу жыў там у дэ
пар та мен це ган д лю і про мыс лу. За сна валь
нік пры ват на га „Вы да ве цтва Ан то на Гры не
ві ча” (1910). Удзель нік ле ген дар най бе ла ру
скай су пол кі „Заг ля не сон ца і ў на ша ва кон
ца”. У 19101912 гг. вы даў два та мы кніж кі 
„Бе ла ру скія песь ні з но та мі”, ку ды ўвай ш лі 
кла січ ныя тво ры бе ла ру ска га ме ла су. Дру гі 
том вы даў ра зам з Ан д рэ ем Зя зю лем. Вы да
ве цтва вы пус ці ла за тры га ды ў свет 11 кні
жак, у тым лі ку збор ні кі па э зіі Ян кі Ку па лы 
„Гус ляр”, „Ад веч ная пес ня”, тры збор ні кі 
апа вя дан няў Яку ба Ко ла са, пер шую кні гу 
Ула дзіс ла ва Га луб ка „Апа вя дан ні”, збор ні кі 
на вел Таў ру са і Гваз да. Ан тон Гры не віч быў 
у 1918 г. у Маск ве за гад чы кам ма стац кай 
пад сек цыі Бе ла ру ска га на цы я наль на га ка мі
тэ та, а ў 1919 г. — за гад чы кам Бе ла ру ска га 
на род на га до му ў Мін ску. Вык ла даў так са
ма ў шко ле, у бе ла ру скай гім на зіі (да чэр ве
ня 1920 г.).

У Віль ні жыў і пра ца ваў з 1920 г. Пад
трым лі ваў Бе ла ру скую дра ма тыч ную май
стэр ню. У Віль ні вы даў „На род ны спеў нік” 
(1920), „Школь ны спеў нік” (1920; у ім змяс
ціў і свае тво ры на сло вы Ку па лы, Ко ла са, 
Леў чы ка), „На ву ку спе ву” (1923), «Бе ла ру
скі дзі ця чы спеў нік» (1925). У Віль ні рых та
ваў „Кан цэр т ны спеў нік”, „Ад на га ло сыя, 
двух га ло сыя і ха ра выя кан цэр т ныя спе вы”. 
Не ка то рыя яго тво ры — „Гэй, на пе рад!”, 
„Кас цу”, бы лі вель мі па пу ляр ны мі ў За ход
няй Бе ла ру сі. Пла на ваў вы дан не вя лі ка га 
му зы каэт наг ра фіч на га збор ні ка бе ла ру
скіх пе сень, за пі са ных ім у 19061920 гг. 

У ві лен скі пе ры яд Ан тон Гры не віч быў 
арыш та ва ны дэ фен зі вай, зня во ле ны на 
Лу кіш ках, па не ка то рых звест ках ад быў 
амаль год у вар шаў скай тур ме. Паз ней быў 
зволь не ны з Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі 
за „ня доб ра на дзей насць”, із ноў пад да дзе
ны след ству. Уцёк з Поль ш чы ў БССР.

Жыў у Мен ску з 1925 г. Сак ра тар му
зыч най пад сек цыі Ін сты ту та бе ла ру скай 
куль ту ры ў 19251928 гг. Пас ля пра ца
ваў у Ака дэ міі на вук БССР (19291930). 
Удзель ні чаў у эт наг ра фіч ных эк с пе ды цы
ях па Па лес сі, По лач чы не, ін шых паў ноч
ных ра ё нах Бе ла ру сі. Пад рых та ваў да 
дру ку ў БССР збор ні кі „Ад на га ло сыя, двух
га ло сыя і шмат га ло сыя на род ныя пес ні”, 
„Дзі ця чыя гуль ні”, збор нік фар тэ пі ян ных 
тво раў рэ ва лю цый на га зме сту на тэк сты 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў. Збі раў фаль к лор 
на Па лес сі і ў Падз він ні. Зра біў ка ля 300 
за пі саў узо раў ме ла су, дзі ця чых гуль няў 
на Ту раў ш чы не і По лач чы не. Ан тон Гры
не віч — аў тар ар ты ку лаў у бе ла ру скім пе
ры я дыч ным дру ку. У ча со пі се „Наш край” 
(1925 г., № 1) апуб лі ка ваў ар ты кул „Пра
гра маін ст рук цыя для збі раль ні каў бе ла ру
скай му зыч наэт на гра фіч най твор час ці”.

У 19281933 га дах жыў у Га рад ку і Ві
цеб ску. Арыш та ва ны ў ве рас ні 1933 г. 
Па вод ле па ста но вы па за су до ва га ор га на 
ў са ка ві ку 1934 г. за су джа ны да 10 га доў 
зня во лен ня ў ла ге ры. Па мёр у са вец кім 
кан ц ла ге ры ў 60га до вым уз рос це ў снеж
ні 1937 г. У ар хі вах Бе ла ру сі і Віль ні за хоў
ва ец ца да ты ся чы за пі саў бе ла ру ска га ме
ла су, саб ра ных Ан то нам Гры не ві чам. Яго 
фаль к ла ры стыч ную і му зыч напра па ган
дыс ц кую дзей насць вы со ка аца ні лі Зміт
рок Бя ду ля, а так са ма кам па зі тар і зна вец 
бе ла ру ска га ме ла су Мі ха іл Ан цаў.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вы дат на, ка лі на стаў нік бе ла ру скай 
мо вы і лі та ра ту ры не толь кі на стаў нік, 
але і пат ры ёт. Та ды гэ тыя прад ме ты ста
но вяц ца ней кім на ту раль ным пра ця гам 
ду мак і све та пог ля ду та кой асо бы. А для 
на ву чэн цаў та кія аб ста ві ны з’яў ля юц ца 
да дат ко вым чын ні кам, які вык лі кае па ва
гу і па ша ну да гэ та га на стаў ні ка.

У Бай нэ це ўжо не каль кі га доў іс нуе 
сайт на стаў ні цы бе ла ру скай мо вы і лі та
ра ту ры Але ны Мі галь, якая вык ла дае ў вя
ско вай Халь чан скай ба за вай шко ле, што 
ў Вет каў скім ра ё не Го мель скай воб лас ці. 
Вір ту аль нае ін тэр нэтпрад стаў ні цтва вык
лад чы цы мес ціц ца па ад ра се http://mi ga la
y te.ucoz.ru і ўяў ляе са бой свет лае пры ваб
нае вы яў лен не з дэ ві зам „Як жыць — дык 
жыць для Бе ла ру сі...” з вер ша зна ка мі тай 
па эт кі Ла ры сы Ге ні юш. Ні жэй зна хо дзіц
ца пар т рэт Але ны Мі галь, а так са ма спа
сыл кі на асоб ныя част кі сай та.

„На стаў ні кі род нае мо вы, сту дэн ты, вуч
ні і ўсе, хто ці ка віц ца бе ла ру скай мо вай! 
На гэ тых ста рон ках вы зной дзе це шмат 
ка рыс на га”, — сцвяр джае ўла даль ні ца 
сай та. І як па цвяр джэн не гэ тых слоў — 
за пра шэн не для вуч няў у но вы раз дзел 
„Гуль ні”. Там школь ні кі змо гуць, гу ля ю чы, 
ву чыць мо ву і лі та ра ту ру, ад каз ва ю чы на 
пы тан ні роз ных гуль няў. Да рэ чы, пы тан
ні гэ тыя не над та лёг кія, і зу сім ве ра год
на, што не кож ны да рос лы здо лее праз 
іх пах ва ліц ца сва і мі ве да мі бе ла ру скай 
гра ма ты кі ці аб са лют ным ве дан нем та го, 
ка му з бе ла ру скіх пісь мен ні каў на ле жаць 
тыя ці ін шыя кры ла тыя вы ра зы.

Каб больш па зна ёміц ца з Але най Мі
галь, вар та за зір нуць на ста рон ку „Пе да га
гіч ная дзей насць”, вый с це на якую зна хо
дзіц ца з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня. Гэ
тая ста рон ка ні бы та „зі ха ціць” пат ры я тыз
мам. „Га лоў ная пе да га гіч ная ідэя: Мой род 

— мой на род — род ная зям ля”, „Струк ту
ра пе да га гіч най ідэі: Я — мая сям’я — мой 
род — мой на род — ча ла ве цтва”, „Пе да
га гіч нае крэ да: Лю боў да ся бе — па ва га 
да баць коў, да род най мо вы — лю боў да 
Ра дзі мы”. Так са ма ў якас ці дэ ві за там мес
ціц ца фраг мент вер ша Ні ла Гі ле ві ча „Мы 
трой чы дзе ці ў веч ным кру зе: / Мы — дзе ці 
род нае сям’і, / Мы — дзе ці ма ціБе ла ру сі, / 
Мы — дзе ці Ма тух ныЗям лі”.

На стаў ні ца так са ма па ве дам ляе, што 
зай ма ец ца ак тыў най гра мад скай дзей нас
цю — з’яў ля ец ца стар шы нёй куль тур на
ма са вай ка мі сіі праф са юз на га ка мі тэ та, 
кі раў ні ком дас лед чай гру пы „Жы вое сло
ва” і ра ён ным трэ не рам па пад рых тоў цы 
да алім пі яд.

На стаў ні кам бе ла ру скай мо вы і лі та ра
ту ры да дзе ны сайт мо жа быць ка рыс ным 
ме та дыч най ін фар ма цы яй, якая ў вя лі кай 
коль кас ці зна хо дзіц ца ў руб ры цы „Ме та
дыч ны ку фэ рак”. А вось кож на му бе ла ру
су не паш ко дзіць на ве даць ста рон ку „Моў
ныя за ла цін кі”. Там мож на па чы таць рад кі 
бе ла ру скіх аў та раў пра род ную мо ву.

Вар та ад зна чыць, што свой сайт Але
на Мі галь сё ле та яш чэ ні як не аб наў ля
ла. Най больш ак тыў на яна ім зай ма ла ся 
ў 20122014 га дах. Ме на ві та та ды на сай
це бы ла раз меш ча ны боль шасць ма тэ ры
я лаў, якія да рэ чы, і да гэ туль не стра ці лі 
сва ёй ак ту аль нас ці, бо ты чац ца „ра зум
на га, доб ра га, веч на га”. Най паз ней шае 
аб наў лен не да ту ец ца ма ем 2016 го да 
і ты чыц ца мі ну ла год ня га Вя лі кад ня. З ім 
на стаў ні ца він шуе ўсіх на вед валь ні каў 
і пра па нуе саб раць „свя точ ны пазл” з 40 
ка ва лач каў на ма ля ва на га ве лі код на га яй
ка. Што ста ла ся з сай там і ча му ён пак ры
се ста но віц ца за няд ба ным, яго ўла даль ні
ца ні дзе не тлу ма чыць.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (2)

У Ва я вод скае праў лен не кі но я пе
ра вёў ся з Гай наў кі, дзе пра ца ваў 
штат ным кан тор ш чы кам у Га рад

ской ра дзе. У ма ла дос ці я за хап ляў ся 
кі но. З сяб ра мі ха дзі лі мы ў Ча ром ху гля
дзець кі на се ан сы. Быў я па ста ян ным чы
та чом жур на лаў «Фільм» і «Эк ран». Кам п
лек та ваў фо та кі на ак цё раў. Саб раў шмат
лі кую ка лек цыю, у пе ра важ най боль шас ці 
са вец кіх, кі на зо рак, бо ў шас ці дзя ся тыя 
га ды са мы мі па пу ляр ны мі бы лі са вец кія 
філь мы. Ап ра ча фо та кі на ак цё раў кам п
лек та ваў я паш то выя мар кі, ві ды га ра доў 
і збор ні кі пе сень. У гэ тым да па ма га лі мне 
са вец кія сяб ры, з які мі на ла дзіў я кан так
ты. Па сён няш ні дзень ус па мі наю Ба ры са 
Са ро кі на і Та ню шу (проз віш ча вы ле це ла 
з па мя ці) з Маск вы ды Ба ры са Зу еў ска га 
з Ба рыс па ля. На шы кан так ты доў жы лі ся 
га да мі на зло ме пя ці дзя ся тых і шас ці дзя
ся тых. А на го да змя ніць пра фе сію тра пі ла
ся мне вы пад ко ва.

Ад ной чы на ве даў я дзядзь ку Ра ма на 
Сі да ру ка ў Даб ры ва дзе. По бач свят лі цы 

жыў дру гі дзя дзеч ка Мі ка лай Рач ке віч. 
У той жа дзень у вё ску за ві та ла кі на пе
ра соў ка. Я ра шыў па зна ёміц ца з кі нош
ні ка мі. У час раз мо вы вы я ві ла ся, што 
іх няя бры га да па тра буе кі раў ні ка кі на пе
ра соў кі. Кам па ньё ны пра па на ва лі мне 
афор міц ца на гэ ту па са ду. Па слаў я пра
шэн не ў Ва я вод скае праў лен не кі но. 
Змяш ча ла ся яно та ды па ву лі цы Лі па вай 
на па вер се кі на тэ ат ра «По куй». Га лоў
ным ды рэк та рам быў Іры ней Крцаль, ды
рэк та рам па тэх ніч ных спра вах Ле а нард 
Шу мель. 6 каст рыч ні ка 1962 г. я ат ры маў 
пісь мо з ВПК, каб ста віц ца на пра цу. 
З са бою трэ ба бы ло ўзяць школь нае 
па свед чан не і да вед ку з апош ня га мес
ца пра цы. Да мо ву пад пі саў я ў ад дзе ле 
кад раў, які ўзна чаль ва ла Ка та жы на, як 
не па мы ля ю ся, Ма ра зе віч. У час пе ра га
во раў я абу мо віў ся, што па га джа ю ся на 
па са ду ад но кі раў ні ка кі на пе ра соў кі «BR
9», якая аб с лу гоў ва ла вё скі Гай наў ска га 
і Бель ска га па ве таў. Так ста ла ся. Да мо
ва пра дуг ледж ва ла трох ме сяч ны вып ра
ба валь ны тэр мін ад 1 лі ста па да 1962 г. 
з ме сяч най пла тай 1100 зл., пас ля пра
цоў ная да мо ва пра лан га ва ла ся на не аб
ме жа ва ны тэр мін. Так я стаў штат ным 
кі нош ні кам. У Бе ла сто ку та ды пра ца ва лі 
кі на тэ ат ры «По куй» па ву лі цы Лі па вай, 
«Тон» на Рын ку Кас цюш кі і «Сы рэ на» па 
вул. Ма ні фе сту  Ліп цо ва га, не па да лёк ві

я ду ка ля чы гу нач на га вак за ла. У бу дын ку 
Та ва ры ства поль скаса вец кай друж бы іс
на ваў ды ску сій ны філь ма вы клуб, у якім 
дэ ман ст ра ва лі ся са вец кія кі на кар ці ны.

На Гай наў ш чы не вя ско вае ста лае 
кі но пра ца ва ла ў Бе ла ве жы, Ча ром се, 
Чы жах, Ду бі нах, Кляш чэ лях, Нар ве і На
раў цы, а га рад ское ў Гай наў цы — «Ляс
нік». Ап ра ча та го ў ра ё не пра цы на шай 
кі на пе ра соў кі ў шко лах дэ ман ст ра ва лі ся 
ас вет ныя філь мы. На Гай наў ш чы не зай
маў ся гэ тым кі на ме ха нік Ша дуя з Ду бін, 
а на Бель ш чы не — Бо бер (імё ны не 
за па мя та лі ся). Яны пе ра мяш ча лі ся на 
ўлас ных ма та цык лах. Се ан сы бы лі ў іх 
бяс п лат ныя. З сель ска гас па дар чы мі 
філь ма мі ез дзіў яш чэ на ро ва ры Бо лек 
Гіль, мой швагер па два ю рад най ся стры 
На дзеі Се лях. Ён лі чыў ся пра цаў ні ком 
Па вя то ва га праў лен ня сель гас гур т коў 
у Гай наў цы. У час лет ніх ка ні ку лаў ап ра
ча сель ска гас па дар чых філь маў дэ ман
ст ра ваў ма стац кія кі на стуж кі. Та ды ад 
гле да чоў браў па за ла тоў цы. У вя ско вых 
ста лых кі но іль гот ныя бі ле ты для школь
ні каў пер ша па чат ко ва каш та ва лі па 60 
гро шаў, а нар маль ныя па 1,20 зл. Пас ля 
пад ня лі ца ну на 2 і 4 зл.

18 кі на пе ра со вак бы ло прыз на ча ных 
да са мых ад лег лых мяс цо вас цей, у якіх 
іс на ва лі шко лы або бы лі свят лі цы. За лы 
для дэ ман ст ра цыі кі на філь маў ква лі фі ка

ва лі Па вя то выя па жар ныя ка мен да ту ры. 
Яны ме лі аба вя зак пра во дзіць суп раць
па жар ны кан т роль і даз ва ляць або за
ба ра няць да ваць кі на се ан сы. Бры га ду 
кі на пе ра соў кі са стаў ля лі тры ча ла ве кі: 
кі раў нік, кі на ме ха нік і ша фёр. Пад ля га лі 
яны кі раў ні ку Ад дзе ла рас паў сюдж ван
ня, які ўзна чаль ваў кі раў нік Каз лоў скі. 
За пра цай кі на пе ра со вак на гля да ла стар
шая ін с пек тар па ні Гед ройц. Кі раў нік 
быў ад каз ным за пра цу бры га ды, зай маў
ся пад руч най бух гал тэ ры яй, рэ гіст ра ваў 
у ка са вым ра пар це пры быт кі і вы дат кі 
кі на пе ра соў кі, вып лач ваў ка ман дзі ро вач
ныя, за тым пас ля за кан чэн ня ра бо ты, 
г.зн. 24 чыс ла зда ваў да ку мен та цыю 
га лоў на му бух гал та ру. Ша фёр у той час 
зда ваў у Тран с пар т ны ад дзел кі раў ні ку 
Віль гель му Бя ле ві чу кар ту пра цы аў та ма
бі ля за двац цаць тры дні, за тым, ад вёў
шы ма шы ну на ба зу, зда ваў у кан то ру 
ад дзя лен ня тэх паш парт. Кі на ме ха нік у гэ
ты час зда ваў пра ек тар у май стэр ню на 
аг ляд, а ко піі кі на сту жак — у ЦВФ (цэнтр 
пра ка ту філь маў). Гэ та ўста но ва змяш
ча ла ся па ву лі цы Гет ман скай і ме жа ва ла 
з кі на пе ра со вач най аў та ба зай. Афор міў
шы ўсе служ бо выя спра вы, кож ны з нас 
вяр таў ся да моў на тыд нё вы ад па чы нак.

(пра цяг бу дзе)

vУла дзі мір СІ ДА РУК
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go tek s tów nie za mó wio nych. Za treść og ło szeń re dak c ja 
nie po no si od po wie dzial noś ci.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski 
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz 
w War szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego 
kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe 
i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży 
„KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba 
redakcji „Niwy”.
Pre nu me ra ta krajowa 
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” — kwar-

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 
Redakcja „Niwy” — kwartalna 60 zł., półroczna 120 zł., 
roczna 240 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpła ty na wysyłkę z redakcji  przyj mu je: 
Ra da Prog ra mo wa Ty god ni ka „Ni wa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Bia łys tok 
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 300 egz. 

07.05 — 13.05

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі
су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. зя лё ная выс па на пу сты ні = 35 _ 2 _ 37 _ 38 _ 34 _;
2. між сне дан нем і вя чэ рай = 23 _ 15 _ 14 _ 36 _;
3. эле мен тар ная адзін ка ін фар ма цыі = 3 _ 41 _ 29 _;
4. ор ган слы ху = 44 _ 43 _ 42 _ 47 _;
5. бег ка ня наў скач = 7 _ 6 _ 17 _ 18 _ 19 _;
6. ус хо ды азі мі ны, як пер шы збор нік „бе ла веж цаў” = 9 _ 8 _ 4 _ 40 _;
7. аку ла або мян туз = 48 _ 49 _ 32 _ 33 _;
8. вод га лас = 30 _ 31 _ 12 _ 11 _;
9. вер х няя част ка сцяб ла з квет ка мі, у якой... сук = 21 _ 20 _ 1 _ 25 _ 26 _ 24 _ 39 _ 45 _;
10. ага ро джа пе рап ле це ная пру та мі ла зы = 22 _ 16 _ 13 _;
11. не пац вер джа ная вест ка = 46 _ 28 _ 27 _ 10 _ 5 _.

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

Ад каз на ад га дан ку з 16 ну ма ра
Пад во да, кі но, са ва, Кра каў, зруб, юра, Ева, Ніт ра, воз, туз, літр, конь, бю ро.

Ра шэн не: Кра са вік з ва дою, тра вень з тра вою.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Лявону Федаруку з Ры

бал і Уладзіміру Цілюльку з Саколкі.

(22.03. — 20.04.) Шчас це та бе спры яе, не пад-
да вай ся. 7-10.05. пра па но ва па да рож жа, ад 
якой грэх ад мо віц ца, но выя пер с пек ты вы на 
пра цы, маг чы мас ці доб ра га за роб ку. Пры цяг-
ван не пры яз ных лю дзей. Ут ры ма еш зда бы тыя 
па зі цыі. Ва ру шы ся, ды хай.
(21.04. — 21.05.) На пра цы хут кі пос пех, што 
пры ня се ўда чы пры на ступ ных ме ра пры ем-
ствах. Цяж кас ці ўжо за та бой. Мно га спраў 
спрос ціц ца. Пе ра ста неш на ра каць і ба яц ца 
па ра зы. Але не абы дзец ца без нес па дзя ва нак. 
Шанц хут ка га за роб ку, але прый дзец ца ры зык-
нуць. 7-11.05. раз ліч вай на ка рыс ны ход спраў 
і ра шу чы пра грэс. У сям’і ла ды вер нуц ца на ста-
рыя пу ці.
(22.05. — 22.06.) Лёс спры яе. Пас пя шай ся з рэ-
а лі за цы яй ста рых пла наў. 10-14.05. апя рэ дзіш 
ін шых, дзя ку ю чы ад ва зе і хут кас ці. 10-14.05 
хтось ці схо ча зва біць ця бе, ха ця не бу дзе ў тва-
ім ты пе. Та ды ж і зда га да еш ся, каб пай с ці на 
сваё. Але 8-12.05. будзь вель мі ас ця рож ным, 
не пра ва куй лё су!
(23.06. — 23.07.) Моц ная во ля і спа кой даз во-
ляць та бе за па на ваць над ха о сам. Не ад маў ляй 
са бе ра дас цей. Но выя ін тэ лек ту аль ныя вык лі кі 
(да 15.05.). Слу хай сва іх бліз кіх. Пра цуй уваж лі-
ва, піль нуй да ку мен ты, пош ту. Так са ма дбай аб 
сваё зда роўе, доб ра хар чуй ся. 9.05. ад к ры еш 
у са бе сха ва ны та лент.
(24.07. — 23.08.) 7.05. тваю рэк ла ма цыю 
мо гуць не пры няць. 7-10.05. спа дзя вай ся цу-
доў най вест кі. З 10.05. пе ра мо жаш цяж кую 
пе раш ко ду, ад чу еш вя лі кае за да валь нен не. 
Ме лан ха ліч ным наст ро ям ска жы «не», а лёс да 
ця бе шы ро ка ўсміх нец ца! До ма тры май ру ку 
на пуль се. На пра цы ты на плю се, да твае хва лы 
пры чы няц ца так сам зор кі асаб лі ва 7-11.05. Не 
дай ся бе пры цяг нуць на рас п ро даж (асаб лі ва 
8-12.05.), тан нае мо жа быць кеп скае.
(24.08. — 23.09.) Лёс кі не ця бе на глы бо кую 
ва ду, але да сі са бе ра ды. Заз зя еш ся род зна ё-
мых, на пра цы. Мно ства энер гіі, але мо жа не 
ўсю вы ка ры ста еш як трэ ба. У па ры гай дан ка 
эмо цый; мо жа звяр ні це ся да спе цы я лі ста ці ме-
ды я та ра. На пра цы ня ма та бе раў ні. Вель мі пры-
дас ца ве дан не ін шых моў (асаб лі ва 7-10.05.). 
9-11.05. мо жа ўдац ца за вяр шэн не важ на га 
пра ек та ці пад пі сан не вель мі ка рыс на га кан т-
рак та. Але гля дзі — 8-12.05. ам бі цыя мо жа заць-
міць твой толк.
(24.09. — 23.10.) Урэш це ад ды ха еш ся! Ка нец 
нап ру жа нас ці і скла да ных сі ту а цый. 7-10.05. 
ажыў лен не па чуц цяў у па ры. І шанц на за ро бак 
круг лай су мы! Уз рас це ўзро вень ма ты ва цыі 
і энер гіі. Не пад да сі ся без бою! Абя цан не лю-
боў ных пры год. На пра цы за ду ма еш ся: эфек тыў-
насць ці эфек т насць. Не дай ся бе пры цяг нуць 
уя ве хут ка га пос пе ху і не ідзі на лёг кую на жы ву. 
Ха ця пры го жа ся бе ад рэ ка мен ду еш. Хат ні бю-
джэт лепш ня хай піль нуе жон ка ці муж!
(24.10. — 22.11.) Паз бег неш праб лем, ка лі 
не да сі ся бе пад вес ці ін шым ці сва ёй уя ве. Не 
будзь зай з д рос ным! Не маг чы мае ста не маг-
чы мым! На пра цы ас це ра гай ся спрэ чак з суп-
ра цоў ні ка мі і шэ фам. У пер шай па ло ве мая не 
ан га жуй ся больш чым трэ ба, каб пас ля не спа-
вя дац ца з не да ро бак. Не будзь леп шым спе цы-
я лі стам за док та ра; зай дзі да аку лі ста. 7-11.05. 
уз моц ніц ца твая ве ра ў свае сі лы, бу дзеш мець 
прыз нан не.
(23.11. — 22.12.) Бу дзеш мець уп лыў на ход 
па дзей, сам бу дзеш вы ра шаць, твае ра шэн ні 
амаль усе бу дуць трап ныя. Але 7.05. не ад да-
вай усіх сіл та му, што гэ та га ня вар тае. 8-12.05. 
мо жа па я віц ца ў тва ім ася род дзі хтось ці не сум-
лен ны. Рас п ра віш ся з праб ле ма мі. Ад пач неш. 
Да сяг неш кож най мэ ты, але крок за кро кам. 
Спра вы ў па ры аб га ва ры 9-11.05. Вель мі дбай 
аб свае кос ці і лепш па куль ас це ра гай ся (увесь 
май) апе ра цый і хі рур гіч ных пра цэ дур.
(23.12. — 20.01.) Зэ ка но міш гро шы і час. Але 
будзь сар дэч ны і цёп лы. Час ня лёг кі, але ма еш 
шанц зра біць мно га, ка лі не пад да сі ся. Прыт ра-
пяц ца ма лень кія ўсмеш кі лё су. 9-11.05. вы ра-
шыш скла да ныя праб ле мы. Мно га пра фе сій ных 
аба вяз каў, спра віш ся з усім. Мо жаш доб ра па-
чаць ху дзець — еж ма лы мі пор цы я мі і ча ста.
(21.01. — 19.02.) Мно ства спраў для афар м-
лен ня, ды не бой ся. 7-10.05. апы неш ся ў ад па-
вед ным ча се і мес цы; так са ма ўба чыш праў ду 
на поў ныя во чы. 10.05. доб ры час па пра віць 
ад но сі ны ў сям’і. 10-14.05. ад к ры юц ца пе рад 
та бою ней кія важ ныя дзве ры. Знай дзі час на 
ад па чы нак. Іду чы ўверх у кар’ е ры, не рас піх-
вай ся лок ця мі.
(20.02. — 21.03.) Усё пой дзе на леж на, але не 
мя шай свай му шчас цю. Ін тэн сіў ная пра ца. Лю-
дзі спры я юць, але горш з маг чы мы мі пак лон ні-
ка мі. Па ра на шчы рую раз мо ву з пар т нё рам. 
Ан га жуй бліз кіх у су поль ную спра ву. На пра цы 
сі ла і раз біт насць, але і не цяр п лі васць; не кі дай 
па ча та га, не зне ах воч вай ся! 7-10.05. гро шы 
мо жаш знай с ці лі та раль на на ву лі цы! Ха ця ад 
10.05. — тры во гі і нес па кой.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Ужо трэ цяя Ве лі код ная су стрэ ча, ар га ні за
ва ная Са коль скім ася род кам куль ту ры, у гэ ты 
раз прай ш ла, між ін шым, з удзе лам ка лек ты
ву „За ран ка” з Кры нак.

Га на ро вы мі ар ты ста мі кан цэр та бы лі сла
ву тыя „Кур пе зя лё нэ”. Па сло вах вя ду чай 
кан цэрт, ад ной з пра цаў ніц та го ж ася род
ка, па ка за лі яны на шы тан цы і пес ні. А чые 
па ка за лі мы, хто ха цеў да нас пры знац ца? 
На ват са коль скі ба цюш ка Мі ся юк, які ўда
сто іў сва ёй пры сут нас цю ме ра пры ем ства, 
ра шыў вяр нуц ца да ха ты ра ней, чым пас пе лі 
мы вый с ці на сцэ ну.

Ка лі ў кан цы я за пы та ла ў слу ха чоў, хто 
чуў пра ва ло кан не, ру кі пад ня лі ўся го тры 
асо бы. Як на цэ лую Са кол ку гэ та няш мат. На 
афі шы кан цэр та на пі са лі, што „За ран ка” вы
сту піць з „га ла кан нем”. Скуль яны ўзя лі гэ тае 
га ла кан не, зу сім не ве даю. Так увай шоў шы 
на сцэ ну, я бы ла ў аба вяз ку па яс ніць, што 
ва ло кан не, ва ла каль ні кі і ва ла чон на ўзя лі ся 
ад бе ла ру ска га „ва ла чыц ца” паполь ску „włó-
czyć się”. Усё роў на не да па маг ло і гэ тае тлу
ма чэн не. Са коль скія жур на лі сты ў сва іх спра
ваз да чах ру ка мі і на га мі тры ма лі ся пер ша па
чат ко вай вер сіі. „Га ла каль ні ка мі”, памой му, 
мож на наз ваць удзель ні каў га лакан цэр та 
фе сты ва лю „Бе ла ру ская пес ня”. Але тут як
раз ні я ка га га лакан цэр та не бы ло.

Ка лі ўжо га ва рыць пра но ва мо ву аль бо мо
ву на но ва най больш ідэй пад су ну лі мне дзет кі 
з ка лек ты ву. І так на біб лі я тэч ных ве лі код ных 
спя ван ках за мест „хо дзіць па ва па ву лі цы” 
раз да ва ла ся „хо дзіць ба ба па ву лі цы” а ў фра
зе „збя ры тую ро су ў цын ка вую мі су” спя ва лі 
„ў цын ка вую пі су”, пры тым смя я лі ся ад ву ха 
да ву ха.

— А што гэ та „пі су”? — за пы та ла я ў дзя
цей.

— Ну „пі су”, Ка чын ска га, не ра зу ме е це?
А зноў наз ван не „Кур пе зя лё нэ” гу ча ла ім 

быц цам „ку пы зя лё ныя”.
Ну, дзет кам мож на яш чэ пра ба чыць, але 

ста рым ужо ця жэй.
У час на ша га са коль ска га вы ступ лен ня, 

быц цам у ве лі код най „Па ве”, якую мы там як
раз вы кон ва лі, „скуль ні ўзяў ся буй ны ве цер”, 
пры тым з гра да бо ем і даж джом. Але ж усё
та кі нам больш па шан ца ва ла, чым па ві на му 
вян цу. І са сцэ ны не сар ва ла, і на Ду на ец не 
за няс ло. За тое пас ля кан цэр та за нес ла нас 
у доб ры са коль скі рэ ста ран на буль бу фры 
з ма ро жа ным.

vІа ан на ЧА БАН

Са коль скія 
ве лі код ныя 
су стрэ чы

PROGRAM FESTIWALU
XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 

„Hajnówka 2017” w Białymstoku
Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2

INAUGURACJA FESTIWALU

24 maja 2017. godz. 19.00
OTWARCIE FESTIWALU

KONCERT INAUGURACYJNY
„Arcydzieła Muzyki Cerkiewnej”

w wykonaniu
Akademickiego Chóru Rosyjskiej Akademii Muzyki

im. Gniesinych z Moskwy
pod dyr. Dmitrija Oniegina

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

25.05.2017 (czwartek) godz. 17.00
1. Zespół Staroobrzędowców „Kazaczij Krug” - Moskwa (Rosja)

2. Chór „Nicolae Bogdan” - Sighisoara (Rumunia)
3. Dziecięcy Chór „Siem not radugi” - Klimowsk (Rosja)

4. Dziecięco-młodzież. Chór „Rapsodia” - Kiszyniów (Mołdawia)
5. Dziecięcy Wzorcowy Chór „Minskije zori” - Mińsk (Białoruś)

6. Dziecięcy Wzorcowy Chór „Raduga” - Baranowicze (Białoruś)
7. Dziecięcy Wzorcowy Chór „Kastalija” - Moskwa (Rosja)

26.05.2017 (piątek) godz. 17.00
1. Międzypara� alny Chór „Kamerton” - Giżycko (Polska)
2. Zespół Sztuki Śpiewu „Srietienije” - Mińsk (Białoruś)

3. Zespół Wokalny „Melizma” - Skopje (Macedonia)
4. Zespół Śpiewu Sakraln. „Preobrażenije” - Szczuczin (Białoruś)
5. Żeński Chór Akadem. „Melodia” - Iwano-Frankowsk (Ukraina)

6. Sopocki Chór Kameralny „Continuo” - Sopot (Polska)
7. Chór Winnickiej Uczelni Muzycznej - Winnica (Ukraina)

8. Chór Wojskowej Akademii Technicznej - Warszawa (Polska)
9. Męski Chór „Ąžuolų klubas“ - Wilno (Litwa)

10. Chór Uniwersytetu Kijowskiego „Dnipro”  - Kijów (Ukraina)

27.05.2017 (sobota) godz. 15.00
1. Chór  Konserwat. Uralskiego „Sogłasije” - Jekaterynburg (Rosja)

2. Żeński Chór Koledżu Kultury i Sztuki - Żytomierz (Ukraina)
3. Żeński Chór „Mirum” Koledżu Muz. - Nowopołock (Białoruś)

4. Chór Państw. Akademii Muzyki - Dniepropietrowsk (Ukraina)
5. Wokalny Zespół „Acusto” - Kowno (Litwa)

6. Katedralny Chór „Znamiennia” - Równe (Ukraina)
7. Kameralny Chór „ Kapełła Mohylewa” - Mohylew (Białoruś)

8. Chóralny Zespół Solistów „Tiebie pojem” - Krasnojarsk (Rosja)
9. Akademicki Kameralny Chór „Chreszczatyk” - Kijów (Ukraina)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

28.05.2017 (niedziela)

godz. 14.00  Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród
godz. 16.00  Koncert Galowy

2017
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XX 
Агуль на поль скі 

кон курс 
бе ла рус кай 

па э зіі і про зы
Рэ дак цыя „Ні вы” і Бе ла ру скі са юз 
Рэс пуб лі кі Поль ш ча аб’ яў ля юць XX 
Агуль на поль скі кон курс бе ла ру скай 
па э зіі і про зы. У кон кур се бу дуць раз -
гля дац ца пра цы гра ма дзян Поль ш-

чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

1. Кон курс пра во дзіц ца ў дзвюх 
уз ро ста вых гру пах:

— I гру па: дзе ці і мо ладзь па чат-
ко вых школ і гім на зій,

— II гру па: астат нія ўдзель ні кі 
(вы ключ на аў та ры, якія не з’яў ля-
юц ца чле на мі лі та ра тур ных твор-
чых са ю заў).

2. У рам ках груп кон курс пра во-
дзіц ца ў дзвюх ка тэ го ры ях: па э зіі 
і про зы.

3. Кон кур с ныя пра цы, набраныя 
на камп’ютары або раз бор лі вы ру-
ка піс у двух эк зем п ля рах (па э тыч-
ныя тво ры — 3-5 вер шаў, ін шыя лі-
та ра тур ныя фор мы — аб’ ё мам да 
22 ста ро нак стан дар т на га ма шы на-
пі су) трэ ба пад пі саць крып та ні мам, 
паз на чыць ну ма рам уз ро ста вай 
гру пы і па слаць на ад рас: Re dak c ja 
„Ni wy”, ul. Za men ho fa 27, 15-959 Bia-
łys tok 2, skr. poczt. 84 з пры пі скай 
на кан вер це: XX  Ogól no pol ski Kon-
kurs Po ez ji i Pro zy Bia ło ru skiej.

4. Проз віш ча, імя і да клад ны ад-
рас аў та ра дас ла ных кон кур с ных 
прац трэ ба па мяс ціць у асоб ным 
зак ле е ным кан вер це, пад пі са ным 
звон ку та кім ну ма рам гру пы і крып-
та ні мам, як і кон кур с ныя пра цы.

5. На кон курс трэ ба да сы лаць 
тво ры, якія да гэ туль ні дзе не дру-
ка ва лі ся і не ўзна га родж ва лі ся на 
ін шых кон кур сах.

6. Ар га ні за та ры не вяр та юць 
дас ла ных тво раў.

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 31 кас-
тры чніка 2017 г. (вы ра шае да та 
паш то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў-
ле ны ў лістападзе 2017 г.

3. Уру чэн не ўзна га род ад бу дзец-
ца на ад мыс ло вай су стрэ чы. Аб 
тэр мі не ме ра пры ем ства лаў рэ а ты 
і астат нія ўдзель ні кі кон кур су бу-
дуць па ін фар ма ва ны і за про ша ны 
пры няць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

У па ле скай 
глы бін цы (84)

Б
а ба Га ля зу сім не здзі ві ла ся, 
быц цам усё ра ней у ва дзе па
ба чы ла. Яна вый ш ла са сва ёй 
драў ля най ха ты, сха ва най у глы

бі па над вор ка і пры се ла на ла вач цы, 
зас ла най па ла са тым ход ні кам. Ку то чак 
пры аз даб ля лі два бу ке ты са све жых 
аст раў у літ ро вых сло і ках зпад агур коў. 
Ка ля кве так ста я ла яш чэ пляш ка зпад 
Іг ры ста га шам пан ска га.

Маю ўва гу ад нак пры ка ваў неп рык мет
ны прад мет на гру дзях жан чы ны. На выс
лу жа ным са ра фа не ба бы Га лі від не ла аг
раф ка, прыш пі ле ная быц цам для чы ста га 
фа со ну. Але гэ тая, зда ва ла ся б без зна
чэн ня аг раф ка, вы кон ва ла ро лю абя рэ гу 
пе рад шкод ным, зай з д рос ным во кам. 
У гэ тым за кут ку Па лес ся амаль усе ве ры
лі ў злое во ка, прак лё ны і па га ныя мес цы, 
якія ка ла му ці лі ро зум, зво дзі лі ў не бяс печ
ныя паст кі і праг лы на лі жыў цом ах вяр.

У ляс ных Буд ні ках, ад куль вы ця ка юць 
кры ні цы Пры пя ці, усё гэ та бы ло пад ру
кой і на мес цы.

Пры е ха ла па ба чыць па ча так ра кі, 
прыс лу хац ца да апо ве даў пра лю дзей, 
лес і ба ло ты.

Мя не ад ра зу на кі ра ва лі і за вез лі да 
ба бы Га лі.

— Яна ўсё най лепш ве дае! — ка за лі.
Спа чат ку я не ве да ла, што трап лю да 

слаў най на ўсю ако лі цу вя дун кі і на род
най ле кар кі. Са ма ба ба Га ля сло вам не 
за ік ну ла ся пра свой дар, які ў яе сям’і 
пе ра да ва лі з па ка лен ня ў па ка лен не. Па 
сён няш ні дзень ду маю пра яе ка муф ляж. 
На Па лес сі не лю бяць быць у цэн т ры ўва
гі. Чут кая ін ту і цыя і пры род ная хіт расць 
лю дзей пад каз вае неш та ад ва рот нае 
— лепш сха вац ца ў ця ні, пры кі нуц ца 
неп рык мет ным і паз баў ле ным зна чэн ня. 
Най боль шы та лент у га лі не ка муф ля жу 
пра яў ля юць вя ду ны і шап ту хі. Усё гэ та 
пат рэб нае дзе ля ле ка во га се ан су. Яны 
без ліш ніх слоў пра чы та юць са мыя ўто е
ныя дум кі і зной дуць ад па вед ны лек.

Ба ба Га ля доў га і цяр п лі ва па яс ня ла 
мне пра ляс ныя ўро чыш чы, ло зы і пры то
кі, якія ра ней са стаў ля лі адзін ар га нізм, 
але ў вы ні ку ме лі я ра цыі раз дзя лі лі ўсё 
на дзве част кі ды на кі ра ва лі ва ду ў два 
суп раць лег лыя ба кі. Спа чат ку ра сказ 
зда ваў ся над звы чай ка ла мут ным, ха
ваў у са бе неш та ба лю чае, быц цам пад 
па вер х няй слоў усё яш чэ пуль са ва ла 
ад к ры тая, не за го е ная ра на. У хо дзе раз
мо вы, што і раз я ад к ры ва ла но вы воб лік 
ба бы Га лі, каб у кан цы, не ча ка на, па чуць 
з яе вус наў за мо ву ад зло га во ка.

Яш чэ ў той дзень бу ду ўзі рац ца ў мут
ныя то ні кры ва жэр на га «во ка», дзе бе зу

пын на то пяц ца лю дзі — та кую па га ную 
сла ву мае ляс ное во зе ра, якое ў Буд ні
ках на зы ва юць... Свя тое!

* * *
Па да рож жа да кры ніц Пры пя ці спа

чат ку зда ва ла ся про стым. Пас ля пе ра ся
чэн ня мя жы ў Да ра гу ску трэ ба бы ло па
вяр нуць на поў нач, у на прам ку За буж жа. 
Та кі шлях, па зна ча ны жоў тым ко ле рам, 
па каз ва лі на ві га тар GPS i кар та. Але спа
чат ку за ба ста ва ла ма шы на. Ма тор ні як 
не ха цеў пе рак лю чыц ца на ўкра ін скі газ, 
якім зап ра ві лі мы ма шы ну на дру гім ба ку 
мя жы. Ша фё ры аў та фу ры, да якіх мы 
звяр ну лі ся па да па мо гу, пад ка за лі свае 
штуч кі, і са праў ды, пас ля аў то зру шы ла 
з мес ца. Не менш па даз ро на вы гля даў 
све жы і глад кі як шклян ка ас фальт, які 
пры ві таў нас за па ва ро там. Па та кой да

ро зе мы маг лі б даб рац ца на мес ца ў двац
цаць хві лін! Усё гэ тае шчас це рап тоў на 
абар ва ла ся пас ля ся мі кі ла мет раў. Но вае 
ас фаль т нае па лат но бы ло прак ла дзе на 
ад но да ся ла Рів нэ, з но вым ка тэ джа мі па
меж ных бо саў. Да лей шы ад рэ зак да ро гі 
ў Гуш чу быў яш чэ та кіся кі, зна чыць, дзі ра
вы і вы бо і сты, але пас ля бы ло толь кі горш. 
Не вя до ма ка лі і дзе мы згу бі лі дзве з па ло
вай га дзі ны...

Не менш уск лад ня ла па да рож жа дэ за
ры ен та цыя. У той жа Гуш чы не ве да лі як 
нам па яс ніць да ро гу, толь кі па ра і лі ехаць 
у За буж жа і там пра ўсё дэ та лё ва рас пы
таць. На ша да ро га іш ла да клад на паўз 
поль скай мя жы, ча сам пра дзі раў ся від на 
ра ку Буг. Ад на ча со ва, зда ва ла ся, што па да
рож ні ча ем у ХІХ ста год дзі. Да ро га на па мі на
ла пар ка вую алею або ста ры тракт, па якім 
най з руч ней пе ра мяш чац ца брыч кай або 
ды лі жан сам. Мы бы лі вы му ша ны змен шыць 
хут касць ма шы ны як раз да тэм па брыч кі. 
За тое ўво лю мож на бы ло на сы чац ца пры го
жас цю кра я ві даў. Дзесь ці за Гуш чай, па ле
вым ба ку, рас пас ці ра ла ся, быц цам вя лі кая 
мі ска, ба ло та па за рос лым во зе ры. З дру го
га бо ку цяг ну ла ся пла ска гор’е.

На скры жа ван ні да рог у За буж жы мы 
спы ні лі ма шы ну. У да ро зе нам пад ка за лі 
шу каць па ча так Пры пяц ці ў Буд ні ках. Як раз 
пра гэ тае ляс ное ся ло мы ра шы лі да пы тац
ца ў дзяў чы ны, якая еха ла нам на суп раць.

— Я вам не раст лу ма чу, — ад ка за ла Рус
ла на.  — Да вай це за мной! Я так са ма еду 
ў Буд ні кі...

І вось іна чай зас вя ці ла сон ца! На ват, вы
бо і стая да ро га, па якой суп ра ва джа ла нас 
Рус ла на, зда ва ла ся не та кой страш най. 
Тым больш, бо жан чы на за вя ла про ста да 
ба бы Га лі, якая бы ла яе сва яч кай, і пры ня
ла без лішніх пытанняў...

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

n З бабай Галяй і Русланай


