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Фастыè3

Родам з Агароднічкаўè8

— Размаўляем у гарачым перыядзе 
для тэатра «Чрэво» — якраз пачаўся ар
ганізаваны Табою Тэатральны фесты
валь «Одэ». Гэта ўжо чацвёрты выпуск. 
Якую галоўную задачу ставіш перад 
сабою?

— Па першае, каб мова і культура 
былі жывымі. Каб гэта дасягнуць, мусяць 
быць важныя тэмы, цікавыя спектаклі, 
з чым людзі могуць ідэнтыфікавацца, 
у чым змогуць прыкмеціць сваё. У гэтым 
годзе мы падрыхтавалі многа спектакляў 
для дзяцей. Па-мойму гэта вельмі важ-
нае, што наймалодшыя мелі магчымасць 
пачуць беларускую мову са сцэны. Гэ-
та адукацыйнае мерапрыемства, хаця 
адукацыя ў тэатры, дыдактыка адразу 
асацыююцца з нечым пафасным, неці-
кавым... Не, мне ідзе пра гэта, што на 
Падляшшы не часта маем магчымасць 
глядзець спектаклі на беларускай мове. 
Наш фестываль гэта такое свята, на 
якім і дзеці, і моладзь могуць пайсці ў бе-
ларускі тэатр. Я стараюся праз спектак-
лі паказаць беларускіх аўтараў. Вельмі 
чакаю спектакля «Пайсці і не вярнуцца» 
на аснове аднайменнай аповесці Васіля 
Быкава. Я не мела магчымасці вывучаць 
беларускую мову ў школе, але ведаю, 
што фрагменты гэтай кнігі занесены 
ў спіс літаратуры для чытання ў ліцэі. І ве-
даю, што ўсе вучні Бельскага і Гайнаў-
скага беларускіх ліцэяў пойдуць на той 
спектакль. Вядома, людзі наогул нямнога 
чытаюць, а калі гаварыць пра кніжкі на 
беларускай мове... ну, гэта праблема. 
Нармальна чытаеш па-польску на лаціні-
цы, а каб нешта прачытаць па-беларуску 
гэта патрабуе больш працы.

— Усётакі Ты паставіла перад са
бою такі выклік і пастаралася, каб поль
скамоўную кніжачку для дзяцей («Ваў
чокмаўчок» Багдана Дудко) пераклас
ці і паказаць, нават не на беларускай 
мове, а на падляшскім дыялекце.

— Думаю аб гэтым крыху па-іншаму. 
Спектакль «Пайсці і не вярнуцца» на бе-
ларускай мове ўпісваецца ў школьную 
праграму. «Ваўчок-маўчок» на падляш-
скім дыялекце гэта зусім іншае. У ім 
гэтага адукацыйнага характару няма. 
Я проста раблю такія спектаклі, якія мне 
падабаюцца. Калі раблю спектаклі на 
фестываль, думаю аб гэтым, што можа 
зацікавіць дзетак, моладзь, таму што мы, 
каб пачуць беларускую мову са сцэны, 
мусім ехаць у Беларусь. Яшчэ іншай 
справай з’яўляюцца непрафесійныя 
маладзёжныя тэатры, з якімі супрацоў-
нічаю. Выбіраю тэмы, якія цікавыя не 
толькі мне як акцёрцы, артыстцы, якая 
шукае ўласнай дарогі, але якія могуць за-
цікавіць маладых людзей.

— Менавіта, Ты сама хочаш разві
вацца, як акцёрка, але да гэтага Ты 
таксама рэжысёрка, сцэнарыстка, ар
ганізатарка фестывалю... Ці не баішся 
разгубленасці? Гэта не разбівае крыху 
такую творчую асобу?

— Я лічу, што наадварот. Калі я пра-
цую з моладдзю як рэжысёр, пішу сцэна-
рый, раблю адаптацыю, таксама клапа-
чуся пра сцэнічнае афармленне. Я лічу, 
што гэта вельмі развівае і вучыць мяне 
пакорнасці для тэатра і пакоры ў пады-
ходзе да другога чалавека. Апрача таго 

дае мне магчымасць гаварыць пра тэмы, 
якія мяне цікавяць, але я сама не рэаліза-
вала б гэтага на сцэне. З групай, я магу 
гэта зрабіць. Так, як зрабілі «Рамэа і Джу-
льету». Тут трэба было падумаць як гэта 
зрабіць, каб спектакль не быў надта цяж-
кім для моладзі, але і не лёгкім. Каб там 
быў Шэкспір, але і дух Падляшша. Гэта 
быў вельмі цікавы выклік. Цешуся, што 
такія выклікі стаяць перада мною.

— А калі б паглядзець на Тваю працу 
з моладдзю з рабочага боку. Як выгля
дае праца над беларускім тэкстам, які 
моладзь мусіць вывучыць? Вядома, 
супрацоўнічаеш з вучнямі беларускіх 
ліцэяў, усётакі ў час падрыхтоўкі да 
спектакля напэўна моўным пытанням 
прысвячаеш многа ўвагі.

— Складанасцей вялікіх няма. Прабле-
май з’яўляецца справа націскаў. Мы ўжо вы-
хаваліся ў польскай культуры. Іхнія бацькі 
часам нешта загавораць па-беларуску, па-
свойму, але ўжо да дзетак звяртаюцца на 
польскай мове і яна з’яўляецца ім першай. 
Таму націскі ставяць яны так, як у польскай 
мове. Відаць, што моладзь мае кантакт з бе-
ларускай мовай, з гаворкамі, адчуваецца 
такая моўная свабода. На маю думку ёсць 
добра. Яны адчуваюць, што гэта іх, ідэнты-
фікуюцца з беларускай культурай.

— Здаецца, што Ты сама найлепш ся
бе адчуваеш у спектаклях, якія выкары
стоўваюць гаворкі Падляшша. Усётакі 
залежыць Табе, што відаць па прагра
ме фестывалю, на гэтым, каб літаратур
ная мова таксама гучала са сцэны?

— Мы на кожны фестываль запраша-
ем новую групу. Шукаем новых людзей, 
а Тэатр беларускай драматургіі з Мінска 
быў на фестывалі «Пролаг» у Бельску-
Падляшскім. Удалося наладзіць кантак-
ты і запрасіць іх да нас. Тры выпускі фе-
стывалю былі з тэатрамі з Беларусі. На 
першым фестывалі мы выступілі як тэатр 
«Чрэво». Ігралі таксама польскія групы.

— Запрашаеце на фестываль тэ
атры з Беларусі. Ці канфрантацыя 
з іншай публікай, у іншых культурных 
абставінах развівае? І ці ў Цябе ёсць 
такая патрэба, каб паказваць свае 
спектаклі на Беларусі, Украіне ці дзе
небудзь?

— Напэўна гэта пытанне часу, таго 
ці маеш кантакты, або іх яшчэ не маеш. 
Я на этапе пошуку кантактаў. Шукаю так-
сама цікавых артыстаў, з якімі можа буду 
супрацоўнічаць. Я была на фестывалі 
ў Берасці. Мы наладзілі супрацоўніцтва. 
Думаю сабе, што ўсё наперадзе.

— А ці ёсць у Цябе такія планы, каб 
тэатр «Чрэво» меў сваю пастаянную 
сцэну і акцёраў?

— Каб такі тэатр існаваў, на гэта па-
трэбныя грошы, пастаяннае фінансаван-
не. Тут не было б столькі гледачоў, каб 
мы ўвесь час ігралі. Такі тэатр мог бы 
існаваць толькі на такіх прынцыпах, як 
установа культуры, якая была б фінанса-
ваная. Томэк і Юлька скончылі акцёрскія 
школы, яны ўжо не студэнты і я таксама 
не. Мы хочам зарабляць грошы. Пакуль 
што няма такой магчымасці. Думаю, што 
працуем на гэта, каб такую сцэнку пры 
нейкім асяродку культуры ці ўстанове 
стварыць.

— Тэатральны фестываль «Одэ» 
яшчэ не завяршыўся, аднак ці быў ужо 
нейкі спектакль, падзея, якой Ты асаблі
ва чакала, або якой чакаеш? 

— Заўсёды прэм’ера гэта новы этап, 
вельмі важны. Думаю сабе, што для нас, 
беларусаў Падляшша, наогул важнае тое, 
што фестываль адбываецца. Таму важныя 
таксама непрафесійныя спектаклі, таму 
што яны паказваюць, што ёсць маладыя 
людзі, якія хочуць па-беларуску займацца 
тэатрам. І гэта цешыць. Таксама як тое, 
што мы падрыхтавалі новую прэм’еру спек-
такля «Ваўчок-маўчок». Гэта доказ на тое, 
што не толькі арганізуем і запрашаем тэ-
атры з-за мяжы, але і самі ствараем. Нам, 
беларусам Падляшша, важнае, што ў нас 
культура жывая. Яна не толькі корміцца 
тым, што нехта можа прыехаць з Беларусі 
і нешта паказаць, але таксама мы самі мо-
жам нешта прапанаваць гледачам.

— Разумею, што менавіта гэта не па
мяняецца і заўсёды на фестывалі дамі
нуючым будзе падляшскі характар.

— Хутчэй, гэта галоўная інспірацыя. 
Дзеля гэтага мы робім фестываль, каб 
было відаць, што наша культура жыве. 
Мы нічога не прывезлі, мы самі зрабілі! 
Таму фестываль называецца «Одэ». Як-
раз таму.

— Дзякую за размову.

vТэкст і фота Улі ШУБЗДЫ

Мы нічога не 
прывезлі, мы 
самі зрабілі!

Заснавальніца 
тэатра «Чрэво»  
і галоўны арганізатар 
фестывалю «Одэ» 
Іаанна 
Стэльмашук-Троц
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Сваімі вачыма

Свінні і елі

Мы грыбнікі 
– не бульбашы!

Ну дык
за якім?!

Ужо за ра каў ся сам для ся бе, што пра 
гры бы больш пі саць не бу ду. Але, ку ды 
ты дзе неш ся, ка лі пра іх га во раць усе, 
дзе не прык лас ці ву ха. На мі ну лым тыд ні 
прый ш ло ся мне сха дзіць у ад ну з ме ды-
цын скіх уста ноў. Ужо на вы ха дзе з до ма 
трох су се дзяў па спе ла па ста віць мне 
пы тан не: ка лі быў я ў гры бах і коль кі ба ра-
ві коў пры ва лок да ха ты? Са мі пры на го дзе 
пах ва лі лі ся зда быт ка мі се зо на — больш 
за ты ся чу штук. На мой ад каз, він ша ван ні 
і пы тан не, а дзе ж ім так паш час ці ла, кру-
ці лі згод на: «а, там дзесь ці пад Га рад ком 
ці Крын ка мі». Тут у іх верх бра ла сап раў д-
ная на ту ра грыб ні коў. Грыб нік ні ко му дру-
го му не ска жа пра свае са мыя скры тыя, 
грыб ныя мес цы. Усе раз мо вы і ўка зан ні 
на гэ ты конт вя дуц ца на вель мі дып ла ма-
тыч най, агуль най но це, якая не наб лі жае 
да ўдак лад нен ня дэ та лё вых мес цаў грыб-
ной пра сто ры. Усе ві ды гры боў ма юць 
свае лю бі мыя мес цы ро сту. А ў су вя зі з гэ-

тым, ка лі грыб нік-па ляў ні чы га да мі выз на-
чыц ца з та кі мі ча ра дзей ны мі мес ца мі, то 
на ват пры най больш за суш лі вым і неў ра-
джай ным ле це ў яго ным ко шы ку заў сё ды 
бу дзе іх столь кі, каб са мо му ха пі ла на ка-
ляд ныя стра вы, а на ват аб да ра ваць бяз г-
рыб ных у гэ ты мо мант ся мей ні каў. Па ва га 
і аў та ры тэт для та ко га май ст ра грыб ной 
спра вы ўзра стае не толь кі ў вуз кім кру зе 
ся мей ні каў, але і ра зы хо дзіц ца па бліз кім 
і да лей шым на ва кол лі. Яс на, што ў ін шых 
заў зя тых грыб ні коў та кія пос пе хі кан ку-
рэн цыі вык лі ка юць па вы ша ны ціск і скры-
га тан не зу ба мі.

Вер нем ся яш чэ да зга да на га мною 
мі ну ла га тыд ня. Пяць га дзін ча кан ня ў чар-
зе да ле ка ра заў сё ды з’яў ля ец ца на го дай 
для выс лу хоў ван ня не ве ра год ных гі сто-
рый хва роб, ад якіх мож на яш чэ ця жэй 
зах ва рэць, або зай мець трох дзён ную 
дэп рэ сію са стап ра цэн т най упэў не нас цю. 
Але на шчас це ап ра ча хва роб раз мо вы 
вя лі ся і пра... гры бы. Пра буль бу ніх то і не 

за ік нуў ся. На тва рах стом ле ных ча кан нем 
лю дзей грыб ныя спра вы вык лі ка лі ўспа мі-
ны ма ла дос ці і мі ну ла га ме ся ца. Ус меш ка, 
жарт і менш нер ваў — са мыя ві доч ныя 
і ад чу валь ныя прыз на кі той ат мас фе ры. 
Ад ра зу мне па ду ма ла ся пра гры ба тэ ра-
пію як пра адзін з важ ней шых эле мен таў 
ля чэн ня мяс цо вых лю дзей і рас паз на валь-
ных, якас ных сім ва лаў пра мо цыі Пад ляш-
ша. Усе са на то рыі, псі хо ла гі ці псі хі ят ры 
ў рам ках сва іх тэ ра пеў тыч ных пра цэ дур 
па він ны ўвес ці аба вяз ко выя, што дзён ныя 
га дзі ны грыб ных пра гу лак. Та ды ў за-
леж нас ці ад ура джаю гры боў і праг рэ сіі 
рэ а бі лі та цый най спра вы трэ ба бы ло б 
да зі ра ваць іх па боль ш ван не ці па мен ш-
ван не. Бо мы тут усе «ге не тыч на хво рыя» 
на грыб ную лі ха ман ку. А няў ліч ван не яе 
ў ка тэ го ры ях эма цы я наль на-фі зіч на га 
скла ду зда роўя мяс цо вых аба ры ге наў 
з’яў ля ец ца аг ра мад най па мыл кай пры 
стаў лен ні ўся ля кіх ды яг на заў хва ро бы. 
Ду маю, што ад па вед на раз рэк ла ма ва ная 

пад ляш ская гры ба тэ ра пія пры цяг ну ла б 
да нас ты ся чы на вед валь ні каў з Поль ш чы 
і ўся го све ту. Да гэ та га грыб ныя стра вы, 
а для тых, хто яш чэ мо жа, пад жа ра ныя ці 
ма ры на ва ныя грыб чы кі па даць і сто грам 
жыт нё вай са ма гон кі. Эфект грыб ной тэ-
ра піі быў бы на пэў на за да валь ня ю чы як 
з ме ды цын ска га, так і з аса бі ста га выз на-
чэн ня са міх ка ры сталь ні каў.

Ка лі гля нуць на бе ла ру саў з дру го га 
бо ку мя жы, то аж над та ві да воч на, што ад 
грыб ной лі ха ман кі яны даў но ста лі за лож-
ні ка мі грыб ной спра вы. Глянь ма на тое, 
чым для жы ха роў Бе ла ру сі з’яў ля юц ца 
сён ня гры бы. Ап ра ча ге не тыч на га па ля-
ван ня на іх — гэ та хар ча ван не, гро шы 
і псі хіч ны ад па чы нак, а так са ма пра яў лен-
не гра мад скай роў нас ці і яе ак тыў нас ці. 
Уя вім са бе, што ў сён няш ні час фаль-
шы вых на він па ўсёй кра і не ма лан ка ва 
грым ну ла чут ка, што ўла ды за ба ра ня юць 
бяс п лат ны ўступ у лес за гры ба мі і яга да-
мі — то «грыб ная рэ ва лю цыя» ў Бе ла ру сі 
маг ла б быць во кам г нен ным фак там. Не 
аран жа вая, джын са вая, руж ці ней кая 
яш чэ пры ду ма ная ін тэ лек ту а ла мі ці па лі то-
ла га мі, толь кі грыб ная — свая, на род ная. 
На ват ду маю, што за ба ро на са дзіць і збі-
раць буль бу не вык лі ка ла б ужо пра тэст-
ных наст ро яў. У кан цы мож на яе за вез ці 
з Ук ра і ны і Поль ш чы. Тан ней шая. Ты ся чы 
га рад скіх вя скоў цаў на ват уз дых ну лі б 
з па лёг кай на та кі за гад. Бо ўжо мы не 
буль ба шы — а ўсе бе ла ру скія грыб ні кі!

vЯў ген ВА ПА

У бе ла ру скім го ра дзе Ба ры саў ад бы ла-
ся вя лі кая спар то вая па дзея. Бе ла ру скі 
фут боль ны клуб БА ТЭ зы шоў ся па ме рац ца 
сі ла мі з ад ным з флаг ма наў сус вет на га 
фут бо лу бры тан скім „Ар се на лам”. А гэ та 
вя лі кая па дзея не толь кі для Ба ры са ва, але 
і для ўсёй Бе ла ру сі. Хто ці ка віў ся фут бо лам 
з ча соў СССР па мя та юць, што не ка лі на шы 
люд цы толь кі ма ры лі пра та кое. Ну а за раз 
гэ та рэ аль насць. І ста ла гэ та рэ аль нас цю 
та му, што Рэс пуб лі ка Бе ла русь у свой час 
пе ра ста ла быць пра він цы яй Са вец ка га 
Са ю за, а аб вяс ціў шы не за леж насць ста ла 
сва бод най кра і най, га на ро ва пад няў шы 
на пла не це Зям ля бел-чыр во на-бе лы сцяг 
і герб „Па го ня”.

Без гэ тай лё са вай па дзеі не толь кі 
„Ар се нал”, але мо жа на ват і бры тан скі 
прэм’ ер наў рад ці што ве да лі б пра слаў-
ны го рад Ба ры саў. А мо жа на ват і пра рэс-
пуб лі ку, у якой той го рад зна хо дзіц ца, бо 
ме на ві та пас ля аб вяш чэн ня не за леж нас ці 
да нас па е ха лі за меж ныя ам ба са да ры, 
ар ты сты, спар тоў цы, біз не соў цы, ту ры сты 
і ін шыя па трэб ныя і не пат рэб ныя на вед-
валь ні кі. І ўсё гэ та па сён няш ні дзень аса-
цы ю ец ца з бел-чыр во на-бе лым сця гам. 
Пас ля дзяр жаў ную сім во лі ку па мя ня лі і да 
нас ста лі пры яз джаць яш чэ і ра сій скія сал-
да ты. Але гэ та ўжо асоб ная тэ ма.

Вер нем ся да спор ту. Ду маю што спра-
вяд лі ва бы ло б з го на рам уша на ваць бел-
чыр во на-бе лы сцяг на та кой спар то вай 
су стрэ чы як у Ба ры са ве ха ця б та му, што 
ён у ма ла дой бе ла ру скай кра і не стаў ап роч 
ін ша га яш чэ і сім ва лам за ра джэн ня сус-
вет ных кан так таў, у тым лі ку і спар то вых. 
Ама та ры фут бо лу то пры но сяць яго на ста-
ды ё ны. Пры но сі лі на ват та ды, ка лі іх з эн ту-
зі яз мам таў к лі за гэ та раз’ ю ша ныя ахоў ні кі 
па рад ку. І што ха рак тэр на, што не толь кі 
заў зя та ры БА ТЭ, але і бе ла ру скія фа на ты 
„Ар се на лу” ві та юць яго. Вось толь кі ві дэ а-
ка ме ры, якія вя дуць тран с ля цыю з фут боль-
ных спа бор ні цтваў са рам лі ва ста ра юц ца 
аб мі нуць гэ тыя ста ра жыт ныя бе ла ру скія 
сім ва лы сва ёй ува гай.

Гэ тую абу раль ную ва ўсіх сэн сах нес-
п ра вяд лі васць вы ра шыў вы пра віць Аляк-
сандр Вен гер скі. Па даб раў шы мо мант 

ка лі ў гуль ні бы ла паў за ён вы ска чыў на 
ста ды ён у ка шу лі з „Па го няй” і, уз няў шы 
над га ла вой бел-чыр во на-бе лы сцяг, пад 
ап ла дыс мен ты гле да чоў па нёс ся па Ба ры-
саў-арэ не, па куль яго не скру ці лі ахоў ні кі. 
Пас ля яго зноў жа пад ап ла дыс мен ты ста-
ды ё на па ва лак лі ў суд, дзе ён і рас па вёў, 
што яму яш чэ і па ныр ках да ста ла ся. На ват 
хут кую вык лі ка лі.

У су дзе з ім так са ма не асаб лі ва цы-
ры мо ні лі ся і ўва лі лі дзе сяць су так за ху лі-
ган ства. А ў мод ных на сён няш ні дзень 
са цы яль ных сет ках па ча ло ся аб мер ка ван-
не гэ та га ўчын ку. І там ад ны за хап ля юц ца 
Вен гер скім, дру гія шу ка юць яму ўся ля кія 
ап раў дан ні, а не ка то рыя лі чаць, што для 
та кіх дзе ян няў гэ та бы ло не мес ца і не час.

І я ве даю, што ста ды ё ны зроб ле ныя для 
та го, каб там пад час мат чу за ад ным мя чы-
кам бе га лі двац цаць два ча ла ве кі. І ні адзін 
бо лей. Але ўсё гэ та бы ло б пра віль на, каб 
не ад но „але”. І гэ тае „але” вы ні кае з ад на-
го про ста га пы тан ня: — А ці ёсць у Бе ла ру-
сі мес ца, дзе мож на пуб ліч на пра па ган да-
ваць свае ста ра даў нія сім ва лы?

Ды і ху лі ган ства са сця га мі ў бе ла ру скай 
гі сто рыі з’я ва не но вая. Вось, пры кла дам, гі-
сто рыя сус вет на га маш та бу, ка лі ў Рыа-дэ-
Жа ней ра, пад тэ лет ран с ля цыю на ўсю пла-
не ту, на цы ры мо ніі ад к рыц ця Па ра а лім пі я-
ды-2016 бе ла ру скі спар тыў ны фун к цы я нер 
Ан д рэй Фо мач кін уз няў ра сій скі сцяг і нёс 
яго, па куль бра зіль цы не за бра лі. Ра сей цаў 
та ды да гуль няў не да пус ці лі за скан дал 
з до пін гам. Быў Фо мач кін за до пінг ці за Ра-
сію? — ўжо не важ на. Важ на, што за гэ тае 
ху лі ган ства яго ў суд не па цяг ну лі і на ват 
у кос ці не да лі. А да лі чар го вую па са ду.

Та му ка лі нех та лі чыць, што Аляк сан д ра 
Вен гер ска га па ка ра лі за ху лі ган ства, мо-
жа па ці ка віц ца ўчын кам Фо мач кі на. І зра зу-
мець, што га лоў ная роз ні ца па між гэ ты мі 
дву ма ху лі ган ства мі ў тым, што Аляк сандр 
Вен гер скі нёс над га ла вой ме на ві та бел-
чыр во на-бе лы сцяг.

І яш чэ доб ра бы ло б, каб уця мі лі ўсе, 
асаб лі ва тыя, хто пры мае ра шэн ні ка го 
ка раць, а ка го ўзна га родж ваць. За ху лі ган-
ства з ней кі мі ін шы мі сця га мі па са ды да-
юць, а ніх то не хо ча іх паў та раць. За та кія ж 
дзе ян ні з бел-чыр во на-бе лым — ка ра юць. 
А лю дзі ўсё ад но свя до ма ідуць на тое.

Ну дык за якім сця гам бу ду чы ня?!
vВік тар СА ЗО НАЎ

Свін ня для ча ла ве ка толь кі хар чо вы 
пра дукт, ні чым не ад роз ні ва ец ца ад но вай 
мэб лі куп ле най у «Ikeі» або бан кі та мат на га 
пю рэ ў су пер мар ке це. Толь кі што свін ня 
жы вая. Вя до ма, што ад чу вае. Але што, 
чорт вазь мі! Ці ка ва, ці ду мае? На пры клад, 
пра тое, ча му яна пра во дзіць вя лі кую част-
ку жыц ця ў ту рэм най фер ме? Або ча му, 
пас ля смер ці, па-хам ску яе па ку юць у кан-
сер ва вую трун ку і му сіць — якая гор кая 
іро нія! — на па лі цы рас па дац ца ў тэр мі не 
пры дат нас ці для ча ла ве ка? Ня гле дзя чы на 
гэ та, па га лоўе сві ней на зям ным ша ры па-
вя ліч ва ец ца, ча му спры яе лю бя чы вы со кі 
бя лок ча ла век. Гла баль нае па га лоўе сві ней 
мож на аца ніць на во ка на адзін-паў та ра 
мі льяр да асо бін па жы ра ных пас ля доў на 
асо бі на мі ін ша га ві ду, якія ўжо на ліч ва юць 
амаль 8 млрд. Тэ зіс, які ка жа, што чым 
больш лю дзей, тым больш сві ней, зда ец ца 
ві да воч ным. Але ка лі пе ра вяр нуць яго так, 
што чым больш сві ней, тым больш лю дзей, 
праб ле ма гра да цыі ві даў як та кой па каз-
ва ец ца ў но вым свят ле. Свін ня ста ла для 
ча ла ве ка тым, чым Пуш ча для ка ра е да-ты-
пог ра фа. Куль ты ва ва ныя на са мой спра ве 
сас но выя і яло выя ля сы для ка ра е да гэ та 
як для ка роў са ка ві тая па ша. Буй ныя сві-
на ком п лек сы гэ та па шы для лю дзей. Але 
ніх то не ка жа пра тое, што да від най гра да-
цыі ка ра е да, як да сві ней, спры чы ніў ся ча-
ла век. Гэ та ча ла век на пра ця гу па мен шай 
ме ры двух ста год дзяў вы рош ч вае мо на куль-
ту ру ле су — на са мой спра ве толь кі ў Поль-
ш чы. І, на пэў на, у так зва най Бе ла веж скай 
пуш чы. Тае пуш чы ў пуш чы — коль кі зубр 
нап ла каў. А і тую бі я ла гіч на раз на стай ную 
рэш т ку на ту раль на га ле су вы ся кае ча ла-
век усі мі ча ла ве чы мі сі ла мі. Пат ра нуе та му 
Мі ні стэр ства ахо вы ася род дзя, ці як там 
на зы ва юць ця пер яго, якім кі руе яло ва-хва-
ё вы вы ра джэ нец, Шыш ка, аб чым трэ ба 
ўспа мі наць пры кож ным зруч ным вы пад ку. 
А так са ма пра той факт, што ча ла ве чая гра-
да цыя пе ра вы сі ла кры тыч ную ма су. Маг чы-
ма, ча ла ве чы род даў но стаў, і гэ та па ўлас-
ным жа дан ні, мо на куль ту рай? Чы ёй толь кі? 
У рэш це рэшт, гэ та най менш важ на. Та му 
што на ват ка лі яш чэ ёю не ёсць, то хут ка 
бу дзе, да вёў шы да гі бе лі боль шасць рас лін 
і жы вёл. Зной дзец ца і на яго якісь ці ка ра ед.

Я іду за го ла сам тых ву чо ных, якія сцвяр-
джа юць, што Пры ро да з ка ра е дам спра ві ла-
ся б са ма. Я так са ма тры маю зак лад, што 
доб ра спра віц ца і з ча ла ве кам. Мае для гэ-
та га ад па вед ныя ін ст ру мен ты: эпі дэ міі, сты-
хій ныя бед ствы і, на рэш це, над звы чай су-
час ную зброю — за ка да ва ную ў струк ту ры 
га лаў но га моз гу ча ла ве ка ўнут ры ві да вую 

аг рэ сію, якая вы яў ля ец ца вой на мі. Ка лі да 
ча ла ве чай аг рэ сіі да даць твор чы ін тэ лект, 
які хут чэй мож на па лі чыць за эва лю цый ны 
дэ фект, чым уз вы шэн не над ін шыя зям ныя 
ві ды, Пры ро да мае ўсе маг чы мас ці для 
эфек тыў на га зні жэн ня ча ла ве чай гра да цыі. 
І не паз беж на яе аб мя жуе. Хо піць для гэ та га 
чар го вая су свет ная вай на.

У свят ле апош ніх на ву ко вых ад к рыц цяў, 
а вар та тут ад зна чыць, што да гэ та га ча су 
ўсё яш чэ ня поў ных, вой ны не з’яў ля юц ца 
вы на ход ствам ча ла ве ка. Зма га юц ца адзін 
з ад ным жы вё лы, б’юц ца рас лі ны. У ме жах 
іх улас на га ві ду, а так са ма ў між ві да вой 
кан ф ран та цыі. Гэ та ад бы ва ец ца так са ма 
на ўзроў ні бак тэ рый або на ват ві ру саў. Па-
шы рэн не роз ных ві даў у зям ной эка сі стэ-
ме з’яў ля ец ца вы ні кам гэ тай па ста ян най 
ба раць бы. Яе вы ні кам мо жа быць аль бо 
ча со вае ас лаб лен не якой сь ці па пу ля цыі, 
або яе па ста ян ны бі я ла гіч ны рэг рэс, або 
знік нен не. Кож ны з гэ тых вы пад каў пры во-
дзіць да па ру шэн ня ста тус-кво — якое б 
там яно ні бы ло. Гэ та не аз на чае, ад нак, 
што яно не па руш нае. Пры ро да па ста ві ла 
яго інакш. Кож ны від на Зям лі мае свае 
ўлас ныя спе цы фіч ныя бы та выя вы ба ры. 
Рэз кае па ве лі чэн не па пу ля цыі ад на го з іх 
у лю бой эка сі стэ ме вык лі кае па ру шэн не 
тон кай бі я ла гіч най раў на ва гі. Та кім чы нам 
бі я э ка ла гіч ныя сфе ры, якія са мі па са бе 
з’яў ля юц ца цар ства мі да мі ну ю ча га ві ду ці 
ві даў жы ву чых ра зам, пе ра жы ва юць ра ды-
каль ныя зме ны. Толь кі што вый г рыш ныя 
па пу ля цыі, як і не да біт кі пе ра мо жа ных 
па пу ля цый му сяць адап та вац ца да но вых 
умоў на ва коль на га ася род дзя і між ві да-
вых. Ча сам, ад нак, не ў ста не вы ра шаць 
но выя за да чы і, на ту раль на, чэз нуць. Гэ-
тыя пра цэ сы з’яў ля юц ца цык ліч ны мі, але 
тое, што вар та пад к рэс ліць, яны ко цяц ца 
як у экас фе ры, так і ў го мас фе ры. Цык ліч-
ны мі з’яў ля юц ца на шэс ці ў све це на ся ко-
мых, цык ліч ныя ін ва зіі ў ча ла ве чым све це. 
Міг ра цый ны нес па кой хва ра ві та кра на ю чы 
су час ную Еў ро пу, зда ец ца быць звя за ным 
з ты мі ж ме ха ніз ма мі, які мі та ем на рэ гу люе 
На ту ра ў пры ро дзе. Гі сто рыя, як і На ту ра, 
лю біць паў та рац ца.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Р
оў нень ка сто дзе вя но ста га-
доў та му вар шаў скія га зе ты 
пі са лі: „Dnia 23 wrześ nia 1827 
ro ku (w pią tek), mię dzy go dzi ną 9 
a 10 z ra na, gdy po więk szej częś-

ci miesz kań cy wsi Fas tów za ję ci by li wy bie ra-
niem wa rzy wa w og ro dach, da ła się sły szeć 
nag le wiel ka ex p lo zya w po wiet rzu wca le 
wy po go dzo nym, i za raz wie le in nych pow-
tó rzo nych, jak by wys t rza łów ka ra bi no wych, 
co zwró ci ło uwa gę obec nych na og ro dach 
i w róż nych miej s cach na po lu pra cu ją cych 
lu dzi: po czym nas tą pił moc ny świst, po łą-
czo ny z dźwię kiem ciał szyb ko spa da ją cych, 
sil ne ude rze nie w kil ku miej s cach o zie mię. 
Zja wie nie to zat r wo ży ło na czas nie ja ki lu dzi, 
ale po przej ś ciu przes t ra chu, kie dy je den 
z nich od wa żył się zbli żyć na miej s ce spad-
ku i pod jął ka mień czar ny, i uka zał sku pio-
ne mu lu do wi, ten oś mie lo ny roz biegł się na 
in ne, przez pod no szą cy się pył za no to wa ne 
miej s ca”.

І да лей: „Wąt p li woś ci nie ule ga, że one 
się przez ogień ut wo rzy ły, i że wiel ka bry ła 
spad ła z bar dzo znacz ney wy so koś ci, (mo że 
i z Xsię ży ca); dos taw szy się zaś do za gęsz-
czo ney at mos fe ry, dla chy żoś ci i tar cia roz pa-
li ła się i pęk ła. Ztąd pow s ta ła pier w sza sil na 
ex p lo zya o kil ka mil na oko ło sły sza na, po 
czem nas tą pi ły cząs t ko we pę ka nia, po dob ne 
do wys t rza łów ka ra bi no wych, z cze go zro bił 
się huk i szum w po wiet rzu: że zaś ciep ło 
bar dzo wiel kie bydź mu sia ło, prze to po wierz-
ch nia ich sto pi ła się i cał ko wi cie la wą się ob-
la ła”. Вы шэй пры ве дзе ная да та па вод ле 
юлі ян ска га ка лен да ра; па вод ле гры га ры-
ян ска га бы ло гэ та 5 каст рыч ні ка.

Па дзея лі чыц ца ўпад кам на Зям лю 
ме тэ а ры та з кас міч най пра сто ры. І аказ-
ва ец ца, што гэ та най важ ней шы ме тэ а-
рыт, які зва ліў ся на тэ ры то рыю су час най 
Поль ш чы. Най боль шыя яго ныя аб лом кі, 
ве лі чы ні ку ры на га яй ка, за хоў ва юц ца 
ў му зе ях Бер лі на і Ве ны. Бы ло іх, вя до ма, 
нам но га больш, але ў хо дзе бур лі вых па-
дзей, што прай ш лі з та го ча су, знач ная 
іх коль касць рас це ру шы ла ся па све це. 
У вар шаў скім Му зеі зям лі за хоў ва ец ца 
аб ло мак ва гой ка ля ча ты рох гра маў. Ну, 
і не ўсе ж бы лі саб ра ны на па лях па між 
Фа ста мі і Кны шы нам, бо ме на ві та на 
гэ тай тэ ры то рыі яны па па да лі. Лі чыц ца, 
што гэ ты ме тэ а рыт пры ля цеў на Зям лю 
з пла не то і да Ве ста; ар бі ты боль шас ці 
пла не то і даў рас па ло жа ны па між Мар сам 
і Юпі та рам.

Зда рэн не, якое вы па ла сто дзе вя но-
ста га доў та му ка ля Фа стаў, што ў ся мі 
кі ла мет рах ад Бе ла сто ка, з’яў ля ец ца 
не вя ліч кім эпі зо дам кас міч на га маш та бу. 
Бо ж так, па вод ле ву чо ных, фар ма ва лі ся 
пла не ты, у тым лі ку і на ша Зям ля. Кар пат-
лі ва згор т ва ю чы ця гам мі льё наў га доў 
уся ля кія пы лін кі, ка мень чы кі, ва лун чы кі 
ды ін шую дра бя зу, яна сфар ма ва ла сваё 
сён няш няе аб ліч ча. Аб ло мач кі та го ме тэ-
а ры та, які наз ва ны Бе ла сто кам, спа чы ва-
юць на на шай зя мель цы по бач та кіх жа 
аб лом каў, якія пры ля це лі да нас са шчод-
ра га Кос ма су проць му га доў ра ней...

Па ра вяр тац ца з ад лег ла га ў ча се 
Кос ма су ў ця пе раш няе на ша на ва кол ле, 
зна чыць у на ва кол ле Фа стаў. Даў ным-
даў но, у двац ца тых-трыц ца тых га дах XVI 
ста год дзя ле та пі сец быў так згад ваў пра 
мяс цо васць: „Жы гі монт, па Бо жай мі лас-
ці ка роль Поль скі, вя лі кі князь Лі тоў скі, 
Ру скі, Пру скі, Жа мой ц кі і ін шы. Чы нім 
вя до мым тым на шым лі стом, хто на яго 
гля не, або чы та ю чы па чуе, сён ня і на бу-
ду чы ню ка му трэ ба бу дзе гэ та ве даць. 
Ска заў пе рад на мі мар ша лак наш, ста ро-
ста Бе рас цей скі і Віл кі скі і Аст рын скі пан 
Аляк сандр Іва на віч Хад ке віч, што даў ма-
на сты ру свай му цар к вы Бла га веш чан ня 
Пра чы стае сё ла свае Хва сты, Па рос ла-
ва, Кле ві но ва...”. А Хад ке ві чу мяс цо васць 
тра пі ла ся да во лі не ты по ва; Ан на Ра дзю-
ке віч: „Fas ty pier wot nie sta no wi ły część 
dóbr bia łos toc kich, na da nych dla Racz ki 
Ta bu to wi cza, a póź niej dla je go sy na Ja na. 
Ja na nies te ty za bił je go brat Mi ko łaj. Wed ług 
do ku men tu z 1498, część przy pa da ją cą na 
Ja na wziął król Ka zi mierz Ja giel loń czyk, co 
mia ło miej s ce przed 1462 ro kiem i na dał 
Chod ko wi Ju re wi czo wi. W ten spo sób Fas ty 
tra fi  ły w rę ce Chod kie wi czów...”.

Кры ху яш чэ пра эты ма ло гію мяс цо-
вас ці. „Бе ла стоц кая га зе та” з 1955 го да 
ін фар ма ва ла: „Fas ty za ło żył w XV wie ku 

wo je wo da no wog ródz ki i mar sza łek Wiel kie-
go Księ stwa Li tew skie go Ka rol Chod kie wicz. 
Przy by li tu taj osad ni cy zaj mo wa li się ho dow-
lą byd ła na pod mok łych łą kach, po ło żo nych 
nad rze ką Bia łą i Sup raś lą. A po nie waż tra wa 
by ła gorz ka, to też i byd ło by ło chu de i nie po-
zor ne. Na zy wa no je po gar d li wie chwos ta mi. 
Stąd też i wieś pier wot nie ot rzy ma ła naz-
wę Chwos ty. Póź niej, w XIX wie ku, naz wę 
Chwos ty zmie nio no na Fas ty”. Слоў нік Ка-
ра леў ства Поль ска га: „Fas ty, Chwas ty, wś 
nad Sup raś lą, pow. bia łos toc ki, gm. Bia łos-
to czek (661 dz. włośc., 34 dm., 392 mk., cer-
kiew i 67 dz. cerk. Pod wsią na wzgó rzu kur-
han w kształ cie os t rok rę gu ścię te go”. Пра 
гэ та і ў ар хе а ла гіч ным да вед ні ку Мі ка лая 
Пак роў ска га: „В 1/4 вер сты от с. Фа стов, 
на вер ши не го ры, есть кур ган, в фор ме 
усе чен но го ко ну са; на вер ху кур га на 

— пло ский свер ху ка мень. Го ра на зы-
ва ет ся то Мар ко вой, то — Са мо те е вой, 
— от име ни вла дев ших ею крест ьян”.

Ка лі ў Фа стах бы ла ўзве дзе на цар к ва 
— да клад на не вя до ма, але мяр ку ец ца, 
што не каль кі дзя сят каў га доў да зак лю-
чэн ня Бе рас цей скай уніі. А пас ля апош-
няй па дзеі фа стаў ская цар к ва так са ма 
пай ш ла за бе рас цей скі мі па ста но ва мі, 
маг чы ма, што ў той жа сам час, што і зга-
да ны суп рас ль скі ма на стыр, зна чыць 
у 1614 го дзе.

А ка лі ў храм за ві та лі па ста но вы Бе-
рас цей скай уніі, то і яго ны ін тэр’ ер па сту-
по ва ла ты ні за ваў ся. Ві кі пе дыя: „W 1836 
wy po sa że nie unic kiej świą ty ni w Fas tach 
by ło cał ko wi cie zla ty ni zo wa ne, nie by ło 
w nim żad nych ty po wych dla ob rząd ku bi zan-
tyj skie go uten sy liów. Brak ten uzu peł nia no 
w ko lej nych la tach w ra mach sze rzej zak ro-
jo nej ak c ji usu wa nia ła ciń skich ele men tów 
wy po sa że nia z cer k wi unic kich w Im pe rium 
Ro syj skim i zas tę po wa nia ich przed mio-
ta mi ty po wy mi dla tra dyc ji pra wos ław nej. 
W świą ty ni fas tow skiej nie by ło Ewan ge lia-
rza cer kiew nos ło wiań skie go, lecz w ję zy ku 
pol skim. W obiek cie nie by ło iko nos ta su, 
a oł tarz głów ny na wzór ła ciń skie go, z pos-
ta cią Chrys tu sa nio są ce go krzyż. Je den 
z prze cho wy wa nych w świą ty ni wi ze run ków 
przed s ta wiał św. Fran cisz ka z Asy żu. W cer-
k wi w Fas tach znaj do wa ły się rów nież ław ki, 
a do 1838 — am bo na. Iko nos tas do świą ty ni 
wsta wio no w 1837”.

Та дыш няя цар к ва ў Фа стах бы ла па бу-
да ва на ба дай два ста год дзі ра ней, і ў ХІХ 
ста год дзі бы ла ўжо ўста рэ лай. У па ло-
ве мая 1863 го да зга рэ ла. У да ступ ных 
мне ма тэ ры я лах згад ва ец ца пра гэ тую 
па дзею да во лі фар маль на, ад нак гэ тая 
да та пад каз вае, што яна маг ла стаць 

ах вя рай гра мад скіх нап ру жан няў та го ча-
су. Та кім ускос ным до ка зам май го мер ка-
ван ня з’яў ля ец ца вы ся лен не ў Сі бір не да-
лё кай вё скі Ява роў кі, што з суп раць лег-
ла га бо ку ра кі Суп рас лі; ма быць, цар скія 
ўла ды па даз ра ва лі тое са мае, што і я.

Но вую цар к ву, драў ля ную, ча со вую, 
па ста ві лі на мо гіл ках у 1866 го дзе. А му-
ра ва ную ад да лі ў ка ры стан не ў 1875 
го дзе. А двац цаць га доў паз ней на мес-
ца ча со вай на мо гіл ках бы ла ўзве дзе на 
но вая, так са ма драў ля ная цар коў ка. 
Фа стаў скія цэр к вы бу да ва лі ся не толь кі 
за срод кі пры ха джан; вя лі кая гра шо вая 
да па мо га бы ла звон ку, з Пе цяр бур га 
і Маск вы. Па бу до ва і ас ноў нае ас наш чэн-
не му ра ва най цар к вы каш та ва ла ка ля 
два нац ца ці ты сяч руб лёў, з ча го звыш ся-
мі ты сяч да ла каз на, а звыш трох ты сяч 
ма скоў скія цар коў ныя спон са ры...

Над та асаб лі вая сі ту а цыя скла ла ся 
ва кол фа стаў скай цар к вы ў між ва ен ны 
пе ры яд. Пра ва слаў ны пры ход у Фа стах 
быў ска са ва ны ўла да мі, вер ні каў аб с-
лу гоў ва лі свя та ры з Ха рош чы. А ў 1928 
го дзе з’я віў ся ў Фа стах быц цам пра ва-
слаў ны свя тар, які, заб раў шы клю чы ад 
та маш няй цар к вы, аб’ я віў, што пе рай мае 
абод ва хра мы для ства ра най там уні яц-
кай па ра фіі. Ні якія за ха ды пра ва слаў ных 
у та га час ных улад дзе ля вяр тан ня ім 
цар к вы не да лі ста ноў ча га вы ні ку. Но вы 
гас па дар за ба ра ніў не толь кі ха ваць пра-
ва слаў ных па кой ні каў на мо гіл ках, але 
на ват апе ка вац ца іх ма гі ла мі; да звол мог 
ён даць толь кі ў вы пад ку кан вер сіі ў унію. 
Гэ ты гас па дар вы браў ся з Фа стаў толь кі 
ў 1944 го дзе, ад п раў ля ю чы ся ра зам з ня-
мец кім вой скам. У фа стаў скія цэр к вы 
вяр ну лі ся пра ва слаў ныя.

Но вае за ві та ла ў па ло ве 1950-х га доў. 
На фа стаў скіх па лях па ча ла ся па бу до-
ва вя лі ка га тэк стыль на га кам бі на та, які 
зай меў наз ву ад наз вы вё скі. Тая ж „Бе-
ла стоц кая га зе та” пі са ла: „Po tęż ny bę dzie 
kom bi nat ba weł nia ny w Fas tach. Więk szy 
od brat nie go zak ła du w Piot r ko wie. Ul t ra-no-
wo czes ne ma szy ny dos tar cza nam Zwią zek 
Ra dziec ki. W Bia łos toc kich Zak ła dach Prze-
mys łu Ba weł nia ne go znaj dzie pra cę kil ka 
ty się cy ro bot ni ków”. Так бы ло ап ты мі стыч-
нень ка ка лісь, да 1990-х га доў. За раз 
у бу дын ках бы ло га кам бі на та вя лі кі ган д-
лё вы цэнтр...

На ве даў я Фа сты на пры ход скае 
свя та Уз дз ві жан ня. Даб раў ся я ў та кую 
па ру, што ўжо ў не вя лі кую цар к ву трэ ба 
бы ло б пап ро сту пхац ца; та му астаў ся 
я на вон кі. Пры цар коў ную ву лач ку аб ста-
ві лі ган д лё выя лар кі з пра па но ва мі для 
най ма лод ша га па ка лен ня; маг чы ма, што 
тых лар коў бы ло больш чым па куп ні коў. 
Але ка лі фэст, то фэст.

Заг ля нуў я і на мо гіл кі. На ма гіль ні кі 
апош ня га ча су да во лі ла ка ніч ныя, але за-
ха ва ныя ко ліш нія, яш чэ з цар ска га ча су, 
больш змя стоў ныя. Не ка то рыя з даў ніх 
ся мей ных эпі та фій за во дзяць у хва лю ю-
чыя жыц цё выя сю жэ ты...

Па чаў я згад ку пра Фа сты ад не звы-
чай най па дзеі кас міч на га маш та бу. А за-
вяр шыць ха чу апі сан нем да во лі ці ка вай 
ка му ні ка цый най раз вяз кі мяс цо ва га па са-
жыр ска га тран с пар ту. Ме на ві та ў воб ру-
бе вё скі зна хо дзіц ца бір жа сель ска гас па-
дар чай вы твор час ці. Га рад скі бе ла стоц кі 
аў то бус лі ніі „7”, які ту ды за яз джае, 
зат рым лі ва ец ца ка ля двух пры пын каў, 
якія ад да ле ны ад ся бе не больш чым 15 
мет раў. Вось там і ста яць два слуп кі аў то-
бус ных пры пын каў, абод ва для лі ніі „7”. 
Адзін з ну ма рам „719”, дру гі з ну ма рам 
„720”. І нез дар ма іх два: на кож ным свой 
раск лад яз ды аў то бу саў — і яны роз ныя! 
Які ж быў бы сэнс каб яны бы лі ідэн тыч-
ныя — та ды да стат ко вы быў бы адзін 
толь кі пры пы нак. Але сэнс ёсць — з ад-
на го пры пын ку аў то бу сы едуць у на прам-
ку Фа стаў, з дру го га — у на прам ку Бе-
ла сто ка. Та кім чы нам не ка то рыя кур сы 
па він ны спы няц ца на пры пын ку „719”, 
ін шыя — на пры пын ку „720”. Па між імі ла-
вач ка-па ча каль ня, ад на. А маг ло б быць 
і іх дзве...

А ўсё ж гэ та па ча ло ся ў бяз меж ным 
ча се з пры бы ва ю чых з бяз меж жа ме тэ а-
ры таў. А пас ля з’я ві лі ся кур га ны, рэч кі, 
тра ва, хва сты, Бе ла сток, kom bi nat ba weł-
nia ny...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Фа сты
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Бе ла ру скі на род ны фэст «Ар лян скія 
су стрэ чы» ў Ор лі па чаў ся ў су бо ту 2 
ве рас ня ка ля га дзі ны 15.20 тра ды цый
най пес няй «Ор ля, Ор ля» ў су мес ным 
вы ка нан ні ка лек ты ваў «Ар ля не», «Вэр
воч кі», «Фэр ма та», «1/3» і «Ма лін кі».

Вя ду чая фэст Эды та Ру сі но віч з Ор лі 
за пра сі ла на сцэ ну вой та Пят ра Сэль ве-
сю ка, які ска заў:

— Ша ноў ныя жы ха ры, ша ноў ныя гос-
ці, ша ноў нае спа дар ства — сар дэч на 
ві таю ўсіх на чар го вым ужо фэс це «Ар-
лян скія су стрэ чы». (...) Ша ноў нае спа дар-
ства, у ча се па пя рэд ніх на шых су стрэч 
з куль ту рай я не ад на ра зо ва згад ваў, 
што ад ной з ад мет нас цей Ар лян скай 
гмі ны з’яў ля ец ца шмат куль тур насць, 
су іс на ван не ад роз ных тра ды цый і абы-
ча яў. Гэ та кае ста но віш ча з’яў ля ец ца 
спад чы най ад мі нуў ш чы ны і не сум нен на 
ад люст роў ва ец ца ў што дзён ным жыц ці 
жы ха роў Ор лі і на ва кол ля. Ар лян ская 
гмі на з’яў ля ец ца тым асаб лі вым мес цам, 
дзе ім к нен не да ма дэр нас ці і раз віц ця па-
паў няе пад трым ка і за хоў ван не ба га тай 
і раз на стай най куль тур най спад чы ны. 
По бач нас уз во дзіц ца ма дэр ны бу ды нак 
Цэн т ра куль ту ры. Тут мае быць мес ца 
ства рэн ня і рас паў сю ду роз ных га лін 
куль ту ры і ма ста цтва, мес ца пад трым-
кі куль тур ных тра ды цый гэ тых зя мель, 
а асаб лі ва на шай гмі ны, а так са ма мес-
ца між па ка лен не вай ін тэг ра цыі жы ха роў. 
Ха чу, каб гэ ты ася ро дак стаў у бу ду чы ні 
цэн т рам, які за ся ро дзіць жыц цё бе ла ру-
скай і ін шых мен шас цей, бо та кіх ася род-
каў у гэ тай част цы на ша га ва я вод ства, 
па вод ле май го мер ка ван ня, за ма ла. 

Чар го вым вы сту поў цам быў Юрый 
Бул га коў, са вет нік па соль ства Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у Рэ чы Пас па лі тай, які ска заў:
— Шэсць-сем га доў та му быў я тут 

упер шы ню і з тае па ры я пад вя лі кім ура-
жан нем ад та го, што тут ад бы ва ец ца. 
Га лоў нае, што гэ та ро біц ца з сэр цам, 
з ду шою, вель мі шчы ра. І што гэ тая лю-
боў да бе ла ру скай куль ту ры плы ве з глы-
бінь ва шых сэр цаў. Жа даю вам, каб усё 
вы за ха ва лі, каб гэ ты фе сты валь і ін шыя 
ме ра пры ем ствы з бе ла ру скай куль ту рай 
ад бы ва лі ся час цей, чым толь кі раз у год. 
Жа даю вам уся го са ма га най леп ша га, 
мір на га не ба над га ла вою, што на пэў на 
за раз вель мі важ на, і даб ра бы ту ў ва-
шых сем’ ях, каб дзе ці бы лі зда ро выя і вы 
жы лі ба га та. Вя лі кае дзя куй!

Да лей го лас узяў Ва лен ты Ка рыц кі, 
рад ны Пад ляш ска га ва я вод ства:

— Спа дар войт ска заў, што ў Ор лі 
нез вы чай ныя лю дзі. Са праў ды — ка жу 
так кры ху ка рыс лі ва, бо мая ма ма на ра-
дзі ла ся ў гэ тай гмі не, дзед ка з ба бу ляй 
па ха ва ны ў Ча хах-За ба лот ных, та кім чы-
нам я ў ге не тыч ным сва я цтве з жы ха ра мі 
Ар лян скай гмі ны, ад ча го ў мя не ра дасць 
і го нар. У па чат ку гэ тых су стрэч вы сту-
пі лі на сцэ не ка лек ты вы ў роз ным уз ро-
ста вым ды я па зо не, па чы на ю чы з дзя цей 
школь на га ўзро сту па па жы лыя асо бы. 

Чар го вым пра моў цам быў Вой цех 
Пшы гонь скі, упаў на ва жа ны ва я во ды па 
спра вах на цы я наль ных мен шас цей:

— Гэ та вель мі важ на, што мен шас-
ці на ша га рэ гі ё на ма юць та кія ста лыя 
мес цы, дзе мо гуць вы каз ваць чым ду ша 
поў ніц ца, што важ нае ў іх тра ды цыі і то-
ес нас ці. Жа даю ўдзель ні кам уда лых 
вы ступ лен няў і вам доб рай за ба вы, каб 
су стрэ ча слу жы ла куль тур на му ды я ло гу, 
леп ша му зра зу мен ню гэ тай на шай рэ гі я-
наль най раз на род нас ці. Уся го доб ра га!

Па ча ла ся ма стац кая част ка фэ сту. 
Пер шым вы сту піў ка лек тыў «1/3» вуч-
няў трох пер шых кла саў па чат ко ва га 
на ву чан ня. Чар го вы мі бы лі «Ар ля не», 
за які мі 70 га доў ма стац кай дзей нас ці. 
Пас ля зап рэ зен та ва ла ся тан ца валь ная 
гру па «Бай ка» з Ком п лек су школ у Ор лі, 
за ім ка лек тыў «Фэр ма та» вуч няў гім на-
зіі ды «Ма лін кі» з Ма лін нік. По тым бы лі 
аб на ро да ва ны вы ні кі ла джа на га вой там 
кон кур су на най п ры га жэй шую ся дзі бу; 
у кон кур се, за вер ша ным 17 жніў ня, пры-
ня лі ўдзел сем прэ тэн дэн таў.

Чар го вым вы сту піў ка лек тыў ма ла дых 
лю дзей з Гай наў кі «Да від Шым чук Бэнд», 
пас ля яго «Чы жа вя не» з су сед няй гмі ны. 
Да лей вы сту пі лі мяс цо выя «Вэр вач кі» 
— ка лек тыў, які заў сё ды вель мі па да ба-
ец ца пуб лі цы, а наз ву пры няў ад ся ла 
Вэр вач кі, што бы ло по бач Ор лі, яко га 
ўжо, на жаль, ня ма (жы ха ры па мер лі ад 
эпі дэ міі ха ле ры). І гэ та адзі ныя асо бы, 
якія ўспа мі на юць пра та дыш ніх жы ха роў 
(тра гіч на па мер лыя не ма юць на ват свай-
го мо гіль ні ка, рас це там лес, ніх то за іх 
не мо ліц ца, не за паль вае свеч ак). Хва ла 
ка лек ты ву, ха ця пуб лі ка цыі пра гі сто-
рыю вё скі рас паў сю дзіў я ў бе ла ру скіх 
га зе тах. На за кан чэн не да ка лек ты ву 
да лу чы лі ся яш чэ дзяў ча ты з «Фэр ма ты» 
і су поль на пра спя ва лі яш чэ дзве пес ні. 
Вы сту піў яш чэ ка лек тыў «Омор фос» 
з Ся мя тыч. Зор ка мі бы лі два ка лек ты вы: 
«Баць ка ата ман» з Бе ла ру сі, які даў цу-
доў ны кан цэрт пес ні і тан цаў з шаб ля мі 
— лю дзі за піс ва лі кан цэрт, а пас ля маг лі 
ку піць плас цін кі. «Ча рам шы на» так са ма 
да ла вы дат ны кан цэрт, зна ка мі та за баў-
ля ю чы ста рэй шую і ма ла дую пуб лі ку.

Бы лі пра ма цый ныя лар кі з сяб роў скіх 
гмін, лар кі з на род ным ру ка дзел лем. 
У ад па чын ко вым пар ку мож на бы ло 
па гля дзець фо та вы стаў ку «Па сля дах 
на ша га Пад ляш ша», ла джа наю Мар шал-
коў скай уп ра вай і фон дам «За бы тае Пад-
ляш ша», а на ага ро джы гуль нё вай пля-
цоў кі дру гую фо та вы ста ву «Шмат куль тур-
насць у ма іх ва чах» аў тар ства дзя цей.

Ха ця над вор’е па спры я ла па мяр коў на 
(бы ло хмар на), пуб лі кі бы ло шмат. Ка лі 
па цям не ла, не ба, як што год, рас с вят лі лі 
ка ля ро выя фе ер вер кі.

Усё пай ш ло па дум цы ар га ні за та раў. 
За па рад кам са чы ла ахоў ніц кая фір ма 
ды гмін ныя пра цаў ні кі. Бе ла ру ская му-
зы ка пры цяг вае, кож ны мог са бе неш та 
ўпа да баць, а тан ца валь ная за ба ва — іг-
раў ка лек тыў «Лай ланд» з Бе ла сто ка 
— за кон чы ла ся амаль дзве га дзі ны 
пас ля поў на чы. Свят ло на ву лі цах бы ло 
ўклю ча на цэ лую ноч і ўсю ноч лю дзі гу ля-
лі. А ка му бы ло ма ла — Ор ля зап ра шае 
за год.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Фэст на фэст у Ор ліЯ да па ма гаю 
рас паў сюдж ваць „Ні ву”

У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та за раз ма ла хто ро біць пад пі ску 
на род ную „Ні ву”. Ады хо дзяць ад нас 
ста рэй шыя па ста ян ныя чы та чы-пад піс-
чы кі, як, на пры клад, свя той па мя ці Ула-
дзі мір Клі мюк з Плян ты. Пад піс ва ец ца 
на „Ні ву” ад са ма га па чат ку яе іс на ван-
ня Яў ге нія Аліх вер са Ста ро га Ляў ко ва.

Я па ста ян на рас паў сюдж ваю „Ні ву” 
шмат га доў. А час няў моль на бя жыць 
і бя жыць. Це шу ся, што га ды мае не 
прай ш лі дар ма, што ра біў і раб лю ка-
рыс ную спра ву для род най га зе ты. Дзе-
вят нац цаць эк зем п ля раў „Ні вы” №№ 
35 і 36 — адзін з кан ца жніў ня і дру гі 
з па чат ку ве рас ня гэ та га го да ат ры ма-
лі ад мя не чы та чы з Но ва га Ляў ко ва, 
На раў кі, Плян ты і Сві на ро яў. Не ка то-
рыя з чы та чоў пры па мі на лі мне, каб не 
за быў на ве даць іх з род ным ча со пі сам. 
Ар ты ку лы і до пі сы ў 36 ну ма ры „Ні вы” 
чы та лі войт На раў чан скай гмі ны Мі ка-
лай Па вільч і сак ра тар гмі ны Мі хал Ба-
роў скі. Я та ды як раз зай шоў у гмін нае 
ўпраў лен не.

Вар та да даць, што „Ні ву” куп ля юць 
усе па э ты На раў чан скай гмі ны (іх дзе-
вяць). Жы вуць яны ў Аль хоў цы, Ле-
шу ках, Міх наў цы, На раў цы, Но ві нах, 
Но вым Ляў ко ве, Плян це, Се мя ноў цы 
і ў Тар но па лі. Вось доб ра бы ло б, каб 
яны па ча лі рас паў сюдж ваць ці ка вы 
бе ла ру скі ча со піс. У ім столь кі пра нас, 
бе ла ру саў, тут дру ку юц ца леп шыя па э-
тыч ныя тво ры і про за ай чын ных і за-
меж ных па э таў і пра за і каў. Хто з на раў-
чан скіх па э таў возь ме са бе да сэр ца 
мой зак лік?

1 ве рас ня г. г. зда ры ла ся так: наш 
шмат га до вы ніў скі ка рэс пан дэнт Мі ка-
лай Ва ра нец кі з Аль хоў кі пры е хаў на 
ро ва ры ў На раў ку ку піць „Ні ву” № 36 
ад 3 ве рас ня са сва ім до пі сам і зай шоў 
у кра му ГС ка ля мяс цо ва га пом ні ка, 
а там яму ска за лі, што яш чэ ўчо ра ўсе 
эк зем п ля ры ку піў для но ва ляў коў скіх 
ды з су сед ніх з Но вым Ляў ко вам вё-
сак чы та чоў ні жэй пад пі са ны. Па ра і лі 
яму сха дзіць на пош ту або ў вя лі кую 
кра му „Ар ге лян” на дру гім бе ра зе ра кі 
На раў кі. У „Ар ге ля не” „Ні ва” яш чэ бы ла 
на па лі цы. Два апош нія яе эк зем п ля ры 
я ку піў 5 ве рас ня г. г.

Шмат лі кія жы ха ры На раў ш чы ны 
ма юць улас ныя аў та ма шы ны і яны па 
род ны ча со піс мо гуць з’ез дзіць у Гай-
наў ку ды пры на го дзе ў па вя то вым 
го ра дзе афор міць ін шыя спра вы. Мне 
гэ та ця жэй, не маю аў та ма шы ны. Ез-
джу ў На раў ку (6 км) і ў ін шыя вё скі на 
ро ва ры. Ле там і зі мой. Як на пра гул ку. 
Што там, ка лі маю за са бой толь кі... 
70 га доў жыц ця. У мет ры цы ўпі са лі 
кры ху больш. Па мыл кі ж зда ра юц ца. 
У да ку мен це, які вы да лі май му баць ку 
ў ЗАГ Се, ка лі я ішоў у пер шы клас, бы ло 
на пі са на, што я на ра дзіў ся ў ве рас ні. 
У на ступ ным, які там жа вы да лі, ка лі 
я па сту паў у ся рэд нюю шко лу, на пі са-
лі, што я на ра дзіў ся ў жніў ні. Пра мой 
уз рост не бу дзем та ды спра чац ца. Я на-
ра дзіў ся і ўсё. Ма ма ка за ла, што як раз 
бы ла ў по лі і жа ла авёс. Пас ля ро даў 
пак ла ла мя не на сноп аў са а за тым 
ужо з баць кам па нес лі да до му.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Вы ра шыў ся пле біс цыт 
«Вір ту аль ныя гус лі»

Лаў рэ а там сё лет ня га пле біс цы ту 
«Вір туль ныя гус лі» з’яў ля ец ца кру жэл-
ка ка лек ты ву «Вар шаў скі ар кестр сен-
ты мен таль ны» пад наз вай Umów my 
się na dziś. Ура чы стае ўру чэн не пры за 
ад бы ло ся ў Вар ша ве 27 ве рас ня 2017 
го да, дзе лаў рэ ат вы сту піў на фе сты-
ва лі «Кры жа ван не куль тур» у рам ках 
кан цэр та «So unds Li ke Po land». Гэ та 
ўжо шас нац ца тае вы дан не пле біс цы-
ту. Пер шае ме ра пры ем ства пра хо дзі ла 
ў 2003 го дзе, а пе ра мож цам ака за ла ся 
кру жэл ка Hu laj pó ki czas гур ту «Ча рам-
шы на».

(УС)
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Збі рай ма 
зёл кі во сен ню
Аль ж бе та Ка лэц кая вя дзе пункт скуп-

кі ля чэб ных зё лак у На раў цы, Гай наў ска-
га па ве та. Сё ле та най больш ку пі ла, між 
ін шым, ліс ця кра пі вы, цве ту і зел ля за ла-
той роз гі (naw ło ci), зел ля спі рэі (ta wu ły) 
ды ка рэн ня аду ван чы ка.

Ця пер на пун к тах куп ля юць перш за 
ўсё су ша нае ліс це ажы ны, ма лі ны, су ні-
цы, кра пі вы, мя дун кі і аду ван чы ка, цвет 
стак рот кі, ка ру ка лі ны і кру шы ны, ка рэн-
не ае ру, аду ван чы ка, ло пу ху, пя цёр ні ку 
і жы ва ко сту ды зел ле мя дун кі, яс нот кі 
(глу хой кра пі вы), кра пі вы, аду ван чы ка, 
свя та ян ні ку, ча бо ру.

І так, за кі ла грам зел ля мя дун кі пла-
цяць 15 зло тых, па лы ну — 4 зл., свя та-
ян ні ку (dziu raw ca) — 3,70 зл. і ве ра су 
— 3 зл., за цвет стак рот кі — 30 зл., чыр во-
най ка ню шы ны — 20 зл., ве ра су — 18 зл., 
за ліс це су ні цы — 10 зл., кра пі вы ды ажы-
ны — па 7 зл., глу хой кра пі вы — 7,50 зл. 
і ма лі ны — 6 зл., за ка рэн не аду ван чы ка, 
пя цёр ні ку і ло пу ху — па 12 зл., ае ру — 
8 зл., кон ска га шча ву ху (ko by la ka) — 7 зл. 
ды жы ва ко сту — 5 зл., за ка ру ка лі ны 
— 14 зл. і кру шы ны — 3,50 зл.

За раз на на шым рын ку да ступ ныя роз-
ныя зёл ка выя ля кар ствы, гар бат кі, кас ме-
ты ка, сі ро пы ды прып ра вы для страў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

На гры бы
Жні вень ская цеп лы ня, за тым даж джа-

вое над вор’е па спры я ла грыб ні кам. Ужо 
з па чат кам ве рас ня па чаў ся грыб ны се-
зон. У ня дзе лю 3 ве рас ня, на пры клад, 
пры я цель дач кі на ад вя чор ку пры вёз 
мне для су шэн ня пяць па ке таў маж ных 
ба ра ві коў. Пас ля пад лі ку ака за ла ся іх 
578 штук. Та ко га збі ран ня гры боў я не 
ба чыў. За раз мае ся мей ні кі што дзень 
за бя га юць у ля сы ў на ва кол лі Ча ром хі 
і пры но сяць поў ныя па ке ты ба ра ві коў 
і ма ха ві коў (пад г жыб каў). Пры бы так няд-
рэн ны. На скуп цы све жыя лу стач кі (кра-
ян ка) ма ха ві коў пла цяц ца па 5 зл. за кі-
ла грам, а бе лыя ба ра ві кі па 8 зл. У дзень 

двое ча ла век мо жа за ра біць ка ля трох 
со цень зло тых. Ду ша мая раз ры ва ец ца 
да бо лю, та му што я не ў змо зе па ка ры-
стац ца гэ ты мі да ра мі на ту ры. Ба лю чыя 
но гі мяне не слу ха юць. Су ця шае мя не ад-
но, што за ага ро джай ма ёй ся дзі бы пра-
ля гае шы ро кая па ла са сас но ва га ле су, 
а на не а ра ным по лі кра су ец ца ма ла ды 
са ма сей ны хвой нік. Гэ та мой грыб ны па-
ле так. Ад трох га доў збі раю там маж ныя 
ба ра ві кі, мас ля кі, гры бы-па ра сон чы кі ды 
пад бя ро за ві кі. Пра вя раю па ле так кож-
ныя два дні і пры но шу вось та кія, як на 
здым ку, гры бы. Каб ад но грыб ны се зон 
доў жыў ся ўсю во сень.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

СТУ ДЭН Ц КІ ІН ТЭР НАТ

Гэ та быў пер шы бе ла стоц кі бу ды нак, 
у якім са ма стой на, зда лёк ад баць коў 
і да лё ка ад род най ха ты жы лі сту дэн ты 
з цэ лай Поль ш чы, а так са ма з Бе ла ру сі, 
Літ вы і Ук ра і ны. Сту дэн таў най больш 
ін тэг ра ва лі ка лі дор сту дэн ц ка га ін тэр-
на та і кух ня. Тут па чы на лі ся ім п рэ зы, 
кан цэр ты на гі та ры, гу тар кі з су се дзя мі, 
сяб роў ства, ка хан не. Пас ля пер шай но-
чы ў ін тэр на це я ду маў кі нуць там жыць, 
а ў апош ні дзень шка да бы ло па кі даць 
мес ца, дзе я жыў пяць га доў. Сту дэн цтва 
— най п ры га жэй шы і най больш твор чы 
час у жыц ці. Не шка дую, што я быў сту-
дэн там і жыў у сту дэн ц кім ін тэр на це.

РА ДЫЁ «СТА ЛІ ЦА»

Са мае па пу ляр нае на Бе ла сточ чы не 
бе ла ру скае ра дыё з Бе ла ру сі. Слу ха лі 
яго жы ха ры прыг ра ніч ных вё сак і мя стэ-
чак Бель ш чы ны і Гай наў ш чы ны з 2000 
да 2003 го да. Паз ней зыш ло яно на ніж ні 
ды я па зон FM і пра па ла. Вя ду чыя гэ тай 
ра ды ё стан цыі ўклю ча лі мод ную поп-му-
зы ку і раз маў ля лі вы ключ на на чы стай 
бе ла ру скай мо ве. Ня даў на я ўвай шоў на 
іх сайт. Ра дыё «Ста лі ца» на да лей вяш-
чае на бе ла ру скай мо ве, толь кі за мест 
поп-му зы кі пра муе рок. Вяш чае так са ма 
на Пад ляш шы. Мо жа і доб ра?

КАМ ПАКТДЫСК

Яш чэ ў 1990-х га дах з’я ві лі ся кам пакт-
ды скі, але амаль іх ніх то не куп ляў. Та ды 
ца на ад на го ары гі наль на га кам пакт-ды-
ска па чы на ла ся з 20 зло тых і больш. 
Пас ля 2000 го да кам пакт-ды скі па тан не-
лі і каш та ва лі ка ля 15 зло тых. Та му ўсе 
пе ра ста лі куп ляць маг ні та фон ныя аў ды-
ё ка се ты.

ГРУ ПА «ЛЮ БЭ»

Куль та вая ру ская гру па жан ру шан-
сон. Ру скай гру пай «Лю бэ» я за ха піў ся, 
дзя ку ю чы май му сяб ру — бе ла ру су Аляк-
сею, ка лі ў кан цы 2003 го да ўклю чыў ён 
мне на ста рой пе ра пі са най не каль кі ра-
зоў аў ды ё ка се це пес ні лю бер цаў. У той 
са мы час на за нят ках па ру скай мо ве 
д-р Ні на Рач ке віч га ва ры ла пра ру скую 
му зы ку. Я па зы чыў у яе ну мар што дзён кі 
«Ga ze ta Wy bor cza» ме на ві та пры све ча-
най гру пе «Лю бэ», які ад к се ра ваў. З гэ-
тай па ры я саб раў усю ка лек цыю іх ары-
гі наль ных кам пакт-ды скаў, усе іх DVD-
кан цэр ты. Па да ба ец ца мне ў іх му зыч ны 
пра фе сі я на лізм, вель мі доб рыя тэк сты. 
Пра іх не раз я пі саў на сва ім бло гу mu zy-
kas lo wі an.blo og.pl.

ПЕР ШЫ МА БІЛЬ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН

У мя не пер шы ма біль ны тэ ле фон з’я-
віў ся дзесь ці ў 2002 го дзе. У ім бы лі толь-
кі фун к цыі пі саць смс, зва ніць і вель мі 
про стая іг ра. Быў гэ ты са мы тан ны апа-
рат і каш та ваў больш за 200 зло тых. За-
раз мой са мы но вы тэ ле фон гэ та амаль 
кі шэн ны кам п’ ю тар.

ГІ ТА РА

Пер шую сваю гі та ру ку піў я 16 лі пе ня 
2003 го да. Не дзе ля та го, каб за піс ваць 
свае пес ні пад акам па не мент гі та ры, якія 
я па чаў пі саць яш чэ ў 1990-я га ды. Про ста 
я быў вель мі за хоп ле ны іг рой на гі та ры, ка-
лі пад яе гу кі мо жа гу ляць цэ лы сту дэн ц кі 
ін тэр нат. На ву чыў ся я на ёй іг раць, дзя ку-
ю чы «Фоль ка ва му спеў ні ку», вы да дзе ным 
пра вас лаў ным бра цтвам, а так са ма дзя ку-
ю чы пес ням груп «La dy Pank» і «Лю бэ».

ПРА ВА СЛАЎ НАЕ БРА ЦТВА

Ка лі я па чаў жыць у сту дэн ц кім ін тэр-
на це, дык заў ва жыў, што боль шасць 
жы ха роў май го ін тэр на та гэ та сту дэн ты 
ка та ліц ка га ве ра выз нан ня, а да та го не 
мае зем ля кі. Та му я во сен ню 2001 го да 
ад ра зу вы браў ся на сход сту дэн ц ка га 
пра ва слаў на га бра цтва і там я знай шоў 
«сва іх» — пра ва слаў ных ра вес ні каў, 
з які мі я шчы ра па сяб ра ваў. Ду маю, што 
ў ра дах пра ва слаў на га бра цтва я па зна-
ёміў ся з вель мі вар тас ны мі людзь мі.

УК РА ІН СКІ ФОЛЬКРОК

Дзя ку ю чы сяб ру з пра ва слаў на га бра-
цтва я па зна ёміў ся з ук ра ін скай му зы кай 
фольк-рок з Поль ш чы і Ук ра і ны. Я стаў 
фа на там та кіх груп як «Гор пы на», «Бэр-
кут» з Оль ш ты на ці на шай пад ляш скай 
«Ча рам шы ны». Я іх на ват ба чыў ужы вую 
на ўкра ін скім «Ку пал лі» ў Ду бі чах-Цар-

коў ных. Па лю біў я так са ма слу хаць 
ук ра ін скі рок і панк-рок: «Воп лі Ви доп-
ляс со ва», «Оке ан Єль зи», «Скря бін», 
«Дру га Рі ка». Іх пес ні я кру ціў бе зу пын на 
на сва ім mp3-плэ е ры ў 2006-2009 га дах. 
У 2006 го дзе свой фе но мен пе ра жы ва ла 
ўкра ін ская панк-гру па «Фліт», якая іг ра-
ла кан цэр ты на Пад ляш шы. Шка да, што 
два га ды та му на зад у аў та ка таст ро фе 
за гі нуў Ан д рый Кузь мі нен ка — лі дар і ва-
ка ліст гру пы «Скря бін».

ЛІЧ БА ВЫ ФО ТА А ПА РАТ

Гэ та адзі ны фо та а па рат, на якім мож-
на ра біць коль кі хо чаш здым каў, каб 
выб раць най п ры га жэй шыя і ўкі нуць іх на 
кам п’ ю тар. Мой ся бар на ліч ба вым фо та-
а па ра це ў 2004 го дзе зняў ві дэ ак ліп да 
ма ёй пес ні «Кар та лё су». Та ды ніх то не 
ду маў, што яш чэ за па ру га доў у кож ным 
ма біль ным тэ ле фо не бу дуць так са ма фо-
та а па рат і ві дэ а ка ме ра.

ІМ П РЭ ЗЫ

Ка лі ў каст рыч ні ку 2000 го да стаў я сту-
дэн там Бе ла стоц ка га ўні вер сі тэ та і па-
чаў жыць у ін тэр нэ це, дык паз наў мно га 
сяб роў. Ім п рэ зы зда ра лі ся з на го ды дня 
на ра джэн ня, імя нін, Юве на лій, Ар кест ра 
свя точ най да па мо гі Ежы Оў ся ка, Но ва га 
го да або і без на го ды — ра зам з так са ма 
як і я ма ла ды мі людзь мі, з роз ных кур саў.

МАЕ ЗБОР НІ КІ ПА Э ЗІІ

У кан цы чэр ве ня 2005 го да, дзя ку ю чы 
пра фе са ру Яну Чык ві ну і пра фе сар Га лі-
не Тва ра но віч (якія з’яў ля юц ца рэ дак та-
ра мі і вы даў ца мі кніг «бе ла веж цаў») свет 
па ба чыў мой пер шы па э тыч ны збор нік 
«Су бо та ў Ма лін ні ках». З гэ тай на го ды 
Гай наў скі бел лі цэй за пра сіў мя не на пер-
шую аў тар скую суст рэ чу, якая ад бы ла ся 
ў са ка ві ку 2006 го да. Да рэ чы 
з 2002 го да я стаў чле нам Бе ла-
ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан-
ня «Бе ла ве жа». У 2009 г. з’я віў-
ся мой дру гі збор нік — «Са мо та 
даж джу».

БЕ ЛА РУ СКАЕ «КУ ПАЛ ЛЕ» 
Ў БЕ ЛА ВЕ ЖЫ

Што год пе рад пра вас лаў ным 
свя там Яна, пе рад 7 лі пе ня, мы 
з сяб ра мі з пра ва слаў на га бра-
цтва ез дзі лі ў Бе ла ве жу, дзе і да 
гэ тай па ры ад бы ва ец ца бе ла ру-
скае «Ку пал ле», ар га ні за ва нае 
БГКТ. Там мож на бы ло па гу ляць 
да ран ня пры бе ла ру скай му-
зы цы ў вы ка нан ні гур тоў з Бе ла-
сточ чы ны, а так са ма і з Бе ла ру сі. 
Вяр та лі ся мы заў сё ды над ран нем, 
ка лі ўзы хо дзі ла сон ца.

БЕ ЛА РУ СКІЯ ДЫ СКА ТЭ КІ

Гэ та са мыя па пу ляр ныя бе ла-
ру скія ма ла дзёж ныя ім п рэ зы, якія 
з 2003 го да ар га ні зуе сайт http://
www.bі.hg.pl/. На гэ тым сай це мож на 
бы ло па гля дзець хто з кім тан ца ваў 
на ды ска тэ цы і г.д. Та кі пад ляш скі 
pu de lek.pl. На гэ тыя ім п рэ зы ў ле ген дар ны 
бе ла стоц кі клуб «Pre mі e ra 2000» ха дзі ла 
боль шасць чле наў сту дэн ц ка га пра ва слаў-
на га бра цтва. Там вы сту па ла боль шасць 
бе ла ру скіх гур тоў з Пад ляш ша, а гу ля ла мо-
ладзь з усёй Бе ла сточ чы ны. Па пу ляр ны мі 
на да лей з’яў ля юц ца за пу сты пе рад Вя лі кім 
і Пі лі па вым па ста мі, пра ва слаў ны Но вы год, 
Ра ство і Вя лік дзень.

Сле дам за клу бам «Pre mі e ra 2000» 
бе ла ру скія ме ра пры ем ствы ста лі ар га ні-
за ваць та кія клу бы як «Gwіnt», «He ven», 
«To uch», «Exіt», «Prog no zy» і ін шыя бе-
ла стоц кія ды ска тэ кі. Ад нак пер шыя бе-
ла ру скія ды ска тэ кі яш чэ ў 1990-х га дах 
ар га ні за ва ла БГКТ.

vЮр ка БУЙ НЮК

Мае 2000-я га ды 
і 17 ма іх са мых яр кіх сім ва лаў та го ча су

БА ЗАР НА ЮРА ВЕЦ КАЙ

Бе ла стоц кі ва ры янт вар шаў ска га ба-
за ру «Ста ды ён Дзе ся ці год дзя». Тут усё 
мож на бы ло ку піць: воп рат ку, све жую 
са да ві ну і га род ні ну, кам пакт-ды скі, га зе-
ты ды ўся кую ўся чы ну. Аба вяз ко вы пункт 
па ку пак бед на га сту дэн та. Ка лі з 2007 да 
2013 го да пляц ста яў пу сты, то ў Бе ла сто-
ку га ва ры ла ся, што гэ та пра даў цы з ба-
за ру на Юра вец кай так прак ля лі лік ві да-
ва ны ў 2007 го дзе ба зар, што на гэ тым 
мес цы ні чо га не па бу ду ец ца. Ад нак год 
на зад ад к ры лі чар го вую ган д лё вую га ле-
рэю, гэ тым ра зам ме на ві та на Юра вец-
кай. Не над та мно га ган д лё вых га ле рэй 
і су пер мар ке таў у на шым Бе ла сто ку?

ПЕР ШЫ КАМ П’ Ю ТАР

Пер шы кам п’ ю тар у ма ёй ха це з’я віў ся 
пас ля 2000 го да. На ім мог я пі саць і дру-
ка ваць вер шы, тэк сты пе сень, гля дзець 
філь мы і ві дэ ак лі пы, а так са ма слу хаць 
му зы ку. На гэ ты час бы ла гэ та сво е а саб-
лі вая тэх на ла гіч ная рэ ва лю цыя. Ад нак 
пер шы раз я па ка ры стаў ся ін тэр нэ там 
на па чат ку 2002 го да. Ка лісь ці ў 2005 
го дзе рэ дак тар «Ні вы» Ві таль Лу ба ка-
заў, што прый дзе час і на вё сках бу дзе 
ін тэр нэт. На гэ та трэ ба бы ло па ча каць 
не каль кі га доў.

ГУРТ :B:N:

Ні вод ны бе ла ру скі рок-гурт так мне 
не спа да баў ся, як :B:N: (інакш «Бяз наз-
вы»), та му ў рэ дак цыі «Ні вы» я ку піў іх 
пер шы аль бом «Не тры вай» і кру ціў яго 
бе зу пын на ўвесь 2004 і 2005 год. Па да ба-
ла ся мне му зы ка, энер ге ты ка пе сень, гук 
гі тар, па э тыч ныя тэк сты і ва кал хлоп цаў 
ро дам з Бя ро зы. Я ім на ват прыс вя ціў 
свой верш «Я тан чу», які дру ка ваў ся 
ў «Дзе яс ло ве». Шка да, што на ступ ныя 
аль бо мы бэ э наў цаў ака за лі ся нам но га 
сла бей шы мі ад кру жэл кі «Не тры вай».

ФАР МАТ MP3

Пас ля 2000 го да фар мат ка да ван ня 
ліч ба ва га гу ку mp3 рэ ва лю цы я ні за ваў 
му зы ку. На ад ным кам пакт-ды ску аў дыё 
маг ло па мес ціц ца больш за 200 пе сень, 
а на ды ску DVD — на ват 4 ты ся чы! Па ча-
ла ся смерць ары гі наль ных кам пакт-ды-
скаў.
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— Ma mo, a zwie rzę ta w Pusz czy 
Bia ło wie skiej roz ma wia ją po bia ło-
ru sku?

— Tak, tak... — ад ка за ла ма ту-
ля і са ма да ся бе зас мя я ла ся.

Гэ тыя сло вы пра гу ча лі пас ля 
спек так ля «Ваў чок-Маў чок» 
(Vovčok-Movčok), які па ка заў зна-
ка мі ты ду эт ак цё раў: Іа ан на 
Троц і Та маш Та ран та.

П’е са апа вя дае пра ваў ча ня, 
якое ад бі ла ся ад ва та гі і са мот на 
ван д руе праз пуш чу. На яго да-
ро зе з’яў ля юц ца жы ха ры ле су: 
птуш кі, авад ні, паў зу ны, вя лі кія 
і ма лыя звя ры. Яны апа вя да юць 
пра ся бе.

Вось, жу раў лі, ка лі вык лёў ва-
юц ца ў двое дзя цей, ра зы хо дзяц-
ца. Ма ці жы ве з ад ным жу раў ля-
нят кам у сва ім гняз дзе, а баць ка з дру гім 
у асоб ным гняз дзе.

Ча му?
Ма лень кія жу раў лі кі вель мі свар лі выя. Іх 

нель га па кі нуць ад ных у гняз дзе, та му што 
яны маг лі б за дзяў б ці адзін ад на го на смерць. 
Але з ча сам, ка лі пад ра стуць, вып раў ля юц ца 
іх ха рак та ры. Баць кі і ма ла дыя зноў сы хо-
дзяц ца жыць у ад ным гняз дзе. Яны ву чаць 
ля таць ма ла дых і ра зам зда бы ва юць яду. 
Да рос лыя жу раў лі — нез вы чай ныя птуш кі. 
Яны да бі ра юц ца ў па ры на ўсё жыц цё.

У па доб ным ду ху рас па вя да юць свае 
гі сто рыі ін шыя ляс ныя жы ха ры: жа ба-
квач ка, ву сень, му ха лоў ка. Га лоў ны ге рой, 
Ваў чок-Маў чок, хоць сам дзі кі, дра пеж ны 
звя рок, мае ўраж лі вае сэр ца. Ён з ад ноль-
ка вай ува гай выс лу хоў вае гі сто рыі бе за ба-
рон на га ву се ня і ка ра ля пуш чы зуб ра. Сам 
наб лі зіц ца да лю дзей і за вя дзе сяб роў ства 
з ляс ной дзяў чын кай. Праў да, ні ко лі не 
ста не хат нім са ба кам. На гэ та не да зво ліць 
яго воў чая, сва бо да лю бі вая ду ша.

Жыц цё Ваў ч ка-Маў ч ка, бе зу пын на мя ня-
ец ца, та му і фі нал не ча ка ны і дзіў ны... Але 
пра гэ та па куль, змаў чым. Неў за ба ве, усё 
па ба чы це са мі!

Ваў чок-Маў чок «па-свой му»! 

Во сень дрэ ва 
пад па лі ла
Све це брат ска заў Да ні ла:
— Во сень дрэ вы пад па лі ла.
І яна са ма ў скве рык
За ві та ла, каб пра ве рыць...
Пэў на, зда га даў ся ве цер,
Што лі сток па трэб ны Све це.
Ён дых нуў — і з шап кі клё на
Ліст упаў, як жар чыр во ны.
Яго Све та па ды мае,
Ён... ха лод ны. А па лае.

Паў люк Пра ну за

Спек такль увай шоў на сцэ ну 26 
ве рас ня г.г. Яго прэм’ е ра ад бы ла-
ся ў Дра ма тыч ным тэ ат ры ў Бе ла-
сто ку, у рам ках IV Тэ ат раль на га 
фе сты ва лю «Одэ». Па ста ноў ка 
пра гу ча ла на пад ляш скай мо ве. 
Яе ас но ву скла ла дзі ця чая кніж ка 
«Wil czek-Mil czek» аў тар ства Баг-
да на Дуд ко, сцэ на рый да п’е сы на-
пі са ла Даг ма ра Ві да наў, які ў сваю 
чар гу на пад ляш скую мо ву пе ра-
клаў Ян Мак сі мюк. У па ста ноў цы 
ка зач ная сцэ наг ра фія аў тар ства 
Лу цыі Гжэш чык. Ма ке ты звя роў 
ся род ста рых дрэў ажыў ля юць 
«па лё ты» раз на ко лер ных ма ты-
лёў і пту шак.

Як мы ўжо ска за лі, у ро лі ляс-
ных ге ро яў ува со бі лі ся зна ка мі-
тыя ак цё ры Іа ан на Троц і Та маш 

Та ран та. За поў не ная да апош ня га мес ца 
за ла не шка да ва ла ап ла дыс мен таў. Ма лыя 
і да рос лыя гле да чы на но ва зір ну лі на наш 
рэ гі я наль ны скарб — Бе ла веж скую пуш чу. 
Гэ та не толь кі дры му чы лес. Пуш ча — гэ та 
дом со цень ты сяч ма лых і вя лі кіх звя роў, 
рас лін, пту шак. На бе ла стоц кай сцэ не ўсе 
яны пра мо ві лі на мо ве лю дзей, якія ад ста-
год дзяў даг ля да лі і сце раг лі Бе ла веж скую 
пуш чу. Та му ся род пуб лі кі мы суст рэ лі 
мно гіх вуч няў бе ла стоц кай «чац вёр кі» 
і да школь ні каў бе ла ру ска га сад ка, для якіх 
па ста ноў ка пра гу ча ла зна ё ма і па-свой ску.

Спек такль «Ваў чок-Маў чок» рас па вя дае 
пра моц сяб роў ства, якое не да зво ліць за гі-
нуць у цём ным і страш ным ле се. Ужо гэ тай 
во сен ню ак цё ры на ла дзяць тур нэ па рэ гі ё-
не. Та му не пра ва ронь це на го ды ды аба вяз-
ко ва сха дзі це на гэ ты жы вы і ка ла рыт ны 
спек такль. Най лепш ра зам з ба бу ляй або 
дзя ду лем. Яны да ка жуць усё тое, ча го вы не 
зра зу ме е це са звя ры ных ма на ло гаў.

ЗОР КА, фота racyja.com
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 41-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 15 
кастрычніка 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Хто зя лё ны мі ва ча мі
Гроз на блі скае на ча мі?
Мае пух лень кія лап кі,
А на лап ках кіп ці-драп кі,
Спін ку пруг ка вы гі нае,
Страх на мы шак на га няе?
К.....

  

Ад каз на за гад ку № 37-17: пе ра пёл ка. 
Уз на га ро ду, бе ла ру скую кніж ку, вый г-

ра ла Вік то рыя Гаць 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Trochę

Łub

Pieniądze

Jak

Głóg

Lęk

Ożywienie

Gruszka

Globus

Grunt

Czołg

Ania Grosz

Kwas

Twardziel Uszy
Bank

Strona

Nord

No

Fan

Tło

Park

Anda

Lenistwo

Stan

Stopa

Stojak

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 № 37-17:
Дом, жы вот, час, гар ла чык, дык, Сі, ха бар, 

пік, эга, драб ні ца. Ход, ва да, рыб ка, жыл ка, 
Рэн, во чы, Пац, так сі, ікс.

Уз на га ро ды, аў та руч кі,за піс ныя кніж кі, вый-
г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, Маг да Яку бюк, Вік-
то рыя Гаць з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш-
скім. Він шу ем!

(У. Мац ве ен ка)

Бар во вая 
во сень
— Ры жая, ры жая, ру дая! —
Зас мя яў ся хтось ці ніз ка.
І з сас ны іск раю збя гае
Ва вё рач ка з ці каў най пы скай.

А хто пад дрэ вам там па лае
Ха лод ным по лы мем асен нім?
На шап цы кроп ля ра сы йграе,
У ім ху ўклен чыў на ка ле на.

Агонь скі да юць до лу клё ны,
Бя ро за зо ла там ша стае,
Сы та са пе ўвесь бор зя лё ны,
У пры пол жо луд дуб ссы пае.

Уз ду ла ва вёр ка ры жы хвост
І цап! — за ры жы ка ву шап ку.
— Ты сам та кі ж ру ды прах вост!
Тра піш у за па сы ў маю хат ку!

Мі ра ЛУК ША

Міндальныя дрэвы – горкія і салодкія, браты адной маці, але ад розных бацькоў. Салодкі мін-
даль вельмі цураўся свайго горкага брата і ён завёў сяброўства з каштанам. Ён лічыў, што ка-
штан больш яму блізкі па душы. 

Калі многія дрэвы дакаралі яго ў здрадзе, ён адказаў:
— Каго я выбраў па сваёй волі, бо так мне падказала сэрца, той для мяне сапраўдны брат.
І ніхто не ўмеў даказаць, што гэта не так.

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

Міндаль і каштан
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ка жуць, зда лёк лепш ві-
даць! Нам так са ма трэ ба ад’-
е хаць ад род най ха ты, каб 
на леж ным чы нам аца ніць яе 
каш тоў насць. На мес цы ўсё 
зда ец ца звы чай ным.

У па доб ны спо саб ду ма ем 
пра лю дзей з род на га го ра да.

27 ве рас ня на ве да лі нас ся-
мік лас ні кі з бель скай «трой-
кі». Ра ней па бы ва лі на спек-
так лі «Доб ры дзень, Ярас лаў 
Ва сі лье віч», які па ста ві лі іх 
ста рэй шыя сяб ры ў Дра ма-
тыч ным тэ ат ры.

Гэ та бы ла сап раў д ная гас ці-
на для во ка і ду шы.

Ака за ла ся, што ся мік лас-
ні кі ўпер шы ню па гля дзе лі 
спек такль пра Ярас ла ва Ка-
сты цэ ві ча, ле ген дар на га 
бяль ш ча ні на і пат ро на сва ёй 
шко лы.

— Ця пер бу ду ду маць 
інакш пра Ярас ла ва Ка сты цэ-
ві ча, — ка жа Вік то рыя Гаць. 
— Ён для мяне ўзор на стаў ні-
ка. А тое, што ён быў стро гі 
і пат ра ба валь ны, гэ та так са-
ма доб ра.

Усе ся мік лас ні кі па га дзі лі-
ся з Вік то ры яй. А мы, да рос-
лыя, ра зам з на стаў ні ка мі 
Ан д рэ ем Ма ро зам і Ган най 
Фі ё нік аж но па лю ба ва лі ся 
та кой доб ра вы ха ва най і ўсё-
ра зу ме ю чай кам па ні яй. Мно-
гія, як іх ста рэй шы сяб ры, 
так са ма ха це лі б вы сту піць 
у гэ тай па ста ноў цы, пад кі-
рун кам Іаан ны Троц. Штось-
ці та ко га нель га спам па ваць 
са смар т фо на, тут пат рэб ная 
псі хіч ная і фі зіч ная ак тыў-
насць і ан га жа ва насць.

Зор ка
Фо та Ган ны Кан д ра цюк

(пра спек такль на пішам 
у чарговым ну ма ры)

Па бы ва лі 
ў тэ ат ры 
і ў «Ні ве»

Złotówka
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З гра мад скім ак ты ві стам са Сло ні ма, 
сяб рам Бе ла ру скай хрыс ці ян скай дэ ма-
кра тыі Але сем Ма сю ком зна ё мы даў но. 
Але жы ву чы ў ад ным го ра дзе, я ні ко лі 
ў Але ся не пы таў ся пра яго ны ра да вод. 
А не як ня даў на зай ш ла гу тар ка пра яго-
на га дзе да з ба бу ляй. І быў здзіў ле ны, 

ка лі ака за ла ся, што яго ныя пра дзя ду ля 
і пра ба бу ля, дзя ду ля і ба бу ля па ма ці ро-
дам з Бе ла сточ чы ны з вё скі Ага род ніч кі 
Суп рас ль скай гмі ны.

І Алесь Ма сюк па чаў рас па вя даць. 
Рас па вя даць пра тое, што ён ве даў, 
што ён чуў ад ста рэй шых сва я коў і ад 

 Феафіла Матэйчук (Лісоўская)

 Аляксандр Лісоўскі з дачкой Галінай (маці Алеся Масюка).

 Алесь Масюк у роднай вёсцы 
сваіх дзядоў і прадзедаў

ма ці. Лёс бе ла ру саў Ма тэй чу коў з Ага-
род ніч каў у ХХ ста год дзі быў та кім 
скла да ным і няп ро стым, як лёс ты сяч 
бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны. Фе а фі ла 
Ма тэй чук — ба бу ля Але ся Ма сю ка, 
Аляк сандр Лі соў скі — дзя ду ля, Лі за ве-
та Ма тэй чук — пра ба бу ля, Мі ха іл Ма-
тэй чук — пра дзя ду ля, Паў ла Ма тэй чук 
— дзя ду ле ва ма ма. Усе яны бы лі ро дам 
з Ага род ніч каў.

Фе а фі ла Ма тэй чук (ба бу ля Але ся) 
на ра дзі ла ся ў сту дзе ні 1908 го да ў Ага-
род ніч ках у сям’і бе ла ру скіх ся лян. Спа-
чат ку ў шко лу дзяў чы на не ха дзі ла і не 
ву чы ла ся, та му што трэ ба бы ло да па ма-
гаць па гас па дар цы. Але, ка лі ёй споў-
ні ла ся 10 га доў, баць кі ўсё ж вы ра шы лі 
ад даць дзяў чын ку ў шко лу. Праў да, 
ву чы ла ся яна ня доў га, та му скон чы ла 
толь кі два кла сы. Больш пра ца ва ла, 
пра ца ва ла з ра ні цы да цям на.

Хут ка ма лень кую Фе а фі лу на пат ка-
ла вя лі кае го ра — не ста ла яе баць кі, 
а ка лі дзяў чы не споў ні ла ся 17 га доў 
— па мер ла ад ты фу і ма ці. Дзяў чы на 
за ста ла ся круг лай сі ра той. Та му ўся 
гас па дар ка хут ка ляг ла на яе кво лень-
кія пле чы.

У вёс цы Ага род ніч кі жыў у гэ ты час 
і Аляк сандр Лі соў скі. Ён на ра дзіў ся 
на пя рэ дад ні Пер шай су свет най вай ны 
— у маі 1914 го да. У 1921 го дзе па сту-
піў ву чыц ца ў поль скую шко лу, скон чыў 
7 кла саў. А по тым ат ры маў спе цы яль-
насць ста ля ра. Пра ца ваў па спе цы яль-
нас ці.

У 1935 го дзе Аляк сандр Лі соў скі пай-
шоў слу жыць у поль скае вой ска, слу-
жыў кон ным са пё рам. Праз два га ды ён 
вяр нуў ся ў род ныя Ага род ніч кі. Шмат 
пра ца ваў на зям лі, вы кон ваў роз ныя за-
ка зы. Там, у Ага род ніч ках, ён і пры кме-
ціў пра цаў ні цу Фе а фі лу. І хоць яна бы ла 
за яго ста рэй шая на 6 га доў, Аляк сан д-
ру Лі соў ска му дзяў чы на спа да ба ла ся. 
Та му ў 1940 го дзе яны па жа ні лі ся. Праў-
да, ся мей нае шчас це доў га не пра цяг-
ва ла ся — па ча ла ся ня мец ка-са вец кая 
вай на і Аляк сан д ра Лі соў ска га ўзя лі на 
фронт. У гэ ты час у іх на ра дзі ла ся дач-
ка Ла ры са.

Аляк сандр Лі соў скі прай шоў усю 
вай ну і вяр нуў ся да лю бай Фе а фі лы 
ў Ага род ніч кі. У іх на ра дзі ла ся ў 1945 
го дзе яш чэ ад на дач ка, а паз ней і сын. 
Зда ва ла ся, што ця пер яны ўсе ра зам 
бу дуць пра ца ваць на зям лі і шчас лі ва 
жыць. Але та ко га шчас ця ў сям’і Лі соў-
скіх зноў не ат ры ма ла ся. Ад ной чы ве ча-
рам да іх у ха ту за ві та лі па ля кі і ска за лі, 
каб яны хут ка па кі ну лі Ага род ніч кі, бо 
ка лі яны гэ та га не зро бяць іх про ста 
заст рэ ляць ці спа ляць. Так сям’я Лі соў-
скіх у кан цы 1945 го да па кі ну ла Ага род-
ніч кі і вы еха ла аж но ў За па рож жа. Але 
там бе ла ру скую сям’ю з Бе ла сточ чы ны 
ніх то не ча каў. Ды яш чэ на За па рож жы 
быў го лад. Та му сям’я Лі соў скіх вы ра-
шы ла хут ка вяр тац ца на Баць каў ш чы-
ну. Але ў род ныя Ага род ніч кі шлях быў 
за кры ты, та му на заў сё ды асе лі ў Сло-
ні ме. Тым больш, што пас ля вай ны на 
Сло нім ш чы не бы лі па трэб ны ра бо чыя 
ру кі.

У Сло ні ме Лі соў скія пра жы лі ўсё 
астат няе жыц цё. Фе а фі ла пра ца ва ла 
на роз ных ра бо тах, бы ла на ват сак ра-
та ром сель ска га са ве та. А Аляк сандр 
зай маў ся ста ляр скай спра вай. Яны 
ў Сло ні ме і па мер лі.

Па сло вах Але ся Ма сю ка, яго пра ба-
бу ля Ка ця ры на Ма тэй чук на ра дзі ла ся 
ў Ага род ніч ках у 1877 го дзе. Аду ка цыі 
не ме ла ні я кай, а ўсё жыц цё ад п ра ца-
ва ла на гас па дар цы. У двац цаць га доў 
вый ш ла за муж і на ра дзі ла вась мё ра 
дзя цей. Але Бог ёй не даў зда роўя і сіл, 
яна па мер ла ад ты фу ў 1925 го дзе 
ў Ага род ніч ках.

Муж Ка ця ры ны Ма тэй чук, Мі ха іл 
Ма тэй чук, так са ма быў ро дам з Ага род-
ніч каў. Ён быў ста рэй шы за жон ку на 7 
га доў. Меў аду ка цыю 4 кла сы. Слу жыў 
у ар міі. Жа ніў ся ў 27 га доў. Жы лі Ма-
тэй чу кі Ка ця ры на і Мі ха іл доб ра, лю бі лі 
сваю зям лю, сям’ю і лю дзей. Але лёс іх 
так са ма не пес ціў...

vСяр гей ЧЫГ РЫН
Фо таз дым кі з ар хі ва Але ся Ма сю ка

Лё сы бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Ма тэй чукі і Лі соў скія 
з Ага родніч каў

XX 
Агуль на поль скі 

кон курс 
бе ла рус кай 

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

чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЭР МІ НЫ

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

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

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

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.
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Сён ня не знай с ці аду ка ва на га, з ся-
рэд нім уз роў нем жыц цё ва га дос ве ду 
ча ла ве ка, які не заў ва жаў бы амаль 
поў най ад сут нас ці бе ла ру скай мо вы 
ва ўсіх сфе рах гра мад скай дзей нас ці 
лю дзей. А тыя, што і заў ва жа юць гэ тую 
край не не нар маль ную, не бяс печ ную 
для бе ла ру ска га на ро да з’я ву, не ма юць 
асаб лі ва га жа дан ня не толь кі да па маг чы 
пе ра а до лець яе, але на ват грун тоў на па-
раз ва жаць над за ві та най да нас бя дой. 
Не зна хо джу ні я ка га ап раў дан ня, што яш-
чэ і да сюль са мая на дзён ная праб ле ма 
— вы ра та ван не бе ла ру скай мо вы ад схо-
ду ў ня быт — ні ра зу не з’яў ля ла ся прад-
ме там сур’ ёз на га аб мер ка ван ня ў са мых 
вы со кіх улад ных струк ту рах, не вык лю-
ча ю чы і На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Яны ж што год аб мяр коў ва юць 
проць му са мых роз ных пы тан няў, а вось 
да бе ла ру скай мо вы — най вя лік шай, ні-
чым не за мен най свя ты ні Баць каў ш чы ны 
— не жа да юць пры сту піць, ха ця яна піль-
на зас лу гоў вае та ко га.

На бе ла ру скай зям лі больш за двац-
цаць га доў фун к цы я нуе прэ зі дэн ц кая сі-
стэ ма кі ра ван ня, а мы яш чэ не па чу лі ад 
яе пер шай пя цёр кі са мых ад каз ных дзяр-
жаў ных дзе я чаў прак тыч на ані вод най 
пра мо вы, вы ка за най род ным сло вам! 
Вось і ду май: свя до ма зне ва жа юць яго, 
ці ка гось ці ба яц ца, каб не па лі чы лі за на-
цы я на лі ста?

У сап раў д на га па лі ты ка ня ма больш 
па чэс на га, га на ро ва га аба вяз ку, як са 
сва ім дзяр жаў ным на ро дам га ва рыць на 
яго ба за вай род най мо ве, а не на якой-
не будзь ін шай за не се най знад вор ку дый 
яш чэ бес пад стаў на ўзве дзе най у ранг 
дру гой дзяр жаў най мо вы. Пры кла дам 
мо жа слу жыць прэ зі дэнт Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі Ула дзі мір Пу цін. Дзе ля пад няц-
ця прэ сты жу, аба ро ны ру скай мо вы ён 
зра біў не менш за які-не будзь ка лек тыў 
ака дэ міч на га ін сты ту та, за ня та га яе 
дас ле да ван нем. Ці ж гэ та не ўзор для 
пе рай ман ня і на шым па лі ты кам як трэ ба 
ша на ваць род ную мо ву, ка ры стац ца ёю 
— і толь кі ёю! — пры вы ка нан ні свай го 
служ бо ва га аба вяз ку? Да па ма гаць жа 
Пу ці ну ўма цоў ваць па зі цыі ру скай мо вы 
ў афі цый ным жыц ці на ша га краю ня ма 
ані я кай пат рэ бы, бо ў яе і без гэ та га не-
аб дым ныя аб ся гі гра мад ска га ўжыт ку.

З го рыч чу му шу прыз наць, што доў га-
ча ка нае, цал кам зас лу жа нае на быц цё 
Бе ла рус сю ста ту су су ве рэн най дзяр-
жа вы зу сім не пай ш ло на ка рысць яе 
род най мо ве. Маш та бы вы ка ры стан ня 
апош няй у гра мад ска-па лі тыч ным жыц ці, 
асаб лі ва ў та кіх важ ных на цы я ства раль-
ных сфе рах як аду ка цыя і куль ту ра, істот-
на зні зі лі ся ў па раў нан ні з ты мі, што бы лі 
ха рак тэр ны са вец ка му ча су, ха ця па во лі 
Ма скоў ска га Крам ля на ўсім аб-
ша ры СССР, у тым лі ку і ў БССР, 
пра во дзі ла ся як след не пра ду ма-
ная, а та му і па мыл ко вая шкод ная 
па лі ты ка зблі жэн ня і зліц ця ўсіх яго 
на цый і на род нас цей. Агуль нап ры-
ня та лі чыць, што ад той ня доб рай 
па мя ці па лі ты кі най больш за ўсіх 
эт на куль тур ных страт па нёс бе ла-
ру скі на род. І тым не менш, та ды 
яго род ная, на цы я наль ная мо ва 
ме ла нам но га больш пры стой ныя 
па зі цыі ў гра мад стве, чым сён ня. 
Зра зу ме ла, га лоў ным чы нам не так 
пад лег лай ру сі фі ка цыі вёс цы, з бе-
ла ру ска моў нас цю якой мы сён ня 
прак тыч на ўжо кан чат ко ва раз ві та-
лі ся. Тра ге дыя най вя лік шая, ні чым 
не за мен ная.

Як ня дзіў на, за ліш не алім пій скі 
спа кой да тыч на не чу ва на не бяс-
печ най моў най сі ту а цыі ў РБ на 
пра ця гу ўся го ча су яе іс на ван ня 

ха рак тэр ны і та му ака дэ міч на му на ву ко-
ва му пад раз дзя лен ню, дзей насць яко га 
са мым не пас рэд ным чы нам звя за на 
з дас ле да ван нем раз г ля да най мной праб-
ле мы. Тут я маю на ўва зе Ін сты тут мо ваз-
наў ства Цэн т ра дас ле да ван ня бе ла ру-
скай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. За час, 
як на ша кра і на, дзя ку ю чы збе гу спры яль-
ных аб ста він, ста ла су ве рэн най дзяр жа-
вай, гэ ты ка лек тыў на ву коў цаў — а ў ім 
ра ней і сён ня да стат ко ва сап раў д ных 
пра фе сі я на лаў — не вы даў ані вод най са-
лід най ма наг ра фіч най эт на лін г ві стыч най 
пра цы, у якой бы лі б рас стаў ле ны ўсе 
кроп кі над „і”, глы бо ка, усе ба ко ва раск-
ры ты плю сы і мі ну сы моў на га рэ фе рэн ду-
му 1995 го да для бе ла ру скай мо вы — мо-
вы не толь кі дзяр жаў на га, але і адзі на га 
ты туль на га на ро да Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
З усім гэ тым мож на бы ло б мі рыц ца, 
ка лі б з са цы яль най за пат ра ба ва нас-
цю бе ла ру скай мо вы не ме ла ся ані я кіх 
праб лем. Та ко га на прак ты цы мы ні на 
ёту не заў ва жа ем. Сён ня ста но віш ча бе-
ла ру скай мо вы не па раў наль на гор шае, 
чым за ўвесь пе ры яд са вец кай гі сто рыі, 
асаб лі ва ў апош нія га ды Гар ба чоў скай 
пе ра бу до вы. Каб не яна, ніх то б не да-
зво ліў на цы я наль на-пат ры я тыч ным сі лам 
на шай рэс пуб лі кі ў чэр ве ні 1989 го да 
ства рыць Та ва ры ства бе ла ру скай мо вы 

імя Фран ціш ка Ска ры ны. Да Мі ха і ла Гар-
ба чо ва не ад важ ва лі ся ўзні маць лю бую 
га вор ку да тыч на без на дзей на га лё су 
бе ла ру скай мо вы. А тут з да зво лу са мых 
вы со кіх пар тый ных і са вец кіх ор га наў 
афі цый на, пры не чу ва на ак тыў ным удзе-
ле пе ра да вых сіл зас ноў ва ец ца ад мыс ло-
вая ар га ні за цыя рэс пуб лі кан ска га маш-
та бу па яе аба ро не. Мі не тро хі больш 
за паў го да і гэ тыя ж ор га ны пры муць 
са праўд ны за кон двац ца та га ста год дзя 
— За кон „Аб мо вах у Бе ла ру скай ССР”, 
у ад па вед нас ці з якім ва ўні сон з пе ра да-
вой су свет най прак ты кай у Бе ла ру сі, як 
рэс пуб лі цы з ад ным ты туль ным на ро дам, 
яе на цы я наль най мо ве на да дуць ста тус 
адзі най дзяр жаў най. Зга да ным За ко нам 
з па рад ку дня зні ма ла ся ста год дзя мі на-
віс лае над бе ла ру скім на ро дам тры вож-
нае пы тан не: „Жыць ці па мер ці яго род-
най мо ве?” За кон прад ра каў: „Жыць!”, 
што вы ні ка ла са зме сту яго ад па вед ных 
ар ты ку лаў. Га ран та ва ла жыц цё бе ла ру-
скай мо ве і ўся кан к рэт ная дзей насць 
пар тый ных і са вец кіх ор га наў. Як і ў га ды 
між ва ен най бе ла ру сі за цыі, яна ме ла на-
цы я ства раль ны ха рак тар. У гэ тых ор га-
нах поў ным хо дам іш ла пад рых тоў ка да 
пе ра во ду служ бо ва га спра ва вод ства на 
бе ла ру скую мо ву, што ў аба вяз ко вым 
па рад ку вык лі ка ла піль ную не аб ход-
насць па сту паць та кім чы нам усе сфе ры 

гра мад ска га жыц ця і га лоў нае — вы шэй-
шую і ся рэд нюю спе цы яль ную шко лу 
— га лоў ную кры ні цу пад рых тоў кі но вых 
па ка лен няў бе ла ру скай на цы я наль най 
ін тэ лі ген цыі. На бе ла ру сі за цыю афі цый-
на га жыц ця ў пар тыі, дзяр жа вы ха па ла 
фі нан са ва га, кад ра ва га, ідэ а ла гіч на га 
рэ сур су, і ён па чаў пак ры се вы ка ры стоў-
вац ца. Ні ко лі я не быў чле нам КПСС, але 
шка дую, што яе дзей насць пры пы ні лі 
як раз у час, ка лі яна па ча ла ак тыў на пад-
к лю чац ца да бе ла ру ска га на цы я наль на-
куль тур на га ад ра джэн ня, бо ніх то та ды 
не мог даць яму столь кі ка рыс ці, як ЦК 
КПБ.

Бяс с п рэч ны той факт, што ў сту дзе ні 
1990 го да Бе ла русь не маг ла б пры няць 
та ко га праг рэ сіў на га, пер с пек тыў на га 
для яе ты туль най на цыі за ко на аб мо вах, 
ка лі б па доб на га ро ду нар ма тыў ныя ак ты 
ўжо не ста лі рэ аль нас цю ва ўсіх ін шых 
са юз ных рэс пуб лі ках Са вец ка га Са ю за. 
Без іх па зі тыў на га ўплы ву рас п ра цоў-
ш чы кі За ко на „Аб мо вах у Бе ла ру скай 
ССР” наў рад ці ад ва жы лі ся б унес ці ў яго 
праг рэ сіў ны ва ўсіх да чы нен нях ар ты кул 
аб на дан ні бе ла ру скай мо ве ста ту су адзі-
най дзяр жаў най у рэс пуб лі цы, бо ў та-
ко га ра зум на га па ды хо ду ме ла ся шмат 
апа нен таў, пры чым да во лі вы со ка га 
ран гу па лі ты каў. Зац вер дзіць жа бе ла ру-
сам у сва ім за ко не яш чэ і дзяр жаў насць 
ру скай мо вы аз на ча ла б быць бе лай 
ва ро най на ўсім са вец кім аб ша ры. На 
та кі па мыл ко вы, ар хі ры зы коў ны крок не 
ад ва жы лі ся, але толь кі да пэў на га ча су: 
па куль да ўла ды не дар ва лі ся аб ру се лыя 
па лі ты кі. Я ні коль кі не быў пры хіль ні кам 
та кіх вя ліз ных по лі эт ніч ных дзяр жаў, як 
СССР, бо меў цвёр дае пе ра ка нан не: на 
спра ве ўсе яны без вы нят ку з’яў ля юц ца 
край не не бяс печ ны мі асі мі ля цый ны мі 
пла віль ны мі кат ла мі. У іх не на жэр нае 
гор ла не трап ля юць толь кі ты туль ныя 
дзяр жаў ныя на цыі. Ка лі ў са ка ві ку 1991 
го да ў СССР пра во дзіў ся рэ фе рэн дум 
з мэ тай да ве дац ца, як гля дзіць на род 
на да лей шы лёс гэ тай моц на хво рай аг-
ра ма дзі ны, я вы сту піў у пе ры я дыч ным 
дру ку з ар ты ку лам пад за га лоў кам „Ча му 
я ска заў „не!” Са ю зу?”, бо лі чыў, што 
па яго ві не ад бы ло ся руй на ван не на цы я-
наль ных ас ноў куль тур на-моў на га жыц ця 
бе ла ру саў. За тое, як яно за ру не ла, па ча-
ло на бы ваць са ма быт насць пас ля рас па-
ду СССР! Зда ва ла ся, на рэш це прый шоў 
доў га ча ка ны ка нец лю бым спро бам на вя-
заць бе ла ру сам праз дзяр жаў ную па лі ты-
ку ру сі фі ка цыі чу жыя куль тур на-моў ныя 
стан дар ты. На вя лі кую бя ду, та ко га не ат-
ры ма ла ся, бо ў лі пе ні 1994 го да прый шлі 
да ўла ды пры хіль ні кі гэ тых стан дар таў, 
і ру ха вік гі сто рыі па чаў да ваць зад ні ход. 
Прэ зі дэн ц кая сі стэ ма ўла ды хут ка вяр-
ну ла кра і ну ў рэ чыш ча яш чэ не за бы тай 

чы ноў ні цтвам са вец кай на цы я наль-
на-куль тур най па лі ты кі з той толь кі 
роз ні цай, што бе ла ру скай мо ве 
юры дыч на за бяс печ ваў ся ста тус 
адзі най дзяр жаў най. На спра ве ж 
гэ тым так жа да ным бе ла ру са мі прэ-
стыж ным ста ту сам амаль на ўсе 
сто пра цэн таў ка ры ста ла ся толь кі 
ру ская мо ва. Каб лік ві да ваць та кую 
не сты коў ку па між тэ о ры яй і прак ты-
кай пра ма скоў скай па зі цыі ўла ды, 
аба пі ра ю чы ся на вы ні кі май ска га 
1995 го да рэ фе рэн ду му, ста тус 
дзяр жаў най уза ко ні лі і за ру скай мо-
вай. Ма ю чы на дзей ныя ты лы ў асо-
бе моц на зру сі фі ка ва на га ва ўсіх 
сфе рах гра мад ска га жыц ця чы ноў-
ні цтва, яна вель мі хут ка вы цес ні ла 
аду сюль бес па саж ні цу бе ла ру скую 
мо ву на яе гі ста рыч най ра дзі ме...

(працяг будзе)
vЛе а нід ЛЫЧ, 

док тар гі ста рыч ных на вук, пра фе сар

Ча му мо ва ты туль най на цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

не з’яў ля ец ца рэ аль на дзяр жаў най
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125 га доў з дня нараджэння
Памяці ўдзельніка БНР і Слуцкага паўстання

Бе ла ру скі вай ско вец, гра мад ска-па лі-
тыч ны, куль тур ны дзе яч Ан д рэй Яку бец кі 
на ра дзіў ся 5 каст рыч ні ка 1892 г. не па да-
лёк Га род ні ў вёс цы Сух мя ні. Па хо дзіў 
з пра ва слаў най сям’і. У 1912 г. Яку бец кі 
скон чыў на стаў ніц кую се мі на рыю ў Свіс-
ла чы. Неп ра цяг лы час на стаў ні чаў. 
Удзель ні чаў у Пер шай су свет най вай не. 
У 1915 г. скон чыў Аляк сан д раў скую вай-
ско вую шко лу ў Маск ве. У час бур лі вых 
па дзей 1918 г. дэ ма бі лі за ва ны ў чы не ка-
пі та на. Пас ля гэ та га вяр нуў ся ў Га род ню, 
дзе ак тыў на ўдзель ні чаў у ства рэн ні вой-
ска Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Кі-
раў нік Ра ды БНР у Га род ні. У лі ста па дзе 
1918 г. увай шоў у Бе ла ру скую пар тыю 
са цы я лі стаў-рэ ва лю цы я не раў, адзін з іні-
цы я та раў склі кан ня Га ра дзен ска га бе ла-
ру ска га ся лян ска га з’ез да. З каст рыч ні ка 
1919 г. — кі раў нік Бе ла ру скай вай ско вай 
ка мі сіі ў Мен ску. Пры клад на ў кан цы та-
го ж го да ад Бе ла ру скай вай ско вай ка мі-
сіі па ехаў у Поль ш чу, дзе ву чыў ся ў афі-
цэр скай шко ле.

У кан цы лі ста па да 1920 г. ра зам з вя-
до мым та га час ным дзе я чам Кузь мом Ця-
рэш чан кам з Ло дзі пры быў на Случ чы ну 
ў мяс цо васць Се ме жа ва для ўдзе лу ў выз-
воль ным ан ты баль ша віц кім Слуц кім паў-
стан ні. Ра зам з ім пры е ха лі яш чэ тры афі-
цэ ры з два нац ца ці пас ла ных — па руч нік 
То дар Яну шэн ка, ка пі та ны Ан тон Бо рык 
і Ан тон Со кал-Ку ты лоў скі. Яку бец кі — ак-
тыў ны ўдзель нік Слуц ка га зброй на га чы-
ну. У час паў стан ня 17 снеж ня 1920 г. 
Ра да БНР прыз на чы ла яго га лоў на ка ман-
ду ю чым вой скам Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі. Пас ля па ра зы паў стан ня пэў-
ны час зна хо дзіў ся ў Віль ні, по тым ін тэр-
на ва ны ў Поль ш чу.

У 1921 г. Ан д рэй Яку бец кі арыш та ва ны 
поль скі мі ўла да мі і зня во ле ны. Выз ва ле ны 

ў на ступ ным го дзе. Спяр ша ў лі ку ін шых 
33-х бе ла ру скіх і лі тоў скіх на цы я наль ных 
дзе я чаў выс ла ны поль скі мі ўла да мі з Віль-
ні ў Лі тоў скую Рэс пуб лі ку. По тым у траў ні 
1922 г. па зап ра шэн ні Ка сту ся Еза ві та ва 
ра зам з жон кай Ні най пе ра е хаў у Лат вію. 
Еза ві таў уз на чаль ваў Бе ла ру скае на цы я-
наль нае аб’ яд нан не ў Ры зе. Па вод ле яго 
пра тэк цыі Яку бец кі вык ла даў у Дзвін ску 
ў бе ла ру скай гім на зіі і бе ла ру скіх шко-
лах. Су пра цоў ні чаў з Бе ла ру скім му зе-
ем Іва на Луц ке ві ча ў Віль ні. У Лат віі быў 
сяб рам куль тур на-ас вет на га та ва ры ства 
„Баць каў ш чы на”. Вык ла даў ге аг ра фію па-
вод ле пад руч ні ка Ар ка дзя Смо лі ча, тлу ма-
чыў пра за хоп ле ныя Лат ві яй бе ла ру скія 
тэ ры то рыі. За гэ та тра піў пад па лі тыч ны 
пе рас лед і пад суд у кра са ві ку 1925 г., 
але быў ап раў да ны.

Вя до ма, што ў час Дру гой су свет най 
вай ны пра ца ваў у ня мец кай ад мі ніст ра-
цыі. Кі ра ваў Дзвін скім ад дзя лен нем Бе ла-
ру ска га на цы я наль на га аб’ яд нан ня ў Лат-
віі. Пас ля 1944 г., ка лі вы е хаў у Ня меч чы-
ну, звест кі пра яго губ ля юц ца і да лей шы 
лёс не вя до мы. Іма вер на жыў у эміг ра цыі 
ў ад ной з кра ін За ха ду.

У 2015 г. гра мад скія ак ты ві сты ад шу ка-
лі ма гі лу баць кі Яку бец ка га — Паў ла Яку-
бец ка га, над піс на яго пом ні ку вы ка на ны 
па-бе ла ру ску. Вя до ма, што баць ка быў 
ак тыў ным удзель ні кам Та ва ры ства бе ла-
ру скай шко лы ў Кап цёў цы, што пад Га-
род няй, у між ва ен ны пе ры яд. Па ха ван ні 
Паў ла Яку бец ка га і ін ша га сы на — Мі ха і-
ла на кап цёў скіх мо гіл ках. У лі ста па дзе 
2016 г. там па стаў ле ны сім ва ліч ны пом нік 
па мя ці Ан д рэя Яку бец ка га. Гро шы на яго 
бы лі саб ра ныя бе ла ру скі мі пат ры ё та мі. 
На пом ні ку над піс: „Тым, хто пай шоў па мі-
раць, каб жы ла Баць каў ш чы на!”.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Коль касць аў та ма бі ляў на ву лі цах га ра-
доў све ту па вя ліч ва ец ца з кож ным го дам. 
Праў да, згод на з но вы мі тэх на ло гі я мі, з ча-
сам сур’ ёз ную кан ку рэн цыю ім скла дуць 
элек т ра ма бі лі, ці як іх яш чэ на зы ва юць, 
элек т ра ка ры, што ру ха юц ца, дзя ку ю чы аку-
му ля та рам, і ім зу сім не пат рэб нае па лі ва. 
Ад нак наў рад ці эра элек т ра ма бі ляў на ста-
не ця гам блі жэй шых пя ці га доў, ды і пас ля 
аў та ма бі лі не ад ра зу стра цяць свае па зі цыі. 
Та му по пыт на вуг ле ва да ро ды за ста нец ца, 
а про даж бен зі ну ці ды зель на га па лі ва бу-
дзе пры но сіць не ма лы пры бы так. І бы ло б 
доб ра, каб тыя, хто ат рым лі вае ня дрэн ныя 
гро шы за про даж па лі ва аў та а ма та рам, ха-
це лі б, каб бе ла ру сы на цы я наль на ад ра джа-
лі ся. На пры клад, так, як та го хо чуць ула даль-
ні кі сет кі аў та зап ра вач ных стан цый (АЗС) 
А-100, што пры сут ні чае ў Бе ла ру сі.

Шчы ра ка жу чы, да дзе ная сет ка з’яў ля ец-
ца адзі най, якая на поў ні цу вы ка ры стоў вае 
бе ла ру скую мо ву ў сва ёй дзей нас ці. У астат-
ніх вель мі рэд ка мож на су стрэць бе ла ру-
скае сло ва. Та му, каб блі жэй па зна ёміц ца 
з адзі най у Бе ла ру сі бе ла ру ска моў най сет-
кай АЗС вар та за зір нуць на яе сайт у ін тэр-
нэ це, што зна хо дзіц ца па ад ра се https://azs.
a-100.by.

Хоць сет ка і аб ра ла для ся бе бе ла ру скую 
мо ву як мар ке тын га вы ход дзе ля пры цяг нен-
ня ў свае клі ен ты шчы рых бе ла ру саў, мо вай 
яе сай та па за моў ч ван ні з’яў ля ец ца ру ская. 
Праў да, ка лі ад к ры еш ру скую вер сію, то ад-
ра зу ў вер х нім пра вым вуг ле вы яў лен ня з’яў-
ля ец ца за пра шэн не на ве даць бе ла ру скую 
вер сію сай та.

Вір ту аль нае прад стаў ні цтва А-100 зроб-
ле на з пра ві ла мі, ужо ўвай шоў шы мі ў тра ды-
цыю сай та бу да ван ня. Увер се зна хо дзяц ца 
неш мат лі кія вый с ці на ін шыя руб ры кі, але 
ка лі „прак ру ціць” вы яў лен не звер ху ўніз, то 

пе рад ва чы ма ад к ры ец ца ўсё, што яго ўла-
даль ні кі хо чуць нам па ка заць.

Згод на з ін фар ма цы яй, па да дзе най у руб-
ры цы „Аб кам па ніі”, наз ва „А-100” з’я ві ла ся 
ў Бе ла ру сі ў 1994 го дзе. „Ужо ў тыя ча сы мы 
ма ры лі аб вы со ка ак та на вым і мак сі маль на 
эка ла гіч на бяс печ ным па лі ве «А-100». Ад-
сюль і ўзнік ла наз ва на шай сет кі АЗС. Мы 
да гэ туль што дзён на нат х ня ем ся са мы мі 
леп шы мі ра шэн ня мі і ім к нём ся здзіў ляць 
і ша на ваць на шых клі ен таў усі мі маг чы мы-
мі шля ха мі: ад ак цый і зні жак да даб ра чын-
ных пра ек таў. А-100 — больш, чым АЗС”, 
— сцвяр джа ец ца там. На той жа ста рон цы 
мы мо жам па ба чыць увесь ме недж мент кам-
па ніі, рас по ве ды пра вя лі кую якасць яе па-
лі ва.

Вар та ад зна чыць, што кам па нія на поў ні цу 
вы ка ры стоў вае сайт, каб пра рэк ла ма ваць 
ся бе. Ад нак тое, што ад 1994 го да сет ка 
пры сут ні чае толь кі ў трох рэ гі ё нах Бе ла ру-
сі, ка жа, што стра тэ гія раз віц ця ў яе да лё ка 
не аг рэ сіў ная, а па лі ты ка не на кі ра ва ная на 
эк с пан сію. Та му ў блі жэй шым ад Бе ла сто ка 
бе ла ру скім Грод не на ліць бен зін на А-100 
не ўдас ца. Праў да, у Брэс це і Мін ску та кая 
маг чы масць ма ец ца. Уся го ж па Бе ла ру сі на-
ліч ва ец ца толь кі 34 АЗС да дзе най сет кі.

На па чат ку 2015 го да А-100 па ча ла шы-
ро ка вы ка ры стоў ваць бе ла ру скую мо ву 
пры аб с лу гоў ван ні клі ен таў. Па вод ле свед-
чан няў кі раў ні ка ўпраў лен ня мар ке тын гу 
кам па ніі Ні ны Ні ка но ра вай, пас ля пе ра хо ду 
на бе ла ру скую мо ву ў зно сі нах на АЗС клі-
ен таў у А-100 па бо ле ла. „Пра да жы вы рас лі, 
па коль кі мы пры ва бі лі да ся бе част ку мод-
ных і праг рэ сіў ных, якія па дзя ля юць на шу 
па зі цыю да тыч на больш шы ро ка га вы ка ры-
стан ня бе ла ру скай мо вы”, — за я ві ла яна га-
зе це „На ша ні ва”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

— Вы не ста мі лі ся?
— Пра гра ма доў жы ла ся двац цаць мі-

нут, а гэ та для на ша га хо ру не так мно га, 
та му што ця гам ме ся ца нам пры хо дзіц ца 
рых та ваць дзве паў на цэн ныя пра гра мы. 
Да та го ж ра зам з на шым сім фа ніч ным 
ар кест рам на шай ма гі лёў скай ка пэ лы 
мы вы кон ва ем і ва каль на-сім фа ніч ную 
му зы ку, а часць кан цэр та заў сё ды скла-
дае му зы ка а ка пэ ла. Для нас двац цаць 

мі нут, паў га дзі ны ака пэль на га спе ву гэ та 
стан дар т ная ў ча се пра гра ма. Та му мы 
бы лі га то вы і на та кі лік тво раў. І гэ та 
звя за на яш чэ з тым, што мно гія на шы ха-
ра ві кі вы кон ва юць яш чэ цар коў ныя служ-
бы. З гэ та га во пыт цар коў на га спе ву. 
Я ра ней так са ма слу жыў бо лей, ця пер 
кры ху менш цар коў ным рэ ген там і для 
нас цар коў ная му зы ка не про ста мо да, 
а ўнут ра нае ра зу мен не і ду хоў нае пры ця-

жэн не да на шай сап раў д най пра ва слаў-
най куль ту ры.

— Я меў на дум цы сто му ад доў га га 
па да рож жа. У час Ва ша га па да рож жа ў 
Поль ш чу быў кан цэрт у Ка мян цы...

— Мі ко ла Буш ко за пра па на ваў нам, 
каб па да ро зе сю ды мы пе ра на ча ва лі 
бліз ка гра ні цы, пе рак ро чы лі яе ра ні цай 
і еха лі про ста ў Вар ша ву, дзе быў так са-
ма ў пла не кан цэрт. І мы, за пар з тры ма 

ка лек ты ва мі з Ук ра і ны, Ра сіі і Поль ш чы да-
лі кан цэрт у кас цё ле. Бы ло нам ці ка ва, та-
му што мы ўпер шы ню вы кон ва лі кан цэрт 
у Вар ша ве; мы бы лі вель мі ра ды гэ та му.

— У фе сты валь ным бук ле це на пі са
на, што вы ад ным з пер шых ха роў ста
лі вы кон ваць цар коў ную му зы ку. Ці не 
бы ло гэ та скла да на?

— Так, у Ма гі лё ве. Спра ва ў тым, што 
ня лёг кі быў пе ры яд, ка лі за ба ра ня лі ду-
хоў ную на цы я наль ную му зы ку. Сла ва Бо-
гу мы гэ та пе ра жы лі і пе ры яд вяр тан ня 
да ду хоў най му зы кі ў пост са вец кай пра-
сто ры за няў прыб ліз на дзе ся ці год дзе. Та-
ды на ват з руп лі вас цю ста лі вы кон ваць 
мно гія пра гра мы ду хоў най му зы кі. Мо жа 
спа чат ку ка му бы ло гэ та мод на, але ж 
у кан цы кан цоў усе вы дат на ра зу ме ем, 
што ду хоў ная му зы ка заў сё ды з’яў ля-
ец ца час цю кла січ най му зы кі. І мы ні як 
не маг лі адар ваць яе ад цэ ла га пла ста 
му зы каль най ха ра вой кла сі кі. Та му, ка лі 
я пры е хаў у Ма гі лёў, пер шым ма ім дзе ян-
нем бы ло ства рэн не хо ру і зра зу, у пер-
шай пра гра ме па ста віў не каль кі ну ма роў 
на шай на цы я наль най ду хоў най му зы кі 
— ста рын най бе ла ру скай і ін шай пра-
ва слаў най му зы кі роз ных кам па зі та раў, 
роз ных нап рам каў.

— Ці Ваш хор вы кон вае толь кі цар
коў ную му зы ку, ці больш шы ро кі яе 
спектр, на пры клад за ход не еў ра пей
скую ці аме ры кан скую?

Ста ра емся пра па ган да ваць на шу на цы я наль ную бе ла ру скую куль ту ру
Раз мо ва з Сяр ге ем ЛІШ ЧЭН КАМ, ды ры жо рам Ка мер на га хо ру „Ма гі лёў ская га рад ская ка пэ ла”. 
Хор удзельнічаў у XXXVI Міжнародным фестывалі царкоўнай музыкі «Гайнаўка – 2017»
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, 
скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.

ус ход не ту рэц кае во зе ра ў ... са ван не = 4 _ 2 _ 1 _;
на столь ная стра тэ гіч ная гуль ня ў ... ва го не = 8 _ 7 _;
уста но ва для ахо вы гра мад ска га па рад ку ў Бе ла ру сі = 35 _ 34 _ 33 _ 15 _ 14 _ 36 _ 28 _;
прад пры ем ства для вы твор час ці бо ха наў = 31 _ 25 _ 17 _ 18 _ 26 _ 27 _ 5 _;
пры ла да з во чак для ры ба ло ваў і ва лей ба лі стаў = 3 _ 23 _ 6 _ 38 _ 39 _;
чор ная фар ба для чар чэн ня ў ... ра ту шы = 29 _ 30 _ 37 _;
да ку мент, які пад піс вае кі раў нік Бе ла ру сі = 20 _ 21 _ 22 _ 24 _;
паў д нё вая тра вя ні стая рас лі на ся мей ства ка са чо вых (Cro cus) = 16 _ 9 _ 10 _ 11 _ 12 _ 13 _;
во зе ра між Уша ча мі і Глы бо кім, якое ў Бе ла ру сі лі чыц ца цэн т рам Еў ро пы = 19 _ 32 _.

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

ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 38 ну ма ра
Верн, апа ра ту ра, Ніл, лі пень, Інд, ад сек, рэ ве ранс, та лент, май, ціс, ар тыст, кры га, ба ец.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ра шэн не: У ве рас ні і ліст на дрэ ве не тры
ма ец ца.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’ я
нюк з Бельска-Падляшскага.

(22.03. — 20.04.) Паз бу дзеш ся сум нен няў, 
з кім хо чаш быць. Пе ра ка на еш ся, што ў пар т-
нё ры ма еш пад трым ку. Прыг лянь ся вы дат кам 
і зда роўю. У фір ме па куль не па ры вай ся на но-
выя ме ра пры ем ствы. Ву чы ся, зда бы вай ін фар-
ма цыі, за паў няй да ку мен ты. 13-14.10. не пры-
му шай ся бе да ак тыў нас ці, паз бя гай ры зы кі.
(21.04. — 21.05.) Не да сі ся бе апя рэ дзіць кан-
ку рэн цыі і паз ма га еш ся за сваё. Даб’ еш ся ча го 
хо чаш! Па ро біш па рад кі до ма і на пра цы. Зад ба-
еш аб зда роўе і кра су. Пе ра ка на еш ся, як моц на 
тры ма ец ца твая па ра. Фор ма не пад вя дзе. Ра бо-
ты вель мі шмат, але не ві даць на га ры зон це па вы-
шэн ня, дык на мяк ні на гэ та шэ фу. 7-10.10. мо жа 
пар вац ца пер с пек тыў нае зна ём ства.
(22.05. — 22.06.) Па я вяц ца шан цы на рэ а лі за-
цыю сме лых на ме раў. Раз ліч вай на пры ліў боль-
шых гро шай. Доб ры на строй. Упа рад ка ван не 
аса бі ста га жыц ця (але не за мя няй ад на го пар-
т нё ра ад ра зу дру гім); 12-14.10. па я віц ца на го-
да, каб па ста лець. 7-10.10. бу дзеш мець шчас-
це ў па куп ках. 8-9.10. на го да вя лі ка га за роб ку. 
Шу кай но вых пра па ноў, кур саў, абу чэн няў, 
шлі Сі-Ві, да маў ляй ся на біз не со выя су стрэ чы, 
асаб лі ва ка лі ты на ро джа ны ў чэр ве ні. 8-12.10. 
бу дуць кан ф лік ты — па га сі іх за га дзя.
(23.06. — 23.07.) Пап ра віц ца ат мас фе ра до ма 
і ў фір ме. Выс вет ліш не па ра зу мен ні і за кон чыш 
спрэч кі. Твой го лас бу дзе больш чут ны. Пік 
па пу ляр нас ці асаб лі ва ў Ра каў з пе ра ло му чэр-
ве ня і лі пе ня. Зя лё нае свят ло на по шу кі пра цы, 
маг чы ма, што ка гось ці за ме ніш на па са дзе. Але 
8-12.10. мо жа ата ка ваць ця бе кан ку рэн цыя.
(24.07. — 23.08.) Спра віш ся на пра цы і ў кож-
най ін шай кам па ніі. Кон чыш спрэч кі, па га сіш 
даў гі. Уз рас це твая ам біт насць. Бу дзеш ве даць 
з кім як да га ва рыц ца. 8-12.10. бу дуць пра ва ка-
ваць ця бе да вост рай спрэч кі. Ка лі шэф ця бе 
пап рак не, не спра чай ся, толь кі пап раў па мыл кі 
(асаб лі ва 8-12.10.). Пас ля 10.10. ат ры ма еш вар-
тыя ця бе за дан ні або да ста неш ад каз на ста рыя 
Сі-Ві. Бу дзеш за раб ляць. Вы ходзь у боль шую 
кам па нію, не пра пу скай ме ра пры ем стваў.
(24.08. — 23.09.) Прыс пе шыц ца тэмп па дзей. 
Спры ян не лю дзей і ака ліч нас цей. Праб ле мы 
хут ка знік нуць. З 10.10. на го ды для па да рож-
жаў, ву чо бы, па шы рэн ня га ры зон таў. Па вы-
шэн не ін ту і цыі. Скок тэм пе ра ту ры ў спаль ні. 
12-14.10. кан так ты з людзь мі важ ны мі ў мі ну-
лым; не ўця чэш ад ус па мі наў і да ве да еш ся ча-
гось ці важ на га. Але 8-13.10. мо жа быць спра-
ва, у якой га ла вой му ру не праб’ еш.
(24.09. — 23.10.) Кру тыя да ро гі вып ра ста юц-
ца. Бу дзеш ра біць тое, што хо чаш. І яш чэ доб-
ра за ро біш! Зор кі па лег чаць та бе да ро гу да 
пос пе ху. Твае выс но вы бу дуць пра віль ныя. Мі-
ла вы ка ра ска еш ся з уся ля кіх глуп стваў. На пра-
цы кем лі васць, толк і трап ныя ацэн кі, бу дзеш 
улю бён цам кі раў ні цтва. І бу дзе пад трым ка зо-
рак у фі нан сах ад 10.10.
(24.10. — 22.11.) Упа рад куй спра вы, выс вет лі 
скла да ныя ад но сі ны. Ад пус ці лі шак аба вяз каў, 
час цей ад па чы вай (ас лаб ле ная за ся ро джа-
насць). На ладж вай зна ём ствы, за ва рож вай 
сэр цы. Па куль штось ці пач неш ра біць, рэ аль-
на аца ні маг чы мас ці. Най больш шчас ця ў на-
ро джа ных у каст рыч ні ку, але му сяць ву чыц ца 
но ва му, па вы шаць ква лі фі ка цыі, па шы раць дос-
вед. Па ра змя ніць на вы кі. 7-10.10. маг чы мая 
раз губ ле насць у рэ аль нас ці.
(23.11. — 22.12.) Спры ян не лю дзей. За чы не-
ныя дзве ры ад чы няц ца. На ла дзіш пры го жыя 
сяб роў ствы. Але з 10.10. не раз ліч вай толь кі 
на шан ца ван не. 12-14.10. зна ка мі тыя за ду мы на 
вы ра шэн не праб лем. Ха ця 8-10.10. не дай ся бе 
ўваг наць у фі нан са выя кло па ты. Не ад маў ляй ся 
ад пры ем нас ці, але тры май ува ўсім ме ру.
(23.12. — 20.01.) Вы ра стуць твае ўплы вы 
ў сям’і і пра фе сій ныя ам бі цыі. Па ка жаш, што ма-
еш неб ла гую кем лі васць да ін та рэ саў. 10.10. 
прач нец ца ў та бе ах во та да ву чо бы і па да рож-
жаў. Кры ху стрэ саў, асаб лі ва на пра цы. За тое 
бух не по лы мем тэм пе ра ту ра па чуц цяў. На 
пра цы ін тэн сіў ная пра ца; ад та го, як спра віш ся 
з за дан ня мі 8-12.10., за ле жыць твая да лей шая 
кар’ е ра; не ры зы куй спрэч кі з шэ фам, на ват ка-
лі не мае ра цыі.
(21.01. — 19.02.) Уз ба га ціц ца спі сак тва іх зна-
ё мых. У доб рай кам па ніі час мі не пры ем на. На-
ла джа ныя 8-10.10. кан так ты пры ня суць уда лае 
су пра цоў ні цтва. Жыц цё ўзба га ціц ца ў но выя па-
дзеі, за хап лен ні і кан так ты. Чу ласць, кло пат, зра-
зу мен не ака за ныя ін шым, што не зна чыць, што 
заў ж ды ўза ем на. На пра цы бу дзе лі чыц ца не 
толь кі тое што, але і з кім ро біш. Ін ве ста ры і суп-
ра цоў ні кі са мі за я вяц ца да ця бе. Сам бу дзеш 
мець кры ху менш энер гіі, дык не пра стынь.
(20.02. — 21.03.) У па чуц цях кры ху за мя шан ня, 
але кан чат ко ва пой дзе гэ та к даб ру. Зап ра цу-
еш на па вы шэн не. Спры яе та бе тры гон Юпі та-
ра з 10.10. Пой дуць уверх твае ас пі ра цыі, якія 
па мо гуць та бе паз ма гац ца за боль шае. Але 8-
13.10. не дай ся бе па дыс ці мац ней ша му ад ся-
бе. Твае пла ны мо гуць зніш то жыц ца 8-10.10., 
хтось мо жа ака зац ца не вар тым да ве ру.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

— Мы, бе зу моў на, вы кон ва ем роз ную ду хоў ную му зы-
ку, та му што мы сва ім слу ха чам у го ра дзе Ма гі лё ве і на-
вон кі яго па він ны па ка заць усе пла сты ду хоў най му зы кі, 
так за ход не еў ра пей скай, і ўсход няй, як і аме ры кан скай, 
бо гэ та так са ма кла сі ка. Усе на шы слу ха чы па він ны ары-
ен та вац ца ў тым, што ад бы ва ец ца ў ін шых кра і нах, на 
ін шых кан ты нен тах. Ла ці на а ме ры кан ская му зы ка — ад на 
з най п ры га жэй шых ду хоў ных. Мы, да рэ чы, не так даў но, 
у па чат ку мая, бы лі ў на шым го ра дзе-паб ра ці ме Эй зе на-
хе, гэ та ра дзі ма Ба ха, у Гер ма ніі. І там мы вы кон ва лі роз-
ную ду хоў ную му зы ку: і на шу пра ва слаў ную, і аме ры кан-
скую, і за ход не еў ра пей скую — гэ та бы ло вель мі ці ка ва 
слу ха чам, та му што гэ та шы ро кі спектр роз най му зы кі.

— Вы наз ва лі Вар ша ву, Эй зе нах — а ў якіх яш чэ пун к
тах све ту, у тым і Бе ла ру сі, па бы ваў Ваш хор?

— Мож на ска заць так: у па чат ку 1990-х га доў мы 
най час цей пры яз джа лі ў Поль ш чу. Та ды быў час вель мі 
све жых ідэй, ці ка вых іні цы я ты ваў, так з бо ку Цар к вы як 
і ма гі лёў ска га Кас цё ла — мы бы лі та ды адзі ным хо рам, 
ця пер мы так са ма адзі ны пра фе сі я наль ны хор з сім фа ніч-
ным ар кест рам. Мы та ды шмат ра зо ва ез дзі лі ў Поль ш чу, 
у Гер ма нію, у Фран цыю, у Сла ва кію, у Пры бал ты ку. Мы 
вы сту па лі ў Ра сіі, у Бал га рыі; у нас га ра ды-паб ра ці мы. 
Мяр кую, што ра зам з ар кест рам мы аб’ ез дзі лі амаль усю 
Бе ла русь так са ма. Нам ці ка ва па ка заць роз ныя са ста вы 
му зы кан таў у ад ным кан цэр це — гэ та хор а ка пэ ла, гэ та 
сім фа ніч ны ар кестр ды хор плюс ар кестр ва каль на-сім-
фа ніч най му зы кі. Та му на ша ма гі лёў ская ка пэ ла ра зам 
з ін шы мі ка лек ты ва мі Бе ла ру сі заў сё ды ста ра ец ца пра па-
ган да ваць на шу на цы я наль ную бе ла ру скую куль ту ру, так 
жа, як і су свет ную му зы каль ную куль ту ру. І не толь кі для 
да рос лых, але і для дзя цей — да ем вель мі мно га кан цэр-
таў для агуль на а ду ка цый ных школ на ша га го ра да.

— А на род ная му зы ка так са ма ёсць у Ва шым рэ пер
ту а ры?

— Вя до ма. Вось у Ка мян цы мы вы кон ва лі на шу ду хоў-
ную му зы ку і па ло ву пра гра мы на род ную бе ла ру скую 
му зы ку.

— На род ная му зы ка ў Вас толь кі бе ла ру ская, ці так са
ма вы кон ва е це му зы ку су сед ніх на ро даў?

— Вя до ма, і ру скую, і ўкра ін скую. А агуль на ма гу ска-
заць, што боль шасць у нас сла вян скай на род най му зы кі. 
Але аме ры кан скі спі ры чу эл гэ та так са ма на род ная му зы-
ка. Шмат і еў ра пей скай на род най му зы кі, у тым і ў ап ра-
цоў цы для ар кест ра. Ну, і для хо ру а ка пэ ла, на пры клад, 
у Гер ма ніі мы спя ва лі му зы ку ня мец кую, аме ры кан скую. 
Для кож най пра гра мы мы не за бы ва ем, што вель мі ўзру-
ша ю чай так па ка ла ры це, як і рыт мах ла ці на а ме ры кан-
ская му зы ка. У нас ёсць доб ры пры я цель з Ве не су э лы, 
які пры яз джае да нас з кан цэр т ны мі праг ра ма мі ла ці на а-
ме ры кан скай му зы кі, і мы яе вы кон ва ем шмат для на шай 
пуб лі кі. Так са ма ста ра ем ся вы кон ваць і па пу ляр ную су час-
ную му зы ку, вось у нас бу дзе дзве пра гра мы му зы кі кі но, 
у тым лі ку і му зы кі Га лі ву да. Та му ўсё тое, што кра нае 
су час ную му зы ку, што ці ка віць і мо ладзь, і да рос лых, мы 
ста ра ем ся па чуць, зра зу мець і аба вяз ко ва на рых та ваць 
та кую пра гра му, каб слу ха чы не за бы ва лі, што заў сё ды 
ў ас но ве лю бо га му зыч на га во пы ту ля жыць ме на ві та кла-
сі ка.

— Вя лі кае Вам дзя куй.

vПы тан ні і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

10працяг

Ле та 1915 го да. Цар ская ар мія ад сту пае з за ход ніх гу бер няў 
Ра сей скай ім пе рыі, па кі да ю чы нем цам спа ле ную зям лю. Цар-
скія ўла ды вы ся ля юць ся лян скія сем’і, не ка то рыя ўця ка юць са мі, 
га раць цэ лыя вё скі. Сот ні ты сяч ва зоў цяг нуц ца на ўсход. Яны 
за паў ня юць да ро гі, пра ці ска ю чы ся па між ва ен ны мі ка ло на мі. Па-
нуе пек ла: эпі дэ мія ты фу і ха ле ры, спё ка, ня ста ча піт ной ва ды, 
го лад, аб ст рэ лы і бам ба ван не з бо ку нем цаў.

Аг ром ні стая тэ ры то рыя су час на га Пад ляш ша, аб ша ры ва кол 
Люб лі на і Хэл ма, ін шыя за ход нія рэ гі ё ны Ра сей скай ім пе рыі ды 
ў мен шай сту пе ні цэн т раль най Поль ш чы — пус це юць. Бе жан цы 
— пе ра ду сім пра ва слаў ныя бе ла ру сы, ук ра ін цы і ра сей цы (ка ля 
70 %), а так са ма па ля кі (12 %), габ рэі, лі тоў цы, ла ты шы і ар мя не. 
Па вод ле ацэ нак гі сто ры каў, свае да мы па кі ну лі ка ля трох мі льё-
наў ча ла век. Гэ та бы ла са мая маш таб ная пры му со вая міг ра цыя 
ў ХХ ста год дзі ў гэ тай част цы Еў ро пы.

Тыя, хто пе ра жыў каш мар нае па да рож жа, дай шлі да До ну, Сі-
бі ры, Каў ка за і Ся рэд няй Азіі. Там яны пе ра жы лі дзве рэ ва лю цыі, 
а так са ма кры ва вую гра ма дзян скую вай ну. Праз 5-7 га доў яны 
вяр ну лі ся ў свае вё скі, ужо ў ад ро джа най Поль ш чы. І знай ш лі тут 
спа ле ныя гас па дар кі, за няд ба ныя зем лі, го лад і не да вер з бо ку 
ўла даў. Але ім паш час ці ла — вы жыць, бо ка ля 30 % бе жан цаў не 
пе ра жы лі вы гнан ня.

Гэ ты нез вы чай ны і тра гіч ны дос вед трох мі льё наў ча ла век не 
да ча каў ся сва іх дас лед ні каў. Лі та ра ту ры на гэ тую тэ му вель мі 
ма ла, за ха ва ла ся няш мат ус па мі наў. У Бе ла ру сі, як і ў Ра сеі, пра 
гэ тую з’я ву не ве да юць. У гі ста рыч ным на ра ты ве та го пе ры я ду 
да мі ну юць апі сан ні ва ен ных дзе ян няў. Ся ля не не вя лі дзён ні каў, 
а вус ныя гі сто рыі зболь ша га за бы тыя.

Фільм Юрыя Ка лі ны — гэ та част ко ва ся мей ная гі сто рыя. Пра-
баб ка рэ жы сё ра Зоф’я вы еха ла з ма лой вё скі Ка ша лі Бель ска га 
ўез ду Га ра дзен скай гу бер ні ў ка зац кую ста ні цу Сцяп ное Ма цю ні-
на Са ра таў скай гу бер ні. Там яна на ра дзі ла дач ку На дзею. Зоф’я 
на зва ла гэ так дзі ця, бо спа дзя ва ла ся, што неў за ба ве да іх да лу-
чыц ца ей ны муж Якуб, ма бі лі за ва ны ў цар скую ар мію. Яна не ве-
да ла, што муж за гі нуў на фрон це. Ён так і не па ба чыў дач кі...

«Бе жан цы. 1915-1922» 
дак. фільм, рэж. Юрый Ка лі на, 

5 кастрычніка, Kino Forum, Беласток, 18.00 г.

ЗАПРАШАЕМ
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— Руч ні кі, аб ру сы, ма кат кі і пак ры ва-
лы на лож кі, якія мяс цо выя жан чы ны тка-
лі на крос нах, уп ры гож ва лі іх вы шыў кай 
і ка рун ка мі, гэ та вель мі важ ная част ка 
тра ды цыі гэ та га рэ гі ё на і мож на іх знай-
с ці ў мно гіх да мах на Гай наў ш чы не. Мы 
ру ка дзел ле фа таг ра фа ва лі, да ку мен та-
ва лі ці ка выя і вель мі ба га тыя ўзо ры. Мо-
жа ста нуць яны ін с пі ра цы яй для но вых 
узо раў, з улі кам тра ды цый Гай наў ш чы-
ны, — ска за ла Ага та Рых цік-Скі бін ская 
з Куль тур на га аб’ яд нан ня «Паш тоў ка» 
ў Па ліч най, якая ад кры ла вы ста ву і рас-
па вя ла пра дзей насць аб’ яд нан ня па за-
ха ван ні мяс цо вай тра ды цыі для бу ду чы ні.

Ага та Рых цік-Скі бін ская па ся лі ла ся 
ра зам з му жам у Па ліч най у 2012 го дзе. 
Свой дом ста лі яны аб ста лёў ваць у ад па-
вед нас ці з мяс цо вай тра ды цы яй. Та ды за-
ці ка ві лі ся так са ма тка ным і вы шы ва ным 
ру ка дзел лем. Спа да ры ня Ага та рас па вя-
ла пра пра ект «Гі сто рыі сат ка ныя з ні цей 
— ста рое ру ка дзел ле для бу ду чы ні». Яна 
— яго ка ар ды на тар і га лоў ны рэ а лі за-
тар. Дзве жан чы ны, якіх ру ка дзел ле прэ-
зен та ва ла ся на вы ста ве ў ГДК, па каз ва лі 
як трэ ба бы ло клас ці па душ кі і па ду шач-
кі-ясі кі, каб тыя доб ра прэ зен та ва лі ся на 
зас ла ным пры го жай ка пай лож ку.

— У на шым до ме куль ту ры ар га ні зу-
юц ца аг ля ды на род на га ру ка дзел ля, 
вы ка на на га не пас рэд на на аг ляд, а тут 
аб’ яд нан не «Паш тоў ка» прэ зен туе ко-
ліш нія вы ра бы і мы гэ та му вель мі ра ды, 
— за я віў ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун-
цэ віч. — У хо дзе рэ а лі за цыі пра ек та на-
род нае ру ка дзел ле збі ра ла ся най час цей 
ад ста рэй шых жан чын, якія яш чэ пра лі, 
тка лі, вы шы ва лі і вы кон ва лі ка рун ка выя 
пра цы. Іх ру ка дзел ле ча ста за леж ва ла ся 
ў сун ду ках і ша фах, бо толь кі част ка яго 
вы ка ры стоў ва ла ся ў по бы це. Аб’ яд нан не 
«Паш тоў ка» з Па ліч най ра шы ла ся па ка-
заць узо ры ста ра даў ня га ру ка дзел ля, 
каб маг лі іх па гля дзець у пер шую чар гу 
ма ла дыя жы ха ры рэ гі ё на.

На вы ста ве мож на ўба чыць перш 
за ўсё ру ка дзел ле вы ка на нае ў 1940-
1960-х га дах. На эк с па зі цыі прэ зен та-
ва лі ся пра цы, якім за раз пад сто га доў, 
а так са ма пак ры ва лы і па ла ві кі тка ныя 
ў ся мі дзя ся тых і вась мі дзя ся тых га дах 
мі ну ла га ста год дзя. Спа да ры ня Ага та 
Рых цік-Скі бін ская з да па мо гай мяс цо-
вых жы ха роў на вед ва ла на ва коль ных 
ру ка дзель ніц, фа та гра фа ва ла сот ні 
эк с па на таў, а звыш двух сот вы ра баў па-
зы чы ла дзе ля іх вы ву чэн ня. З да па мо гай 
спе цы я лі ста па на род ных тка ні нах і ўбо-
рах Пат ры ка Паў ля чы ка, за ха валь ні ка 
Ад дзя лен ня эт на гра фіі Поль ш чы і Еў ро-
пы Дзяр жаў на га эт наг ра фіч на га му зея 
ў Вар ша ве, на вы ста ву выб ра ных бы ло 
ка ля ста эк с па на таў — руч ні кі, аб ру сы, 
сур вэ ты, ма кат кі, пак ры ва лы, па ла ві кі 
і ін шыя вы ра бы. Спа да ры ня Ага та вель мі 
ці ка вы мі лі чыць пак ры ва лы ў пе ра бо ры, 
з ма ты ва мі ха рак тэр ны мі для рэ гі ё на Бе-
ла веж скай пуш чы.

Мі рас ла ва Іва нюк з Ду біч-Цар коў ных 
пе ра хоў вае сшы так сва ёй ма мы Ана ста-
сіі Хі лі ма нюк, у якім да клад на з да па мо-
гай лічб рас пі са ны ўзо ры пак ры ва лаў, 
у тым лі ку тка ных у ча ты ры ні ча ні цы, 
больш скла да ных для вы ка нан ня. Сшы-
так і пак ры ва лы сва іх прод каў Мі рас ла ва 
Іва нюк па ка за ла спа да ры ні Ага це Рых-
цік-Скі бін скай, а не ка то рыя з іх пе ра да-
ла на вы ста ву.

— Паз ней спа да ры ня Ага та пап ра сі ла 
мя не, каб я да па маг ла ёй на ве даць ру-
ка дзель ніц у Ду біц кай гмі не. Ака за ла ся, 
што ў на шых вё сках за ха ва ла ся яш чэ 
мно га даў ня га ру ка дзел ля. Мі нуў ужо 

час, ка лі яно пра да ва ла ся за не вя лі кія 
гро шы. За раз наш чад кі май ст рых пе ра-
хоў ва юць ста рыя руч ні кі, аб ру сы, пак ры-
ва лы і ін шыя вы ра бы як па мят ку па прод-
ках, — ска за ла Мі рас ла ва Іва нюк.

У Та фі лаў цах быў на ла джа ны сход, 
пры све ча ны даў ня му ру ка дзел лю. Ага та 
Рых цік-Скі бін ская і Мі рас ла ва Іва нюк 
па бы ва лі ў ста рэнь кай ба бу лі Ма рыі 
Яр ма шук у Вой наў цы, якая ў мо ла дас ці 
вы шы ва ла руч ні кі і ма кат кі, мно га пра ла, 
тка ла і мно га свай го ру ка дзел ля за хоў-

вае на да лей. За раз даў нія вы шы ва ныя 
і ап ра ца ва ныя круч ком руч ні кі, аб ру сы, 
ма кат кі і тка ныя пак ры ва лы ста но вяц ца 
мод ны мі пры аб ста ля ван ні ад ра ман та ва-
ных, а на ват і но ваў з ве дзе ных да моў.

— У Та фі лаў цах даў няе ру ка дзел ле 
пры нес лі Ірэ на Ры бак, Ма рыя Ры бак, Ве-
ра Ба ра вік, Ма рыя Га лён ка, На дзея Краў-
чук і Аляк сан д ра Джэ га, — пе ра ліч ва ла 
спа да ры ня Мі рас ла ва Іва нюк.

— Тут ёсць мае тка ныя плах ты, вы шы-
ва ныя па душ кі і вы ра бы вя за ныя круч-

Гі сто рыі сат ка ныя з ні цей 
— ста рое ру ка дзел ле для бу ду чы ні

ком. Я на ват ляль ку вы ка на ла ўруч ную. 
Пра цу ю чы з круч ком у ру ках або за крос-
на мі я ад па чы ваю, — за я ві ла Аляк сан д ра 
Джэ га.

Ма рыя Корч і Ма рыя Ві люк за ха ва лі 
аб ру сы, ка пы, руч ні кі і ма кат кі, част ку 
якіх пе ра да лі на вы ста ву.

— Тут прэ зен ту ец ца іль ня ная ма кат ка 
з але ня мі, якую ў мо ла дас ці вы ка на ла 
мая ся стра. Улас ні цай пак ры ва ла бы ла 
ся стра ма ёй ба бу лі, якая не вяр ну ла ся 
з бе жан ства, жы ла ў Кі е ве і пе ра да ла 
яго нам як па мят ку, — ска за ла Та ма ра 
Яў да сюк з Гай наў кі, якая ад ра ман та ва ла 
баць коў скі дом у Даб ры ва дзе і там пе ра-
хоў вае на род нае ру ка дзел ле.

— Я ў баць коў скай ха це ў Вой наў цы 
і ў Даб ры ва дзе, ку ды вый ш ла за муж 
і дзе жы ву, вы кон ва ла аб ру сы, руч ні кі 
і тка ла пак ры ва лы. Я мно га пра ца ва ла, 
але гэ та да ва ла мне за да валь нен не. Ра-
дуе, што маё і ін шых жан чын ру ка дзел ле 
прэ зен ту ец ца тут на вы ста ве і ін шыя асо-
бы мо гуць яго па гля дзець, — га ва ры ла 
Ні на Яў да сюк.

— Мы цяж ка пра ца ва лі ў мо ла дас ці, 
каб усё гэ та вы ка наць. Ру ка дзел ле бра-
лі ў па саг, пе ра яз джа ю чы ў ха ту свай го 
му жа. Дзяў ча ты, у якіх бы ло больш руч-
ні коў, аб ру саў, ці пак ры ва лаў лі чы лі ся 
больш пра ца ві ты мі, — рас па вя ла ста-
рэнь кая жан чы на, якая пры е ха ла, каб 
па гля дзець сваё ру ка дзел ле на вы ста ве. 
Ін шая жан чы на за я ві ла, што на вы ста ву 
пры нес ла пра ба бу лін руч нік, вы ка на ны 
ў 1888 го дзе.

— Ра ней у рам ках пра гра мы «Дзей ні-
чай ла каль на» Куль тур нае аб’ яд нан не 
«Паш тоў ка» з Па ліч най ат ры ма ла срод кі 
на збор ру ка дзел ля ў вё сках і на ла дзі-
ла вы ста ву ў Па ліч най. За раз дзе ян ні 
ў гэ тым на прам ку па шы ра юц ца, а іх 
рэ зуль та там з’яў ля ец ца сён няш няя вы-
ста ва з вя лі кай коль кас цю эк с па на таў, 
які мі ў мі ну лым ка ры ста лі ся на шы прод кі, 
— ска заў Ян Хом чук, ды рэк тар бю ро Аб’-
яд нан ня са маў ра даў Еў ра рэ гі ё на «Бе ла-
веж ская пуш ча».

За гад чы ца Му зея ў Бель ску-Пад ляш-
скім Алі на Дэм боў ская звяр ну ла ўва гу на 
руч ні кі, якія здаў на збі рае і ап ра цоў вае 
ра зам з пра цаў ні ка мі му зея. За я ві ла яна, 
што не ка то рыя ўзо ры на руч ні ках на вы-
ста ве ары гі наль ныя і ці ка выя.

— Тут прэ зен ту юц ца шэ дэў ры ко ліш-
ня га ру ка дзел ля. Іх вя лі кая каш тоў насць 
у даў ніх тка ні нах і ары гі наль ных узо рах, 
част ка з якіх ха рак тэр ная для на ша га рэ-
гі ё на, — га ва ры ла эт ног раф па аду ка цыі 
Эва Кэ чын ская-Ма роз.

— Тут вель мі ці ка вае ру ка дзел ле на-
шых ба буль. Вар та, каб вуч ні зна ё мі лі ся 
з тра ды цы я мі на ша га рэ гі ё на. У на шых 
шко лах мы так са ма прэ зен ту ем эк с па-
на ты з мі нуў ш чы ны, з які мі зна ё мяц ца 
на шы вуч ні, — за я ві лі Ба жэ на Мар ке віч, 
ды рэк тар Па чат ко вай шко лы № 4 у Гай-
наў цы (ра ней № 6) і Алі на Гіншт, ды рэк-
тар Па чат ко вай шко лы ў Ду бі нах.

— Наш пра ект збо ру і вы ву чэн ня мяс-
цо ва га даў ня га ру ка дзел ля пад ло зун гам 
«Гі сто рыі сат ка ныя з ні цей — ста рое 
ру ка дзел ле для бу ду чы ні» і вы ста ву ўда-
ло ся нам рэ а лі за ваць дзя ку ю чы фі нан са-
вай да па мо зе ў рам ках пра гра мы «Пат-
ры я тызм заў т ра», рэ а лі за ва най Му зе ем 
гі сто рыі Поль ш чы ў Вар ша ве. Мы сфа-
таг ра фа ва лі ўзо ры ру ка дзел ля, хо чам 
вы даць паш тоў кі з іх вы я ва мі. Эк с па на ты 
вер нем іх улас ні цам. Ад нак за ста нуц ца 
здым кі і во пі сы ўзо раў ру ка дзел ля, якія 
мож на бу дзе твор ча вы ка ры стаць, — да-
ба ві ла Ага та Рых цік-Скі бін ская.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Пад ло зун гам «Гі сто рыі сат ка ныя з ні цей — ста рое ру ка дзел ле для бу ду чы ні» ў Гай наў скім до ме куль ту ры ў ве рас ні бы ла ад к ры та вы ста ва на-
род на га ма ста цтва ру ка дзель ніц з Па ліч най, Ду біч-Цар коў ных, Вяр сто ка, Вой наў кі, Та фі лаў цаў, Даб ры ва ды і на ва кол ля. Больш за 100 тка ных, 
вы шы ва ных і пле це ных з да па мо гай круч ка вы ра баў ру ка дзел ля са ста ві лі эк с па зі цыю, якая бы ла раз меш ча на ў га ле рэй най за ле і на вя лі кім 
ка лі до ры ГДК. На род ныя ма стач кі пры бы лі ў дом куль ту ры, каб рас па вес ці пра свае вы ра бы, а дзве май ст ры хі на ват па каз ва лі, як пра віль на 

клас ці дэ ка ра тыў ныя па душ кі на лож кі. Ру ка дзель ныя пра цы саб ра ны бы лі ад вя ско вых жан чын у рам ках ад най мен на га з за га лоў кам вы ста вы 
пра ек та. Яго рэ а лі за та рам бы ло Куль тур нае аб’ яд нан не «Паш тоў ка» з Па ліч най.

 Май ст ры хі па каз ва лі, як трэ ба бы ло клас ці па душ кі і па ду шач кі-ясі кі, каб тыя доб ра прэ зен та ва лі ся на зас ла ным пры го-
жай ка пай лож ку (спра ва ста іць Ага та Рых цік-Скі бін ская)


