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Ужо трыццаць другі раз прагу
чала беларуская песня ў пар
ку Плянты ў рамках Свята 
беларускай культуры, прыцяг
ваючы тлумы аматараў музыкі 
і традыцыйнага мастацтва. 
Фэст традыцыйна арганізуе 
Беларускае грамадскакуль
турнае таварыства, якому ўжо 
за 60 гадоў. Сярод гледачоў 
і выступоўцаў — сярод шаноў
ных шматгадовых аматараў 
беларушчыны — таксама мо
ладзь і дзеці, што асабліва 
радуе. Фэст адбыўся пры 
падтрымцы Міністэрства ўнут
раных спраў і адміністрацыі, 
Маршалкоўскай управы Пад
ляшскага ваяводства і горада 
Беластока.

На сцэне, усталяванай перад фанта
намі ў парку Плянты, выступіла дваццаць 
шэсць груп з усёй беларускай Беласточ
чыны (сярод іншага з Беластока, Гайнаўкі, 
БельскаПадляшскага, Сямятыч, Козлік, 
Студзівод ці Гарадка) і пераможцы школь
нага конкурсу «Беларуская песня». Як 
кожны год выступілі госці з Беларусі, 
у гэты раз — народная група «Церніца» 
з Мінска.

У імпрэзах БГКТ (фестывалях, фэ
стах і канцэртах) у агульнай складанасці 
прымае ўдзел больш чым шэсцьдзясят 
пявучых аматарскіх калектываў. Гэта ў ас
ноўным групы, якія працуюць дзесяцігод
дзі, са шматпакаленнай традыцыяй. Але 
з кожным новым годам узнікаюць новыя 
гурты, таксама такія, якія ў свой рэпертуар 
уводзяць беларускую песню, напрыклад, 
«Немаральная прапанова», якая была 
сёлетнім пераможцам сярод выканаўцаў 
эстраднай песні на Фестывалі беларускай 
песні. З кожным годам сталеюць спевакі, 
якія нядаўна прэзентаваліся на аглядах дзі
цячай песні, як Марыся Савіцкая. Яе ў род
ную песню ўводзіла Анна Бабік (вядучая 
фэст), якая з радасцю прыгадала таксама 
свой шлях да роднай песні разам са «Сві
танкам» — калектывам настаўніц з дзіцяча
га садка. Так што з надзеяй слухаем песні 
гайнаўскіх «Лемонкаў», і Юлькі Алексяюк, 
і Олі Сцепанюк з беларускага садка № 14 
у Беластоку і ўсяго калектыву «Вясёлка» 
стуль, і разгаўляемся душою, бачыўшы тан
цы «Падляшскага вянка», які ў гэтым годзе 
распачаў Свята беларускай культуры. Дзі
цячы танцавальны ансамбль «Падляшскi 
вянок» дзейнічае ў Беластоку пры Згурта
ванні бацькоў дзяцей і моладзі, якія вывуча
юць беларускую мову «AББА». Старшыя 
БГКТ Янка Сычэўскі адзначыў: «З танцам 
у нас у апошні час не занадта добра, але, 
гледзячы на дзіцячыя калектывы, асабліва 
на той, які працуе пры Асацыяцыі «АББА», 
і ў гэтай галіне будучыня беларускай куль
туры бачыцца перспектыўна». Старшыня 
згуртавання «АББА» Кацярына Паўлоўская 
дадала: «У групе ў нас працуе трыццаць 
дзяцей з Беластока і яго ваколіц. Перш за 
ўсё дзеці вучацца ў Беластоку беларускай 
мове ў Пачатковай школе № 4. Навучанне 
танца з’яўляецца дадатковай формай наву
чання беларускай мовы і культуры. Танцы 
ствараюць яшчэ магчымасць пазнаць каш
тоўнасці традыцый, ідэнтычнасці і вывучыць 
мову іначай, чым на ўроках, азнаёміцца 
з культурай у шырокім сэнсе. Харэаграфія 
спасылаецца на традыцыйныя беларускія 
танцы і на новую беларускую музыку».

Старшыня БГКТ Янка Сычэўскі мусіў 
прызнацца:

— Беларуская культура ў Польшчы жы
ве таму, што не паддаецца якімнебудзь 
дыскрымінацыям, недаацэньванню. На 
жаль, без міністэрскай падтрымкі нашы 
мерапрыемствы мы не маглі б праводзіць, 
паколькі іншыя крыніцы фінансавання, 
у асноўным мясцовыя самаўрады, з’яўля
юцца ўбогімі. Такім чынам, калі б мы толькі 
з іх дапамогай хацелі арганізаваць мера
прыемствы, сімвалічнае фінансаванне са
маўрадамі было б недастатковым.

Трэба, аднак, адзначыць, што дзей
насць амаль шасцідзесяці калектываў 
падтрымліваюць самаўрады на месцы 
— гарадскія і гмінныя, напрыклад, Гайнаў
скі дом культуры (калектыў «Лемонкі», 
Малое ГДК, хор «Рэха пушчы»), Гарадоцкі 
цэнтр культуры («Расспяваны Гарадок», 
«Хутар», «Прымакі» і іншыя калектывы), 
Бельскі дом культуры («Васілёчкі», Куран
ты»), Музей малой айчыны ў Студзіводах 
(«Жэмерва) і меншыя асяродкі, такія як 
Нараўка ці Рыбалы.

Прагучалі народныя і эстрадныя песні 
ў выкананні маладых, пажылых і вечна 
маладых беларусаў Падляшша, без якіх 
немагчыма сабе ўявіць беларускую сямей
ную забаву ці застолле. А за сталамі ся
дзелі майстры слова і рук, таксама суседзі 
з Гродна. Былі таксама музычныя выданні, 
якія ўсё ж цікавілі больш, чым кнігі. А ся
род мастакоў слова сядзеў наш мафусаіл 
сярод пісьменнікаў Віктар Швед, да якога 

станавілася чарга перш за ўсё з віншаван
нямі чытачоў, таксама часам ужо пасіве
лых, для якіх ён быў часта першым жывым 
паэтам, і з успамінаннем таго, што раньш 
было. А кніг і аўтарскіх сустрэч былі тыся
чы. А цяпер кнігу з аўтографам набывалі 
лічаныя асобы, якія маюць у хаце цэлыя 
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калекцыі беларускіх тутэйшых выданняў. 
Або куплялі кнігу з аўтографам для малень
кага ўнука, як Андрэй Пятэльскі для паў
тарагадовага Актавія. «Так, бо неўзабаве 
можа не будзе нагоды спаткацца чытачу 
з жывым аўтарам» — горка ўсміхнуўся 92
гадовы паэт.

Але былі такія чытачы, якія першы раз 
адважыліся падысці да паэтаў і першы раз 
прамовіць пабеларуску, на мове якую чулі 
ад бабулі. Студэнт першага курса лекарска
га факультэта Медыцынскага ўніверсітэта 
ў Беластоку Караль Радыванюк, хлопец 
з Мазур, бацькі якога ўжо не аказваюцца 
на роднай мове, стаў яе вывучаць з «Нівы» 
і «Нашай нівы», і загаварыў так як яго бабу
ля Станіслава Тышкевіч з Сакольшчыны.

— Беларуская культура ў той частцы, 
у якой адбываюцца таксама праекты, 
рэалізаваныя БГКТ, фінансава маецца 
слабенька. Яшчэ раз паўтару, — адзначыў 
старшыня БГКТ Янка Сычэўскі, — Міні
стэрства УСіА, калі хоча, каб добра выкон
ваць свае абавязацельствы ў адносінах 
да меншасцей, павінна ахопліваюць іх 
мецэнатам, як гэта было гадамі таму, калі 
меншасцямі клапацілася Міністэрства куль
туры і мастацтва. Мела яно для падзелу на 
культуру ўсіх меншасцей 5,9 млн. злотых. 
У цяперашні час Міністэрства УСіА мае 16 
мільёнаў злотых. З бягучых планаў, якія 
БГКТ арганізавала, МУСіА абарвала чаты
ры вельмі значныя праекты. І няма ніякай 
гаворкі з імі, няма і ўсё. Мы адчуваем гэта 
як відавочную дыскрымінацыю.

Люба Гаўрылюк з Козлікаў, з «Рэчань
кі», для якой ні грошы ў галаве, ні гэтак 
званы «вольны час», адно роднае слова 
і песня:

— Каторы рок? Як усё гэта наша бе
ларускае пачалося, я ўсё спяваю. Уявіце 
сабе, што ў 2018 годзе буду адзначаць 60 
гадоў творчай працы. Хто столькі не жыве, 
як я спяваю! І мае дзяўчаты стараюцца ўсі
мі сіламі. Ну як жа ж не спяваць, калі душа 
радуецца. Вось я прыйшла, можна сесці. 
А я не магу сесці, бо такія песні, такая му
зыка — ногі самі хочуць гуляць. Бачыце, 
добра, што наша не загіне, бо дзеці ёсць. 
Бо тыя, што на могілках, нам ужо ніц не пе
ракажуць. Мы мусім. І будзе працяг.

Беларускае свята працягвалася тры 
з паловай гадзіны. vМіра ЛУКША
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Грошы Прысутнасць

Сваімі вачыма

і кантроль чалавека

Пратрымаемся?
Пры га жосць све ту, якая ў вес на вым 

раз га ры зда ец ца быць на шым зям ным 
ра ем, у рэ аль нас ці прай г ра вае з ак ру
жа ю чы мі нас кан ф лік та мі, тра ге ды я мі 
і траў ма мі. Про ста з не ве ра год най хут
кас цю ра стуць пі ра мі ды няш час цяў, якія, 
раз ва ліў шы ся, ня суць нам неў яў ляль нае 
го ра і бя ду. Тыя, хто аса бі ста, не дай 
Бо жа, па ве ры лі ў фі нан са выя пі ра мі ды, 
ве да юць да клад на, якой бя ды мож на 
ад гэ та га спа дзя вац ца. Не на сыт насць 
спе ку ля ван ня на ча ла веч най на іў нас ці 
вя до мая здаў на, але за раз гэ тая з’я ва 
зак ла дзе на так са ма ва ўста но вах, якія 
па він ны ба ра ніць лю дзей ад та ко га ро
ду зда рэн няў. Сі стэ ма між на род на га 
эка на міч на га «ла ду» і бан ка вай сі стэ мы 
— ад на вя лі кая вы дзі ман ка, якая не аба
пі ра ец ца на рэ аль ных гра шах. За раз 
на ват мно гія дзяр жа вы з’яў ля юц ца за
лож ні ка мі гэ тай сі ту а цыі, не га ва рыў шы 
пра мі льё ны звы чай ных лю дзей. Кож ная 

спро ба ды ску сіі пра больш спра вяд лі вае 
пе ра раз мер ка ван не срод каў у су час ным 
све це кан ча ец ца ме ма ран ду ма мі ды па
ка за мі слай даў з эка на міч ны мі слуп ка мі 
на чар го вых кан фе рэн цы ях. А вы шэй 
уся го вы бі ва ец ца ў не ба пі ра мі дахма ра
чос ме дый най ма ні пу ля цыі, якая мае на 
мэ це ме на ві та на вяз ван не нам спо са бу 
ду ман ня ўсіх па лі тыч ных і гас па дар чых 
ашу кан цаў. А ашу кан цы та ко га ўзроў ню 
гэ та ха лад нак роў ныя і цы ніч ныя гуль
цы, для якіх лю дзі і ча ла ве цтва па він ны 
быць толь кі пеш ка мі ў іх ніх ру ках. Гэ та 
ме на ві та дзя ку ю чы і та кой зброі ў на шых 
маз гах па він ны за ні каць звы чай ныя шэ
рыя клет кі ду ман ня, а на іх мес ца ўкі нуць 
нам сеч ку і па ло ву. Гэ та так са ма адзін 
з са мых за раз хут кіх спо са баў, каб — як 
га во рыц ца ў біб лей скай тра ды цыі — на
бы ла рэ аль насць сі ту а цыя, ка лі брат ідзе 
на бра та, а на ро ды паў ста юць су праць 
ся бе. І ка лі праз та кое ду ман не за раз 
зям ля і свет сплы ва юць кры вёю і сля за

мі со цень мі льё наў лю дзей, то зга да ныя 
гуль цы бя скон ца вя дуць па між са бою 
пу сты ды я лог і та кія ж пе ра мо вы дзе ля 
«мі ру і бу ду чы ні». Я ўжо сам не раз бі ра
ю ся ў гэ тых са мі тах, пя цёр ках, ся мёр ках 
ці ін шых су стрэ чах саў дзель ні каў сён
няш няй дэ ста бі лі за цыі, якая, ві даць, мае 
на мэ це но вы ге а па лі тыч ны і гас па дар чы 
пе ра па дзел све ту. Фа ры сей ства дзе ля 
ўла ды. Ча ла ве чая ах вя ра, крыў да і боль 
ва ен най рэ аль нас ці не ці ка выя ні ко му. 
За раз скла да ец ца та кое ад чу ван не, што 
ме на ві та та кая сі ту а цыя так мо жа ўгня
віць Уся выш ня га, што восьвось, ка лі не 
апа мя та ец ца ча ла ве цтва, то гне вам Бо
жым ад пус ціць ён на зям лю ча ты рох апа
ка ліп тыч ных ез да коў, ад якіх за ста нец ца 
толь кі ад шу коў ваць ча ла ве чы след. Ужо 
не нам, але ін шап ла не ця нам.

Да во лі пе сі мі стыч нае, праў да? Але сам 
я ін ту і тыў на ад чу ваю ней кую та кую ўнут
ра ную нап ру жа насць ва кол та го, за чым 
наг ля даю, што ад бы ва ец ца за раз у Еў ро

пе і све це. Ад туль, ві даць, у мя не з’я ві ла ся 
па чуц цё пе сі міз му на конт еў ра пей скай 
бу ду чы ні. Яе бяс печ насць ста іць пад пы
тан нем. Дай Бо жа па мы ліц ца, што гэ та 
толь кі мае пуб лі цы стыч ныя раз ва жан ні. 
Але няў пэў не насць па ся лі ла ся. Асаб лі ва, 
ка лі на пя рэ дад ні Свя той Трой цы — ад на
го з на шых най боль шых свя таў і апі рыш
чаў хрыс ці ян скай цы ві лі за цыі — прай ш лі 
чар го выя ісламскія тэ рак ты і ін шыя зда
рэн ні з ах вя ра мі ся род лю дзей. Са шэс це 
Свя то га Ду ха бы ло і ёсць тым мо ман там 
у на шым зям ным жыц ці, які не пас рэд на 
і ад на знач на ак рэс лі вае на ша аса бі стае 
прыз нан не ў тры ва лас ці і зра зу мен ні на
шай ве ры Хры сто вай. Та му, ня гле дзя чы 
на роз ныя ўнут ра ныя хрыс ці ян скагі ста
рыч ныя па дзе лы, ме на ві та Трой ца з’яў
ля ец ца яд наль най для ўсіх хрыс ці ян скіх 
тра ды цый: пра ва слаў най, ка та ліц кай, пра
тэ стан ц кай. На ват на Бе ла сточ чы не ма ем 
пра тэ стан ц кі кас цёл пя ці дзя сят ні каў, які 
сваю ад мет насць і дог мы ве ры вы бу доў
вае ад гэ та га свя та. Так як і Вя лік дзень, 
так і Трой цу ў гэ тым го дзе ўсе хрыс ці я не 
свят ка ва лі ра зам. У Поль ш чы гэ та вы
ход ны дзень на дзяр жаў ным уз роў ні. Па 
ўсёй кра і не ад бы ва ла ся шмат ме ра пры
ем стваў ад па чын ко ва га і за баў ляль на га 
ха рак та ру. Але ме на ві та зда ец ца, каб 
з на дзе яй і ўпэў не нас цю гля дзець у бу ду
чы ню, то ма літ вы за тое, каб ла ска са шэс
ця Свя то га Ду ха не па кі да ла ча ла ве цтва, 
па він ны бы лі пра гу чаць і ад нас.

vЯў ген ВА ПА

Вы чу лі, у Бе ла русь за мань ва юць за
меж ных ту ры стаў! Сен са цы яй гэ ту на ві ну 
наз ваць мо жа і за над та, але неш та сен са
цый нае ў гэ тым ёсць. Не як не ўпіс ва юц ца 
па доб ныя дзе ян ні ў ха рак тар і імідж бе ла ру
скай ула ды. Рэ жы мы па доб на га ты пу заў
сё ды ім к нуц ца да са ма і за ля цыі. І чым менш 
за меж ні каў, тым лепш, бо кож ны за меж ны 
госць мо жа раз г ля дац ца мі ні мум як нось біт 
чу жа род най ідэ а ло гіі сва бо ды. А тут жа кож
ны му сіць ве даць сваё мес ца ў скла да най 
іе рар хіі, дзе ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці не 
за раб ля юц ца, а раз мяр коў ва юц ца.

Дык вось пра гэ тыя ма тэ ры яль ныя 
каш тоў нас ці. Хі ба што ня ма ўжо ча го раз
мяр коў ваць, ка лі спа дзя ван ні па паў нен ня 
дзяр жаў най скар бон кі пе ра кі ну лі ся на 
за меж ных ту ры стаў. Не на свой біз нес, 
не на бе ла ру скіх пра ца ві тых гра ма дзян, 
і на ват не на за меж ных ін ве ста раў, а на 
за меж ных ту ры стаў. З ін ве сты цы я мі то 
ўсё зра зу ме ла. Каб яны пай ш лі, трэ ба каб 
бы ла сва бо да ў біз не се. А эка на міч най 
сва бо ды без сва бо ды па лі тыч най не бы
вае. Та му не толь кі за меж ных ін ве сты цый, 
але і раз віц ця ўлас на га біз не су ча каць не 
пры хо дзіц ца. Дзяр жаў ныя прад пры ем ствы 
па ка за лі сваю „эфек тыў насць” яш чэ пры 
СССР. Я ўжо не ка жу пра кал гас ную сель
скую гас па дар ку. А тут яш чэ пас лух мя ныя 
і рах ма ныя бе ла ру сы не за ха це лі пла ціць 
за дар ма ед ства. У та кой сі ту а цый і мар сі ян 
зап ро сіш. Абы гро шы.

Але мар сі ян яш чэ не знай ш лі на ват 
кас міч на пра су ну тыя аме ры кан цы, а вось 
ба га тыя за меж ні кі лю бяць па да рож ні чаць. 
І ні чо га га неб на га ня ма ў тым, каб іх за
ма ніць да нас. Так ро бяць усе, хто толь кі 
мо жа. На ват ба га тыя кра і ны за мань ва юць 
да ся бе ту ры стаў, бо ту рызм не апош няя 
на дзея па паў нен ня дзяр жаў на га бю джэ ту, 
хоць і не пер шая. Пер шая, як не кру ці, гэ
та ўлас ныя гра ма дзя не. І яш чэ зу сім ня даў
на яны, гра ма дзя не Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
і бы лі ты мі са мы мі за меж ны мі ту ры ста мі, 
якія па паў ня лі дзяр жаў ную скар бон ку не 
горш чу жа зем цаў.

Вось адзін пры клад з уча раш ня га мі
ну ла га. Пра ца ві тыя і руп лі выя бе ла ру сы 
зу сім ня даў на га ня лі ма шы ны зза мя жы 

і пла ці лі ў каз ну сла ву тую „ра ста мож ку”. 
А што за ста ва ла ся, іш ло так са ма дзяр
жа ве. Куп ля лі буд ма тэ ры я лы, каб па ста
віць ха ту для сям’і, куп ля лі неш та ў ха ту, 
куп ля лі хлеб, цы га рэ ты, га рэл ку, за ку ску 
і за ўсё пла ці лі. І з уся го гэ та га гра шо ва га 
аба ро ту да во лі вя лі кі ка ва лак ішоў у дзяр
жа ву. І па да так на да баў ле ную вар тасць, 
і ак цы зы, і ўсё астат няе. Але гэ тая цэ лая 
га лі на эка но мі кі, куп ля і про даж ста рых 
ма шын, якая ў кож най кра і не не менш важ
ная, чым за меж ны ту рызм, бы ла выр ва на 
з ко ра нем сва ёй жа дзяр жа вай.

І гэ та толь кі адзін пры клад, ка лі лю дзі, 
якія па паў ня лі бю джэт, са мі за ста лі ся без 
срод каў на іс на ван не. Дык ча му ж гэ ты 
клас сва бод ных біз не соў цаў за раз зніш ча
ны? Ад каз зак ла дзе ны ў са мым пы тан ні. 
Та му, што яны сва бод ныя.

Але ці змо гуць усіх гэ тых лю дзей за мя
ніць за меж ныя ту ры сты? Ту рыст, ён у пер
шую чар гу па кі дае гро шы ў га лі не ад па чын
ку і за баў. Не ка лі, у дзе вя но стыя і ну ля выя 
га ды тых за меж ні каў бы ло ў нас ба га та. Іх 
пры ваб лі ва лі на шы ніз кія цэ ны, бо больш 
ні чо га не бы ло ў нас та ко га, ча го не бы ло 
ў іх. З тых ча соў ма ла што змя ні ла ся, ак
ра мя цэн. І па мя ня лі ся тыя цэ ны не на ка
рысць ту ры стаў. Дык ча му хтось ці мяр куе, 
што за меж ні кі сю ды кі нуц ца ма са ва?

А вось свае люд цы тут му сяць жыць. 
І яш чэ дзе сяць год та му ў вы ход ны дзень 
у бе ла ру скіх ба рах ды рэ ста ра нах, ку ды за
раз зак лі ка ем за меж ных ту ры стаў, мес ца 
не маж лі ва бы ло знай с ці на ват у дзён ны 
час. А на свя ты трэ ба бы ло за каз ваць за 
не каль кі ме ся цаў. За раз сва бод ных мес цаў 
да стат ко ва. Дык мо жа най перш трэ ба за
ду мац ца пра тое, ча му бе ла ру сы не мо гуць 
са бе да зво ліць та кое жыц цё як за меж ныя 
ту ры сты? Ча му яны не ма юць гро шай, каб 
па паў няць бю джэт кра і ны? Ту рыст гэ та доб
ра. Але гэ та толь кі да да так да сва іх, а не 
за ме на іх.

Але ўла да так не ду мае. Важ ным, ві даць, 
ёсць не тое, каб бы лі ў бе ла ру саў гро шы, 
які мі па поў ніц ца бю джэт. Га лоў нае, ві даць, 
усё ж маж лі васць дзяр жа вы кан т ра ля ваць 
кож ны ру бель у кі шэ ні бе ла ру са. А гро шы 
бу дзем шу каць пасвой му. Пры дум ваць 
но выя па дат кі, па вы шаць штра фы... Ну і за 
мя жой так са ма... Браць крэ ды ты, па куль да
юць, зап ра шаць ту ры стаў, ка лі пры е дуць...

vВік тар СА ЗО НАЎ

У тэ ле ві зій най рэк ла ме праль на га 
па раш ку ўну шаль ны го лас дык та ра пе ра
кон вае мя не, што я аба вяз ко ва па ві нен 
па спра ба ваць (зна чыць, ку піць) най ноў шы 
пра дукт хі міч най пра мыс ло вас ці пры ўмо ве 
ін тэ лек ту аль най фор му лы. Я ду маў, што 
толь кі сы су ны, мле ка кор мя чыя, ук лю ча ю чы 
ча ла ве ка, ма ні фе сту юць ін ды ві ду аль ны ін тэ
лект, а тут вось сюр прыз — на ват праль ны 
па ра шок для мыц ця бруд ных пор так мо жа 
быць ра зум ны. Але на коль кі? Ці ўзро вень 
яго ін тэ лек ту аль най спраў нас ці су па стаў
ны з ін тэ лек ту аль ным уз роў нем ад на го 
дзядзь кі з вы со кім рэй тын гам у ця пе раш нім 
ура дзе, які спу ста шае Бе ла веж скую пуш чу 
з упар тас цю бяз дум на га жу ка ка ра е да — 
з якім ні бы та (ін тэ лек ту аль на) зма га ец ца? 
Ці яго ін тэ лект да стат ко ва вы со кі, каб меў 
ён маг чы масць па даць за яў ку на член ства 
ў Мен су? Мен са — між на род ная аса цы я
цыя ра зум ні каў, якая яд нае два пра цэн ты 
лю дзей з най вы шэй шым ка э фі цы ен там 
ін тэ лек ту з уся го ча ла ве цтва. У сап раў д ных 
лі ках, гэ та не дзе 1,4 млн. уся го люд ства 
— вель мі ма ла, як на 7,5 мі льяр д нае на сель
ні цтва. Ці вы шэй з га да ны джэн т ль мен са 
зван нем пра фе са ра мае пра ва быць ся род 
чле наў Мен сы? Ну а ка лі яго IQ су па стаў ны 
з ін тэ лек там праль на га па раш ку? І ці ў яго 
ёсць ду ша?

Дэ карт змяш чаў ча ла ве чую ду шу ў шыш
ка від най за ло зе. Пуш ча шыш ка від най за
ло зы не мае, але, не сум нен на, мае ду шу. 
Ці ка ва, у якім ха ва ец ца яна га да валь ні ку? 
Ча ла ве чая шыш ка від ная за ло за і ты мус 
(gra si ca) з уз ро стам це ла за ні ка юць. Не 
зна хо дзя чы шыш ка від най за ло зы ў моз гу 
па мер лых (у дні Дэ кар та не ах вот на пра во
дзі лі рас ся кан не тру паў дзя цей), ву чо ны 
прый шоў да ла гіч най выс но вы, што ў ёй 
зна хо дзі ла ся ду ша. Мёр т вы не мае шыш
ка від най за ло зы, а гэ та аз на чае, што ня ма 
ў яго ду шы! А што ві ві сек цыя на пуш чы мае 
да ка заць? Што ўжо даў но яна па мер ла, та
му што дры ва се кі не зна хо дзяць у ёй ду шы, 
ад но дур но га ка ра е да?

Я ду маю, што кож ны ча ла век па кі ну ты 
ад ным у та кой сі ту а цыі, па яго ўлас ным 
мер ка ван ні кан чат ко вай, мае тэн дэн цыю 
да аў та ма ні пу ля цыі. Інакш ка жу чы, заў сё
ды зной дзе ра цы я наль нае аб г рун та ван не 
сва іх дзе ян няў. Ва ен ныя зла чын цы ці, зу сім 
ня даў на іс лам скія тэ ра ры сты з’яў ля юц ца 
гэ та му пры кла дам. Толь кі ад роз ні вае іх уз

ро вень аў та ма ні пу ля цый най вы тан ча нас ці 
і ма раль на га суп ра ці ву (ас ноў ныя каш тоў
нас ці, прын цы пы, па чуц цё го на ру і ўнут ра
на га па рад ку). Але гэ тыя, та кія важ ныя каш
тоў нас ці, якія я ўзяў у дуж кі, быц цам бы пад 
дзе ян нем гід раў ліч на га прэ са, тым больш 
вы раў ноў ва юць свае кан цэп ту аль ныя аб ры
сы, чым мац ней шы ціск так січ на га ася род
дзя, з якім яны ідэн ты фі ку юц ца. Гэ ты ціск 
гэ та за леж нас ці, у якія ча ла век па сва ім 
жа дан ні або не, заб лыт ва ец ца. Аб мі на ю чы 
яр кія прык ла ды ідэ а ла гіч ных ці фі ла соф
скіх за леж нас цей, пры вя ду тут — мо жа не 
зла чын ныя, ха ця не менш шкод ныя — пар
тый ныя ці кар па ра тыў ныя за леж нас ці. У імя 
пар тый най ці кар па ра тыў най са лі дар нас ці 
вы но сяць ін тэ лі ген т насць су поль нас ці 
над ін тэ лі ген т насць асо бы. Я не ве ру, што 
асо ба пра фе са ра Шыш кі мае мен та лі тэт 
па доб ны да ро зу му ка ра е да. Ад нак, заб
лыт ва ю чы ся ў пар тый ныя (і кам па ней скія) 
за леж нас ці ася род дзя, му сіць ад па вя даць 
уз роў ню ка лек тыў на га ін тэ лек ту Пі Саў скіх 
ка ра е даў. 

A Пуш ча — ці ў Пуш чы ёсць ду ша? Зза 
гэ та га пы тан ня шпа цыр над Ляс няў ку, дзе 
па кі ну тыя баб ро выя жа рэ мі і ся род ляс ныя, 
шы ро ка раз лі тыя во ды, ак ру жа ныя ней
кай жоў тай кве цен ню з ва ско вы мі лі ста мі. 
Шмат’ я рус насць ура жан няў і іх ад на ча со
васць: ніз ка — пу кан не гніль ных га заў з ба
ло ці ста га дна за ток і ка сы бег па іх лю стэр
ку пру да вых ва да ме рак. Вы шэй бе лыя ка
пус ні цы і сві ця зян кі — блі ску чыя кра сот кі, 
бяз гуч ныя мош кі, што сну юц ца спі рал лю 
над выс маг лы мі тра ва мі і гру ба гу ду чыя 
чмя лі. Ся род кры вых га лін але шы ны спе
вы, за лё ты, гар цы пту шак, а яш чэ вы шэй 
ад вяр шынь вы гі на ю чых ся з вет рам, няс
пын ны шум Пуш чы. Усё гэ та ў ад на ча со
вым ус п ры ман ні, рап тоў на. Не на сы ціш ся 
гэ тым у ро зу ме, не на це шыш ся су па ко ем 
пра лі тай ва ды, ме лан хо лі яй упаў шых дрэў 
ні іх уз нёс лым са бо рам вываратаў. Не ўбя
рэш па хаў але шын, да ка лен паг ру жа ных 
у ва ду, а над ёю пра ніз лі вы крык жо ра ва, 
спа ло ха на га пры сут нас цю ча ла ве ка. Ха це
ла ся б больш і больш, і больш... За стац ца 
там на заў сё ды.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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На пад вя дзен не вы ні каў кон кур су пры
бы лі перш за ўсё ма ла дыя ма ста кі і іх 
апе ку ны з Бе ла сточ чы ны.

— Спа чат ку я ву чы ла ся ма ста цтву 
ў сва ёй шко ле. Гэ та му прад ме ту ву чыў 
мя не Адам Сце па нюк. Пас ля ста ла зай
мац ца ў Па сял ко вым до ме куль ту ры 
ў Бель скуПад ляш скім, дзе мно га му на ву
чы ла мя не Алі на Пах ві цэ віч, — ска за ла 
Аляк сан д ра Ва ло сік з бель скай «трой
кі», аў тар ка кар ці ны з ба ле ры най пе рад 
вы сту пам, якая ва ўзна га ро ду ат ры ма ла 
ста ту эт ку «Та лент2017».

— Я ра да, што мая пра ца ат ры ма ла 
вы лу чэн не. Я мно га га доў зай ма ла ся 
ў Бель скім до ме куль ту ры з ін ст рук тар
кай Ма ры яй Ба бу ле віч, а за раз апя ку ец
ца на мі Шы ман Ам б ра жэ віч. Я ім удзяч на 
за пад рых тоў ку ў га лі не ма ста цтве, — за
я ві ла Аляк сан д ра Зін ке віч з бель скай 
«трой кі», якая пры е ха ла са сва ёй школь
най сяб роў кай Са рай Паў лоў скай, аў тар
кай вы лу ча най на вы ста ву пра цы.

— Я це шу ся, што ра бо ты вуч няў, якія 
зай ма юц ца ў ма стац кім гур т ку ў Гмін ным 
ася род ку куль ту ры ў Ча ром се, бы лі ўзна
га ро джа ны і вы лу ча ны. У нас зай ма ец ца 
мно га здоль ных дзе так з Даб ры ва ды, 
Рэп чыч і ін шых вё сак, а на ват зпад Нур
цаСтан цыі. Мы мно га прак ты ку ем ся 
і сён ня рэ зуль та ты на шай ра бо ты бач
ны на эк с па зі цыі, — ска за ла апя кун ка 
з Ча ром хі Та ма ра Кер да ле віч. Яна са ма 
— пе ра мож ца Аг ля ду неп ра фе сій на га 
ма ста цтва Гай наў скай зям лі. Яе пра цы 
ня даў на па каз ва лі ся ў Му зеі і ася род ку 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы ў рам
ках пра ек та «Бе ла ру скі ал фа віт ма ста
цтва».

— Мы мно га му на ву чы лі ся, зай ма ю
чы ся ў ася род ку куль ту ры 
ў Ча ром се са спа да ры няй 
Та ма рай Кер да ле віч, — за я
ві ла Ве ра ні ка Лесь ка, якая 
ат ры ма ла пер са наль ную 
ўзна га ро ду «Та лент2017».

Дзяў ча ты Са ра Ці ха нюк 
і На тал ля Сі да рук ат ры ма лі 
ка лек тыў ную ўзна га ро ду 
«Та лент2017», якая ўвян
ча ла іх шмат га до вую пра цу 
ў ма стац кім гур т ку ў Ча ром
се.

Пад вя дзен не вы ні каў 
ХІV Агуль на поль скай вяс ны 
ма ла дых та лен таў «Прэ
зен та цыі2017» ад бы ло ся 
ў кан цэр т най за ле ГДК. Ды
рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун
цэ віч пры ві таў саб ра ных 
і перш за ўсё вы со ка аца
ніў ма стац кія пра цы дзе так 
і мо ла дзі, якія жу ры кон кур
су ква лі фі ка ва ла на вы ста ву. На мес нік 
бур га міст ра Гай наў кі Ан д рэй Скеп ка, 
а ра ней ды рэк тар Гай наў ска га до ма 
куль ту ры ўспа мі наў па чат кі кон кур су для 
мяс цо вых дзе так і мо ла дзі ў 2004 го дзе, 
які з ча сам пе раў т ва рыў ся ў агуль на поль
скае ме ра пры ем ства «Вяс на ма ла дых 
та лен таў». Ця пер пры ма юць у ім удзел 
сот ні ма ла дых асоб з роз ных рэ гі ё наў 
Поль ш чы. Кон кур с ная ка мі сія, якую скла
да лі жы ва пі сец Іа ан на Ко сак, ма стак 

Збіг неў Бу дзын скі, ма стач ка Ан на Мар та 
Сві таль скаСвіць і сак ра тар ка мі сіі, стар
шы ін ст рук тар па спра вах ма ста цтва 
ГДК Зі на і да Якуць у ча ты рох уз ро ста вых 
ка тэ го ры ях пры су дзі ла пер са наль ныя 
і ка лек тыў ныя ўзна га ро ды 
«Та лент2017» у выг ля дзе ста
ту эт кі з анё ла мі. Ат ры ма лі іх 11 
асоб і 5 груп ма ста коў. Ка мі сія 
прыз на чы ла так са ма 6 ін ды ві
ду аль ных вы лу чэн няў і 2 гру па
выя, а пра цы 75 асоб ат ры ма лі 
ква лі фі ка цыю на вы ста ву, што 
бы ло ім так са ма важ най уз на
га ро дай. Ад нак, як па ка за лі рэ
зуль та ты сё лет ня га кон кур су, 
ва ўсіх уз ро ста вых ка тэ го ры ях 
на да лей пе ра мож ца мі ста но
вяц ца ў вя лі кай сту пе ні жы ха ры 
Гай наў ска га і Бель ска га па ве
таў.

— Што год ба чым што раз 
но выя пра цы, да хо дзяць но выя 
твор цы. Ідзі це сва ёй да ро гай 
і раз гор т вай це свой та лент, 
— ска заў ма стак Збіг неў Бу
дзын скі.

Вы ні кі сё лет ня га кон кур су 
пад вя ла Іа ан на Ко сак:

— У гэ тым го дзе вы со кі ма
стац кі ўзро вень прэ зен та ва ных прац. 
Ад нак я асаб лі вую ўва гу звяр таю на ма
ла дых асоб, якія ву чац ца ма ста цтву ў Ча
ром се. На ра бо тах гэ тых вуч няў асаб лі ва 

бач на ін ды ві ду аль насць ма ла дых твор
цаў. На ін шых пра цах ві даць боль шае 
ўздзе ян не апе ку ноў ма ла дых асоб на іх 
спо саб па каз ван ня ак ру жа ю ча га све ту. 
Ха ця сё лет няя тэ ма прац «Мой свет тут 
і ця пер», то ка лі дзет кі ба чаць ва кол фан
та стыч ны свет, гэ та так са ма пра віль на, 
бо яны так ба чаць ак ру жа ю чае іх ася род
дзе.

Жы ва пі сец Іа ан на Ко сак на ра дзі ла ся 
ў Кра ка ве. У дзя цін стве пры яз джа ла да 

сва ёй лю бі май цёт кі Сі мо ны Ко сак у Бе
ла веж скую пуш чу. У да рос лым жыц ці 
Іа ан на Ко сак пе ра е ха ла на па ста ян нае 
жы хар ства ў лес ні чоў ку, рас па ло жа ную 
ў пуш чы не па да лёк ад Бе ла ве жы.

Ста ту эт кі кон кур су «Та лент2017», 
дып ло мы і па да рун кі ўру чы лі ўзна га ро
джа ным чле ны кон кур с най ка мі сіі і на мес
нік бур га міст ра Гай наў кі Ан д рэй Скеп ка. 

Пер са наль ную ўзна га ро ду 
ат ры ма ла Ган на Вол чык 
з Са маў ра да ва га сад ка № 2 
у Гай наў цы, якая ча ста на вед
вае ГДК, бо зай ма ец ца тут 
у ка лек ты ве на род ных тан цаў 
«Пе ра пёл ка» і Сту дыі пес ні 
ГДК. Ка ра лі на Сі да рук з Ком
п лек су школ у Кляш чэ лях так
са ма ат ры ма ла ста ту эт ку «Та
лент2017». Маг да Куп тэль 
з Ком п лек су школ з да дат ко
вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо вы ў Гай наў цы зай ма ец ца 
ў ма стац кай май стэр ні Гай наў
ска га бел му зея пад наг ля дам 
Да не ля Гра мац ка га.

— На сё лет нюю «Вяс ну 
ма ла дых та лен таў» я са ма
стой на рых та ва ла кар ці ну 
з на цюр мор там і за да во ле на, 
што ўда ло ся з да быць ста туэт
ку «Та лент 2017», — ска за ла 

Маг да Куп таль, па він ша ваць якую прый
шлі яе баць кі і сва яч кі.

Ан на Ка сід ла з Гім на зіі № 1 у Гай наў
цы за пра цу, вы ка на ную пад наг ля дам 
Эмі ліі Круч коў скай, ат ры ма ла ста ту эт ку 
з анё лам «Та лент2017». Уз на га ро ды 
і ста ту эт кі ат ры ма лі так са ма твор цы 
зпаза на ша га рэ гі ё на: Іг на цы Ру сец кі 
з Зам б ра ва, Па вел Алей ні чак з Даб ко віц, 
Ага та Млеч ка з Рыб ні ка, Баль бі на Ба ран 
з Гло га ваМа ла поль ска га і Ан то ні Лі тэ

МА	ЛА	ДЫЯ	
тА	ЛЕН	тЫ	
ў	Гай	наў	скім	до	ме	куль	ту	ры	

Мно га прац да школь ні каў і вуч-
няў па чат ко вых і гім на зіч ных 
школ з Гай наў ска га па ве та, 
Бель ска-Пад ляш ска га і ін шых 
мяс цо вас цей мож на па ба чыць на 
вы ста ве ХІV Агуль на поль скай вяс-
ны ма ла дых та лен таў «Прэ зен та-
цыі-2017», якая зна хо дзіц ца ў га-
ле рэй най за ле і на вя лі кім ка лі до-
ры Гай наў ска га до ма куль ту ры. 
Сё ле та 527 удзель ні каў з роз ных 
ва я вод стваў Поль ш чы дас ла ла 
на кон курс пад дэ ві зам «Мой свет 
тут і ця пер» 717 прац, з якіх лі ку 
164 ра бо ты (жы ва піс, ры сун кі 
і перш за ўсё ра бо ты вы ка на ныя 
мя ша ны мі тэх ні ка мі) бы лі адаб ра-
ны на кон кур с ную эк с па зі цыю.

ра з Рыб ні ка. Ка лек тыў ную ўзна га ро ду 
ат ры маў бе ла ру скі ка лек тыў «Ка леб ка» 
з Са маў ра да ва га сад ка № 1 у Гай наў цы. 
Апя ку юц ца ім Мі рас ла ва Ні кан чук і Ала 
Суп рун, якія ў прад ш кол лі ву чаць дзе так 

бе ла ру скай мо ве, 
мяс цо вай гі сто рыі 
і тра ды цы ям.

— На шы дзет кі 
здоль ныя. Ап ра ча 
пе сень, тан цаў і тра
ды цыі мы ву чым да
школь ні каў з бе ла
ру ска га ка лек ты ву 
«Ка леб ка» ма стац
кім тэх ні кам. На шы 
дзет кі ўжо не каль кі 
га доў пры ма юць 
удзел у кон кур се 
і што год да бі ва юц ца 
пос пе хаў. Сё ле та 
ўсе ра бо ты на шых 
пе ра мож цаў прэ зен
ту юц ца ў ад ным мес
цы на кон кур с най 
вы ста ве, — ска за ла 
Мі рас ла ва Ні кан чук.

— Мы ра ды, 
што на ша дач ка 
Ган на зай ма ец ца 

ў ка лек ты ве «Ка леб ка». Вы сту пае яна 
ў ка лек ты ве, зна ё міц ца з на шы мі на род
ны мі тан ца мі і пес ня мі, уда ла зай ма ец ца 
ма ста цтвам, і здабыла ка лек тыў ны «Та
лент2017», — за я ві лі Аг неш ка і Та маш 
Ці ха ню кі

— На шы вуч ні да бі ва юц ца пос пе хаў 
пад час роз ных кон кур саў, але толь кі 
тут уз на га родж ва юц ца гру пы ма ла дых 
ма ста коў і я ра ды, што ёсць та кая ка тэ
го рыя ўзна га родж ван ня. Я за да во ле ны, 
што на шы вуч ні ця пер зда бы лі ка лек тыў
ную ўзна га ро ду «Та лент2017», — за я віў 
гай наў скі ма стак Да нель Гра мац кі, які ву
чыць ма ста цтву ў Па чат ко вай шко ле № 2 
у Бель скуПад ляш скім.

Ка лек тыў ную ўзна га ро ду «Та лент
2017» зда бы лі так са ма гру пы вуч няў 
з Па чат ко вай шко лы ў Даб ко ві цах і Мо
ла дзе ва га до ма куль ту ры ў Рыб ні ку. Ся
род вы лу ча ных ін ды ві ду аль ных ма ла дых 
ма ста коў бы лі жы ха ры на ша га рэ гі ё на 
— Вік то рыя Ткач з Па чат ко вай шко лы 
№ 2 у Гай наў цы, Іа ан на Ляў чук і Ка ра лі
на На віц кая — абедз ве з Гай наў кі. Ка
лек тыў ныя ву лу чэн ні ат ры ма лі так са ма 
гру пы з Гай наў ш чы ны — дзет кі з Сад ка 
ў Ду бі чахЦар коў ных і Са маў ра да ва га 
сад ка № 3 у Гай наў цы.

— На шых дзе так ма ля ваць і ры са ваць 
ву чаць Іа лан та Вал ка выц кая і Ане та 
Тру се віч. На шы ма ле чы ат ры ма лі ка лек
тыў нае вы лу чэн не. Ад нак я перш за ўсё 
ра да, што мой сын Мі кол ка вы ка наў пры
го жую пра цу, — ска за ла Рэ на та Корх.

Пад вя дзен не вы ні каў кон кур су за вяр
шы ла ся па ча стун кам для саб ра ных.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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Адзін з чы та чоў «Ні вы» пы тае, ча му 
я ўспа мі наю 90я га ды. А ўспа мі наю так, 
як ён ус па мі нае га ды свай го дзя цін ства 
з 60х ці 70х га доў, бо маю што ўспа мі
наць. Ме на ві та сё ле та ў траў ні мі ну ла 
25 га доў з та го ча су, ка лі я ў 1992 го дзе 
на пі саў свой пер шы верш. Та ды ў ма ёй 
вёс цы рас ц ві та лі са ды, а ў су се да на суп
раць ма ёй ха ты бы ла вя лі кая лаў ка, на 
якой заў сё ды ся дзе ла пад двац цаць ста
рых ма іх ад на вя скоў цаў. Ка ля лаў кі быў 
роў і на лаў ку кі да лі цень тры каш та ны, 
якія рас лі ка ля ву лі цы. На лаў цы ся дзе лі 
ста ра жы лы з ма ёй вё скі і ўспа мі на лі то 
бе жан ства, то вай ну, то раз маў ля лі про
ста пра жыц цё. Туды ча ста ха дзі ла і мая 
ба бу ля. Там так са ма ся дзеў на той час 
най ста рэй шы ча ла век Ан д рэй Ка лі шук, 
дзя ку ю чы яко му паў стаў мой і Ула дзі мі ра 
Сі да ру ка ар ты кул пра бе жан ства. Ан д

рэй Ка лі шук меў вель мі доб рую па мяць 
і ўмеў ра сказ ваць як ніх то ў на шай вёс
цы. Там так са ма ся дзеў мой дру гі су сед 
Яў хім і мно га ін шых лю дзей. Гэ та бы ла 
най боль шая лаў ка ў цэ лай на шай вёс
цы. Гэ та мя не нат х ні ла на пі саць вяс ною 
1992 го да верш пад за га лоў кам «Мая 
вё ска». Ад нак верш быў апуб лі ка ва ны 
ў 1997 го дзе ў школь най га зет цы «La
wa», якая вы да ва ла ся ў Бель скім бел лі
цэі. Ча сам ус па мі наю, як змя ні ла ся мая 
вё ска. За гэ ты час па мер лі лю дзі, а зга
да най лаў кі даў но ня ма. У гэ тым го дзе 
ссек лі тры каш та ны і на о гул усе дрэ вы 
з бо ку ву лі цы, дзе ста я ла лаў ка. Там за
раз бу ду ец ца да рож ка для ве ла сі пе даў. 
Боль шасць ста ра жы лаў па мер ла, а на 
іх мес ца ста ры мі людзь мі ста лі лю дзі ва 
ўзрос це ма іх баць коў. Але яны не вы хо
дзяць на лаў кі, толь кі ся дзяць пры тэ ле ві

за рах. Зда ец ца, за раз кож ны мае ў ха це 
ін тэр нэт, спа да рож ні ка вае тэ ле ба чан не, 
аў та ма шы ну. Але ці гэ та най важ ней шае 
для ду шы ча ла ве ка?

Вяр та ю чы ся да май го вер ша, пры гад
ваю, што ка лі ў 1996 го дзе я па чаў ву чыц
ца ў бе ла ру скім лі цэі і ка лі «Ні ва» сар га
ні за ва ла пер шы Агуль на поль скі кон курс 
бе ла ру скай па э зіі і про зы, то нас з Бель ш
чы ны пі са ла пад 30 асоб і столь кі ж з Гай
наў ш чы ны. За раз усур’ ёз лі та ра ту рай зай
ма ец ца менш чым сь ці паль цаў на ад ной ру
цэ прад стаў ні коў май го па ка лен ня. Ча му 
так, цяж ка ска заць. Мо жа тое, што сён ня 
пі шу чы пабе ла ру ску, трэ ба лі чыц ца з тым, 
што з гэ та га ня ма ні гро шай, ні сла вы. Але 
ў поль скім ася род дзі так са ма ма ла па э таў 
з май го па ка лен ня. Мо жа гэ та ін тэр нэт, 
элек т рон ныя мас ме дыі і на о гул воб раз ная 
куль ту ра ад цяг вае су час ную мо ладзь ад 
кніг. Ка лісь ці адзін лі та ра тар з Бе ла ру сі 
ска заў, што лі та ра ту рай, а так са ма і ма ста
цтвам зай ма ец ца мно га ма ла дых лю дзей, 
з якіх ма лы пра цэнт у да рос лым жыц ці 
бу дзе гэ тым зай мац ца. Коль кі ж дзе так 
у дзя цін стве пры го жа спя вае, ма люе ці вы
іг ры вае спар тыў ныя спа бор ні цтвы і ма ла 
хто з іх ста не паз ней пра фе сій ным ма ста
ком, му зы кан там ці спар т с ме нам.

А я ўспа мі наю 90я га ды та му, што та
ды жы ло ся ці ка вей. У Бель скім бел лі цэі 
ў 90я та ды ву чы ла ся мно га та ле на ві тых 
вуч няў, якія пі са лі вер шы, пры го жа ма ля
ва лі ці іг ра лі ў бе ла ру скіх гур тах. Та ды бе

Як га во рыц ца — ал ка голь для 
лю дзей, але так са ма агуль
на вя до ма, што ча ста бы

вае го рам праз мер на яго спа жы ва ю
чым, а асаб лі ва іх сем’ ям. Пра даў цы 
ал ка го лю пла цяць у гмін ныя ўпра вы 
г.зв. „кор ка выя” — ап ла ты за да звол 
на про даж ал ка го лю, якія трап ля юць 
у гмін ную Пра гра му пра фі лак ты кі 
і ра шан ня ал ка голь ных праб лем.

Ад куль ёсць і бу дзе ал ка голь — ёсць 
і бу дуць праб ле мы. У на шай кра і не пад 
ал ка го лем гнуц ца пол кі ў кра мах. Што 
ці ка вае — у Ар лян скай гмі не ў кра мах 
амаль не ві даць па куп ні коў, ха ця ал ка
голь ныя на поі тан ней шыя, чым бы ва ла 
даў ней. Пры ка му не ге э саў ская гас по да 
ў рын ку бы ла за поў не на людзь мі, асаб
лі ва з поў д ня да ча су яе зак рыц ця; ад не
каль кіх га доў гас по да ўжо не пра цуе.

На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны 
ал ка голь за раз мож на ку піць у трох 
пры ват ных кра мах у Ор лі і ад ным ба
ры на ак ра і не мя стэч ка, у Ма лін ні ках, 
а ў Ды ду лях толь кі пі ва. Да ня даў на 
ця гам двух га доў дзей ні чаў ве ча ра мі 
бар по бач аў то бус на га пры пын ку ў Ор
лі. Ула даль ні ца ат ры ма ла з Па вя то вай 
уп ра вы пра цы да та цыю на са ма менш 
двух га до вы свой біз нес, але, ві даць, 
мар ны ён быў, бо ад рак ла ся.

У Ор лі пад х ме ле ных асоб амаль не ві
даць на ву лі цах, ад нак ста ты сты кі — так 
па лі цыі, як і Ка мі сіі па спра вах ал ка голь
ных праб лем — не хлу сяць. У Ка мі сію 
ў 2016 го дзе па сту пі ла ча тыр нац цаць 
(у 2010 го дзе дзе вяць) пісь мо вых за я
вак у спра ве скі ра ван ня на пры му со вае 
ля чэн не злоў жы ва ю чых ал ка го лем 
асоб і ўсчы на ю чых хат нія аван ту ры: дзе
вяць за я вак ад сем’ яў і пяць ад па лі цыі.

У вы ні ку раз г ля ду Ка мі сія на кі ра ва
ла пяць за я вак у суд дзе ля су до ва га 
ра шэн ня пра пры му со вае ля чэн не ад 
ал ка га ліз му. Пяць ін шых асоб пад пі са
лі аба вя за цель ствы, што аб мя жу юць 
спа жы ван не ал ка го лю і ад мо вяц ца ад 
на сіл ля ў сем’ ях. Ад на асо ба па сва ёй 
во лі ра шы ла ся на курс ля чэн ня ад ал ка
га ліз му. Спра вы трох асоб раз г ля да юц
ца Ка мі сі яй.

Пра фі лак тыч ная дзей насць ін фар ма
цый на га і аду ка цый на га ха рак та ру:

у жніў ні 2016 го да Ка мі сія ар га ні за
ва ла „На ву чан не асоб па да ю чых 
і пра да ю чых ал ка голь ныя на поі”;
бы лі куп ле ны ін фар ма цый ныя ма тэ
ры я лы „Як бе раг чы дзі ця ад ал ка го
лю і ні ка ці ну”, якія бы лі раз да дзе ны 
на баць коў скіх схо дах у ар лян скім 
Комплек се школ;

•

•

Ка мі сія сфі нан са ва ла тэ ат раль ную 
па ста ноў ку „Ус па мі ны нар ка ман кі” 
ў вы ка нан ні тэ ат ра ма стац ка га аген
цтва „Яан на” з Кель цаў, якую ў Ком
п лек се школ гля дзе лі ста рэй шыя 
вуч ні, на стаў ні кі і част ка баць коў;
Ка мі сія да фі нан са ва ла два аду ка
цый нагі ста рыч ныя па ка зы для вуч
няў ма лод шых кла саў ар лян скай 
шко лы з цык ла „Жы выя ўро кі гі сто
рыі” п.з. „І ты мо жаш стаць ры ца
рам” ды „Сар мац кія абы чаі” ў вы ка
нан ні ма стац карэ кан ст рук цый най 
гру пы „Рэ ві та” з Сед ль цаў;
за срод кі Ка мі сіі сфі на са ва на бы ла 
куп ля ўзна га род лаў рэ а там школь
ных кон кур саў, пра па ган ду ю чых 
зда ро вы і паз баў ле ны дрэн ных звы
чак лад жыц ця;
27 сту дзе ня 2016 г. Ка мі сія сар га
ні за ва ла гмін ную ёл ку для дзя цей 
з сем’ яў з ма тэ ры яль ны мі не да хо па
мі ды з ал ка голь ны мі праб ле ма мі; 
удзель ні ча ла со рак дзя цей і ка ля 
пят нац ца ці баць коў з тэ ры то рыі цэ
лай гмі ны.

Пад мо га дзе ля ра шан ня ал ка голь
ных праб лем:

да фі нан са ва на бы ло рэк рэ а цый
нае ме ра пры ем ства пад ад кры тым 

•

•

•

•

•

не бам з на го ды Дня дзі ця ці, якое 
на ла дзіў Гмін ны ася ро дак куль ту ры 
ў Ор лі;
Ка мі сія да фі нан са ва ла па ез д
ку дзе ся ці дзе цям (4200 зл.) на 
дзі ця чы ка ні куль ны ла гер у Раб
куЗдруй, а так са ма (6000 зл.) 
ка ні куль ную па ез д ку дзя цей, ла
джа ную Бра цтвам пра ва слаў най 
мо ла дзі ў Ор лі. Ты ся чу зло таў 
прыз на чы ла Ка мі сія на па быў ку 
тра іх удзель ні каў у на ву чаль наад
па чын ко вым ла ге ры мо ла дзе вых 
па жар ных ка манд. На ўсіх вы ез дах 
бы лі рэ а лі за ва ны пра фі лак тыч ныя 
пра гра мы па суп раць дзе ян ні ал ка
га ліз му і нар ка ма ніі.

У 2016 го дзе не па сту пі ла ні вод ная 
скар га на дзей насць суб’ ек таў ган д лю
ю чых ал ка го лем. На рэ а лі за цыю за дач 
Ка мі сія зап ла на ва ла 41 ты ся чу зло таў 
з ап лат за про даж ал ка го лю, а рас хо
да ва ла ня поў ныя 26 ты сяч. За раз па
мен шаў лік пун к таў про да жу ал ка го лю 
і ў 2017 го дзе да рас па ра джэн ня Ка мі сіі 
бу дзе ка ля 37 ты сяч зло таў (ра зам 
з астат кам з 2016 го да).

Ал ка голь раз ве ся ляе, але п’ю чы пла
ціш і зда роўе... тра ціш.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

•

Ме сяц чэр вень заў сё ды мне аса
цы я ваў ся з па чат кам ка ні кул. Та ды 
кан чаў ся школь ны год і да па чат ку 
ве рас ня бы ло два ме ся цы ка ні кул. 
Я, як і ўсе дзе ці, ча каў гэ та га ча су. 
На ка ні ку лах мож на бы ло даў жэй 
пас паць, але не а ба вяз ко ва, та му 
што ле там на вёс цы бы ло шмат за
нят каў. Я вель мі лю біў, ка лі ў чэр ве
ні па чы наў ся се на кос. Мо жа та му, 
што люб лю пах све жа га, су хо га се
на, у яко га вель мі пры ем ны во дар. 
Ужо дру гі па кос се на — ата вы — не 
так пах не як пер шы. Тра ву баць ка 
ка сіў ка сіл кай і трак та рам. Пас ля, 
ка лі тра ва вы сах ла на сон цы, на 
дру гі дзень згра баў трак тар ны мі 
граб ля мі, а за тым ві ла мі і граб ля мі 
згра ба лі ў коп кі. Я лю біў, ка лі мы 
ка пі лі ве ча рам, бо мож на бы ло па
гля дзець за хад сон ца над Ба ра ноў
ш чы най — ле сам па між Ма лін ні ка

мі і Шар ня мі. На трэ ці дзень еха лі 
з во зам і бра лі фу ру се на. Баць ка 
заў сё ды быў на во зе, а мы з ма май 
па да ва лі ві ла мі се на на воз. Пас ля 
я па да ваў баць ку ру бэль — ка ло
ду на воз, які пры вяз ва лі лан цу гом 
з пе ра ду во за, а зза ду вя роў кай. 
Ка лі нак ла лі фу ру се на дык аб г ра
ба лі граб ля мі і пры вяз ва лі вя роў кай 
— пры по нам. Доб ра звя за ная фу
ра па він на вы гля даць я ка роб ка за
па лак. Та ды яна не пе ра вер нец ца 
па да ро зе да клу ні. А за раз ніх то не 
згра бае се на ў коп кі, толь кі збі рае 
пры да па мо зе прэспад бор  шчы
каў. Ка лісь ці вё ска аса цы я ва ла ся 
з ка ро ва мі. За раз ма ла хто тры мае 
ка роў дык і се на не па трэб нае. Уво
гу ле на вё сках ма ла за ста ло ся гас
па да роў. Мо ладзь не гор нец ца гас
па да рыць, бо ўсе сель ска гас па дар
чыя пра дук ты тан ныя. Каб мож на 
бы ло на гас па дар цы вы жыць, дык 
трэ ба мець пры нам сі 50 гек та раў 
зям лі.

vЮр ка БУЙ НЮК

ла ру скасць бы ла ў мо дзе і да гэ та га за ах
воч ва лі дзе я чы бе ла ру ска га ру ху, а за раз 
гэ та ні ко му не па трэб нае. Ка лі я чы таў кні
гу «Ві ры» пер ша га га лоў на га рэ дак та ра 
«Ні вы» Ге ор гія Вал ка выц ка га, дык мне за
па мя та ла ся, ка лі ў 80я га ды ў рэ дак цыю 
«Ні вы» пры е хаў прад стаў нік лу жыц кіх 
сер баў і па ба чыў, як жы ве на ша бе ла ру
скае ася род дзе дык з жа лем ска заў, што 
сер бы лу жыц кія па мі ра юць. Так і мы па мі
ра ем, а ў ас ноў ным па мі рае на ша бе ла ру
ская вё ска на Бе ла сточ чы не — нось біт 
бе ла ру скас ці і то ес нас ці на ша га на ро да. 
Так, бе ла ру сы, так ска заць, вя ско вы на
род та му, што і Ку па ла, і Ко лас, і Ме леж, 
і Бы каў і мно га ін шых пісь мен ні каў гэ та 
ўра джэн цы вё скі. Вя ско вае ася род дзе 
ства рае ду хоў ны пар т рэт пісь мен ні ка. 
Вё ска ма ра лі зуе і нат х няе, а цяж кая пра
ца на вёс цы фар муе ха рак тар ча ла ве ка. 
За тое го рад як сім вал су час нас ці, тэх ні кі 
і пра грэ су раз бу рае ў нас ду шэў ны стан. 
Гэ та вель мі доб ра ад люст роў вае поль скі 
фільм «Dzień świ ra», у якім га лоў ны ге рой 
— тып ін тэ лі ген та, яко га іг рае Марк Кон
рад, шу кае мес ца, каб па быць са мо му, 
і яго не зна хо дзіць. Тое ж ад бы ва ец ца 
з мі льё на мі лю дзей у га ра дах на цэ лым 
све це. Ча ла ве ку ўсю ды пе раш ка джае 
пры сут насць ін шых лю дзей, а гэ та не 
нат х няе да твор час ці. Толь кі з ду шэў най 
са мо ты на ра джа ец ца лі та ра тур нае сло ва 
— з ду шы і сэр ца, га ла вы і ду мак, са зно
сін з са мім са бою паў стае твор часць.

Пі саць 
па-бе ла ру ску 

vЮр ка БУЙ НЮК

Пра фі лак ты ка і ра шан не ал ка голь ных праб лем

Сенакос

Фота з архіва «Нівы»
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— У 1970-х га дах прэм’ер-мі ніст рам 
Іс па ніі быў Адоль фа Су а рэс. І ў Вас та-
кое іс пан скае проз віш ча — ад куль яно 
ўзя ло ся?

— Гэ та па му жу, ён ка лум бі ец, Ху ан 
Гі льер ма Су а рэс Ган са лес. Ён за раз з’яў
ля ец ца вы дат ным бе ла ру скім ву чо ным, ён 
фі зіктэ а рэ тык, ён за раз пра цуе вя ду чым 
на ву ко вым су пра цоў ні кам у Ін сты ту це 
ядзер ных праб лем і з’яў ля ец ца за гад чы
кам на ву ко вай ла ба ра то рыі фун да мен
таль ных дас ле да ван няў Ін сты ту та ядзер
ных праб лем БДУ. Ён пры е хаў у Бе ла русь 
у 1989 го дзе. Адзін з яго дзядзь коў — ён 
з мна га дзет най сям’і — быў мі ніст рам эка
но мі кі Ка лум біі. Ён та ды шту дзі ра ваў у на
шым уні вер сі тэ це, а я ву чы ла ся ў Му зыч
най ака дэ міі, мы па зна ёмі лі ся. Ён па ехаў 
да до му на адзін год і зра зу меў, што без 
мя не яму ні як, і без Бе ла ру сі яму так са ма 
не як са мот на; і вось ён вы ра шыў вяр нуц
ца сю ды, „да до му”.

— Пры го жая гі сто рыя. А як раз ві ва лі-
ся Ва шы пра фе сій ныя спра вы?

— Я ды ры жор хо ру, цар коў на га, у мя
не пра фе сій ная аду ка цыя па гэ тай га лі
не ма ста цтва. Я за кон чы ла ма гіст ра ту ру, 
ка лі ў мя не бы ло ўжо ся мё ра дзя цей, 
ка лі мне бы ло 36 га доў.

— Ся мё ра дзя цей?! Гэ та га па Вас не 
ві даць...

— Вось два ста рэй шыя сы ны Се ра
фім і Да від спя ва юць у мя не ў ан сам б лі. 
Тэ май дас ле да ван ня ста рых спе ваў я ці
каў лю ся здаў на, але ў нас, у Бе ла ру сі, 
ня ма спе цы я лі стаў, якія маг лі б да ваць 
мне па ра ды па спе цы фі цы вы ка нан ня 
— як на та цыя выз на чае спеў. Дзе ля зра
зу мен ня гэ та га я прай ш ла доў гі шлях. 
Пас ля за кан чэн ня кан сер ва то рыі я прай
ш ла ста жы роў ку на ка фед ры ста ра жыт
на га пеў ча га ма ста цтва ў санктпе цяр
бур г скай кан сер ва то рыі. Але ка лі ў мя не 
бы ло столь кі дзя цей, то вя до ма, што я не 
маг ла пра ца ваць у поў най ме ры. Але ж 
ка лі май му ста рэй ша му сы ну бы ло пяць 
га доў я зас на ва ла та кі ма лень кі дзі ця чы 
ка лек тыў, які на зы ва ец ца „Гу доч ні кі”. Мы 
спя ва лі па зна мен най аў тэн тыч най на
та цыі, ву чы лі ся спя ваць, спя ва лі лі тур гіі 
ў хра ме і сын спя ваў у гэ тым ан сам б лі. 
А ка лі я за кон чы ла ма гіст ра ту ру — мой 
муж ба чыў, што мне вель мі пат рэб на ву
чыц ца, што я без гэ та га дрэн на ся бе ад
чу ваю, а ў яго ж ін тэ лек ту аль ны склад ду
мак, і ён та ды ска заў мне: „Або ты ідзеш 
у на ву ку, або ідзеш з ха ты, каб я ця бе не 
ба чыў”. А я ад каз ваю: „То як жа ж ты зра
зу ме еш, што та бе трэ ба бу дзе ра біць, 
ка лі я там бу ду ву чыц ца?” А ён ад ка заў: 
„Мо жа і не над та зра зу мею, але я ве даю, 
што та бе ву чыц ца трэ ба”. І так я ў 36 га
доў ста ла пра даў жаць на ву ку ў той га лі
не, якая мя не ці ка ві ла.

— У Вас за ці каў ле насць му зы кай, 
якая ства ра ла ся вель мі даў но...

— У гэ тым ан сам б лі, з якім я пры е ха ла 
на Фе сты валь, мы спя ва ем пес на пен ні, 
якія вы кон ва лі ся да ся рэ дзі ны XVIII ста
год дзя. Гэ та спе цы фі ка ка лек ты ву, ён 
на да ны мо мант адзі ны ў Бе ла ру сі. У нас 
яш чэ ёсць ан самбль ста ра бе ла ру ска га 
спе ву, але яны вы кон ва юць вы ключ на 
бе ла ру скія пес на пен ні, а мы вы кон ва ем 
усе пес на пен ні Ру скай пра ва слаў най цар
к вы, част кай якой з’яў ля ец ца Бе ла ру ская 
цар к ва. Вы кон ва ем мы і бе ла ру скія тво ры 
зна мен на га рас пе ву, а гэ та агуль на вель
мі вя лі кі пласт. У час ця пе раш ня га кан цэр
та мы прад ста ві лі ўсе пеў чыя сты лі, якія 
толь кі бы лі, у тым і пут ныя рас пе вы. Мы 
ас вя ці лі пе ры яд ран ня га мна га га лос ся, 
а ён вель мі раз на род ны, там не толь кі 
зна мен нае мна га га лос се, там та кое ба
гац це, пра якое на ват не ўсе ве да юць. 
Кан цэр ты мы стро ім у выг ля дзе та кіх жа 
лек то ры яў. Вось не каль кі дзён да на ша га 
сю ды пры ез ду мы да ва лі вя лі кі соль ны 
кан цэрт на га лоў най плош чы Мін ска і там 
мы спя ва лі вы ключ на ду хоў ную па э зію. 
І гэ ты кан цэрт вы гля даў як ха ра вое дзе ян
не, зна чыць там бы лі ў нас і лі ра, і гус лі, 
і ХІ ста год дзе, і ХХІ ста год дзе; лю дзі, якія 

ў нас спя ва юць, па чы на юць пра гэ та ду
маць, асэн соў ваць. У нас па яў ля юц ца 
ап ра цоў кі, якія ро бяць на шы пеў чыя; я лі
чу, што яны вы дат ныя і ад роз ні ва юц ца ад 
усіх ін шых тым, што гэ тыя лю дзі чу юць 
сут насць гэ та га рас пе ву, яны яго не ка
ле чаць ка лі гар ма ні зу юць. І я ўпэў не ная 
ў тым, што гэ та вы дат ныя ап ра цоў кі.

— Ка лі я Вас пра віль на зра зу меў, то 
Вы ўклю ча е це ін ст ру мен ты ў вы ка нан-
не даў ніх тво раў...

— Так, але гэ тыя ін ст ру мен ты так са ма 
спе цы фіч ныя. Мой ста рэй шы сын Се ра
фім іг рае на кан т ра ба се, ён лаў рэ ат між
на род на га кон кур су ма ла дых вы ка наў
цаў. У па чат ку іс на ван ня на ша га ка лек ты
ву ў нас бы ло ма ла муж чын скіх га ла соў. 
Мы зра бі лі ап ра цоў ку бе ла ру ска га ду хоў
на га вер ша для жа но ча га са ста ву, дзвюх 
са лі стак, і кан т ра ба са; гэ та та кая су час
ная ап ра цоў ка. Мы вы кон ва ем вы ключ на 
ста рыя спе вы, якія мо жам ап ра цоў ваць, 
гар ма ні за ваць пасвой му, але ў ас но ве 
на ша га спе ву аста юц ца ста рын ныя ме ло
дыі. З на мі, вось, су пра цоў ні чае вя до мы 
ў Бе ла ру сі ка лек тыў „Ста ры Оль са” і там 
Алесь Чу ма коў іг рае на ко ла вай лі ры і на 
гус лях, мы спя ва ем ра зам з ім, нас гэ та 
вель мі ра дуе бо ат рым лі ва ец ца вель мі 
пры го жае вы ка нан не.

— Яш чэ ха чу Вас спы таць, які аб сяг 
прэ зен та цыі Ва шай твор час ці, ка лі ў яе 
та кі агуль ны ру скі на пра мак?

— Бы ва ем у Бе ла ру сі, бы ва лі ў Поль ш
чы. Мы вы сту па ем у на ву чаль ных уста но
вах, дзе лю дзі па він ны ве даць пра гэ ты 
му зыч ны пласт: у ду хоў ных ака дэ мі ях, у се
мі на ры ях, у Дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі, 
на між на род ных кан фе рэн цы ях, на пле нар
ных па ся джэн нях, на ап лі кан ц кіх кан фе рэн
цы ях. Мы пра во дзім май старкла сы па ўсёй 
Бе ла ру сі. У Ра сію па куль нас не зап ра ша лі, 
але ж у іх ёсць свае ка лек ты вы, а да нас 
яны не да хо дзяць; і гэ та той пласт якім 
мы па він ны зай мац ца. Зда ец ца, што гэ та 
вуз кая сфе ра му зы кі, але і ў нас мно га нап
рам каў, шмат ці ка вай му зы кі і я ра да, што 
на шым ма ла дым пеў чым гэ та па да ба ец ца. 
Мы за раз па чы на ем дас ле да ваць бе ла ру
скія рас пе вы, якія ад роз ні ва юц ца ад ру скіх 
тым, што ўжо з XV ста год дзя яны за піс ва
лі ся но та лі ней най на та цы яй. Ад наў ля ем 
рэ пер ту ар на ша га су час на га ха ра во га вы
ка наў ства Бе ла ру сі, на пры клад у мі ну лым 
го дзе мы ўвя лі ў на шу куль тур ную пра сто ру 
та кі стыль як пар тас ная ап ра цоў ка зна мен
на га рас пе ву, якая бы ла вя до мая ў Ра сіі. 
Ка лі мы гэ та ап ра цоў ва лі, мы не ве да лі, як 
гэ та трэ ба спя ваць, дай шлі слу хі да ра сей
цаў, што ней кія бе ла ру сы гэ та спя ва юць, 
і што яны спя ва юць так, як трэ ба. Бо дас
лед чы кі ар хіў ных ма тэ ры я лаў знай ш лі, як 
гэ та трэ ба спя ваць, а мы сва ім во пыт ным 
шля хам дай шлі да та го са ма га вы ні ку.

— Сар дэч на дзя кую за раз мо ву і жа-
даю Вам доб ра га здзяй с нен ня Ва шых 
за дум.

„та	бе	
ву	чыц	ца	трэ	ба...”

РАЗ МО ВА З ВОЛЬ ГАЙ СУ А РЭС, 
ДЫ РЫ ЖО РАМ АН САМ Б ЛЯ СТА РА РУ-
СКА ГА МА СТА ЦТВА СПЕ ВУ „СРЭ ЦЕН-
НЕ” ЦАР К ВЫ НА РА ДЖЭН НЯ СВ. ЯНА 
ХРЫС ЦІ ЦЕ ЛЯ З МІН СКА.

Гу та рыў і сфа таг ра фа ваў 
vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Або чы ны да рог 
За раз не ка то рыя па вя то выя да ро гі 

ў На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та 
па та на юць у за рас ні ках. Па а ба пал да рог, 
між ін шым, з Плян ты ў Се мя ноў ку, у Плян-
це ад чы гу нач на га пе ра ез да да ко ліш ня-
га вак за ла (паў кі ла мет ро вы ад рэ зак), 
з Но ва га Ляў ко ва ў Ле шу кі (гэ та 4-кі ла-
мет ро вы ад рэ зак) ды са Ста ро га Ляў ко ва 
ў Ле шу кі. Тут на або чы нах да рог вы рас лі 
ку сты вер ба ло зу, алеш ні ку, ляш чы ны і та-
по лі. Пас ля даж джу іх на мок лыя га лін кі 
з ліс цем яш чэ больш на хі ля юц ца над ма-
ста вой. Бач насць на да ро зе зву жа ец ца. 
На ват на ро ва ры пры хо дзіц ца тры мац ца 
ся рэ дзі ны да ро гі, а так нель га.

Аб ступ ле най за рас ні ка мі да ро гай 
не бяс печ на ехаць. На да ро зе ка ля Ле-
шу коў не так даў но зда рыў ся смя рот ны 
вы па дак. Ве ла сі пе дыст з па са жыр кай 
«вы ска чы лі» з па ля вой сця жын кі на ас-
фаль та вую ша шу і тра пі лі пад лег ка вуш-
ку. Па мер ла смяр тэль на па ра не ная жан-
чы на. Та му не аб ход на сся чы за рас ні кі на 
на сы пах да рог і ў пры да рож ных ра вах.                               

Но вая ма ста вая 
31 мая гэ та га го да ехаў я ўпер шы ню па 

ас фаль та вай да ро зе з Пад ляў ко ва ў Бяр-
над скі Мост На раў чан скай гмі ны Гай наў-
ска га па ве та. Ця пер тут роў ная і глад кая 
як стол ма ста вая на 5-кі ла мет ро вым ад-
рэз ку гэ тай пуш чан скай да ро гі. Пры ем на 
па ёй ехаць і на аў та ма бі лі, і на ро ва ры. 
Це раз Бяр над скі Мост мож на ехаць у Ба-
ры саў ку або ў Кры ні цу (вё ска гэ тая кры ху 
звод даль ад пра мо га ка му ні ка цый на га 
шля ху) і да лей у Кры вец і да ва я вод скай 
ша шы, якая вя дзе з На ва са даў у Нар ву, 
Заб лу даў і Бе ла сток.

За Пад ляў ко вам ёсць но вы мос цік 
і пад ім ачыш ча ная ад му лу ра чул ка. Да-
ро гу не пра ста ва лі. Яна за ста ла ся так як 
бы ла да гэ туль, з не каль кі мі кру ты мі па-
ва ро та мі. Тут па ста ві лі па пе ра джаль ныя 
да рож ныя зна кі. Яш чэ праз ней кі час не 
мож на з’яз джаць на або чы ну да ро гі, каб 
не па пас ці ў роў, ма ста вая ж мае сем мет-
раў шы ры ні. Або чы ны но ва па бу да ва най 
да ро гі мяк кія, пяс ча ныя, не ўбі тыя. На 
но вай да ро зе ва дзі це лю ма шы ны трэ ба 
быць асаб лі ва ас ця рож ным.                             

Чэр вень скія зёл кі
У чэр ве ні па лі і лу гі пе рат ва ры лі ся 

ў стра ка тыя, ка ля ро выя ды ва ны. Усю ды 
квет кі — і ў зя лё най яр кай тра ве, і на 
ку стах. Па вет ра на сы ча на па хам зё лак. 
Ця пер доб рая па ра збі раць і су шыць ле-
ка выя зёл кі. Іх за раз проць ма. На іх мож-
на за ра біць ся кі-та кі грош. Ка лі збі раць, 
дык трэ ба ве даць ле ка выя рас лі ны. Збі-
ра ем або квет кі, або ліс це, або ка рэн не. 
Не вы ры ва ем усіх зё лак у ад ным і тым жа 
мес цы. Част ку іх па кі да ем, каб рас лі га да-
мі. Зёл кі збі ра ем у су хія дні ды ка лі ўжо аб-
сох не ра са. Не аб ход на ве даць і спо са бы 
іх су шэн ня. Нель га іх су шыць на сон цы.

За раз на пун к це скуп кі зё лак у На раў цы 
Гай наў ска га па ве та куп ля юць перш за ўсё 
су ша нае ліс це бя ро зы, ясе ню, ляш чы ны, 
ажы ны, ма лі ны, грэц ка га арэ ха, су ні цы, 
кра пі вы, мя дун кі і аду ван чы ка, цвет пад-
бе лу, яс нот кі (глу хой кра пі вы), стак рот кі, 
яз мі ну, ака цыі і ра бі ны, ка ру ка лі ны і кру-
шы ны, ка рэн не ае ру, аду ван чы ка, ло пу ху, 
пя цёр ні ка і жы ва ко сту ды зел ле мя дун кі, 
яс нот кі, кра пі вы, аду ван чы ка, свя та ян ні ку, 
ча бо ру і хвош чу.

Узяў я да ныя з ак ту аль на га цэн ні ка. 
І так, за кі ла грам зел ля мя дун кі пла цяць 
15 зло тых, за цвет стак рот кі — 30 зл., яз-
мі ну — 25 зл., пад бе лу — 18 зл., ака цыі 
— 16 зл. і ра бі ны — 15 зл., за ліс це су ні цы 
— 10 зл., аду ван чы ка, кра пі вы і ажы ны — 
па 7 зл. ды ма лі ны — 6 зл., за ка рэн не аду-
ван чы ка, пя цёр ні ка і ло пу ху — па 12 зл. ае-
ру — 8 зл. ды жы ва ко сту — 5 зл., за ка ру 
ка лі ны — 14 зл. і кру шы ны — 3,50 зл.

Ка лі збя рэм шмат ле ка вых рас лін, на на-
шым рын ку бу дзе больш зёл ка вых ля кар-
стваў, кас ме ты кі, сма ка ві тых сі ро паў ды 
прып раў для страў. Дык збі рай ма зёл кі!

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 24-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 25 чэрвеня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Дож джык ка паць па чы нае — 
Квет ка тая рас ц ві тае,
Сон ца толь кі з не ба гля не — 
Квет ка мі гам і за вя не.
П......
  

(У. Мац ве ен ка)
Ад каз на за гад ку № 20-17: гром і ма лан ка. 
Уз на га ро ды, кніж ку Мі ха ся Зі зю ка «Ян ка, 

Шмун дзік, Бух мат ка ды ін шыя», вый г ра лі На тал-
ля Гай дук з КШ № 1 у Гай наў цы, Кар не лія Ва ран-

цэ віч з Ба бік, Ка ра лі на Ла за рэ віч з Шу дзя ла ва, 
Мая Пет ру чук з Нар вы. Він шу ем!

Спек такля «Доб ры дзень, Ярас-
лаў Ва сі лье віч» жы ха ры Бель ска 
ча ка лі больш за со рак га доў. Ме на-
ві та пас ля заў час най смер ці Ярас ла-
ва Ка сты цэ ві ча ў 1971 го дзе, мно гія 
бяль ш ча не ад чу лі траў му. Ады шоў 
ча ла век, які ад крыў для мно гіх 
дзве ры ў шы ро кі свет, да па мог 
збу да ваць леп шае жыц цё. Вуч ні 
Ка сты цэ ві ча за ха ва лі пра яго над та 
аса бі стыя і эма цый ныя ўспа мі ны. 
Ня гле дзя чы на су ро вы і пат ра ба-
валь ны ха рак тар, яго слу ха лі ся, ша-
на ва лі і лю бі лі.

Пра ўсё гэ та я ме ла маг чы масць 
па чуць з пер шай ру кі.

V Су стрэ чы «Зор кі», якія пра хо-
дзі лі ў 1996 го дзе, поў нас цю бы лі 

пры све ча ны Ярас ла ву Ка сты цэ ві чу. 
Ра зам з вуч ня мі з Бель ска і Хра ба-
лоў мы збі ра лі бі яг ра фіч ны ма тэ ры-
ял пра сям’ю Ка сты цэ ві чаў, раз ма-
ля ва лі ка ля ро вы крыж на Ду бі чах, 
ды па да лі ся ў ван д роў ку «Шля хам 
Ка сты цэ ві ча». Ра зам з на мі бы ла 
дач ка Ка сты цэ ві ча, Свят ла на. Дзя ку-
ю чы зна ём ству са спа да ры няй Свят-
ла най, бы ла на го да ад чуць і больш 
зра зу мець асо бу на ша га ге роя. За па-
мя та ла ся сар дэч насць і гас цін насць 
дач кі і яе му жа Аляк сея. Яны за пра-
сі лі на шу гра ма ду, лі кам у паў сот ню 
не па сед лі вых школь ні каў, на свой 
па на дво рак. Там нас ча ка лі вог ніш ча 
і па ча сту нак. Спа да ры ня Свят ла на 
аса бі ста даг ля да ла, каб ніх то не быў 
га лод ны і сум ны. Гас па да ры да зво-
лі лі на ват, каб хлап чу кі са бе «паст-
ра ля лі». А гуль ня та кая: хлоп цы збі-
ра лі каш та ны, кі да лі іх у вог ніш ча 
і ча ка лі «эфек ту». Кож ны вы бух ус-
п ры маў ся сме хам і вя сё лы мі жар та-
мі. У між ча се спя ва лі «Жу ра він кі», 
пра во дзі лі ся кон кур сы і гуль ні. Усё 
гэ та ад бы ва ла ся ў ста рым, пры го-
жым сад ку су ро ва га, ле ген дар на га 
на стаў ні ка...

Як раз гэ ты вя сё лы воб раз з сад-
ка Ка сты цэ ві чаў ажыў у час спек-
так ля «Доб ры дзень, Ярас лаў Ва сі-
лье віч», які па гля дзе ла я 26 мая г.г, 
на сцэ не БДК. Мае су бя сед ні кі, якія 
ра зам гля дзе лі спек такль, так са ма 

Доб ры дзень, Ярас лаў Ва сі лье віч!

пры зна лі ся да аса бі стых ус па мі наў 
пра ле ген дар на га на стаў ні ка. І хоць 
у ды я ло гах ча ста га ва ры ла ся пра 
яго прын цы по васць і пат ра ба валь-
насць, то і так ад чу ва ла ся ў яго бок 
цеп лы ня, удзяч насць, го нар. Та кі 
ме на ві та доб ры на строй пры ві лі 
спек такль і ўсё тое, што ад бы ва ла-
ся пас ля яго.

Па ста ноў ка мно га му ву чыць. Сцэ-
на рый апа вя дае пра па а соб ныя эта-
пы бі яг ра фіі Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча. 
Але ён сам не вы сту пае як кан к рэт-
ная асо ба. Пра Ка сты цэ ві ча апа вя-
да юць яго вуч ні, пры во дзяць эпі зо-
ды са свай го школь на га і га рад ско га 
жыц ця, каб пад вес ці іх ла ка ніч ным 
і трап ным ка мен та ры ем ды рэк та ра. 

Гэ ты прын цып стры ма ны да кан ца 
— у апош няй сцэ не пры во дзіц ца ар-
хіў нае вы ка зван не са мо га Ярас ла ва 
Ка сты цэ ві ча, які «па-свой му» хва-
ліць вы ступ лен не сва іх вуч няў.

Гля дач ад на ча со ва мо жа да ве-
дац ца шмат пра гі сто рыю Бель ска. 
На пры клад, пра тай нае на ву чан не 
для бе ла ру скіх дзя цей, якое ў час 
вай ны ў сва ім до ме вёў Ка сты цэ віч. 
Пра сі бір скія ссыл кі, ку ды кі ра ва-
лі бе ла ру скую ін тэ лі ген цыю, пра 
жах 1946 го да, пра ва ен ных сі рот, 
мі ма воль ных све дак рас ст рэ лаў 
і па жа раў. Але спек такль не эпа туе 
крыў дай. На ад ва рот, тут па ка за на 
ад ва га і сі ла ду ха бе ла ру саў. Ярас-
лаў Ка сты цэ віч па каз вае сва ім 

вуч ням леп шы бок жыц ця — аду ка-
цыю і куль ту ру. На раў не з на ву кай 
ста віць прып цып доб ра га вы ха ван-
ня. Яго ву чань не мо жа раз маў ляць 
з дзяў чы най тры ма ю чы ру кі ў кі шэ-
нях або, не азі ра ю чы ся на сяб ро вак, 
пер ці ся пер шым у дзве ры...

Спек такль «Доб ры дзень, Ярас-
лаў Ва сі лье віч» гэ та шмат га до вая 
пра ца эн ту зі я стаў род най куль-
ту ры. Сцэ на рый уз нік на ас но ве 
ўспа мі наў вуч няў Ярас ла ва Ка сты-
цэ ві ча і ар ты ку лаў Пят ра Аста се-
ві ча і Да ра фея Фіё ні ка. Пе ра клад 
і сут нас ны даг ляд здзей с ні ла Ва-
лян ці на Ба бу ле віч, а ва каль най пад-
рых тоў кай за ня ла ся Ан на Фі ё нік. 
Му зыч ная аран жы роў ка на ле жыць 
ка лек ты ву, які ў боль шас ці са стаў-
ля юць ак цё ры бель ска га «Ан т рак-
та». У па ста ноў цы, па-за моў ны мі 
па мыл ка мі, ня ма сла бых мо ман таў. 
Ад па чат ку да кан ца стры ма ны 
рытм і ды на мі ка пе ра ка зу, пе рап ля-
та юц ца з са бой звы чай насць і ка ла-
рыт насць, за хап ляе іг ра ма ла дых 
ак цё раў. І над та пры го жа, без штуч-
на га па фа су гу чыць на род ны гімн 
«Люб лю наш край, ста рон ку гэ ту». 
Як важ ны для ўся го кан тэкст! Што 
тут да даць? У па ста ноў цы паў сюд-
на ад чу ва ец ца доб рая ру ка і та лент 
рэ жы сёр кі Іа ан ны Троц.

Не менш пры ем на бы ло мне па лю-
ба вац ца ак цё ра мі: Оляй Зін ке віч, 
Пят ром Сві дэр скім, Мак сі мам Фі ё-
ні кам, Юляй Скар бі ло віч, Юсты най 
Са ко віч, Ур шу ляй Оле сяк, Пат ры-
цы яй Ні чы па рук, Ні кай Юр чук, 
Ка мі лем Яра шэ ві чам і Інэ сай Га па-
нюк. На пэў на не адзін гля дач ха цеў 
бы да лу чыц ца да ва шай пры го жай 
кам па ніі...

Спек такль «Доб ры дзень Ярас-
лаў Ва сі лье віч» мож на лі чыць ві зіт-
кай бель скай «трой кі» і па каз ваць 
кож ны год у дзень пат ро на, з на го-
ды 25 Са ка ві ка, ці ў час сяб роў скіх 
па ез дак у ін шыя шко лы і цэн т ры 
куль т ры. Вя лі кае бра ва Бель ску!

Тэкст і фота 
Ган на КАН Д РА ЦЮК

Іа ан на Троц (злева) і Ва лян ці на Ба бу ле віч
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Н А  К А Г О 
С В А Р Ы Ў С Я  Г Р О М

На каго
Сварыўся гром?
Можа, на хмурынку,
Што схавала пад крылом
Сонца за хвілінку?

На каго
Сварыўся гром?
На свавольны вецер,
Што прамчаў-прабег віхром,
Наламаўшы вецця?

На каго
Сварыўся гром?
На маланку, можа, — 
Як і дзецям,
Ёй з сярпом
Бавіцца нягожа!

На каго
Сварыўся гром,
Аж зямлю хістала?
На мяне,
Каб пад дажджом
З лялькай не гуляла?

На каго
Сварыўся гром?
Можа на матулю,
Што мяне
Загнала ў дом,
Нібы пчолку ў вулей?...

На каго ж 
Сварыўся гром?

Мікола ЧАРНЯЎСКІ

Раск ве цім гі сто рыю Бе ла ру сі

Звы чай на імя на ро да — як імя дзяр жа вы. Ста ра жыт ныя бе-
ла ру сы, які жы лі ў Вя лі кім Кня стве Лі тоў скім (ВКЛ), наз ва лі-
ся літ ві на мі. У ХІ ІІ ста год дзі на зем лях Бе ла ру сі і су сед ніх 
кра ёў на шы прод кі ўтва ры лі ВКЛ, раз ві тую дзяр жа ву, на 
той час са мую вя лі кую ў Еў ро пе. Гра ма дзя не Кня ства ка-
ры ста лі ся Маг дэ бур г скім пра вам. Іс на ва лі гас па дар скае 
са ма кі ра ван не, су ды, пра ца ва лі ўні вер сі тэ ты і дру кар ні. 

Сім ва лам гра мад скай сва бо ды з’яў ля юц ца ме на ві та Лі-
тоў скія ста ту ты — ад на з пер шых кан сты ту цый у Еў ро пе, 
з якой су се дзі бра лі ўзор. Зас на валь ні кам ВКЛ лі чыц ца 
князь Мін доўг. Ка ра на ваў ся ён 6 лі пе ня 1253 го да ў пер-
шай ста лі цы кра і ны — На ваг рад ку.
Так, доб ра ду ма е це — гэ та той жа На ваг ру дак, які рас с ла-
віў Адам Міц ке віч. Але гэ та ўжо да лей шая гі сто рыя... (гак)

Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае

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 № 20-17
Куст, шал, сон ца, міг, бо, шпі нат, жак, па ра сон, ка ва, 

акі ян, ка жан, зрок.
Кіт, шпак, па ва, мі раж, мі на, Га сан, ток, лоб, ніз, нож, 

яр, парк.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Вік то рыя Гаць, Маг-

да ле на Яку бюк з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш-
скім, Юсты на Астап ко віч з КШ № 1 у Гай наў цы, Кры-
сты на Міш чук, Да від Су рэль, Аляк сан д ра Куп тэль 
з Арэш ка ва, Мая Та па лян ская, Мар та Пет ру чук з Нар-
вы, Ка ра лі на Чар няў ская з Бель ска-Пад ляш ска га. Він-
шу ем!

— Хто з вас пер шы раз у Бе ла сто ку?
У ад каз мы па чу лі маў чан не. І гэ та здзі ві ла, бо ра-

зам са школь ні ка мі пры е ха лі дзет кі з сад ка, якіх ма ту-
лі тры ма лі на ру ках. Аказ ва ец ца, усе яны ўжо ве да юць 
Бе ла сток і яго ган д лё выя га ле рэі.

Але сён ня, 2 чэр ве ня г.г., па ез д ка бы ла зу сім не ган д-
лё вая. У ста лі цу Пад ляш ша дзе ці пры е ха лі па куль тур-
най пра гра ме. Спа чат ку яны за ві та лі ў рэ дак цыю «Ні-
вы», каб па ба чыць, дзе на ра джа ец ца «Зор ка». Шко ла 

ў Арэш ка ве, бо пра яе тут мо ва, асаб лі вая. Усе на ву чэн-
цы бе ла ру скай мо вы пад піс ва юц ца на «Ні ву». Кож ны 
ты дзень дзе ці да сы ла юць ад ка зы на кры жа ван кі і за-
гад кі. Ці ка вяц ца, што ад бы ва ец ца ў ін шых шко лах. 
Ма ры юш Крась ко па мя таў пра руб ры ку «Зам кі і па ла-
цы Бе ла ру сі», а Оля Куп тэль пры га да ла імя Вік та ра 
Шве да.

Тра ды цый на ўжо мы ра ска за лі пра аў та раў «Зор кі» 
і ха рак тар ста рон кі, а рэ дак цый ная па эт ка Мі ра Лук-

ша пра чы та ла свае вер шы «Ляш чы-
на» і «Зах ва рэў мой бед ны ко цік». 
Апош ні шэ дэўр пра гу чаў у поў най 
вер сіі.

— А хто з вас яш чэ ез дзіць на ро-
ва ры ў шко лу? — спы таў га лоў ны 
рэ дак тар. Ён сам быў вуч нем іх няй 
шко лы і да яз джаў у Арэш ка ва праз 
лес на ро ва ры.

— Я ез джу, — адаз ваў ся адзін 
хлап чук.

Ака за ла ся яш чэ, што гэ та не 
абы-якая яз да, бо хла пец да яз джае 
аж но з Ду біч-Цар коў ных. Ме на ві та 
ў Арэш ка вае ву чац ца дзе ці з Ду біч 
і на ват з да лё кай Лат віі. Але ас но-
ву, ся род усіх 26 на ву чэн цаў, скла-
да юць дзе ці з Па сеч нік і Арэш ка ва. 
Усе яны хо дзяць на ўро кі бе ла ру-
скай мо вы, якія вя дзе на стаў ні ца 
Ірэ на Ге ра сі мюк

Пас ля ві зі ту ў «Ні ве» на шы гос ці-
кі сха дзі лі ў Дра ма тыч ны тэ атр на 
спек такль «Ка ра ле ва Снеж ка».

Ака за ла ся так са ма, што ста рэй-
шыя вуч ні лю бяць кніж кі, асаб лі ва 
фан та стыч ныя. І бе ла ру скія. Ма лод-
шыя дзе ці так са ма пра я ві лі свой эн-
ту зі язм. Вось Да від Су рэль вель мі 
ўце шыў ся, ка лі за свае дэк ла ма тар-
скія здоль нас ці ат ры маў у па да рун-
ку кніж ку Воль гі Га пе е вай «Сум ны 
суп». Па доб ным шля хам у шко лу 
ў Арэш ка ве па ван д ра ва лі ін шыя 
бе ла ру скія кніж кі: «Снеж ны ча ла-
век», «Ян ка, Шмур дзік, Бух мат ка 
ды ін шыя». Дзяў ча там спа да ба лі ся 
аду ка цый ныя паш тоў кі з бе ла ру-
скі мі на род ны мі свя та мі, пры аз доб-
ле ныя ар на мен там. Яны мо гуць 
пас лу жыць як узор для ка ля ро вых 
вы шы ва нак. Ся род арэш каў скіх 
школь ні каў жы ве пры го жы сяб роў-
скі дух, а гэ та зра зу ме лі мы пас ля 
та го, ка лі яны па а бя ца лі аб мя няц ца 
між са бой кніж ка мі і паш тоў ка мі-
вы шы ван ка мі.
Зор ка, фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Арэш ка ва ў «Ні ве»
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— Гэ та най леп шы кан цэрт, на якім я па бы ва ла, — 
прыз на ец ца мне вась мі га до вая дач ка Та ня ад ра зу пас ля 
іх пер ша га вы ступ лен ня. — Ма ма, ска жы, а дзе жы вуць 
та кія доб рыя лю дзі? У Літ ве?

— Яны як раз у Маск ве, — ад каз ваю.

— А ў Крын кі не маг лі б пе ра е хаць? Мы б іх па ся лі лі 
ў на шай ха це.

— Зда ец ца, да чуш ка, гэ та не маг чы ма.

— Та ды да вай мы пе ра е дзем да іх у Маск ву, бу дзем 
з імі спя ваць. Мне без іх вель мі сум на.

Бе зу моў на, для мя не і Та ні ге ро ем сё лет ня га Фе сты
ва лю цар коў най му зы кі «Гай наў ка2017» стаў «Ка за чы 
круг». Шчы ра ка жу чы, ка за ка мі я ні ко лі не ці ка ві ла ся. Аса
цы і ра ва ла іх з фа на тыч ным, нез да ро вым пра вас лаў ем, 
чыр во ны мі ша ра ва ра мі, ук ра ін скай вы шы ван кай і чу бам 
ты пу ася ле дзец па ся рэ дзі не аго ле най га ла вы. Над та 

Фе сты валь 
з ка за ка мі

я здзі ві ла ся, што «Ка за чы круг» гэ та не ка лі жор ст ка прас
ле да ва ныя пра ва слаў ны мі ста ра ве ры.

У На род ны дом у Суп рас лі на кан цэрт, пры све ча ны 
па мя ці, зда ец ца, так са ма ста ра ве ра Вік та ра Вол ка ва, па
па лі мы зу сім вы пад ко ва. Вель мі ха це ла ся па слу хаць хо ру 
Гне сі ных — лаў рэ а та мі ну ла год ня га фе сты ва лю, які ў той 
жа дзень вы сту паў у Бе ла сто ку. На жаль, па куль я даб
ра ла ся са сва ёй глы бін кі ў опер ную ка су, усе бі ле ты ра
зыш лі ся. Уво гу ле мне ча мусь ці зда ва ла ся, што ас ноў ны 
кан цэрт фе сты ва лю ёсць пер шы і апош ні. Та кая дум ка 
да во дзі ла мя не да су му, та му што на нас два іх прый ш ло
ся б вы даць цэ лых сто зло тых. На шчас це ака за ла ся, што 
гэ та зу сім не так.

Я бы ла ўпэў не на, што на ка за чым кан цэр це ў Суп рас
лі ак ра мя нас з’я віц ца яш чэ не каль кі ста ра жы лаў, а пры
го жая за ла На род на га до ма бу дзе са рам лі ва пу ста ваць. 
Рэ ча іс насць пе ра рас ла мае най больш сме лыя спа дзя
ван ні. Лю дзей саб ра ла ся больш чым ся дзя чых мес цаў, 
ук лю ча ю чы бал кон. На ват ка та ліц кі ксёндз у ка ла рат цы 
пад пі раў дзве ры. А коль кі дзе так прый ш ло ў белчыр во
ных шап ках! На жаль, не мяс цо вых, а з са мой Вар ша вы. 
Вя ду ча му кан цэрт, эле ган т на му са ра ка год ку, сло ва 
«пра ва слаў ны» не як праз гор ла не пра лез ла. Фе сты
валь, у рам ках яко га ад бы ваў ся гэ ты кан цэрт, на зваў ён 
про ста «Гай наў кай», а і пра ра сей скія ка ра ні Вол ка ва 
так са ма ні сло вам не ўспом ніў. Ма быць, не ча га ба яў ся, 
мо гэ та га ксян дза ў дзвя рах. Шка да так са ма, што не 
прый ш ло яму ў га ла ву зап ра сіць на сцэ ну пе рак лад чы
ка. Ня хай бы і шчы ра за ці каў ле ныя вар шаў скія дзет кі 
пас лу ха лі ці ка вых апо ве даў кі раў ні ка ка зац ка га ка лек ты
ву, вы дат на га эт ног ра фа Ула дзі мі ра Скун ца ва. У за ле 
ся дзе ла жон ка Вік та ра Вол ка ва, але на го дай даць ёй 
сло ва так са ма ша ноў ны кан фе ран сье не па ка ры стаў ся.

Га во ра чы пра ар га ні за цыю кан цэр та, вя лі кі пак лон на
ле жыць гэ та му бе зу моў на пра фе сі я наль на му ка лек ты ву 
(спя ва лі на ват у філь мах Ні кі ты Мі хал ко ва) за тое, што ар
ты сты не пра тэ ста ва лі су праць не вы нос на га шу му ў мік ра
фо нах і ад сут нас ці кан ды цы я не раў (адзе тыя бы лі ў ка зац
кія шап кі, мун дзі ры, доў гія сук ні). Вя лі яны ся бе над звы чай 
сціп ла і аку рат на. Зра зу ві даць, што праб лем з за ні жа най 
са ма а цэн кай у іх ня ма. Вось ім на ша Еў ро па!

Ка за коў па ба чы лі мы так са ма ў пер шы дзень кон кур
с ных слу хан няў. За хап ля лі не толь кі аку рат ны мі па во дзі

на мі, але і шчы рас цю, аў тэн тыч нас цю рэ пер ту а ру, вы ка
нан ня, стаў лен ня да слу ха чоў і са міх ся бе. Ну і асаб лі вай 
воп рат кай. Мне аса бі ста кра ну ла пры го жасць доў гіх 
жа но чых сук няў і ці ка ва вя за ных, шоў ка вых ху стак на 
га ло вах. Ду маю, што пе ра даць дух ма літ вы ў фі лар мо ніі 
асаб лі ва скла да на. Доб ра ат рым лі ва юц ца там му зыч ныя 
эк с пе ры мен ты, як джа за выя ін тэр п рэ та цыі цар коў ных 
кам па зі цый ву ча ніц му зыч на га ка ле джа з На ва по лац ка 
ці аку стыч ныя нес па дзя ван кі ма ла дых дзяў чат з ка ле джа 
куль ту ры і ма ста цтва з Жы то мі ра. А вось ка за чая ма літ
ва пра мо ві ла на ват у фі лар мо ніі. І зу сім не ве даю ча му 
ша ноў нае жу ры кон кур су гэ та га не прык ме ці ла. Пры тым 
мне зда ва ла ся, што стыль іх ста ра вер ска га ве лі код на га 
на пе ву мне доб ра вя до мы. Так ка лісь спя ваў цар коў ны 
хор у Вост ра ве. Зна ё ма гу ча ла так са ма іх ва ла чоб ная 
пес ня, вы ка на ная пры суп ра ва джэн ні ка зац кай лі ры.

Але гэ та не ка нец на шай пры го ды з ка за ка мі. У су
бо ту пас ля ча ты рох га дзін кон кур с ных слу хан няў у фі
лар мо ніі мая дач ка за цяг ну ла мя не да «Спод каў». Му шу 
прыз наць, ча сам вар та па слу хаць дзя цей. «Ка за чы 
круг» ака заў ся не паў тор ным. Ві да воч на ім ёсць пра што 
ска заць, пра што спя ваць. Ня хай шка ду юць тыя, якія 
ту ды не пай ш лі. Мне бы ло со рам на зза зу сім не ці ка вых 
све ту бе ла ста чан. У пер шай част цы кан цэр та кі раў нік 
ка лек ты ву даў го лас свай му на стаў ні ку — ад па вед ні ку 
ба цюш кі, про ста му се ля ні ну, дзя ду лі з вет лі вай ус меш
кай. Рас па вя даў ён пра свой ці ка вы ста ра вер скі лёс, 
пра тры ва ю чую не каль кі ста год дзяў эміг ра цыю яго сям’і 
ў Ту рэч чы ну, пра на ву ку цар коў на га спе ву ў грэ ча скіх 
ма на сты рах.

На стаў нік іг раў так са ма да тан цаў на ар ха іч ным, ад
на рад ко вым ба ян чы ку. Му зы ка, вя до ма, бы ла не менш, 
а ма быць больш ар ха іч най, чым сам ба ян чык. Кры ху 
паўсход ня му ад на стай на, тран со ва, але пад ры ва ла да 
тан ца. Больш та го, ён на ват за пра сіў да тан ца маю Та ню. 
І мне слё зы на бег лі ў во чы, уба чыў шы гэ та га дзя ду лю, які 
на ка нец ад удзяч нас ці ца ла ваў ру кі май го дзі ця ці. Та кое 
про ста не бы вае. Ця пер ня ма дня, каб Та ня не ўспа мі на ла 
ка за коў. Слу хае іх кру жэл ку са спе цы яль ным прыс вя чэн
нем ад кі раў ні ка ка лек ты ву, рас паз нае зна ё мыя га ла сы, 
ме ло дыі. Доб ра пом ніць ка зац кую поль ку «паль цы, пят ка, 
раз, два, тры...». Спа дзя ец ца, што мо жа праз год зноў 
пры е дуць.

vІа ан на ЧА БАН

 Маліны
Да дзяўчаты прыйшлі навіны,
Што паспелі ўжо маліны.
Пабралі вёдры і збанкі
І весела ў лес пайшлі.

Была сонечная пагода.
Малінак спелых было многа.
Хутка вёдры напаўнялісь.
Дзяўчаты цешылісь і смяялісь.

Пачуў ляснічы голас мілы
І, каб не страціць ні хвіліны,
Падышоў да дзяўчат, прывітаўся.
Малады ляснічы ўсім спадабаўся.

– Знаю я гэты лес цэлы.
Хадзіце, пакажу маліннік спелы.
Ну, трэба трохі падысці.
Дзяўчатам цяжка вёдры нясці.

– Можа, заўтра нас завядзеш
І малінкі нам пакажаш?
– Заўтра ў горад выязджаю,
У дэлегацыю мяне высылаюць!

Адна дзяўчына што лес знала:
– Пайду з ляснічым! – сказала. – 
– Твае маліны мы занясем,
Заўтра з табой зноў пойдзем.

Калі сталі з ляснічым аддаляцца,
Давай да сябе прытуляцца.
Пайшлі яны да даліны.
Кругом спелыя вялікія маліны.

– Давай прысядзем, адпачнем.
Можа, штось мілейшае пачнем?
Ну і доўга не застанаўлялісь,
Моцна і шчыра пакахалісь.

Канстанцін ЦЕЛУШЭЦКІ
Новае Ляўкова

Лянок
Мая маці
Любіла лён рваці.
Бацька сеяў
Загонаў пяць.
А калі лён расце,
Гаспадару сэрца
Ад радасці мацней б’е.
Як лянок зацвіце.
Здаецца – неба на зямле!
Гаспадыні зналі
І ў сваю пару лён рвалі,
Далей сушылі,
Прачом білі,
З льнянога семя
Алей смачны рабілі.
Дзеткі елі, хлеб мачалі,
Ад алею бародкі блішчалі.
Бацькі лён прадавалі,
Добрыя грошы зараблялі.

Вялікдзень
Вялікдзень найбольшае свята.
А вітаемся радасна
«Хрыстос васкрэс!»
І адказваем радасна:
«Ваісціну васкрэс!»

А разам са святам 
Цёплая вясна прыйшла.
Сонца зямлю агравае.
Яна ўсіх нас выкармляе!

Бацька і сын
Мой бацька быў гаспадаром.
Я хадзіў за ім кругом.
Бачыў, як бацька араў,
Касою лонку касіў,
Цэпам збожжа малаціў.

Калі я стаў падрастаць,
Пачаў бацька мяне прывучаць.
Касой я добра ўмеў касіць,
Найгорш – не ўмеў касу гастрыць.

Кляпаць касу я пачынаў,
Няраз па пальцах уварваў.
Араць пачаў я трактарам.
Бацька прыглядаўся і раду даваў.

Сказаў: «Добрэ і хутка ты зараў!
Буду коней прадаваў!»
Камбайнам збожжа малаціў,
Чыстае зерне ў клуню вазіў.

«У добры час ты, сынок, нарадзіўся!
Я ад цяжкай работы гарбатым зрабіўся...
Ты машынамі ўмееш рабіць.
Будзе табе лягчэй на свеце жыць!»

Вялікая рыба
Сяджу над вялікаю вадой.
Вуду таксама ўзяў з сабой.
Рабака на кручок закладаю
І на каляровы паплавок паглядаю.

Паўгадзіны ўжо праходзіць,
А паплаўка нішто не водзіць.
Калі гадзіна ўжо мінае,
Раптам паплавок нырае.

За вуду моцна я лапаю
І рыбу вялікую падцінаю.
Вуда выгнулася ў дугу.
Сусед бяжыць: «Я памагу!»

У руках падбірак трымаю,
Умела рыбку падбіраю.
Рыба вялікая, жоўтая, груба!
Можа, важыць і паўпуда!

Асцярожна з кручка здымаю
І паволі ў ваду адпускаю.
Рыба павіляла хвастом мне
І згінула ў глыбокай вадзе.
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Фран ці шак Бер ні ко віч. Ус па мі ны і за пі сы (4)
Дзяў чы на — ры ба

У воль ныя хві лі ны ад вед ва лі мы мол. 
У кан цы мо ла пры сут ныя кі да лі ў ва ду 
ма не ты, а дзяў чы на ў ва дзе вы лоў лі ва
ла і па каз ва ла ў ру цэ, што мае ма не
ты. У на шым звя зе знай ш ла ся груп ка 
жаў не раў, якія на ня лі лод ку, не як да га
ва ры лі ся з дзяў чы най, каб се ла ў лод
ку. Раз мо ва бы ла пе ра важ на на мі гі. 
Дзяў чы на спа дзя ва ла ся, што мо жа 
зда рыц ца, і да га ва ры ла ся з кі раў ні ком 
аб’ ек та, каб той тры маў за пас ную лод
ку. Толь кі дзяў чы на се ла ў лод ку, а на
шы хлоп цыма лой цы па ча лі гуш каць 
лод ку. Дзяў чы на, пры кід ва ю чы ся, што 
моц на ба іц ца, кры ча ла ад стра ху, але 
на шы хлоп цы плы лі да лей у мо ра. Ка лі 
бы лі дзесь паў кі ла мет ра ад мо ла, дзяў
чы на вы ска чы ла з лод кі і пе ра вяр ну ла 
яе да га ры дном, а на шы хлоп цыге роі 
не ўме лі зу сім пла ваць. Мы на бе ра зе 
мо ра прыг ля да лі ся па дзе ям. І ка лі дзяў
чы на за вяр ну ла ся і пап лы ла да мо ла, 
кі раў нік аб’ ек та спа дзя ваў ся та кой сі ту
а цыі. Пад рых та ваў лод ку, каб заб раць 
та пель цаў.

Сан-Да нье ле

Кан так ты на шых хлоп цаў з мяс цо
вым на сель ні цтвам не бы лі дас па до бы 
нем цам. Яны, ба ча чы гэ та, ска за лі: „го
дзе”. Заг ру зі лі нас на тры са ма хо ды 
і праз Тры ест, Уды не за вез лі ў пры аль
пій скі га ра док СанДа нье ле. Але і тут 
кан так ты з мяс цо вым на сель ні цтвам 
пра даў жа лі ся пе ра важ на ў нач ных 
ка вяр няхві няр нях. Нам бы ло ўсё ж 
ляг чэй — не бы ло рэй даў па го рах. 
Пра ца на ша аб ме жа ва ла ся да ахоў
най служ бы. Кан так ты на шы да вя лі да 
та го, што двух ма іх сяб роў — Міш ка 
з Мен ска і Ян ка Фі лі сто віч з Ві лей ш чы
ны апы ну лі ся ў іта льян скай пар ты зан
цы. Ад бі ла ся гэ та на ма ёй ску ры. 15 
ве рас ня 1944 г. мя не арыш та ва лі. Удзел у гэ тым браў 
ка ман дзір Дзіт рых. Па са дзі лі мя не ў са ма ход і па вез лі 
ў СД ва Уды не. Там Дзіт рых су стрэў мя не пал кай, б’ю
чы па га ла ве. Я хут ка стра ціў пры том насць, бо да лей 
не ве даў, што дзе я ла ся са мною. Дай шоў я да ся бе, 
ле жа чы на мат ра цы, якіх мно га бы ло ў па мяш кан ні. 
Абу дзіў ся я, ка лі на да мною ста яў схі ле ны іта лья нец 
у вай ско вай фор ме „аль пі на” (аль пій ска га страл ка). 
Ён да ваў мне чор ны аку рак, га во ра чы: „Фу ка ро?”. 
Я ве даў, што гэ та аба зна чае „ку рыш?”. Я ад ка заў: 
„Но фу ка рэ”. У па мяш кан ні быў па жы лы сла ве нец, 
які ра зу меў маю бе ла ру скаполь скую мо ву і стаў пе
рак лад чы кам іта льян скай мо вы. На дру гі дзень мя не 
за бра лі, каб узяць пер са наль ныя да ныя: „Якая на цы
я наль насць?”. Ве даў, што я бе ла рус. Але як ска заць 
паіта льян ску „бе лы”? „Бян со”, і ска заў: „бян со рус со”. 
Так і за пі саў ра бот нік кан цы ля рыі.

„Ан се уно рус со!”

Не каль кі дзён прай ш ло і мя не пе ра вя лі ў так зва
ную ру скую ка ме ру, у якой не бы ло ані ад на го ру ска
га. Ка лі мя не ту ды ўвя лі, паз наў я свай го жаў не ра, 
які па паў ся за тое, што, сто я чы на вар це, зас ві стаў. 
Ён быў арыш та ва ны ў СанДа нье ле так як і я. Зваў ся 
ён Ян ка. Ды быў яш чэ Іван са Ста ра ду бу (Бран ш чы
на). Мы яго на зы ва лі Ста ра ду бам. Га ва рыў ён, так як 
і я з Ян кам, пабе ла ру ску, за кі да ю чы ча сам ру скае ці 
ўкра ін скае сло ва. Быў яш чэ адзін ка бар дзі нец і груп
ка іта льян цаў, ся род якіх вы лу чаў ся Джа ван ні. Гэ та ён 
ад на го дня ўзяў мя не за ру каў, ад ной ру кой па каз вае 
на столь і ка жа: „Ан се уно рус со”. Я зра зу меў, што на 
па вер ху. Узяў мя не з Ян кам і вя дзе нас на па верх. Сту
кае ў дзве ры ад ной ка ме ры. Дзве ры ад к ры лі ся і ў іх 
па ка заў ся хло пец — га доў 25.

— Бон джор но!
— Бон джор но, — ад каз вае.
Я пы та ю ся па бе ла ру ску:
— Ад куль вы? Як вас зваць?
— Я — Ко ля са Сма лен ш чы ны, з Да рага буж ска га ра ё на.
Я па ду маў: „Гэ та на ўсход ад Сма лен ска — пэў на 

ру скі”. І спы таў Ко лю:
— Што — ру скі?
А ён на гэ та:
— Што вы, за ход ні кі, нас, бе ла ру саў Сма лен ш чы

ны, на зы ва е це ру скі мі!? Мы та кія бе ла ру сы як і вы!

Со рам на зра бі ла ся мне за та кую не так тоў насць. 
Па пра сіў вы ба чэн ня.

— Што ста ла ся, што тут ся дзіш? — спы таў я.
— Я кі нуў ся на нем ца і за гэ та асу дзі лі на смя рот

нае па ка ран не. Ужо шэсць ме ся цаў ся джу тут і ча каю, 
ка лі мя не за бя руць, каб ус мер ціць. А як вас зваць? 
— спы таў мя не Ко ля.

— Фран ці шак, — ад ка заў я яму.
— Што? Па ляк? У вас та кое поль скае імя.
Я па пра віў яго:
— Ска жы — ка та ліц кае. Вы ве да е це Фран ціш ка 

Ска ры ну?
А Ян ка да ба віў:
— І Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча?
— Яны бы лі бе ла ру са мі і ме лі імя Фран ці шак, — да

ба віў я Ко лі. — Вы баць коў ма е це, Ко ля? — спы таў я.
Ко ля не як збян тэ жыў ся і ска заў:
— Бы лі.
Зра зу ме лі мы яго збян тэ жа насць і, ад хо дзя чы, ска

за лі:
— Ко ля, ад ве дай нас ка ліне будзь.
А па ня дзе лях мож на бы ло гэ та ра біць.
Я ад хо дзіў 15 сту дзе ня, а ён яш чэ ся дзеў. Ко ля, 

ка лі дзене будзь ты ёсць, ад гук ні ся, ка лі не нам, то на
шай Баць каў ш чы не!

На поў нач

17 сту дзе ня я вый шаў з тур мы. Якая ра дасць мне! 
Якая ра дасць ма ім сяб рам! На ве чар у па коі ма лод
шых ка ман дзі раў па ча сту нак для нас, зволь не ных. 
Ніх то з нас не ве даў пры чы ны зваль нен ня з тур мы. 
Праў да, мы не бы лі ні ў чым ві на ва тыя. Аказ ва ец ца, 
ка ман дзір ро ты ат ры маў за гад гру зіц ца ў ва го ны і як 
най хут чэй злу чыц ца з ас ноў най част кай ба та льё на, 
які зна хо дзіў ся ў Ніж няй Сі ле зіі. За га ды ў вой ску трэ
ба вы кон ваць ці па да ба ец ца гэ та, ці не.

І мы ў да ро зе, і зноў іта льян скі га ра док По тэб на на 
мя жы з Аў ст ры яй. І пас ля аў ст рый скія га ра ды: Ві лах, 
Кля ген фурт, Грац і хут ка Ве на, а да лей ужо Чэ хія. 
Пра е ха лі яе хут ка і суст рэ лі пер шую мяс цо васць Бо гу
мін, якая ў 1938 г. пе рай ш ла да Поль ш чы. Да хо дзяць 
нас чут кі, што бліз ка зна хо дзіц ца са вец кі фронт. З цяг
ні ка па мяс ці лі нас у ней кую поль скую вё ску. Тут зу сім 
доб ра да га вар ва ем ся з жы ха ра мі. Мы ме лі ахоў ваць 
вё ску. Але пры хо дзіць за гад гру зіц ца ў ва го ны і ехаць 

да лей на за хад — кі ру нак Брэс ляў, 
Дрэз дэн. У да ро зе дай ш ла нас 
чут ка, што тут ужо са вец кія тан кі 
— але гэ та не бы ла праў да.

Спа кой на пра е ха лі Опельн, Брэс
ляў і пры е ха лі ў Дрэз дэн. Тут на шым 
до мам бы лі ва го ны, у якіх мы спа лі. 
Хар ча ван не ме лі ў рэ ста ра не не да
лё ка вак за ла. Прай ш ло гэ так па ру 
тыд няў, ка лі зноў ат рым лі ва ем за гад 
ехаць у Пра гу. Ад’ е ха лі 50 км, ка лі 
пры хо дзіць вест ка, што Дрэз дэн пе
ра стаў іс на ваць у вы ні ку аме ры кан
скай ма са вай бам бар дзі роў кі.

У Пра зе нам да лі ва кан сію. У су
вя зі з тым, што прыб лі жа ла ся Са
вец кая Ар мія, на гвалт трэ ба бы ло 
ра біць уся кія ўма ца ван ні на да ро
гах, бу да ваць бун ке ры, якія ме лі зву
жаць ас фаль та выя да ро гі. Па ча лі ся 
сяб роў скія кан так ты з чэш скі мі пар
ты за на мі, а гэ та да ло та кі плён, што 
адзін звяз — ІІІ, ка ман дзі рам яко га 
ад бе ла ру саў быў Ян ка Фі лі сто віч, 
на поў д ні Чэ хіі пе рай шоў да пар ты
зан. Іх ба зай стаў лес ка ля го ра да 
Хру дзім і Пу ста Рыб ная не да лё ка 
Ве лін кі. Нас — І і ІІ звяз — скі ра ва лі 
на бла ка ду ІІІ звя за, а тым са мым ак
ру жы лі нас, абяз з б ро і лі і са ма хо да
мі за вез лі нас у тур му ў Пар ду бі цах. 
Там у вы ні ку вя лі ка га ка та ван ня па
мёр наш доб ры сяб ра Ян ка Дзі маш
ке віч з Ма ла дзеч чы ны. Мя не і яго 
аб ві на ва ці лі ў су вя зі з Фі лі сто ві чам, 
пра ва ды ром бе ла ру скай пар ты зан
кі ў Чэ хіі. Аб ві на вач ва лі нас, перш 
за ўсё мя не, што я пі саў лі сты Фі лі
сто ві чу, але я доб ра ве даў, што гэ
та га не бы ло. На до пы це я ска заў: 
„Па ка жы це мае лі сты”. Але бы ло 
горш Дзі маш ке ві чу. Ён ез дзіў у той 
го рад, наз вы яко га не пом ню. Ка та
ва лі, каб пры знаў ся, што су мес на 
з Ян кам Фі лі сто ві чам ура дзі лі пай с

ці ў пар ты зан ку. Моц на ка та ва лі і ка ман
дзі ра ІІІ звя зу Пе ра но гі на. Сам ён быў з Мен ска. Ён 
меў больш моц ныя нер вы як Дзі маш ке віч і за стаў ся 
ў жы вых. 2 мая 1945 г. ула ду ў го ра дзе ўзя лі чэш скія 
паў стан цы. Яны выз ва лі лі нас з тур мы.

У са вец кай ар міі

Быў чэр вень 1945 го да, ка лі мя не прыз ва лі ў са
вец кую ар мію — у так зва ны ву чэб ны ба та льён 
у Бе не шаў ля Пра гі. Пра бы ваў я ў ёй да 29 жніў ня. 
Ка ман да ван не ба та льё на ад п ра ві ла мя не і не каль кі 
ін шых сал дат, бы лых поль скіх гра ма дзян, у Поль скае 
па соль ства ў Пра зе. Там да лі мне да ку мен ты і скі ра
ва лі ў Поль ш чу як рэ пат ры ян та. Хут ка я з кар дон ным 
ча ма да нам апы нуў ся ў Поль ш чы — у Вар ша ве. Дзіў на 
вы гля да ла Вар ша ва: за бу до ва па бі та, ву лі цы за ва ле
ны дру зам. Толь кі на важ ней шых ву лі цах кур са ва лі 
трам ваі і аў то бу сы. Быў па год ны ве рас нё вы дзень, як 
стаў ся цуд. Іду чы тра ту а рам я на ткнуў ся на сва я ка Ва
ло дзю, які здзі віў ся, па ба чыў шы мя не жы во га.

— А ты дзе зат ры маў ся ў Поль ш чы? — спы таў мя не.
Я ад ка заў, што толь кі шу каю дзене будзь зат ры мац

ца. І та ды ён ка жа:
— Ты зна еш, мно га на шых пры е ха ла на Бе ла сточ

чы ну. А твой дзядзь ка Ан д рэй жы ве ў вёс цы Гра баў ка 
ка ля Бе ла сто ка. Едзь да яго — там зат ры ма еш ся.

І так кі ру нак май го да лей ша га мар ш ру ту быў вя до
мы. З Вар ша вы на да хах ва го наў еду я ў Бе ла сток. 
Бе ла сток ака заў ся свой скім го ра дам. Ча ста мож на 
бы ло па чуць бе ла ру скую мо ву. „Гэ та ж наш го рад”, 
— па ду маў я са бе. У пер ша га суст рэ та га пра хо жа га 
я спы таў, як да стац ца ў Гра баў ку. Ён мне ска заў: „Гэ
та не да лё ка — 4 км на ўсход ад Бе ла сто ка”.

Прай шоў я го рад. Да лей вя ла па ля вая да ро га. Ка лі 
я па вяр нуў на яе, су стрэў дзяў чы ну, якая іш ла ў вё ску 
і са ма бы ла з Гра баў кі.

— Да ка го вы хо ча це да стац ца? — спы та ла мя не.
Я ка жу:
— Да Ан д рэя Сур ві лы.
— А ён жы ве ка ля нас.
І так мы ідзем уд ва іх. Пры го жай зда ла ся мне мая 

бу ду чая су сед ка. Зва ла ся Га лі най. Спа да ба ла ся яна 
мне і хі ба я ёй — ма ла ды хло пец у вай ско вай са вец
кай фор ме. Хут ка мы прай ш лі ка ва лак ле су і ўжо на
ша Гра баў ка.

vФран ці шак БЕР НІ КО ВІЧ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Язэпа Малецкагаhttp://belbiblia.by 35 га доў з дня смерці

Дзеяч  беларускай  эм і грацы і  ў  Аўстрал і і

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (7)Вя сель ны дом Ні ны, так на зы
ва ла ся жон ка Ва сі Мат ве ю ка, 
зна хо дзіў ся на па чат ку Рэ пі
скаў. Цяж ка за раз пры га даць 

там тэй шы аб рад пры дан ня пя ці дзе ся
ці пя ці га до вай даў нас ці. Пры па мі наю 
су поль нае за стол ле ў не да бу да ва ным 
па мяш кан ні. Лаў кі для ся дзен ня з ня геб
ля ва ных до шак бы лі прык ры ты ка ля ро
вы мі ды ва на мі. Вя сель ны столь скла да лі 
«вя ско вы на пой з гра ду са мі» ды мяс ныя 
вы ра бы ўлас най вы твор час ці. Бы лі вя лі кі 
ўпры го жа ны ка ра вай, мар ша лак, пе ра вя
за ны вы шы ва ным руч ні ком, вя сель ныя 
пры пеў кі дру жак. А гу ля лі пад гу кі гар мо
ні ка і ба ра ба на, на якіх іг ра лі мяс цо выя 
му зы кан ты.

У Ку ра ша ва вяр та лі ся апоў на чы доб
ра пах ме ле ныя. На ча ваў у Ма сай лаў. 
У аў то рак ка ля поў д ня ад вез лі мя не на 
ма шы не ў Гай наў ку па рэ ка мен да цыі 
Ва сі Ні ка ла ю ка, бух гал та ра сель ска
гас па дар ча га гур т ка. Маё зна ём ства 
з су жон ствам Ма сай лаў, гас па да ра мі, 
доў жы ла ся па апош ні дзень пра цы 
ў ВПК. У паз ней шых га дах яш чэ не ад ной
чы гас ця ва лі мы з ша фё рам Ва ло дзем 
Скеп кам на Ка зан скую. Кож ны раз, ка лі 
пас ля нач ле гу вяр та лі ся мы ў шко лу, сын 
Ма сай лаў, Ян ка, са дзіў ся ра зам з на мі 
ў ма шы ну, па коль кі вель мі ці ка віў ся аў та
ма бі ля мі. Ка за лі, што бу дзе ша фё рам. 
І прад ба чан ні збы лі ся. У 1972 го дзе на ве
даў нас у Ку за ве нес па дзя ва ны госць. Гэ
та быў Ян ка Ма сай ла, сын ку ра шаў ска га 
гас па да ра, яко га не ка лі пад во зі лі мы на 
ма шы не ў шко лу. За вя за ла ся раз мо ва. 
За пра сі лі мы з жон кай гос ця на абед, 

за тым на нач лег. Ус па мі нам 
не бы ло кан ца. Янак пра ца ваў 
ша фё рам у Гай наў цы. Ва зіў 
гра вій на па бу до ву ча ром хаў
скіх да рог. Зап ра шаў нас у Ку
ра ша ва на ве даць баць коў. 
Не ат ры ма ла ся. Толь кі за раз, 
ка лі я ўзяў ся спіс ваць ус па мі
ны аб пра цы ў бры га дзе ВR9, 
па тэ ле фа на ваў я сол ты су ў Ку
ра ша ва. Ма ры юш Фі лі ма нюк 
ні чо га аб кі нош ні ках не мог 
ска заць. Паз ней на ра дзіў ся. 
Труб ку пе ра даў свай му баць
ку, Ва сі лю.

— А як жа, па мя таю кі на
пе ра соў ку. Сам ра ніш ні кі гля
дзеў, — ад ка заў пас ля та го, 
як я ад рэ ка мен да ваў ся.

— А яко га вы го да на ра
джэн ня?

— 1951.
І вось што я па чуў аб ку ра

шаў скіх зна ё мых. Ва сіль Мат
вя юк, у яко га гу ляў я на вя сел
лі, раз вёў ся з Нін кай. Не каль кі 
год та му па мёр. Ня ма ў жы вых 
му зы кан та Рос ці ка і бух гал та
ра сель ска гас па дар ча га гур т
ка Ва сі Ні ка ла ю ка. Жы вуць Ян
ка і Ма рыя Ма сай лы ды Ян ка 
Паў лю чук. Ім па 8687 га доў. 

Сын Ма сай лы, Ян ка, жы ве ў Гай наў цы. 
Па пра фе сіі ён ін ст рук тар па ва джэн ні 
аў та ма бі ля. А з Ні най Гры га рук, на шай 
«ак ты віст кай» кож ную ня дзе лю спа ты
ка ем ся ў цар к ве, — за вяр шыў раз мо ву 
Ва сіль Фі лі ма нюк.

Не адзі ны ку ра шаў скі эпі зод за пі саў
ся ў бі яг ра фіі 22га до ва га кі нош ні ка. 
Бы лі ін шыя сё лы і па дзеі, якія на заў сё ды 
за се лі ў маю па мяць. Вось яны.

У лі ста па дзе 1962 го да за яз джа лі мы 
яш чэ ў Тры ве жу, Ла сін ку, Рэ пі ска, Ба ры
саў ку і На ва са ды. У Тры ве жы філь мы 
дэ ман ст ра ва лі мы ў шко ле. Бу ды нак 
не вя ліч кі, драў ля ны. За ла прыз на ча на 
на 35 гле да чоў. Тут я ўпер шы ню су стрэў
ся з на стаў ні кампен сі я не рам Ва сі лём 
Дзу нам, які ар га ні за ваў гур т кі БГКТ. Хто 
на стаў ні чаў у Тры ве жы, не пры па мі наю. 
Пры гад ваю ад но пры ста рэ лую ба буль ку 
Пра ка пюк, ула даль ні цу школь на га бу дын
ка і за ад но пры бі раль ш чы цу. Жы ла з сы
нам Вась кам. У Гай наў цы па ста віў ён 
пер шую «так січ ку». На вед ваў ён ма ту лю 
ў Тры ве жы, іг раў на гар мо ні ку. Мы з ім 
дру жы лі. У Рэ пі сках кі на се ан сы ла дзі лі ся 
ў свят лі цы. На абе ды за хо дзі лі да на стаў
ні цы Ірэ ны Ва сі люк, якая ву чы ла ў Ку ра
ша ве. А дзет кі з Рэ пі скаў у шко лу ха дзі лі 
ў Ба ры саў ку.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

 Злева: Уладак Скепка (родам з Дубін) — кіраўнік кінаперасоўкі, 
Вальдэк Богуш — кінааператар беластоцкага кіно «Тон»

Аку рат ча ты ры га ды та му ў ад ным з чэр
вень скіх ну ма роў 2013 го да „Ні ва” пі са ла 
пра сайт Біб лій на га та ва ры ства ў Рэс пуб
лі цы Бе ла русь, які мес ціў ся ў ін тэр нэ це 
па ад ра се www.bib liaby.org. Ця пер, ка лі 
наб раць на сва ім кам п’ ю та ры гэ ты ад рас, 
то ўжо ні ку ды не тра піш. Але гэ та не зна
чыць, што ра зам з сай там знік ла і ўлас на 
Біб лій нае та ва ры ства. Яно пап ро сту „пе
ра е ха ла” на ін шы ін тэр нэтрэ сурс, ад рас 
яко га — http://bel bib lia.by.

На пер шы по гляд, шмат ча го з мі ну ла га 
сай та пе рай ш ло на но вы, але ёсць і ад роз
нен ні. Так, ця пер пер шай мо вай, па за моў
ч ван ні, ёсць не бе ла ру ская, а ру ская. Так
са ма з’я ві ла ся ан г лій ская вер сія сай та.

Як і ра ней, на га лоў най ста рон цы раз
меш ча на прэ зен та цыя да най ар га ні за цыі, 
але кры ху ад роз на ад па пя рэд ня га са
мап рад стаў лен ня і з боль шым го на рам 
пра ся бе. „Між кан фе сій нае хрыс ці ян скае 
рэ лі гій нае бра цтва «Біб лей скае та ва ры
ства ў РБ» з’яў ля ец ца буй ным цэн т рам па 
рас паў сюдж ван ні Біб лій і ін шай ду хоў най 
лі та ра ту ры ў кра і не, ва ло дае шы ро кім ка та
ло гам рас паў сюдж ва ных вы дан няў. Та ва
ры ства ўдзель ні чае ў пе ра кла дзе Біб ліі на 
бе ла ру скую мо ву, ак тыў на су пра цоў ні чае 
з цэр к ва мі роз ных кан фе сій, куль тур на
ас вет ніц кі мі, даб ра чын ны мі ар га ні за цы я мі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, срод ка мі ма са вай 
ін фар ма цыі ў спра ве ду хоў най ас ве ты на
сель ні цтва, ажыц цяў ляе вы дан не кніг Свя
то га Пі сан ня на бе ла ру скай і ру скай мо
вах”, — рас па вя да юць ула даль ні кі сай та.

Яш чэ ад ным важ ным і ў той жа час не 
зу сім зра зу ме лым ад роз нен нем ёсць рас
по вед пра бе ла ру ска моў ную Біб лію, якую 
Біб лій нае та ва ры ства вы да ла не каль кі 
га доў та му, пра цу ю чы над ёй цэ лае дзе ся
ці год дзе. Ка лі на па пя рэд нім сай це тэкст 
пра яе быў на бе ла ру скай мо ве, то ця пер 
пабе ла ру ску ў бе ла ру ска моў най вер сіі 

толь кі не вя лі кі анонс на га лоў най ста рон
цы, а ўвесь астат ні тэкст — пару ску. Та
кая ака ліч насць да во лі дзіў ная, зва жа ю чы 
на іс на ван не ру ска моў най вер сіі.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік за хо ча 
больш пад ра бяз на па зна ёміц ца з Біб лій
ным та ва ры ствам, то яму вар та за зір нуць 
у руб ры ку „Пра нас”. Ад мет на, што па 
змес це яна ма ла чым ад роз ні ва ец ца ад 
та го, што бы ло па да дзе на на ра ней шым 
сай це та ва ры ства. Зас на валь ні ка мі ар га
ні за цыі ўсё яш чэ з’яў ля юц ца хрыс ці я не 
роз ных кан фе сій: пра ва слаў най, рым ска
ка та ліц кай, грэ кака та ліц кай, еван гель
скіх хрыс ці янбап ты стаў, хрыс ці ян ве ры 
еван гель скай, ад вен ты стаў сё ма га дня. 
Праў да, гэ тыя зас на валь ні кі не над та 
пак ла па ці лі ся, каб ка ры сталь ні кі, якія ве
да юць, што іс на ваў ра ней шы сайт та ва ры
ства, маг лі б па ба чыць ін фар ма цыю ха ця б 
трох га до вай даў ні ны. На да най ста рон цы 
ў пад руб ры цы „На ша дзей насць” мы мо
жам па гля дзець, што пуб лі ка ва ла ся на 
ін тэр нэтба чы не толь кі з 2015 го да, ды і то 
не за ўсе ме ся цы.

Пра кні гі на бе ла ру скай мо ве, што вы да
ла Біб лій нае та ва ры ства, мож на да ве дац ца 
на ста рон цы „Біб ліі” ў ад па вед най пад руб
ры цы. Праў да, і гэ та зноў жа не вель мі зра
зу ме ла — толь кі пару ску. Да та го ж прад
стаў ле ны толь кі тры та кія кні гі — зга да ная 
вы шэй Біб лія, Но вы За па вет і Еван гел ле ад 
Мар ка і Дзеі апо ста лаў. Ка лі та ва ры ства 
ста віць пе рад са бой на мэ ту дру ка ван не 
рэ лі гій ных кніг пабе ла ру ску, то па да ец ца 
сціп лым та кі вы нік 25га до вай пра цы.

Пра тое, якую да па мо гу аказ вае Біб лій
нае та ва ры ства, рас па вя да ец ца на ста рон
цы „Даб ра чын насць”. Ся род тых, хто яе 
ат рым лі вае — дзе ці, па цяр пе лыя ад Чар но
бы ля, дзе цісі ро ты, но выя цэр к вы, цэн т ры 
са цы яль на га аб с лу гоў ван ня на сель ні цтва.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Гра мад скі дзе яч, пуб лі цыст, ме дык, пе
да гог, дзе яч бе ла ру скай эміг ра цыі Язэп Ма
лец кі на ра дзіў ся 12 сту дзе ня 1906 г. у вёс
цы Яку жы (ця пер у Мі ёр скім ра ё не Ві цеб
скай воб лас ці). У па чат ко вую шко лу ха дзіў 
у 19141917 гг. Шко ла мес ці ла ся ў до ме, які 
збу да ваў род ны дзядзь ка Ма лец ка га. Скон
чыў гім на зію імя Стэ фа на Ба то рыя ў Друі, 
пас ля ме ды цын скі фа куль тэт Ві лен ска га 
ўні вер сі тэ та. Ства рыў гур ток Бе ла ру ска га 
ін сты ту та гас па дар кі і куль ту ры ў вёс цы 
Ка за рон цы. Пе рас ле да ваў ся па лі цы яй за 
рас паў сюд бе ла ру скіх кні жак і га зет. Пра ца
ваў ле ка рам з 1935 г., спе цы я лі за ваў ся на 
аку шэр стве і гі не ка ло гіі ў Вар ша ве.

Са сту дэн ц кіх га доў Язэп Ма лец кі браў 
удзел у бе ла ру скім куль тур ным і на цы я
наль ным ру ху. Яш чэ ў 1927 г. на 25 Са ка ві
ка ра зам з сяб ра мі вы даў адоз ву да на ро
ду нак ла дам 120 асоб ні каў, над ру ка ва ную 
на гім на зіч ным ра та та ры. Быў рэ дак та рам 
і вы даў цом бе ла ру скіх га зет, ка лен да роў, 
сяб рам Ві лен ска га бе ла ру ска га на цы я
наль на га ка мі тэ та. У час Дру гой су свет най 
вай ны ў 1939 г. быў пры цяг ну ты як ле кар 
у поль скае вой ска, по тым вяр нуў ся ў Віль
ню. У 1941 г. зай маў па са ду на мес ні ка 
Бе ла ру ска га на цы я наль на га ка мі тэ та. Ра ту
ю чы ся ад пе рас ле ду лі тоў цаў, з’е хаў у Га
род ню. З во се ні 1942 г. быў ў Ба ра на ві чах. 
Пра ца ваў ле ка рам у ба ра на віц кіх шпі та лях 
ра зам з ін шы мі бе ла ру скі мі дак та ра міпат
ры ё та мі Ана то лем Бя роз кам (Міт ра фа нам 
Рэп каўСмар ш ч ком), Усе ва ла дам Ка ра
лём, На ву мі кам. Кі ра ваў ме ды цын скай 
шко лай у Ба ра на ві чах. Пас ля ў 1944 г. 
стаў на мес ні кам прэ зі дэн та Бе ла ру скай 
Цэн т раль най Ра ды на Вя лей скую ак ру гу. 
У 1944 г., ра ту ю чы ся ад са вец ка га пе рас
ле ду, эміг ра ваў. З’е хаў спяр ша ў Ня меч чы
ну, а по тым у Аў ст ра лію.

У Ня меч чы не Язэп Ма лец кі стаў іні цы я
та рам і га лоў ным ар га ні за та рам Аб’ яд нан
ня бе ла ру скіх ле ка раў на чу жы не, рэ да га
ваў ча со піс „Ме дыч ная дум ка”. Ат ры маў 
сту пень док та ра ме ды цы ны ў 1955 г. 
у аў ст ра лій скім Сід неі. У Аў ст ра ліі быў 
сяб рам пер шай уп ра вы Бе ла ру ска га аб’
яд нань ня ў шта це Но вы Паў д нё вы Уэльс, 
уз на чаль ваў яе ў 19601961 гг. Да па ма гаў 
у вы дан ні ме сяч ні ка „Но вае жыць цё ў Сыд
нэі”. Ін шы бе ла ру скі эміг рант Мі ко ла 
Ан тух у сва іх ус па мі нах згад вае, як яны 
ства ры лі ў Сід неі бе ла ру скі клуб, у якім 
Ма лец кі быў на мес ні кам Ан ту ха. Паз ней 
Ма лец кі ўзна чаль ваў фе дэ раль ную ра ду 
бе ла ру скіх ар га ні за цый Аў ст ра ліі, быў яе 
стар шы нёй у 19791980 гг. З’яў ляў ся прад
стаў ні ком Ра ды БНР у Сід неі. Фі нан са ва 
да па ма гаў як ар га ні за цы ям Аў ст ра ліі, так 
і му зею і біб лі я тэ цы ў Лон да не, Бе ла ру ска
му ін сты ту ту на ву кі і ма ста цтва ў НьюЙор
ку. Фак тыч на быў ка рэс пан дэн там бе ла
ру скіх эміг ра цый ных пе ры ё ды каў, пі саў 
пад псеў да ні мам Я. Лаў ры но віч. Дру ка ваў 
ус па мі ны, ме ды цын скія пуб лі цы стыч ныя 
ар ты ку лы. У 1976 го дзе вы даў кні гу ўспа
мі наў „Пад зна кам Па го ні”. У прад мо ве да 
гэ та га каш тоў на га вы дан ня аў тар на пі саў 
на ступ нае: „Мэ та кніж кі — пе ра даць для 
гі сто рыі праў дзі ва па дзеі на на шай баць
каў ш чы не ў Дру гую Сусь вет ную вай ну, 
па ка заць вя лі кі ўздым на ро ду ў зма гань ні 
за свае пра вы ды яго ную пра цу над ад бу
до вай воль на га жыць ця. Яна ра зам і прыз
нань не ты ся чам су ро дзі чаў, якія ў цяж кую 
па ру зма гань ня з во ра га мі не шка да ва лі 
сва іх сі лаў, зда роўя, ма ё мась ці, свай го 
жыць ця”.

Па мёр Язэп Ма лец кі 6 чэр ве ня 1982 г. 
у Сід неі, па ха ва ны на мо гіл ках Рок вуд.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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11.06 — 17.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Твор чыя ін с пі ра цыі і ці ка выя 
вест кі. 12-14.06. зна ка мі тыя ра шэн ні на конт 
кар’ е ры або ву чо бы. Але 13-17.06. бу дзеш 
пры му ша ны гля нуць праў дзе ў во чы. Гро шай 
хо піць, але лепш ру кі прэч ад бан ка ма та!.. Не 
стаў спраў ру бам. 11-12.06. за хо чац ца, каб 
до ма гу чаў дзі ця чы смех. З 16.06. усё мо жа зда-
рыц ца, на ват пра па но ва вы ез ду за мя жу.
(21.04. — 21.05.) 11-12.06. пры ем ныя нес-
па дзя ван кі, воль ным маг чы мае ка хан не з пер-
ша га паг ля ду. На го ды да неб ла го га за роб ку. 
Бу дзеш ду шой кам па ніі. Ка рыс ныя зме ны на 
пра цы. Пас ля ху дых тыд няў вы кі неш ву жа з кі-
шэ ні, пач нец ца ў ця бе фі нан са вая хо са, ку пі 
са бе штось ці фай нае. Пра водзь як най больш 
ча су на све жым па вет ры.
(22.05. — 22.06.) Пой дзеш з пра грэ сам і не 
зро біш ста рых па мы лак. 13-15.06. мо жаш 
стаць ах вя рай ін т ры гі або пад ма ну. Але Сон ца 
та бе све ціць, да сі са бе ра ды ва ўсіх спра вах. 
Мно ства ін с пі ра цы яй і за дум, і ха ця менш гро-
шай і тра ды цый най пры ваб нас ці, але і так зда-
бу дзеш тое, што схо чаш. Ас ця рож на з но вы мі 
зна ём ства мі і ле ка мі «якія па ма га юць» тва ім зна-
ё мым.
(23.06. — 23.07.) Мно га энер гіі і но вых ідэй. 
Ма еш шанц па пра віць свой рэй тынг у пра фе сіі 
і фі нан сах. 11-12.06. мо жаш з пос пе хам паз ма-
гац ца за чы ёсь сэр ца. У па ры пап раў сваю цяр-
п лі васць і зра зу мен не. У ду шы мо жа за се яц ца 
нес па кой за бліз кіх, але не трап ляй у па ні ку. Не 
зро біш шмат без за ся ро джа нас ці. Най лепш бы-
ло б, каб не ўклю чаць тэ ле ві за ра, ін тэр нэ ту, не 
чы таць га зет, каб не чуць пра страш ныя рэ чы.
(24.07. — 23.08.) Энер гіі ма еш кры ху менш, але 
ма еш пад трым ку Сон ца і не па кі не ця бе спрыт, 
пе ра мо жаш пе раш ко ды. 12-14.06. ма еш шанц 
зра біць якісь доб ры ін та рэс або штось ці ку піць 
па доб рай ца не. Але ж 13-17.06. бу дзеш пры-
му ша ны больш па ста рац ца, каб звяр нуць на ця-
бе ўва гу. З 16.06. (да 20.06.) не бу дзе па кі даць 
ця бе шчас це і доб рыя на го ды.
(24.08. — 23.09.) Ма еш пад трым ку Сон ца для 
тва ёй кар’ е ры, але лёг ка не бу дзе, кан ку рэн-
цыю бу дзе зжы раць зай з д расць. Пе ра ка на еш 
да сва ёй асо бы на ват во ра гаў. Ка лі на па дзе на 
ця бе хан д ра, спат кай ся з ней кай энер гіч най, 
поў най эн ту зі яз му асо бай. Фі нан сы леп шыя, 
чым ты спа дзя ваў ся, на ват ап ла та ра хун каў не 
бу дзе над та ба лю чай. Слу хай ле ка раў, не да каз-
вай, што ты ра зум ней шы ад іх.
(24.09. — 23.10.) Твае спра вы ідуць па ма-
лень ку ўпе рад. Даб’ еш ся ўся го, што хо чаш. 
11-12.06. мо жаш на ла дзіць га ра чыя ад но сі-
ны. Доб ры на строй, ха ця зда рац ца спрэч кі 
з сяб ра мі і рад нёй за дро бя зі. Доб ры час на 
па да рож жы, кур сы, зда ван не эк за ме наў, што 
ўзмоц ніць тваю па зі цыю. Но выя ўме лас ці да-
дуць та бе апя рэ дзіць кан ку рэн цыю. Мо жаш на-
ват сам бу дзеш абу чаць ін шых. Ша лі «на сва ім» 
мо гуць вый г раць кон курс, апя рэ дзіць ін шых. 
Але ста рай ся не вы да ваць гро шай.
(24.10. — 22.11.) Мі лыя су стрэ чы. Ад к ры еш 
у са бе но выя здоль нас ці, зрэ а лі зу еш свае на-
ме ры. Але пры ка ха най асо бе тэм пе руй свой 
ха рак тар. 11-12.06. па я віц ца шанц для са мот-
ных, зна ём ства мо жа здац ца не сур’ ёз ным, але 
мо жа змя ніц ца ў ста біль ную су вязь. Доб ры час 
сес ці на ды е ту, змя ніць стыль жыц ця.
(23.11. — 22.12.) Бу дзеш ці каў ны, кем лі вы, 
ру ха вы. 12-14.06. нат ра піш на тых, хто та бе ах-
вот на па мо жа (увесь ты дзень усе бу дуць та бе 
спры яць); ця пер уда ла афор міш усе не за вер-
ша ныя спра вы ва ўста но вах. 13-15.06. сур’ ёз-
на пры мі ас ця ро гі, якія ат ры ма еш. Ра зум ныя 
ра шэн ні доб ра зап ра цэн ту юць. З 16.06. (да 
20.06.) на пра цы па я вяц ца шан цы на зме ну (мо-
гуць ця бе па вы сіць або даць леп шы за ня так).
(23.12. — 20.01.) Каб зда быць штось ці, прый-
дзец ца па ста рац ца. Але знай дзі час на рэ ге-
не ра цыю це ла і ду ха. 13-17.06. бу дзеш мець 
ах во ту па чаць штось ці но вае. Для на ро джа ных 
у трэ цяй дэ ка дзе гэ та бу дзе но вая пра ца. Ха ця 
13-17.06. прый дзец ца стаць пе рад ней кі мі аб-
ме жа ван ня мі.
(21.01. — 19.02.) На строй ня кеп скі, ах во та 
па да рож ні чаць. Пад трым ка ў ін та рэ сах і ў вы-
ба рах ды ўда чы ў біз не се. Маг чы мая пра ца за 
мя жой, так са ма ан лайн. Усё ж 13-17.06. мо жа 
та бе прый дзец ца вы ве сіць бе лы сцяг. Але за-
ду ма ад 16.06. (да 20.06) мо жа пры нес ці та бе 
фар ту ну.
(20.02. — 21.03.) 11-12.06. мо жа па я віц ца асо-
ба, якая бу дзе ця бе пры ваб лі ваць, не ад кід вай 
гэ та га цу доў на га ча ла ве ка. 12-14.06. уда лыя 
ста ран ні і раз мо вы пра пра цу. 13-17.06. паз-
бя гай кан ф лік таў, асаб лі ва са ста рэй шы мі ад ця-
бе. Ах вот на зой меш ся ця жэй шы мі прак тыч ны-
мі хат ні мі спра ва мі. Асо ба, з якой паз на ё міш ся 
13-15.06., мо жа ака зац ца не сум лен най.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. хі міч ны эле мент нр 7, які лёг ка 
знай с ці ў Грод не, 2. від ры цар ска га або 
спар тыў на га спа бор ні цтва, 3. даш ча тае 
ўзвы шэн не, пад ло га, 4. го рад, ад яко га 
Пры пяць кі ру ец ца на ўсход, у на прам ку 
Ту ра ва і Ма зы ра, 5. спра ве ка нец у... кві
тан цыі, 6. адзін ка сі лы, 7. аба вя зак або 
па зы ча ныя гро шы, 8. эле мен тар ная част
ка пры чо скі, 9. не лю біць пра ца ваць, 10. 
Сяр гей, ра сій скі па этіма жы ніст (1895
1925), 11. ус ход не аф ры кан ская выс па, 
у якой... бар.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз
на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля 

з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца 
ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме

ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя 
ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 21 ну ма ра
Ара, бег, Кі тай, пля ма, Ры ле еў, Со

чы, Ці са.
Ра шэн не: Май ля сы пры бі рае, ле-

та ў гос ці ча кае.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне  

Дэм’янюк з БельскаПадляшскага.

Сол ты сы, рад ныя, на стаў ні кі і ка рэс
пан дэн ты „Ні вы” мо гуць шмат зра біць, 
каб па вя лі чыць коль касць чы та чоў на
ша га род на га што тыд нё ві ка. Мне — як 
рад на му і сол ты су Но ва га Ляў ко ва На
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
— вель мі за ле жыць, каб „Ні ву” чы та лі 
ў Но вым Ляў ко ве, Ста рым Ляў ко ве, Ле
шу ках, Плян це і ў На раў цы ды ў ін шых 
на ва коль ных вё сках. За раз ле там ма гу 
да е хаць на ро ва ры ў шмат лі кія вё скі.

І так, „Ні ву” № 22 ад 28 мая гэ та га 
го да я ку піў у кра ме ў На раў цы і ў га зет
ным кі ё ску ў Гай наў цы і пры вёз Яў ге ніі 
і Юр ку Ра він скім, Мі рас ла ве Бал т ра мюк 
і Га ле не Бар та шук са Ста ро га Ляў ко
ва, Ма рыі і Кан стан ці ну Це лу шэц кім, 
Ірэ не і Яў ге ну Хар ке ві чам, Аляк сан д ры 
і Юр ку Ляш чын скім, Шы ма ну Хар ке ві чу, 
Мі ка лаю Скеп ку, Мі ха лу Бол ба тy, Ра і се 
Ба ка нач, Ва лян ці не Ры га ро віч, Ірэ не 
Іг на цюк, Эве Дзе ніс, Воль зе і Ві та лю 
Скеп кам ды Воль зе Мак сі мюк з Но ва га 
Ляў ко ва, Ма рыі Янель, Ве ры Клі мюк, 
Ма рыі Вась ко і Ва лян ці не Са мой лік 

з Плян ты, Аль ж бе це Кун цэ віч з Ле шу
коў ды Зі не Па цэ віч з На раў кі. Усе яны 
за ці каў ле ны, пра што пі ша бе ла ру скі 
тыд нё вік „Ні ва”. Но вы мі чы та ча мі на
шай бе ла ру скай га зе ты ста лі Га ле на 
Бар та шук са Ста ро га Ляў ко ва, Ма рыя 
Вась ко з Плян ты, Ірэ на Іг на цюк і Мі хал 
Бол бат з Но ва га Ляў ко ва і Аль ж бе та 
Кун цэ віч з Ле шу коў.

Па ста ян на ды да клад на чы та юць 
„Ні ву”, між ін шым, Ка стусь Це лу шэц кі 
і Ва лян ці на Са мой лік. Спа да ры ня Ва
лян ці на ча кае мя не кож ны ты дзень. Яна 
і ра сказ вае мне, што ў апош нім ну ма ры 
„Ні вы” най больш яе за ці ка ві ла. Дзе ліц ца 
сва і мі заў ва га мі. Мае сва іх лю бі мых ніў
скіх пуб лі цы стаў. Шу кае іх проз віш чы на 
ста рон ках ча со пі са.

„Ні ву” № 23 ад 4 чэр ве ня г. г. па ча ла 
чы таць Ал ь ж бе та Каз лоў ская з Но ва га 
Ляў ко ва. За ах во ціў яе па гар таць ста рон
кі род на га ча со пі са аў тар гэ та га до пі су. 
Кан стан цін Це лу шэц кі ў гэ тым ну ма ры 
да клад на пра чы таў першна перш лі та
ра тур ныя тво ры Ірэ ны Лук шы, Ган ны 
Са доў скай і Лю бы Хар ке а іч. Доб рыя 
тво ры. Глы бо ка ў ду шу за паў яму твор 
пад за га лоў кам „Ад на” Лю бы Хар ке віч. 
Спа да ры ня Лю ба за рэ ка мен да ва ла ся бе 
як пра за ік на ста рон ках „Ні вы” ў мі ну лым 
го дзе. Не ве даю, хто лепш ад яе на пі саў 
бы пра мо гіл кі.

2 чэр ве ня на вей шы, двац цаць трэ ці, 
ну мар што тыд нё ві ка „Ні ва” ат ры ма лі ад 
но ва ляў коў ска га сол ты са, між ін шым, 
Лі дзія Каз лоў ская, Ва лян ці на Іг на цюк 
і Ма рыя Кры шань з Но ва га Ляў ко ва 
ды Ва лян ці на Са мой лік з Плян ты. Круг 
ніў скіх чы та чоў у На раў чан скай гмі не па
шы ра ец ца. Я бу ду ра біць усё маг чы мае, 
каб першна перш у На раў чан скай гмі не 
чы та лі род ны ча со піс у са ма менш дзе ся
ці а то і больш вё сках. Бу ду больш пі саць 
пра ту тэй шых жы ха роў і іх спра вы. Ра
ней у На раў чан скай гмі не бы ло ня ма ла 
ніў скіх ка рэс пан дэн таў. За раз за ста ло ся 
толь кі двух.                  vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Но выя чы та чы „Ні вы”
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«Ні ва»: — Сён ня скла-
да на поль скім ту ры стам 
апы нуц ца ў Га род ні? 

Ган на Ша рэн да: — Пас ля пад пі сан ня 
ўка за № 318 тра піць у Бе ла русь не праб
ле ма. Афар м лен не да ку мен таў зай мае 24 
га дзі ны, тобок ад ны сут кі. Лю дзі, якія хо
чуць тра піць у Га род ню, пі шуць на эмэйл 
ту ры стыч най фір мы, дзе да клад на паз
на ча юць коль касць жа да ю чых пры ехаць 
і да ты, з яко га па якое чыс ло хо чуць 
быць у бяз ві за вай зо не. Так са ма трэ ба 
дас лаць скан свай го паш пар та: там дзе 
на пі са на імя і проз віш ча, гра ма дзян ства 
кра і ны, паз на чыць сваю на цы я наль насць, 
пол. Усё астат няе афар м ляе фір ма.

— Які кошт про пу ску?

Афар м лен не поў на га па ке та да ку мен
таў на ад на го ча ла ве ка каш туе 12 еў ра 
ці 50 зло тых. Але ка лі ў бу ду чым гэ та 
па ста ян ны клі ент, зра зу ме ла, сі стэ ма зні
жак іс нуе.

— Вя лі кія гру пы так са-
ма мо гуць раз ліч ваць на 
ней кія ак цыі?

— Аба вяз ко ва, мож на да мо віц ца. 
Бе ла ру скі бок за ці каў ле ны ў ту ры стах, 
а і ту ры сты хо чуць па гля дзець Га род ню 
і яго ва ко лі цы, та му заў сё ды мож на ат ры
маць зніж кі. Асаб лі ва праз на шу фір му 
(смех).

— Асо ба дас ла ла на Ва-
шу пош ту ўсе па трэб ныя 
да ныя і што да лей?

— Са свай го бо ку мы вы сы ла ем на 
эмэйл за каз чы ка да ку мент на пра ва на
вед ван ня бяз ві за вай зо ны (на ім раз мяш
ча ец ца спе цы яль ны убкод), які даз ва ляе 
яму на ве даць го рад Грод на і бяз ві за вую 
зо ну да пя ці су так.

— Ап ра ча про пу ску 
да па ма га е це з па ся лен-
нем?

— Мы мо жам пра па на ваць лю быя 
ва ры ян ты: эка на міч ны, ся рэд ні і да ра
жэй шы. На жаль, у нас вя лі кая раз беж ка 
ў кош тах га тэ ляў. У нас ня ма га тэ ляў, 
якія ад па вя да лі б кош ту і якас ці.

— На Ва шым сай це 
мож на знай с ці ін фар ма-

цыю на конт эк скур сій, 
якія пра во дзі це. З ад на го 
бо ку бяз ві за вая зо на на кі-
дае ней кія аб ме жа ван ні, 
з дру го га ма е це ба га тую 
ту ры стыч ную пра па но ву.

— Ка неш не. У бяз ві за вую зо ну ўва хо
дзіць сам го рад Грод на і пяць сель скіх 
са ве таў Гро дзен ска га ра ё на: Са поц
кін скі, Гож скі, Пад ла бен скі, Кап цёў скі 
і Адэль скі. Ча му вы зна чы лі гэ тыя сель
скія са ве ты? Маг чы ма та му, што там 
су ад не се насць у на цы я наль ным пы тан ні, 
ска жам, той жа Са поц кін скі ра ён у вя лі
кай сту пе ні на се ле ны па ля ка мі.

Каб паз на ё міць большменш з са мой 
Га род няй, па трэб ны сут кі, і гэ та толь кі 
на адзін го рад.

Аў гу стоў скі ка нал — тут ёсць пэў ныя 
пы тан ні з раз мяш чэн нем, хар ча ван нем... 
але там так са ма ці ка ва і ёсць што па гля
дзець. Па да ро зе да ка на ла зна хо дзіц ца 
Гро дзен ская крэ пасць, пра якую на ват 
мяс цо выя жы ха ры ма ла што ве да юць.

У нас ёсць вель мі шмат і тэ ма тыч
ных, і кра яз наў чых, і лі та ра ту раз наў чых 
эк скур сій. Ка лі лю дзей ці ка віць жыц цё 
і твор часць Элі зы Ажэш кі, мож на з гэ тым 
па зна ёміц ца і ў Га род ні. На жаль, Міль каў
ш чы на па куль не ўва хо дзіць у бяз ві за вую 
зо ну. Ба га ты рэ ві чы, Мі не ві чы так са ма не 
ўва хо дзяць, але за раз гэ тае пы тан не раз г
ля да ец ца. Я ду маю, што ў хут кім ча се яно 
бу дзе вы ра ша на і ў лю дзей бу дзе маг чы
масць без ві зы ту ды тра піць.

— За тое пра па ну е це 
эк скур сію па Га род ні яе 
ча ста га на вед валь ні ка 
— Стэ фа на Ба то рыя.

У	бе	ла	ру	скую	Га	род	ню	
на	пяць	дзён!

Ган на ША РЭН ДА – вы пуск ні ца Бе ла ру-
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту-
ры і ма ста цтваў, ма гістр пе да га гіч ных 
на вук. На ра дзі ла ся на Па лес сі (бы лое 
Ту ра ва-Пін скае кня ства). Ту ры стыч ная 
фір ма „Мер ца на” ўзнік ла ў 2010 го дзе. 
І на той мо мант бы ла гэ та адзі ная фір ма 
ў Га род ні, якая зай ма ла ся толь кі ўнут ра-
ным ту рыз мам. „Бе ла русь. Еў ро па, якую 
Вы не ба чы лі” — та кі сло ган мае фір ма 
і ста ра ец ца сва ёй дзей нас цю яму ад па вя-
даць. Суп ра цоў ні кі фір мы рас п ра ца ва лі 
і пра во дзяць эт ніч ныя эк скур сіі. Цыкл 
„Бе ла ру ская Га род ня” зна ё міць з гі сто-
ры яй на цы я наль на-выз ва лен ча га ру ху 
ў ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзяў. Іс на ван-
не бе ла ру скай на цы я наль нас ці не пас-
рэд ным чы нам звя за на з па дзе я мі, якія 
ад бы ва лі ся ў ХІХ ст. Ка стусь Ка лі ноў скі, 
Ва ле ры Вруб леў скі, Бра ніс лаў Та раш ке-
віч, Ры гор Шыр ма — ня поў ны спіс тых 
лю дзей, якія зра бі лі вя лі кі ўнё сак у ста-
наў лен не бе ла ру скай на цыі. Іх дзей насць 
бы ла звя за на з Га род няй. Ёсць так са ма 
цык лы эк скур сій „Габ рэй ская Га род ня”, 
„Поль ская Га род ня”, „Гу бер н ская ра сей-
ская Га род ня” і „Лі тоў ская Га род ня”. 

— Так (смех). Стэ фан Ба то рый моц
на лю біў Га род ню і па сут нас ці зра біў 
яе дру гой ста лі цай Рэ чы Пас па лі тай. 
Па коль кі шлюб быў па лі тыч ны, то ёсць 
мер ка ван не, што сэр ца ка ра ля і вя лі ка га 
кня зя на ле жа ла про стай дач цэ лес ні ка, 
якая жы ла ў го ра дзе. У сва ім за вяш чан ні 
Стэ фан Ба то рый пра сіў, каб яго па ха ва
лі ў Га род ні, але яго во ля бы ла па ру ша
на. І па коль кі ана та міч нае ўскрыц цё це ла 
ка ра ля і вя лі ка га кня зя бы ло ў Га род ні, 
ёсць га рад ская ле ген да, што пры від Ба
то рыя мож на су стрэць на бы лым Рын ку, 
су час най Са вец кай плош чы.

— Ан д рэй Ваш ке віч, гі-
сто рык, а так са ма і бе ла-
ру ска моў ны эк скур са вод, 
заз на чыў, што яму не да-
вя ло ся яш чэ пра во дзіць 
бе ла ру ска моў най эк скур-
сіі ту ры стам з Поль ш чы. 
У Ця бе па доб ны во пыт?

— Так, та кі сам. На жаль, на бе ла ру
скай мо ве ту ры сты з поль ска га бо ку 
эк скур сіі не за каз ва юць. Так, гэ та здзіў
ляе. Ну, ёсць яш чэ та кое пы тан не, што 
ка лі толь кі ад к ры ла ся бяз ві за вая зо на, 
мно гія па е ха лі гля дзець не Грод на, а да 
сва іх сва я коў, бо гэ та бы ла праб ле ма, 
ка лі пат рэб на бы ло ад кры ваць ві зу. На о
гул, ка лі пры яз джа юць лі тоў цы — іх ці ка
віць лі тоў ская Га род ня і па куп кі, па ля каў 
— поль ская, і ўзні кае пы тан не, а дзе ж 
бе ла ру ская Га род ня?

— Усё-та кі заў ва жа ец-
ца больш на вед валь ні-
каў. Па вод ле да ных на 

пра ця гу пер шых двух ме-
ся цаў Бе ла русь на ве да ла 
2 ты ся чы ту ры стаў.

— Ту ры стаў у го ра дзе ста ла са праў
ды больш. Так, ці каў насць рас це: асаб лі
ва з бо ку лі тоў цаў. Боль шасць па ля каў, 
якія едуць на Бе ла русь, вы бі ра юць 
мар ш рут на ты дзень і яны едуць па ві зе. 
Яны хо чуць на ве даць мяс ці ны Ада ма 
Міц ке ві ча, яны хо чуць тра піць у Пінск, 
па гля дзець больш Брэст чы ны, на ве даць 
Лі ду, та му яны едуць па ві зе. Бе ла русь 
за ці каў ле ная, каб гро шы за ста ва лі ся 
ў на шай кра і не. Сек тар ту рыз му заў сё
ды з’яў ляў ся пры быт ко вым. Ду маю, што 
прад стаў ні кі афі цый най ула ды ў хут кім 
ча се зро бяць, каб гро дзен скі аэ ра порт 
і чы гу нач ны вак зал увай ш лі ў бяз ві за вую 
зо ну.

— Гу бер на тар Гро дзен-
скай воб лас ці Ула дзі мір 
Краў цоў ска заў, што хо-
чуць па шы рыць бяз ві за-
вую зо ну і ства рыць но вы 
па меж ны пе ра ход Са фі е-
ва — Ліп ш ча ны.

— Ну ка лі ска за лі, то так і зро бяць 
(cмех).

— Ту ры сты мо гуць па-
лю біць Га род ню так як 
Ты, па ля шуч ка?

— Мо гуць. У кож на га ча ла ве ка свая 
Га род ня.

vГу та ры ла Ур шу ля ШУБ З ДА


