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Анатолю Парэмбскаму 90! è3

Кніжка Збышка!è4

Сам аўтар кнігі Пётр Зыховіч ва ўвод
ным слове сказаў, што да гісторыі трэ
ба падыходзіць сумленна. Правёў ён 
кароткае апытанне на гэты конт: 80% 
выказалася за сумленнасцю менавіта, 
12% выказалася за паказванне толькі 
светлых момантаў гісторыі, а 8% адказа
ла, што цёмных момантаў у гісторыі не 
было.

Чаму кніга? Менавіта апаненты Пятра 
Зыховіча часта гавораць, што ён піша 
кнігі на заказ, і, сапраўды, кніга напіса
на на заказ.

— Але не на заказ антыпольскіх ася
родкаў у Берліне, Маскве, Іерусаліме ці 
яшчэ дзе, але на заказ сваіх чытачоў, 
— адзначыў Пётр Зыховіч. — Усюды, ку
ды я апошнімі гадамі ездзіў — на аўтар
скія сустрэчы, на гістарычныя кірмашы, 
пыталі мяне, ці мог бы я напісаць пра 
выклятых. Я адказваў, што няма патрэ
бы, што гэтыя справы добра вядомыя. 
І адказ быў па сутнасці адзін: калі ўклю
чаем тэлевізар 1 сакавіка, у Дзень памя
ці выклятых жаўнераў, то чуем, што вык
лятыя былі беззаганнымі героямі, што 
змагаліся за свабоду Польшчы і ніколі 
не дапусціліся да ніякіх агідных учынкаў, 
былі ступаючымі па зямлі анёламі. Але 
хопіць, заўважалі чытачы, пераключыць 
канал і можна даведацца, што выкля
тыя жаўнеры былі здэгенераванай ар
дой забойцаў, антысемітаў і монстраў, 
увасобленымі д’ябламі. Тады ў людзей 
узнікае пытанне: А якая праўда? Па
мойму, праўда не такая белая як снег, 
як пераконваюць нашы звышпатрыёты. 
Але яна не такая чорная як смала, як пе
раконвае нас наша лявіца, а галоўным 
чынам посткамуністычнае асяроддзе. 
Выклятыя не былі ні д’ябламі, ні анёла
мі, былі яны людзьмі з крыві і касцей, 
такімі як і мы, дзейнічаючымі ў вельмі 
складаных умовах, ва ўмовах татальнай 
вайны з бальшавікамі, у такіх умовах, 
што лягаючы спаць не мелі ўпэўненасці, 
што наступнага дня абудзяцца жывымі. 
Гэта было такое змаганне, якое дэмара
лізавала некаторых з іх. Гісторыкі мярку
юць, што цераз польскае пасляваеннае 
падполле перавінулася каля 120 тысяч 
чалавек. І вера ў тое, што ў такой вялі
кай людской грамадзе не было ніводна
га, які не дапусціўся б ніякага агіднага 
ўчынку, з’яўляецца інфантыльнай наіў
насцю. Можна пісаць гісторыю ў выгля
дзе патрыятычных батлеек ці школьных 
лінеек для дзетвары, дзе выступаюць 
выразаныя з кардону плоскія фігуры ге
рояў, але гэта можа задаволіць патрэбы 
гімназістаў. Але дарослага чалавека, які 
нешта ведае пра жыццё, нешта ведае 
пра вайну, як дэмаралізуе сапраўдная 
вайна, такая гісторыя не зацікавіць. Ён 
ведае, што гісторыя вельмі рэдка бывае 
чорнабелая, яна прынцыпова мае роз
ныя адценкі шэрасці. Задачай гэтай кнігі 
з’яўляецца дапаўненне карціны — ёсць 
многа кніг, якія паказваюць геройскія 
ўчынкі выклятых жаўнераў, геройскія 
іх акцыі, іх жыццёвыя пробліскі, а забы
ваецца пра цені. І гэтая кніга мае быць 
менавіта дапаўненнем і паказаннем 
сапраўдных абліччаў герояў. Бо ключом 
для зразумення задумы гэтай кніжкі 
з’яўляецца яе загаловак, гэта плямы на 
панцырах; гэтае сцвярджэнне, пэўна, 
не спадабаецца нейкай частцы ўдзель
нікаў нашых спрэчак. Але памойму 
гэта героі, бо кожны, ці прынамсі кожны 

Плямы на панцырах

15 лютага ў клубе «Hybrydy» ў цэнтры Варшавы адбылася прэзентацыя кнігі Пятра Зыховіча 
„Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych”. У ліку запрошаных аўтарытэтаў 
былі Лешак Жэброўскі — папулярызатар легенды выклятых жаўнераў, Аркадыюш Карбовяк 
— ініцыятар Музея выклятых жаўнераў у Варшаве, ды прафесар Алег Латышонак — старшыня 
Беларускага гістарычнага таварыства. Гэты склад быў навеяны прагай аўтара запрэзента
ваць цэлы спектр поглядаў на польскіх г.зв. выклятых жаўнераў.

чалавек у сваім жыцці мае вялікія моманты, але 
мае і горшыя хвіліны. І ў сваёй кнізе я намагаўся 
прадставіць найбольш спрэчныя постаці незалеж
ніцкага пасляваеннага падполля — «Лупашку», 
«Бурага», «Агня», «Валыняка» і іншых — такіх, за 
якімі вялікія дасягненні, але і тых, пра якіх гавару 
з болем у сэрцы, якія дапусціліся такіх учынкаў, 
якіх немагчыма апраўдаць змаганнем за незалеж
ны быт польскага народа. Я выхаваны ў кульце 
Віленскай брыгады Арміі Краёвай, чытаў пра яе да
сягненні з захапленнем. А цяпер, пазнаючы гісто
рыю тых афіцэраў і іх драматычных рашэнняў, паз
наў і такія факты, якіх людзі ў такіх дарагіх майму 
сэрцу мундзірах патрапілі дапусціцца — вывесці, 
як гэта было ў час рэйду «Лупашкі» на Ковенскую 
Літву ў чэрвені 1944 года, жанчыну з немаўлятам 
з хаціны, паставіць яе пры студні ды выстраліць 
зблізу да яе і да дзіцяці. Мусіў прачытаць пра тое, 
што жаўнеры з НЗВ падпальвалі дамы, дзе былі 
немаўляты паленыя ўжывую. Гэта таксама частка 
гісторыі. Можна да справы выклятых падысці і так, 
гаворачы, што гэта прыгожая легенда, Польшча 
адусюль акружана ворагамі, можа такія эпізоды 
выкрасліць з гісторыі, або так прадставіць падзеі, 
што ў прынцыпе вінаватыя ахвяры, а не тыя, што 
тыя дамы падпальвалі. Але праўда такой не была. 
Тых людзей трэба паказаць такімі, якімі яны былі 
ў сапраўднасці. Вызначальнікам патрыятызму з’яў
ляюцца адносіны да ахвяр з уласнага народа — да 
палякаў замардаваных у Катыні, у Аўшвіц, у рам
ках генацыду палякаў на Валыні. Але адносіны да 
ахвяр з іншых народаў з’яўляюцца вызначальнікам 
чалавечай прыстойнасці. Веру, што можна быць 
патрыётам і адначасна прыстойным чалавекам, 
— падвёў свой уступ Пётр Зыховіч.

(працяг будзе)
vТэкст і фота 

Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Злева направа: Лешак Жэброўскі, Аркадыюш Карбовяк, Пётр Зыховіч, Алег Латышонак і Марцін Бартніцкі
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Сваімі вачыма

Каралеўна Беласнежка 

толькі спіць

Сумны ўрок гісторыі

Чарговы раз 
пра зброю

Ча ла ве чая па мяць, гі ста рыч ная па
мяць на ро да, па лі ты ка, за тым крыў да, за
ця тасць і... рэ цэпт на між на цы я наль ныя 
і дзяр жаў ныя кан ф лік ты ма ем у пі люль
цы. Так бы ло ад ста год дзяў, так ёсць 
і за раз. І тут усе пры го жыя і мі лыя май му 
сэр цу сло вы і пры каз кі кштал ту, што гі
сто рыя з’яў ля ец ца на стаў ні цай жыц ця, 
бя руць ад вод і ста но вяц ца, на жаль, толь
кі пу сты мі ска за мі. Сі ла эмо цый пе ра
важ на бя рэ верх над ра цы я на лі за цыяй 
гі ста рыч ных дос ве даў і дас ле да ван няў. 
Та му ма ем паў та раль насць і прад бач лі
васць кан ф лік таў, уз ні ка ю чых перш за 
ўсё на на цы я наль нарэ лі гій ных ас но вах. 
За раз Еў ро па, але і ін шыя кут кі све ту 
не глу хія на та кія вык лі кі, та ды ма ем 
не ве ра год ную, гра мад скакуль тур ную, 
двух по люс ную ра зы хо джа насць па між 
па лі ты кай звыш ка рэк т нас ці і па лі ты кай 
толь кі гі ста рыч най па мя ці. Два ідэ а ла гіч

ныя ба кі сча пі лі ся не на жар ты і ўжо не 
толь кі ў пар ла мен тар ным ці куль ту ра ла
гіч ным ды скур се. Свае ме дыі, свае дэ
ман ст ра цыі, свае па лі тыч ныя сі лы, а ўсё 
пад уза ем ную ап ля ву ху і пры ні жэн не 
ад ных дру гі мі. А мес ца на нар маль насць, 
ды я лог і ўза е ма ра зу мен не ста но віц ца 
што раз менш. Толь кі двух по люс насць 
і чор набе лае вы мя рэн не мае быць тым 
ча ла ве чым «шчас лі вым вы ба рам». Хто 
не з на мі, той су праць нас — толь кі да 
гэ та га за раз, на жаль, зда ец ца звя ла ся 
ўся раз мо ва пра па лі тыч ны плю ра лізм 
па між ле валі бе раль ны мі і на цы я наль
напра вы мі гра мад скас ця мі су час на га 
све ту. Пры та кой фі ла со фіі па чы на ец ца 
маў к лі вая зго да і да звол на пры мя нен не 
што раз больш жор ст кіх і бруд ных ме та
даў па лі тыч най ба раць бы, ук люч на на ват 
з фі зіч ны мі ата ка мі ў да чы нен ні да сва іх 
са пер ні каў. Ня ём ка і няў пэў не на па чы
на юць ся бе ад чу ваць у та кой сі ту а цыі 
лю дзі, якія не зна хо дзяц ца ў па ло не толь
кі ад ной, свя той, не па дзель най гі ста рыч
най праў ды, або лю бо га ідэ а ла гіч на га ці 
па лі тыч на га на прам ку. Гэ тыя праб ле мы 

за раз — не ад’ ем ная част ка рэ ча іс нас ці 
не толь кі ў кан ты нен таль надзяр жаў ным 
вы мя рэн ні, але і ў на шым, пад ляш скім 
све це поль скабе ла ру скай гі ста рыч най 
па мя ці і за ка ло таў у бя гу чай поль скай 
дзяр жаў най па лі ты цы, якая ры ка шэ там 
ад бі ва ец ца па на шых га ло вах.

Так як што год пе ра лом сту дзе ня і лю
та га для то ес нас ці і на шай бе ла ру скай 
па мя ці на Бе ла сточ чы не з’яў ля ец ца ча
сам за ду мы і рэф лек сіі над кры ва вы мі 
дзе ян ня мі не ка то рых уз б ро е ных ат ра даў 
поль ска га пад пол ля пас ля Дру гой су свет
най вай ны. На ста рон ках «Ні вы», у ін шых 
ме ды ях і гі ста рыч ных ап ра цоў ках, ук люч
на з выс но ва мі Бе ла стоц ка га ад дзя лен ня 
Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці, пі шац ца 
пра зла чын насць дзе ян няў Ра му аль да 
Рай са «Бу ра га», ці рэп рэ сіў ныя ак цыі 
Зыг мун та Шэн дзе ля жа «Лу паш кі» ў да чы
нен ні да мір на га на сель ні цтва бе ла ру скіх 
вё сак. Тут трэ ба яш чэ раз вы раз на 
ска заць і пры га даць, што адзі най пры-
чы най тра гіч на га зла чын ства бы ла 
ме на ві та на цы я наль насць і толь кі бе-
ла ру ская на цы я наль насць за гі нуў шых 

лю дзей. А тое, што ў ат ра дах вы шэй з-
га да ных ка ман дзі раў бы лі асо бы, якія 
выз на ча лі ся бе як пра ва слаў ных па ля-
каў, не мя няе ані пры чын, ані маш та бу 
зла чын ства. На ад ва рот, пры му шае 
нас за дум вац ца над пас ля доў нас цю 
та кіх ідэн ты фі ка цый як у мі ну лым, так 
і за раз. Ад нак уз ня ты дзяр жа вай міф 
вык ля тых жаў не раў, пра што пі саў я не 
раз у сва іх фе лье то нах, да зво ліў дых нуць 
но вым жыц цём і ат ры маць без за ган насць 
тым, якія ма юць у сва ім жыц ці не толь кі 
ге ра ізм зма ган ня і пе рас ле ду з бо ку ка му
ні стыч най ула ды, але свае ду шы і ру кі апа
га ні лі кры вёю ня він ных лю дзей. Ве да юць 
пра тое і поль скія гі сто ры кі, і пуб лі цы сты. 
Аб прык ла дзе та кой кніж кі і ды ску сіі, якая 
ме ла мес ца на мі ну лым тыд ні ў Вар ша
ве, мо жам пра чы таць у гэ тым ну ма ры 
«Ні вы». Са свай го бо ку, ка лі па гля дзеў 
я гэ тую ды ску сію ў ін тэр нэ це, то шчы ра 
спа чу ваю пра фе са ру Але гу Ла ты шон ку, 
што пры няў ён на ся бе та кі ўдар псі ха ла
гіч на га ці ску і неў тай ма ва на га гі пер т рыў м
фа ліз му і агі ста рыч най праў ды. За адзін 
ве чар прый ш ло ся ат ры маць та кую до зу 
ўра жан няў, ад якіх не толь кі мож на бы ло 
зах ва рэць, але і ўсур’ ёз яш чэ раз за ду
мац ца над рэ аль нас цю мі ну ла га і сён няш
ня га стра ху бе ла ру скай мен шас ці ў су тык
нен ні з на по ры стас цю ідэ а ло гіі адзі най 
праў ды. На жаль, ад та ко га па ды хо ду не 
бу дзе вый г ры шу для ні ко га. Сум ная праў
да ад гэ та га ўро ка гі сто рыі.

vЯў ген ВА ПА

Ужо пі саў я на гэ тую тэ му — не ад на
ра зо ва, ка ю ся. Ды не ма гу выт ры маць як 
ніш чаць сва бо ду пад выг ля дам па вы шэн ня 
бяс пе кі. А ў вы ні ку ні бяс пе кі, ні сва бо ды. 
А гра мад ству ўпар та за да юць ала гіч нае пы
тан не пра тое, што важ ней: сва бо да ці бяс
пе ка? Сва бо да ж і ёсць бяс пе ка! Боль шай 
бяс пе кі чым сва бо да вам ніх то не га ран туе.

Ча му мы тут, у Бе ла ру сі, вель мі ці ка вім
ся тым, што ад бы ва ец ца ў да лё кай Аме
ры цы? Вось, пры кла дам, вы ба ры ў нас 
за раз. Ды ка го яны ці ка вяць, тыя вы ба ры?! 
А вось як вы ба ры ў ЗША, та ды прак тыч на 
кож ны бе ла рус ве дае хто там ідзе, якую 
мае пра гра му і ўво гу ле як яно там ды што. 
Ці ка віць гэ та ўсіх.

Ад каз на гэ тае пы тан не вель мі про сты. 
Та му што мы тут, хто свя до ма, хто пад с
вя до ма, а хто і ўво гу ле не ўсве дам ля ю чы 
ані як ак ра мя як ін ту і тыў на, ад но сім ся бе, 
свой на род і сваю кра і ну да вя лі кай цы ві
лі за цый най сі стэ мы, дзе га лоў ны мі каш
тоў нас ця мі з’яў ля юц ца праў да, спра вяд лі
васць і сва бо да. Ме на ві та сва бо да. А па
коль кі ў ся бе за раз мы гэ та ба чым знач на 
ра дзей, чым ха це ла ся б, то мы і ці ка вім ся 
ты мі кра і на мі, якія мож на ўзяць за ней кі 
пра меж ка вы эта лон на шля ху да па бу до
вы спра вяд лі ва га і сва бод на га гра мад ства 
тут, у ся бе. Та му ча са мі і пе ра жы ва ем, 
як у іх неш та не так зда ра ец ца, знач на 
больш, чым яны са мі. Ні бы та пра ек ту ем на 
бу ду чых ся бе іх сён няш нія праб ле мы.

Вось і чар го выя спрэч кі пра аб ме жа
ван не па куп кі зброі, якія зноў па ча лі ся 
ў ЗША пас ля чар го вай жу дас най тра ге дыі 
ў ад ной фла рыд скай шко ле, у нас ус п ры
ма юц ца як спрэч кі, якія нам усё ад но прый
дзец ца не ка лі прай с ці ў ся бе. Та ды, ка лі 
ста нем сва бод ны мі як яны. А на ват цяг не 
па ра іць ім ця пе раш нім, і нам заў т раш нім, 
неш та з по гля ду нас сён няш ніх.

Мы жы вем у кра і не, якая зу сім ня даў на 
іш ла шля хам еў ра пей скай дэ ма кра ты за
цыі. І ка му як не нам ве даць, што ад гэ та га 
дэ мак ра тыч на га раз го ну да та та лі тар на га 
за стою трэ ба ўся го па ру га доў. І ўся го 
адзін пер шы за ба рон ны за кон, бо ўсе 
астат нія за ба ро ны про ста аў та ма тыч на па
паў зуць як та ра ка ны ноч чу. Тут га лоў нае, 

каб гра мад ства праг лы ну ла і пры ня ло ад
ну пер шую за ба ро ну, ад но пер шае аб ме
жа ван не сва ёй сва бо ды.

Зда ва ла ся б пры чым тут зброя? Ну а як 
жа ж та ды зна ка мі тае на ўвесь свет аме ры
кан скае пра ва на ро да на ўзбро е нае паў
стан не? Без зброі ўзбро е на га паў стан ня 
не бы вае. Ды што там паў стан не. За раз 
не той час. Да стат ко ва про ста звы чай на га 
пра ва ча ла ве ка на аба ро ну свай го жыц ця 
і го на ру, го на ру і жыц ця сва іх бліз кіх, сва
ёй сва бо ды?

Апа нен ты ска жуць, што аку рат гэ тая 
зброя і заб ра ла жыц ці школь ні каў у Фла
ры дзе. Але ж стра ляў са зброі кан к рэт ны 
ча ла век. І каб ён зброі не знай шоў, то 
што, яго псі хіч ны стан, які піх нуў яго на 
гэ тае жу дас нае зла чын ства, вып ра віў ся 
б? Усім яс на, што не. Ён зра біў бы гэ тае 
зла чын ства паз ней, праз га ды, толь кі 
больш хіт ра і ці ха зра біў бы. Вы на сіў бы 
гэ тае не вы ле ча нае па чуц цё, а яго ж ніх
то не ля чыў, і зра біў бы. І мо жа ка гось ці 
па мыл ко ва аб ві на ва ці лі б у зроб ле ным кім
сь ці зла чын стве. І мо жа ка го і рас ст ра ля лі 
б, як гэ та бы ло не ад на ра зо ва ў спра вах 
з се рый ны мі ма нья ка мі, якія за гу бі лі без ліч 
жыц цяў, але па даз рэн ні на іх не па да лі. 
Што, так бы ло б лепш? І нель га на ра каць 
на ка та лі за тар і па ска ры цель праб ле мы, 
якім у гэ тым вы пад ку ста ла аў та ма тыч нае 
руж жо, а вы яў ляць і вы праў ляць са му 
праб ле му. Трэ ба зра зу мець, што штур хае 
кан к рэт на га ча ла ве ка на зла чын ства, і вы
ра шаць гэ тую праб ле му пас ля доў на ды 
ра зум на, а не ту па ўсё спіс ваць на воль ны 
про даж зброі. Сло ва „воль ны” не сты ку
ец ца са сло вам „зла чын ства”. І вель мі 
шко да, што мно гія жур на лі сты і па лі ты кі, 
дзе ля тан на га пі я ру або зза няз доль нас ці 
глы бо ка ду маць і раз бі рац ца ў праб ле ме, 
збі ва юць гра мад скую дум ку на іл жы вы 
след, пры му ша ю чы лю дзей па мыл ко ва 
мер ка ваць, што ней кая за ба ро на мо жа вы
ра шыць праб ле му. Бо са ма па са бе за ба
ро на ўжо і ёсць га лоў най праб ле май!

А ча ла век цяг нец ца да сва бо ды. І ка лі 
неш та за ба ра ніць за раз, то ра на ці поз на, 
ча ла ве цтва гэ та ад ва юе. Та му мы і ці ка
вім ся тым, што ад бы ва ец ца ў Еў ро пе ці 
Аме ры цы не менш, чым сва і мі ця пе раш ні мі 
вы ба ра мі. Та кія вы ба ры, якія за раз ад бы
ва юц ца тут, у нас, хут ка ка нуць у мі ну лае. 
А та кія пы тан ні, якія вы ра ша юц ца за раз 
там, у іх, гэ та на ша бу ду чы ня.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Вы ба ры ў Бе ла ру сі — лю бо га ран гу 
— пу сты ры ту ал. Яны рас п ра ца ва ны, не 
каб ка гоне будзь аб раць, та му што ўсё 
і ўсе ўжо даў но бы ло аб ра нае. Са мой 
ула дай. Тру ізм? Тру ізм. Але ж які раз д раж
ня ю чы. Але што я ма гу зра біць, што чым 
больш дроб ная ўла да, тым больш яна чап
ля ец ца за пу стыя ры ту а лы? Хо піць па на зі
раь за ўла дай, якая ў ця пе раш ні час кі руе 
поль скай дзяр жа вай. Ры ту а лі за цыя паў ся
дзён на га жыц ця ў Поль ш чы ста ла амаль 
на хаб най. Не без пры чы ны. Ры ту а лі за цыя 
за мя няе змест. Прык ра ска заць, але поль
ская дзяр жа ва ўсё больш без з мя стоў ная. 
А поль скае гра мад ства?

Ужо за га дзя вя до ма, што на ступ ныя 
вы ба ры ў Бе ла ру сі вый г рае Лу ка шэн ка, 
пе ра мо жа заў сё ды пра віль на аб ра ны са
мім са бой на прэ зі дэн та. Так са ма вы ба ры 
ў ор га ны мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў Бе ла
ру сі не му сяць слу жыць для та го, каб ка го
не будзь выб раць, та му што ўсё і ўсе ўжо 
даў но бы лі аб ра ны. Не дзе і дзесь ці. Не вя
до ма для ча го. Ма быць, для ўпры го жан ня? 
Вя до ма толь кі кім. Не а ба вяз ко ва на ват 
аса бі ста прэ зі дэн там прыз на ча ным са мім 
прэ зі дэн там. Аў та ры тар ная ўла да, якую ён 
фір муе сва ім проз віш чам, вы зна ча ец ца як 
дро ба вы лік з адзін кай у ліч ні ку і лю бая яго 
крат насць у на зоў ні ку. Пі шу «лю бы», та му 
што до ступ да на зоў ні ка ўла ды з’яў ля ец ца 
для кож на га ад кры тым. Хо піць зап люш
чыць во чы і зат к нуць ву шы, а рот зак рыць 
ру кою. І імі та ваць тое, што звер ху. У ліч ні
ку. Коль кі бе ла ру саў свя до ма не згод ных 
з та кім «дро ба вым» ва ры ян там? І на ват 
дае ёй ге ра іч ны ад пор... Да вай це па лі чым 
іх. До сыць на са мой спра ве паль цаў на ру
цэ? Ну а боль шасць?

Гэ та няп раў да тое, што ў мі ну лую ня
дзе лю скон чы лі ся мяс цо выя вы ба ры ў Бе
ла ру сі. Са праў ды, вы бар чыя ўчаст кі бы лі 
ад кры ты, па ве ша ны спі сы кан ды да таў, 
раз да дзе ны бю ле тэ ні для га ла са ван ня, 
і, са мае ці ка вае, толь кі пра віль на па ме ча
ныя і ўкі ну тыя ў ур ны. Ад ным сло вам, яў ка 
бы ла зноў бы ла вы дат ная, якая ха рак та
ры зуе явач ныя вы ба ры. Сут нас цю іх з’яў
ля ец ца ўдзел у вы бар чым ры ту а ле. Удзел 
з’яў ля ец ца быц цам бы доб ра ах вот ным. 
За гэ тым слоў цам «як быц цам» ха ва юц
ца, ад нак, роз ныя ме та ды пе ра кон ван ня. 
Не ка то рыя з іх з’яў ля юц ца гру бы мі, ін шыя 
больш уда ска на ле ны мі. Мно гія бе ла ру сы 
ідуць на вы ба ры на ват дэ ман ст ра тыў на, 

але не для та го, каб вы стаў ляць ся бе на па
каз пе рад ін шы мі са сва ім гра ма дзян скім 
аба вя за цель ствам, але, хут чэй за ўсё, каб 
паз бег нуць да ма ган няў на пра цы ці ва ро
жас ці ці каў ных су се дзяў. Жыц цё ж. Цяж ка 
ска заць толь кі тое, што ча ла век ду мае, 
ста яў шы з па ме ча най кар тай пе рад вы
бар чай скры няй? Рас па вя даў мне ся бар 
з Бе ла ру сі, што ў яго ным ата чэн ні ўрна 
на зы ва ец ца гра ма дзян скай па мой кай. Бо 
не зліч ва юц ца га ла сы, усе гэ тыя «за» і «су
праць». Толь кі на зоў ні кі. Да рэ чы, ні ко лі не
вя до ма, ці «су праць» не ста не «за», а «за» 
— «су праць». Толь кі «на зоў ні кі» ўла ды, 
слу жа чыя ў вы бар чых ка мі сі ях ве да юць 
пра гэ та. Або ў па трэб ны час да ве да юц ца. 
Важ ная коль кас ці под пі саў на яў нас ці вы
бар чым спі се. Ві да воч ны до каз ула ды, што 
яна — ула да. Па каз вае на гэ та... яў ка.

Ніш то так (брыд кай) ула ды не пры ха
рош вае, як яў ка (вы бар ш чы каў), якая 
рас це! — ка жа ста рая пры каз ка. Штось ці 
ў гэ тым ёсць, хоць гэ та гу чыць не да рэч
на. Тым не менш, яў ка — як лю стэр ка, 
у якім аб се сій на праг ля да ец ца па но ша ная 
ўла да. І чым больш яна азыз лая, мар ш чы
ні стая і зно ша ная, тым больш на стой лі ва 
ў яго заг ляд вае. «Лю стэр ка, лю стэр ка, 
ска жы ў рэш це рэшт, хто са мы пры го жы 
на ўвесь гэ ты свет?».

Якая ёсць ула да, кож ны ба чыць, што не 
аз на чае, што ўсе ка жуць ёй праў ду пра ма 
ў во чы. Ула да не для та го кру ціц ца пе рад 
лю стэр кам пе рад вы ба ра мі, каб па чуць 
тое, ча го не жа дае па чуць: «Ты неп ры го
жая, скле ра тыч ная шан т ра па. Па ра та бе 
іс ці прэч!» А дзе ж там та кое!

Па мя та е це каз ку пра Бе лас неж ку, якую 
паздрад ніц ку ат ру ці ла ма ча ха раў ні вая да 
яе пры га жос ці? «Ты цу доў ная, але пры га
жэй шая за ця бе Бе лас неж ка», — ска за ла 
ка ра леў скай шан т ра пе ча ра дзей нае лю
стэр ка. «Ані ко лі!» — за раў ла ста рая шан т
ра па. І зда ры ла ся тое, што зда ры ла ся.

Бе лас неж ка явіц ца нам як са мая пры го
жая ў све це дэ ма кра тыя. У Бе ла ру сі, ат ру
ча ная, спіць. У Поль ш чы неў за ба ве зас не. 
Лю стэр ка, ад нак, не хлу сіць. Ста рая шан т
ра па гэ та ста рая прай до ха. І ўсё.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ана толь Па рэм б скі на ра дзіў ся ў 1927 
го дзе ў Стра ша ве ў гмі не Га ра док на 
Бе ла сточ чы не. Усё жыц цё пра жыў на 
Га ра доц кай зям лі — у Стра ша ве, Ма
стаў ля нах, на Стан цыі Ва лі лы. Да лей 
на род най зям лі, гас па дар. Ха ця, ка лі 
на па ла яго лей ке мія і ста ла шван ка ваць 
сэр ца (зак ла лі яму на сэр ца элек т ра кар
ды ё сты му ля тар), не даў бы ра ды сам 
даг ле дзець гас па дар ку з жон кай Ма ры
яй. Доб ра, што мо жа хоць па ся дзець ля 
сця ноў кі, па чы тае, і апе тыт яму крыш ку 
пап ра віў ся. Бе ла ру скі на род ны па эт з Ва
лі лаўСтан цыі, аў тар трох збор ні каў па э
зіі Хва лі лё су (2008), Мы тут бы лі і бу дзям 
(2010) ды Воб ла кі і пром ні (2014).

— На ра дзіў ся я 25 снеж ня, але ў да ку
мен тах за пі са лі, што 23 снеж ня. Ча му так 
ат ры ма ла ся? Та му, што пас ля Пер шай 
су свет най вай ны пра ва слаў ныя свя та ры 
не ме лі ары гі наль ных мет рыч ных кніг. 
Яны толь кі за на тоў ва лі, ка лі хрыс ці ла ся 
но ва на ро джа нае дзі ця. Як спат рэ бі ла ся 
мет ры ка, то трэ ба бы ло іс ці да ка та ліц ка
га ксян дза ў Га рад ку. І як ба цюш ка ра біў 
мет ры ку, за пі саў 23 снеж ня, — ус мі ха ец
ца па этсе ля нін. — Гас па дар ка бы ла до
сыць вя лі кая, але як па ча лі дзя ліц ца, то 
на ду шу пры па ла па два гек та ры. З двух 
гек та раў цяж ка бы ло ўтры маць сям’ю 
і та му бра ты май го баць кі шу ка лі но ва га 
мес ца, каб ажа ніц ца і та му іш лі ў пры ма
кі. З пра цай, каб па дза раб ляць, бы ло 
горш чым сь ці ця пер, пры ка пі та лі стыч
най дэ ма кра тыі. Мой баць ка шу каў ін
шых маг чы мас цей, каб ства рыць доб рыя 
ўмо вы для жыц ця сва ёй сям’і. Ажа ніў ся 
баць ка з уда вою, у якой бы лі тры да чуш
кі, але ўсе яны па мер лі ў бе жан стве. Ну, 
а як баць ка ажа ніў ся, то на жыў з ма ёй 
ма май ча ты рох сы ноў — трох ма іх бра
тоў. Май му баць ку бы ла на го да ку піць 
гас па дар ку ў Ма стаў ля нах па Ка сту сю 
Ка лі ноў скім. У Стра ша ве га да ва лі ся мае 
баць кі і дзя ды. І, вось, так мы апы ну лі ся 
ў не да лё кіх Ма стаў ля нах, на ма ё мас ці Ка
сту ся Ка лі ноў ска га. У вы ні ку між ва ен ных 
зем ля роб чых рэ форм ма стаў лян скі ма
ён так сла ву та га рэ ва лю цы я не ра цар скіх 
ча соў рас пар ца ля ва лі. Зям лю пра да лі 
толь кі па ля кам — пе ра ся лен цам з цэн
т раль ных і за ход ніх рэ гі ё наў Поль ш чы. 
Вык лю чэн нем быў тут Іван Па рэм б скі, 
пап раў дзе Па рэм скі, бо гэ так гу чыць пе
ра роб ле нае на поль скі лад чы ноў ні ка мі 
ра да вое проз віш ча гэ тай за жы тач най 
і пра ца ві тай, пат ры я тыч най сям’і, якая 
ў 1928 го дзе на бы ла ма ён т ка вы ўча стак 
Ка лі ноў скіх. Пра ца ва лі заў сё ды шчы ра 
і тал ко ва, рук не апу ска лі. Та му і ра дзі ла 
ім. Гас па да ры.

Дэ бю та ваў 21 чэр ве ня 1941 го да. Ад ча
су, ка лі ўзнік тыд нё вік бе ла ру саў у Поль
ш чы „Ні ва” — ад 1956 го да — быў ён яго 
ка рэс пан дэн там і хра ні кё рам ту тэй ша га 
быц ця. Усё жыц цё ра сказ вае ў вер шах 
пра ту тэй шасць — бы лоегі ста рыч нае 
ды ця пе раш няе, ка мен ці руе яго лі рыч на, 
пуб лі цы стыч на і жар там. З’яў ля ец ца ак
тыў ным чле нам Лі та ра тур на га згур та ван
ня „Ка ла сы” ў Га рад ку, якое свае тво ры 
прад стаў ляе дру кам (у прэ се і аль ма на
хах) ды на сцэ не. Вы даў збор нік вер шаў 
„Хва лі лё су”, з яко га тво ры ах вот на вы бі
рае мо ладзь га ра доц кіх школ для дэк ла
ма цыі. Так са ма тво ры з на вей ша га то ма 
вык лі ка лі за ці каў лен не ма ла дых дэк ла ма
та раў, якія іх ужо з ру ка пі саў, ат ры ма ных 
ад аў та ра, агу чы лі на кон кур сах „Род на
га сло ва”.

У збор нік ук лю ча ны тво ры кра яз наў ча га, 
гі ста рыч на га, са ты рыч на га і лі рыч на га 
ха рак та ру, якія ка мен ці ру юць па дзеі 
ак ту аль ныя не толь кі на тэ ры то рыі най
б лі жэй шай па жы ло му па э тусе ля ні ну. 
Пры го жа апіс вае ён род ныя кра я ві ды, ча
ла ве чы лёс у гі сто рыі, даў ней шую і су час
ную гі сто рыю ста ра жыт на га го ра да Хад
ке ві чаў і пра па да ю чых за бы тых вё сак, 
якія за ста лі ся ў яго па мя ці як бур ліў шыя 
жыц цём. Не толь кі на сталь гія пра маў ляе 
з тво раў Ана то ля Па рэм б ска га. Ён — вы
дат ны са ты рык!

Ана то ля Па рэм б ска га су стра ка ем між 
ін шым на па э тыч най ім п рэ зе ў Га рад ку, 
сар га ні за ва най Ада мам Ся мен чы кам. 

У ага ро дзе на „O-Gród ku” саб ра ла ся вя лі
кая кам па нія па э таў з уся го све ту, ды гас
па дар не за быў ся пра сва іх ка лег, з які мі 
дру ка ваў ся ў збор ні ку „Жыц цём пі са нае” 
— з ту тэй шай лі та ра тур най аса цы я цыі 
„Ка ла сы”. Між ін шым на гэ тай аў тар
скай су стрэ чы ў ата чэн ні кве так як раз 
Ана толь Па рэм б скі чы таў свае вер шы 
пабе ла ру ску, і вык лі ка ла гэ та ап лаўз 
саб ра ных. І па раў нан не ме ло дыі яго ных 
вер шаў да кла сі кі; вы ступ ле не вык лі ка
ла, між ін шым, дэк ла ма цыю вер шаў Сяр
гея Ясе ні на па э тэ са мі з Вар ша вы.

— Гэ та ўжо Ва ша трэ цяя кні га, — лю бу ю
ся на вок лад ку ў бя роз кі. — У то мі ку вер
шы зноў пра род ны Га ра док?

— Не толь кі. Пра жыц цё, ад ным сло вам, 
— ка жа дзядзь ка Ана толь. — Пра тое, 
што я па мя таю, што знаю, што дзісь 
ёсць, то ўсё гэ та ў гэ тай кніж цы мож на 
вы чы таць. Ну бо што мо жа больш ча
ла век пі саць? Пра тое, што ве дае. Пра 
тое, што не знае — не на пі ша. Дык тое 
большменш так тут уня тае. Так, хі ба, як 
і ў па пя рэд ніх ма іх кні гах.

— За га ло вак гэ та га збор ні ка — „Воб ла кі 
і пром ні”. Штось ці — усё ж та кі — свет
лае?

— Ну так, вя до ма, жыц цё не скла да ец ца 
толь кі з сон ца. Раз ма і тае яно бы вае. Бы
вае яно і за цем не нае, ка лі та го сон ца не 
від на. Та му і тыя воб ла кі. А пром ні — так 
як дзісь від на. Сон ца све ціць, і ча ла век 

гэ тым це шыц ца. І так жыц цё пра хо дзіць. 
Так. Неў за ба ве мне бу дзе 86 га доў. Жыц
цё за хут ка ўця кае. Ча ла век не ду маў, 
што столь кі бу дзе жыць, ды якасць пры
хо дзіц ца, — смя ец ца. — Му сі так — коль
кі ка му пры хо дзіц ца, столь кі і жы ве.

— Яш чэ пі шуц ца Вам вер шы?

— Пі шуц ца, але менш. Як сын па мёр, 
мне не як ад па ла хэнць пі сан ня. Не пі шац
ца мне так, як ка лісь. І жар таў лі вы верш 
ча сам па яў ля ец ца... Ча сам... Жыц цё 
па дык туе штось ці ці ка вей шае, трап нае 
ска заць ці на пі саць...

Усё жыц цё Ана толь Па рэм б скі пра жыў 
на Га ра доц кай зям лі — у Стра ша ве, Ма
стаў ля нах, на Стан цыі Ва лі лы. Усё жыц
цё ра сказ вае ў вер шах пра ту тэй шасць 
— бы лоегі ста рыч нае ды ця пе раш няе, 
ка мен ці руе яго лі рыч на, пуб лі цы стыч на 
і жар там. Вось верш „Вы кі дай це тэ ле ві
зар” стаў вель мі па пу ляр ным не толь кі ся
род мо ла дзі. Кла січ ная фор ма вер шаў, 

якая дас па до бы ўме ла му аў та ру, спры
чы ня ец ца да та го, што ах вот на вы ка ры
стоў ва юць іх ту тэй шыя му зы кі як сло вы 
пе сень („Ка ця рын ка”). Ду маю, што но вы 
збор нік бу дзе так са ма зна ка мі тым да па
мож ні кам для на стаў ні каў бе ла ру скай 
мо вы не толь кі ў шко лах на Га ра доч чы не 
— як пры клад жы вой мо вы і збор ак ту
аль ных тэк стаў для дэк ла ма цыі і ана лі зу.

Ся дзім на ля жай цы ў пры го жым і вы гад
ным до ме Па рэм б скіх па ву лі цы Лі сяй 
у Ва лі лахСтан цыі. Лепш ад чуў ся бе юбі
ляр, бо ўстаў, хо дзіць, пап ра віў ся яму 
апе тыт. Вель мі шчас лі вы быў, што на ве
да лі яго ў юбі лей Ян ка Кар по віч і Га ле на 
Ля хо віч, з ад мыс ло вы мі па да рун ка мі ад 
ся бе і ўсіх га рад чан. Шчы ра па раз маў ля
лі, паў с па мі на лі. Ус па мі на ец ца столь кі 
ўся го — толь кі за піс вай. Ці ў вер шы, ці 
ў про зе. Вер шам ка жа спа дар Ана толь, 
як ды хае — ме ла дыч на, на поў ныя гру
дзі. Па мя та ец ца пры го жае, па мя та ец ца 
і гор кае. Най больш пра род нае. Пра 
лю дзей. Пра тое, што не ўсе па мя та юць 
ці не ве да юць. Пра най б лі жэй шае і тое, 
што да лё ка. На ват пра Кос мас.

— Бо ж ці не за ду ма ец ца зем ля роб, пад
няў шы во чы ў не ба, на Сон ца, на зор кі 
ноч чу? Для ча гось ці ён жа тут жы ве, не 
толь кі каб хлеб ес ці...

І пра гор кае, з жыц ця род най ста рон кі. 
Вось як раз сён ня ўспа мі на ец ца ва ен ны 
і пас ля ва ен ны час.

— За бі лі Та ма шу ка, яш чэ ад на го, а трэ
ця га за бі лі свай го — гэ та з за га ду «Лу
паш кі», — ус па мі нае. — Той, ка жуць, 
ад ка заў ся іс ці па ліць Па то ку. Лю дзі «Лу
паш кі» ся дзе лі ў Ма стаў ля нах, не да лё ка 
ад нас, на ка лё ніі. Па мя таю, што ў той 
час у га зе тах пі са лі, што Лу паш ка крыў
ся на Зя лё ным. Але то няп раў да, не на 
Зя лё ным ён ха ваў ся, а крыў ся на ху та ры 
ў Тэ ке лі, у ста до ле. Пас ля ў ле се вы ка
па лі зям лян ку. Ес ці на сіў Тэ ке лі сын, і са 
мню ра зам, бо сам ба яў ся ту ды ха дзіць. 
Па лі цы ян там быў Юлек Па рэм б скі. І ён, 
і Кле мент Дзяр ман скі ве да лі пра «ляс
ных». Мі лі цыя ўсё ве да ла, але не бы ло 
за га ду іх там «зві нуць». Пас ля за ад ну 
ноч усіх па а рыш тоў ва лі, не ка то рых па
са дзі лі, па ся дзе лі яны з ме сяц, але бы ла 
ам ні стыя. З на шых улад ні ко га яны не 
за ча па лі. Толь кі што з за га ду «Лу паш кі» 
за бі лі тых трох ча ла век. Але з бан ды таў 
ця пер па ра бі лі «ба га тэ раў». Ця пер ма ла
до му па ка лен ню ўб’юць у га ло вы, і дзе ці 
не бу дуць ве да юць, якая сап раў д ная гі
сто рыя. Усё што зроб ле на ін шы мі — фэ
ка, а толь кі мы муд рыя. А хто ве дае, 
мо жа і не ска жа. Або не па мя тае, або 
за быў ся. Або апа са ец ца. Дык за піс ваць 
усё трэ ба. Для па мят кі, для на па мі ну, для 
ас ця ро гі.

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

Ана толь Па рэм б скі 
па мя тае і пі ша

Ана толь ПА РЭМ Б СКІ

Мы тут бы лі
Мы тут бы лі, мы тут бы лі.
Мы ту та ёсць і ту та бу дзем.
Ад веч на ту та мы жы лі
І сён ня хо чам звац ца людзь мі.
Ніх то сю ды нас не пры вёз —
Ані ма скаль, ані та та рын.
То Бог та кі нам кі нуў лёс
І мо ву даў і даў звы чай.
Над Бу гам веч на мы жы лі,
Над Нём нам і Бе рэ зі наю.
Ля хі бра та мі нам бы лі,
Мы ру сам пра ваю ру кою.
Па том Літ вой нас ста лі зваць,
Вяр хом ха це ла быць Ка ро на
І ве ру на шую тап таць,
Ры мя ніць на шыя імё ны.
І хоць па мог нам Ве ры-брат,
Каб не ута піц ца ў чу жым це ле,
Усе збя га лісь на зах ват
Заб раць нам тое, што мы ме лі.
Ай чы ну ме лі мы сваю,
Лю бі лі так як род ну ма ці.
Ця пер за гэ тым я стаю,
Каб бе ла ру сам мя не зва ці.
Я не ха чу быць па ля ком,
Ані дру го га сор та ру сам.
Мой род — як кроў із ма ла ком.
Я быў і бу ду бе ла ру сам.
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16 лю та га гэ та га го да па э ты На раў-
чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ез-
дзі лі на аў тар скую суст рэ чу з вуч ня мі 
Па чат ко вай шко лы ў Чы жах. У гэ тай 
вя лі кай і пры го жай ды эстэ тыч най вёс-
цы на Гай наў ш чы не пра жы вае 335 ча-
ла век. Су стрэ ча ад бы ла ся ў пры го жай 
ад ноў ле най свят лі цы.

Свае вер шы і лі рыч ныя мі ні я цю ры 
(ка рот кія пра за іч ныя тво ры) чы та лі Ве-
ра Ра дзі ва нюк, Аляк сандр Ра дзі ва нюк, 
Кан стан цін Це лу шэц кі, Ян ка Це лу шэц кі 
і Мі ка лай Ва ра нец кі. Ме ра пры ем ства 
вя ла ды рэк тар ка Гмін на га ася род ка 
куль ту ры ў На раў цы Га ле на-Ма ры ё-
ля Рэ ент. Яна ко рат ка ра ска за ла пра 
кож на га з пры сут ных па э таў, па ка за ла 
збор ні кі іх вер шаў і апош ні сё мы ну мар 
бе ла ру ска га што тыд нё ві ка „Ні ва” ад 18 
лю та га г. г., у якім над ру ка ва на пад бор-
ка вер шаў Кан стан ці на Це лу шэц ка га. 
Яны ста лі па да рун кам для чы жоў скай 
свят лі цы.

Мо ладзь слу ха ла па э таў уваж лі ва 
і сці ша на. Па ўсім бы ло ві даць, што пры-
го жыя і да та го — як шчы ра ска за ла 
ад на ву ча ні ца — про стыя і зра зу ме лыя 
вер шы ёй вель мі па да ба лі ся. Яна ўзна-
га родж ва ла іх воп ле ска мі. Мі гам пра-
хо дзіў час. Па э ты пра чы та лі перш-на-
перш свае леп шыя тво ры. Не ка то рыя 
па сем вер шаў.

Пас ля чы тан ня па э ты ад каз ва лі на 
пы тан ні вуч няў, між ін шым, на та кое: 
ад ча го ўзя ла ся па трэ ба пі саць вер шы? 
Аказ ва ец ца, у кож на га лі та ра та ра бы ло 
інакш, у кож на га нат х нен не пры хо дзіць 
не спа дзя ва на і ён яму па ду лад ны. Пі-
шу чы, ён ад чу вае ся бе як у эк ста зе, 
у твор чым не па коі і за па ле. Ня важ на 
яму та ды па ра дня ці но чы. Ён як апан-
та ны ад ры ва ец ца ад ак ру жа ю чай яго 
рэ ча іс нас ці, ад уся го све ту. Ён та ды, 
так бы мо віць, зна хо дзіц ца ў га ра чых 
„аб дым ках па э тыч най му зы”.

Сім па тыч ным куль тур на-ас вет ным 
чы жоў скім ра бот ні цам так са ма спа да-
ба лі ся бе ла ру скія вер шы на раў чан скіх 
па э таў і яны ад сэр ца шчы ра ім дзя ка-
ва лі. Яны — як згод на за я ві лі — зап ро-
сяць да ся бе на раў чан скіх па э таў яш чэ 
раз сё лет няй во сен ню на ве ча ро вую 
суст рэ чу з да рос лы мі жы ха ра мі Чы-
жоў скай гмі ны. У іх няй гмі не не пі шуць 
вер шаў. Але — хто гэ та ве дае — мо жа 
як раз та кія аў тар скія су стрэ чы бу дуць 
тым штур ш ком для іх да пі сан ня лі ры-
кі і апа вя дан няў. Ня хай жа та ды пі шуць 
і да сы ла юць свае тво ры ў рэ дак цыю 
тыд нё ві ка бе ла ру саў у Поль ш чы „Ні ва” 
ў Бе ла сто ку. (яц)

На раў чан скія 
па э ты ў Чы жах

На род ныя 
прык ме ты
На Грам ні цы я паз ва ніў да баць коў 

і за пы таў ма му, якой бу дзе зі ма. А ма-
ма ска за ла: «На Грам ні цы, па ла ві на зі мі-
цы. Але ў гэ тым го дзе на Юр’я вол не на-
ес ца тра ві цы». А ча му не на ес ца? Та му, 
што ў гэ тым го дзе на Грам ні цы не бы ло 
ад лі гі. Ка лі на Грам ні цы ад лі га, дык неў-
за ба ве ча кай це ран няй вяс ны, а ка лі 
ма роз на Грам ні цы, дык на па чат ку мая 
бу дзе хо лад на. Не толь кі мая ма ма ве-
дае шмат на род ных прык мет. На тэ ле-
ка на ле «Бе ла русь 24» у кож ную ня дзе-
лю пас ля 8-й га дзі ны ве ча ра поль ска га 
ча су ідзе пе ра да ча на бе ла ру скай мо ве, 
якую вя дзе Свят ла на Пан к ра та ва. З яе 
мож на да ве дац ца, што ка лі пер шай ста-
не раз ві вац ца бя ро за — год бу дзе су хі, 
а як ляш чы на — даж дж лі вы. Мно га даж-
джу ўлет ку — снег зі мою, га ра чае ле та 
— ма роз ная зі ма. Так са ма ка лі ка ло лі 
свін ню дык гля дзе лі на ка су (śle dziona). 
Ка лі ка са тоў стая — зі ма доў гая і цяж-
кая, а ка лі тон кая — зі ма цёп лая і ка рот-
кая. На род ныя прык ме ты гэ та ба гац це 
на ша га бе ла ру ска га на ро да.

Юр ка БУЙ НЮК

«Спеў ачыш чае больш чым га рэл ка», 
— ка жа Збіг неў На сяд ка, вя до мы на Пад
ляш шы спя вак і су аў тар вы да дзе на га 
нап ры кан цы 2017 го да то ма «Ле цень», 
які ра зам з вер ша мі і пе рак ла да мі На сяд кі 
змяш чае фа та гра фіі Вік та ра Вол ка ва і ды
зайн Ан джэя Стру мі лы. Кніж ка ка ла рыт ная 
— як асо ба Збіг не ва На сяд кі, веч на ма
ла до га ма ста дон та бе ла стоц кай ба ге мы, 
жур на лі ста і ды рэк та ра Му зыч на га та ва ры
ства «Sło piew nie», ар га ні за та ра Фе сты ва лю 
на род най му зы кі «Даў нія пес ні — ма ла дыя 
га ла сы» ў Ва не ве над Нар вай, ван д роў ні ка 
і не па се ды, пча ля ра, сяб ру на цы я наль ных 
мен шас цей і чы та ча «Ні вы». Пра мо цыя 
яго най кні гі, якая 16 лю та га пра хо дзі ла ў бу
дын ку Ва я вод скай біб лі я тэ кі, на па мі на ла 
ўра чы сты бе не фіс, з му зы кай і вы ступ лен
ня мі гас цей і ўспа мі на мі. Сам Збы шак, пад 
шчы рае за хап лен не сяб роў і па клон ні каў, 
пра спя ваў свае пес ні. А на ро ду прый ш ло 
столь кі, як на да ва ен ны кір маш — сва я кі 
і сяб ры, ста рыя і ма ла дыя. Унуч кіпры га жу
ні пры е ха лі аж но з Кра ка ва. З’я віў ся экс
прэ зі дэнт Бе ла сто ка Лех Рут коў скі, увесь 
дэ пар та мент куль ту ры Мар шал коў скай 
уп ра вы з ды рэк та рам Ана то лем Ва пам, Ар
тур Га вэл — ды рэк тар Пад ляш ска га му зея 
на род най куль ту ры (які ра зам з Фон дам 
«Су се дзі» вы да лі кніж ку), па э ты, бе ла стоц
кія ма ста кі і жур на лі сты... Суст рэ чу ад крыў 
Мар цін Ліць він ка на род най пес няй, а акам
па на ва лі яму дзяў ча ты на ко ліш ніх гар мо
ні ку і скрып цы. У ро лі вя ду чай вы сту пі ла 
не паў тор ная Га ле на Мар цін ке віч з Мар шал
коў скай уп ра вы.

«Jes tem przed wo jen ny», — па чаў Збы
шак. Па коль кі з ге ро ем су стрэ чы мы пра
спя ва лі не ад ну пес ню, ад гэ та га мес ца 
даз во лю на зы ваць яго па іме ні. Збы шак, 
хоць з па ка лен ня ма іх баць коў, ад па чат ку 
за стаў ляў мя не звяр тац ца да яго па іме ні. 
Па доб на бы ло з людзь мі ма лод шы мі за 
мя не на па ка лен не. І хоць вы дан не сва ёй 
кні гі су стрэў ён на 81 го дзе жыц ця, для ўсіх 
ён аў тар су час ны і між па ка лен ны. І трап на 
ад зна чы лі ў час прэ зен та цыі, што Збіг неў 
На сяд ка гэ та па эт, які не пі ша, а спя вае... 
Гэ тую кра са моў ную не да моў ле насць па яс
ніў у сва іх тво рах аў тар. «Ле цень» — за га
ло вак то ма, ад сар дэч на га, ха ця рэ аль на га 
по ля, дзе ў дзі ця чыя га ды Збы шак пас віў 
ка роў. Яго кур пёў скае дзя цін ства, як і бе ла
ру скае, ахі ну тае сты хі яй пра цы і пры ро ды. 
І пес ні, ста рыя, як пад ляш скія — за дум лі
выя, ар ха іч ныя з ма гіч ным зме стам. Па ля кі 
з ін ша га рэ гі ё на да ка ра лі іх, кур пяў: у вас 
на вя сел лі спя ва юць, як у нас на мяр лі нах! 
Збы шак На сяд ка па доб ныя заў ва гі ўспры
маў як кам п лі мен ты. З ма лен ства зас лу хаў
ся ў ра ска зы баць коў пра Па лес се і яго 
на сталь гіч ныя на пе вы, для якіх, бе ру чы пад 
ува гу іх ста ра жыт насць, цяж ка ад шу каць 
ана лаг у све це. Збы шак як ніх то ра зу мее 
сэнс пра па э зіі, якая пер ша па чат ко ва вы
яў ля ла ся ў пес ні. Свае вер шы свя до ма 
пе ра ты кае рад ка мі і фраг мен та мі ста рых 
пе сень, на па мі на ю чы пра ду хоў ныя ка ра ні. 
Ра зу мее іх сут насць:

— Ка лісь пес ня слу жы ла не толь кі для 
за ба вы і сме ху, — ад зна чае па этспя вак. 
— Дзя ку ю чы пес ні, лю дзі зак лі на лі рэ ча
іс насць, ва ра жы лі на леп шую бу ду чы ню. 
З да па мо гай пес ні здзяй с ня ла ся ма гія. Кам
па нен ты для ры ту а лу да стаў ля лі да ры пры
ро ды: ра ка, дрэ вы, птуш кі, ве цер. Жы вое 
і чут кае су жыц цё ча ла ве ка са све там пры
ро ды вы яў ля ла ся ў пе ра ся кан ні ві да воч ных 
меж, ба чан ні бу ду чы ні ў ста рым люст ры 
мі нуў ш чы ны: Hej! Zaś pie wam pieś ni daw ne. 
Wspom nę la ta mło de...

У то ме асаб лі вая су вязь з пту шы ным 
све там. У стра фах, як у ста ра жыт ных ле
ген дах і пес нях, гу чыць вяш чун скі го лас і пе
рас ця ро га. У «Ле це ні» гу сі прад каз ва юць 
рас ст рэл жы доў у 1941 го дзе ў мя стэч ку 
На ваг руд. Рэ ха зда рэн ня ў тво ры «A pły nę ły 
gą ski bia łe» і на ры семі ні я цю ры «Jak o tym 
za pom nieć», ін с пі ра ва ныя жах лі вы мі ўспа мі
на мі з дзя цін ства.

...У чэр ве ні 1941 го да, ка лі да На ваг ро ду 
зноў прый шлі нем цы, мне бы ло ча ты ры 
з па ло вай го дзі ка. Па мя таю, як жаў не ры 
ў зя лё ных мун дзі рах гна лі жы доў ад бо ку 
рэч кі, Кон ска га рын ку, Гор і Здро яў, за ша-
шу да Мяст ко ва, на ага ро джа ны школь ны 
спар то вы пляц. Не каль кі мет раў ад мя не, 
за ро вам, ....плёў ся ў ад ной ка шу лі, без спе-
ху, ма лы хлоп чык. Ён быў, зда ец ца, мен шы 
за мя не. Я за па мя таў яго чор ныя ва ла сы. 

За ім ішоў не мец у чор ным мун дзі ры, у бо-
тах з ха ля ва мі і аў та ма там у ру ках. Ня мец кі 
жан дар быў вель мі вы со кі, на яго шап цы 
від не лі чэ рап з га лё нач ны мі кост ка мі. Мне 
зда ва ла ся та ды, што ён ве лі кан — пач ва ра, 
якая ха пае дзя цей... Цё ця Яся пад бег ла да 
мя не, узя ла на ру кі, за нес ла да ха ты, пак ла-
ла ў ло жак і доў га пла ка ла...

Вар тасць то ма пра яў ля ец ца ў раз на від
ных, шчас лі вых і тра гіч ных воб ра зах, спі са
ных з жыц ця. Вер шы сыг ра ныя з ду хам фа
таг ра фій Вік та ра Вол ка ва, які як ніх то ўмеў 
ад чы таць на строй і ча роў насць пры ро ды. 
А Збы шак На сяд ка, як доб ры дух і вер ны 
сяб ра тра пер скіх па да рож жаў, ішоў по бач, 
на пя ва ю чы ў ду ху пес ні, якія пас ля ста лі 
вер ша мі...

У хо дзе прэ зен та цыі быў па ка за ны 
фільм Ба жэ ны Бэд на рэк «На па чат ку быў 
гук і спеў. Збіг неў На сяд ка і Сло пеў не».

Амаль усе ўдзель ні кі пра мо цыі ку пі лі 
кніж ку і пап ра сі лі аў тог раф у аў та ра. Чар га 
да яго сто лі ка цяг ну ла ся як ра ка...

Він шу ем на ша га сяб ру з вы ха дам кніж кі 
і не звы чай най па дзе яй! Каб Та бе ван д ра ва
ла ся і спя ва ла ся ўсю ды, дзе не пой дзеш...

* * *
Збіг неў На сяд ка на ра дзіў ся ў На ваг ро

дзе над Нар вай 14 сту дзе ня 1937 го да. 
Па хо дзіць са ста ра даў ня га ро ду кур пёў скіх 
бор т ні каў. Па аду ка цыі ён ве тэ ры нар і жур
на ліст. З 1964 го да жы ве ў Бе ла сто ку. Пра
ца ваў, між ін шым, у што дзён цы „Ga ze ta Bia-
łos toc ka” і што ме сяч ні ку „Kon t ras ty”. У 1998 
го дзе, як са ліст тра ды цый на га спе ву, стаў 
лаў рэ а там Агуль на поль ска га кон кур су 
ка пэ лаў і на род ных спе ва коў у Ка зі ме жы. 
Спя вае бе ла ру скія, ук ра ін скія, ру скія і па
ле скія пес ні. Лаў рэ ат мно гіх па э тыч ных 
кон кур саў. Жа на ты з бе ла ру скай Та ма рай, 
дзед ка дзвюх уну чак Зо сі і Юлі. Сяб ра Сак
ра та Яно ві ча, Збіг не ва Рэд лін ска га, Ады 
Ча чу гі, Вік та ра Шве да і ця пе раш ніх жур на лі
стаў «Ні вы». Заў сё ды на Ка ля ды на вед вае 
нас з ка ляд кай.

vГан на КАН Д РА ЦЮК

Па эт, 
які не пі ша, 
а спя вае!

Фота Міры Лукшы

Фота Ганны Кандрацюк

Фота Улі Шубзды
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Жыц цё пра мі нае не заў важ на, — 
сцвяр джа юць па жы лыя лю дзі. Зна чыць, 
пра хо дзіць вель мі хут ка, па куль аг ля нем
ся, а ўжо ў спе лым уз рос це...

Жыц цё ня се па ста ян ныя зме ны. Асаб
лі ва ХХ ста год дзе па ско ры ла ў вы ні ку цы
ві лі за цый на га пра грэ су ад па ра ва га ру
ха ві ка да па лё таў на Ме сяц. Не ка то рыя 
ву чо ныя мяр ку юць, што ў та кім пра грэ се 
лю дзям на Зям лі да па ма гае ней кая вон
ка вая кас міч ная цы ві лі за цыя.

Я ў сва іх до пі сах апіс ваў жыц цё ў сва
ёй Ар лян скай гмі не ў цэ лым мі ну лым ста
год дзі. Ця пер ко рат ка ха чу прад ста віць 
ма ла дым чы та чам паў ся дзён нае жыц цё 
ў вёс цы Шар ні ка ля Ор лі ў пер шых дэ ка
дах ХХ ста год дзя і ў пас ля ва ен ных га дах. 
Мі ну лае ста год дзе поў нае бы ло жах лі
вых па дзей — Пер шая і Дру гая су свет
ныя вой ны, а ў нас — бе жан ства 1915 
го да. Ба дзян не, го лад, хо лад, смерць 
ся мей ні каў, стра та ма ё мас ці, ніз кі ўзро
вень жыц ця ды так са ма ней кая дыск ры мі
на цыя пра ва слаў на га на сель ні цтва.

У Шар нях у кан цы лі ста па да 2017 го да 
пра жы ва ла 91 асо ба, у па чат ку 1997 го
да — 165 жы ха роў, у 1946 го дзе — 221, 
у 1923 го дзе — 170, а ў 1915 аж 250 ча
ла век.

У бе жан ства

Як ра сказ ваў мне ў 1998 го дзе спа дар 
Сця пан Ку кол ка (25.12.1911—4.09.2001), 
ка лі наб лі жа ла ся Пер шая су свет ная вай
на, у вы ні ку цар скай агі та цыі ў цар к ве 
ў бе жан ства ў жніў ні 1915 го да па да ла
ся цэ лая вё ска Шар ні. У вёс цы астаў ся 
дзе даў брат Ні кан Ку кол ка. Вя до ма, што 
част ка жы ха роў Шар нёў, у тым сем’і 
Та ра са Ку кол кі ды Ля во на Та ран ты па
ся лі лі ся ў Са ра таў скай гу бер ні, да лё ка 
за Маск вой. Жы ло ся цяж ка, а пас ля 
рэ ва лю цыі на стаў го лад і цяж кі час. Бе
жан цам уда ло ся вы ехаць толь кі ў 1921 
го дзе. Па да лі ім та вар ны ва гон і ў лі ста
па дзе бы лі ўжо ў Шар нях.

Пас ля вяр тан ня

Вё ску Шар ні цяж ка бы ло паз наць. 
Усё за рас ло, не бы ло ві даць пла тоў, на 
вя ско вай да ро зе вы рас лі дрэ вы і ку сты. 
Вё ска не бы ла спа ле на, але леп шыя бу
дын кі бы лі рас хоп ле ны яў рэ я мі, якія ў бе
жан ства не па да лі ся. Лю дзям зноў бы ло 
вель мі цяж ка, не ха па ла хле ба, не бы ло 
воп рат кі і абут ку, трэ ба бы ло ха дзіць ба
са нож.

Пад аку па цы яй

Па вод ле ўспа мі наў Сця па на Ку кол кі 
са ве ты, на во дзя чы свае па рад кі, пла на
ва лі сас лаць у Сі бір дзя сят ку най леп шых 
гас па да роў, але не пас пе лі; вы вез лі толь
кі сям’ю Мі ка лая Ры дза.

Пры нем цах у 1944 го дзе гіт ле раў цы 
спа лі лі па ло ву вё скі — з ад на го бо ку ву
лі цы. Во сем га доў паз ней, як раз у жні во 
1952 го да, зза не ас ця рож нас ці дзя цей 
або ад не да кур ка зноў ус пых нуў па жар, 
гэ тым ра зам з бо ку ка лё ніі. Ця гам са ра
ка мі нут зга рэ ла па ло ва вё скі.

Жыц цё і по быт ды тэх ніч ны і цы ві лі
за цый ны пра грэс спа ра джа лі раз віц цё 
кан к рэт ных ра мё стваў, якія з ча сам, 
ад нак, аджы ва лі. Кож нае дзе ся ці год дзе 
пры но сі ла заў важ ныя зме ны. У між ва
ен ны пе ры яд каш тоў най і ўні каль най 
пра фе сі яй быў ка мен ш чык. Сця пан Ку
кол ка, ап ра ча ап ра цоў кі зям лі, ра зам са 
шваг рам Янам Шэр ша нем пра ца ваў пры 
ра скол цы па ля вых ва лу ноў. Бы ва ла, што 
на фун да мент пад ха ту ха па ла ад на го 
ва лу на. Вар та пры га даць, што ко ліш нія 
вя лі кія жор на выя ка мя ні для вет ра коў 
і мен шыя для руч ных жор наў ды ка мен
ныя пад мур кі вы раб ляў у Кры вя ты чах 
май стар Жу ра вель. Мой раз моў ца, та ды 
87га до вы Сця пан Ку кол ка, сцвяр джаў: 
«Жыц цё, ха ця вель мі скла да нае, плы ве 
вель мі хут ка».

Пас ля Дру гой 
су свет най вай ны
А так ус па мі на ла ў жніў ні 1996 го

да Воль га Каз лоў ская (5.04.1922—
4.10.2008) з Мік ла шоў, ро дам з Шар нёў.

Скла да на ра ска заць, як бы ло — як 
зга неш, то зда ец ца, што гэ та сон. Але 
тыя лю дзі што ра бі лі, то яш чэ на све це 
жы вуць (ра сказ з 1996 го да), толь кі іх 
ужо ма ла. Ка лісь бы лі спе цы я лі сты, ста
ля рыка лаў рот ні кі. Сён ня ўжо ніх то тым 
не зай ма ец ца, бо мож на ку піць. А ка лісь, 
ка лі са ма не ўме ла зра біць па лат на на 
са роч ку, то бы ла бя да. Вель мі за во дзі ла
ся жы ці ца, та кое зел ле. Ця пер ёсць срод
кі, а та ды трэ ба бы ло ру ка мі па лоць. Тыд
ні пра во дзі лі ка ля льну, каб чы сты быў. 
Ка ля Сплен ня лён дас пя ваў у по лі. Рва лі 
ру ка мі, вя за лі, зво зі лі жа лез ня ка мі — ва
за мі на драў ля ных ко лах — да до му. Бі лі 
па ім пра ча мі на та ку, а пас ля ма чы лі або 
кла лі на тра ву на ча ты ры тыд ні — каб 
ва лак но ад ста ла ад ка ро сты. Пас ля збі
ра лі, су шы лі і цер лі на цер ні цыла мач цы 

з ад ным або дву ма языч ка мі. Пас ля тра
па лі лён тра пач кай, ча са лі на ад мыс ло
вых гра бя нях і шчот ках. А на ка нец — на 
шчот цы са сві ной шэр с ці і та ды лён 
ат рым лі ваў ся да лі кат ны. Па ча са ны лён 
пра лі на ка лаў рот ках.

Пры хо дзі лі 
да нас з ку дзе ляй
Зі мою, дня мі і ве ча ра мі ста рэй шыя 

жан чы ны ла дзі лі па ку дзел ле — збі ра лі ся 
ў ад ну ха ту з ка лаў рот ка мі і пра лі, спя ва
лі, ра сказ ва лі, да каз ва лі, жар та ва лі. Пры 
ад ной наф та вай лям пе пра ла два нац
цаць па ку дзель ніц. Ка лі б ця пер за па ліць 
та кую лям пу, то ніх то ні чо га не ўба чыў 
бы; а та ды ўсе ба чы лі, і пра лі, і бы ло доб
ра.

Ця пер ха ты вя лі кія, а ка лісь, ка лі ў лю
тымса ка ві ку па ста ві лі ў кух ні крос ны, 
то ў ха ту цяж ка бы ло ўвай с ці, не ха па ла 
мес ца. Спра дзе ны лён сна ва лі на сноў ні
цы, зак ла да лі на крос ны і тка лі па лат но. 
Па куль па лат но дой дзе да рук, на зы ва лі 
яго са роч кай, бо каб яго ат ры маць, трэ
ба бы ло со рак або і больш дзён ап ра цоў
ваць лён.

Каб выт ка нае па лат но не бы ло сі вае, 
то яго пад бель ва лі — у ма роз кі да лі яго 
на плот, каб вы мер з ла. Ка лі ўжо пад бя
лі ла ся, то ляг чэй бы ло яго да лей бя ліць. 
Та кое па лат но выс ці ла лі на лу гах, каб 
сон ца вы па лі ла. А як та го бы ло ма ла, 
то яш чэ ка ла ці лі ў драў нін ным по пе ле, 
які вы я даў шэ расць, і кла лі ў печ. Так да
бель ва лі да бе лень ка га ко ле ру.

На вёс цы бы ло пры ня та, што ка лі дзяў
чы на да ра ста ла, то му сі ла мець іль ня ны 
руч нік у па саг. Руч ні ка мі пры бі ра лі сце
ны, ве ша лі ў ку тах пад іко на мі.

Вы шы ва лі кры жы ка мі або муш ка мі 
(боль шы мі кры жы ка мі), або глад дзю. Ка
шу лі так са ма вы шы ва лі — стой кі на шыі, 
ман жэ ты на ру ка вах і гу зі кі.

Ця пер (у 1990х га дах) згад ваць пра 
ўсё тое аж страш на, але лю дзі ме лі для 
та го спрыт, пры вык лі, ра бі лі, ста ра лі ся. 
Та ды так бы ло — ад но во чы рас п люш
чыш — ужо пра дуць. Нап ра дуць — трэ ба 
выт каць, нат куць — трэ ба бя ліць. Ця пер 
ма ла дыя на вёс цы не ба чаць ні лё ну, ні 
жні ва. А та ды ха па ла ра бо ты, але лю дзі 
пры вык лі і бы ло доб ра.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

У ХХ ста год дзі 
ў Шар нях

Пры ваб насць 
драў ля ных хат
Люб лю пры го жыя драў ля ныя вя ско-

выя ха ты ў за се ні вы со кіх дрэў. Яны най-
больш пры яз ныя для ча ла ве ка. У та кім 
до ме я на ра дзіў ся і за раз у ім жы ву. На-
раў ш чы на ў Гай наў скім па ве це драў ля ны-
мі ха та мі ба га тая. 12 лю та га гэ та га го да 
па ехаў я на ро ва ры ў бе ла ру скія пры пуш-
чан скія вё сач кі ў Пад ляў ко ва і ў Суш чы 
Ба рок (тут Бе ла веж ская пуш ча).

У Пад ляў ко ве на ле вым бе ра зе ра кі 
На раў кі дзе вяць аб жы тых драў ля ных 
да моў і два ста рыя-ста рыя, даў но апус-
це лыя, счар не лыя ды вель мі сум ныя, 
як у нас га во раць, яны на да юц ца толь-
кі на знос або на дро вы. Ся род драў ля-
ных збу да ван няў най п ры га жэй шыя да-
мы Су ха до лаў — Ула дзі мі ра (бу ды нак 
зда лёк кі да ец ца ў во чы), Аляк сея і Мі-
ка лая. У Мі ка лая Су ха до лы дом аша ля-
ва ны, з пры го жым га нач кам ад ву лі цы. 
Не ка то рыя да мы па ма ля ва ныя ў бе лы, 
яс на-сі ні, аран жа вы або жоў ты ко лер. 
Усе аб га ро джа ныя пла та мі. Па ру га доў 
та му драў ля ны дом ку пі ла, ад ра ман та-
ва ла яго і па ста ві ла са лід ны плот жы-
хар ка Вар ша вы. Яна пры яз джае ў Пад-
ляў ко ва ў цёп лыя по ры го да — ад мая 
да ве рас ня. Та ды тут вель мі пры го жа 
— пры ро да ў роск ві це, усю ды спеў, го-
ман, рух. У маі ве ча ра мі чу ваць няз моў-
ч ны са лаў і ны спеў у ку стах над ра кою. 
У Вар ша ве та ко га ча гось ці ня ма.

Пад ляў ко ва — вё сач ка на скры жа-
ван ні ас фаль та вых да рог у Но вае Ляў-
ко ва, Ах ры мы, Бяр нац кі Мост і На раў ку. 
На ліч вае яна 32 жы ха ры. Ся ло пры го-
жа рас па ло жа нае: да яго з ад на го бо ку 
пад сту па юць над рэч ныя лу гі і се на-
жа ці, з дру го га — Бе ла веж ская пуш ча. 
У ся ле пе ра ва жа юць драў ля ныя да мы. 
Му ра ва ных няш мат — уся го ча ты ры. Іх 
па бу да ва лі тыя, хто пра ца ваў на ляў коў-
скай ке ра міч най фаб ры цы.

У Суш чым Бар ку, вё сач цы рас па ло-
жа най па а ба пал ня даў на па бу да ва най 
ас фаль та вай да ро гі, якая вя дзе з Пад-
ляў ко ва ў Мін коў ку і да лей у На раў ку, 
пра жы вае 16 ча ла век. Тут сем драў ля-
ных хат, за се ле ная сты лё вая драў ля ная 
г.зв. ка шар ка ка ля вы со ка га пе ра ез да 
це раз чы гу нач ны пуць ды адзін му ра ва-
ны дом і по бач яго вя лі кі му ра ва ны бу-
ды нак тар та ка. Пры го жыя драў ля ныя 
да мы ма юць Аль ж бе та і Яў ген Су ха до-
лы ды Ула дыс лаў Гры ка, які зай ма ец-
ца аг ра ту рыз мам, пя чэ смач ны хлеб 
з жыт няй му кі і на г.зв. рош чы не ды 
га дуе па ро дзі стых аве чак. У Суш чым 
Бар ку драў ля ны дом ку пі лі і вель мі пры-
го жа ад ра ман та ва лі вар ша вя кі.

Гэ тая ці хая і спа кой ная вё сач ка над 
ра кою На раў кай за раз у пры го жым 
зі мо вым ан ту ра жы. Яна скла да ец ца 
з двух кры ху ад да ле ных ад ся бе ча стак, 
якія раз дзя ляе дрыг вя ное ба ло та і вер-
ба лоз нае ку стоўе на ім. Тут во дзяц ца 
вя лі кія і ма лыя ва дзя ныя і ба лот ныя 
птуш кі. Па лю бі лі гэ тае мес ца бус лы. 
Пер шая част ка ся ла зна хо дзіц ца пры 
са мым вя лі кім ста рым ле се, дру гая 
— по бач чы гун кі з Гай наў кі ў Ці соў ку.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Андрэй САМАСЕЙ

Дарагая „Ніва”
Хачу сказаць я вам найперш,
Што мой старэнькі як я верш, 
Чамусь заблытаўся ў „Дэбют”.
Знайшлі развязку знаткі тут.

Камісія ад зместу спраў — 
Хтось вылучэнне атрымаў.
І напісала дабратліва
Аб шоўмене шчаслівым „Ніва”.

А гэта ж быў, сцвярджаю шчыра,
У „Ніве” мой дэбют сатыры.
Так адраджаецца з надзеяй
Арцель Андрэя Самасея.

З нес па ко ем гля джу на су час ны свет, а асаб лі ва на Еў ро
пу, якую за лі вае хва ля бе жан цаў з Бліз ка га Ус хо ду. Ме на ві та 
ў сва ёй пра цы маю кан такт з ша фё ра мі з Ук ра і ны і Азер бай
джа на. За пы таў я пра тры вож ную сі ту а цыю ме на ві та ша фё ра 
з Азер бай джа на, му суль ма ні на, жы ха ра га ра ча га Ба ку. «Гэ ты 
час прый шоў», — та ям ні ча ска заў мне За ур.

Пра чы таў я кні гу Мар ці на Ка па ра са «Го лад», у якой аў тар 
пі ша, што ў Аф ры цы га ла дае больш за 500 мі льё наў ча ла век. 
Дру гіх 500 мі льё наў га ла дае ў Ін дыі — кра і не, якая зай мае 
10 мес ца ся род са мых ба га тых кра ін све ту. Го лад, а так са ма 
вой ны ў Сі рыі і на Бліз кім Ус хо дзе пры му ша юць уця каць на 
за хад Еў ро пы. Так са ма пра бе жан цаў пі ша ў но вай кні зе «Ra-
port z Pół no cy» па пу ляр ны поль скі пісь мен нік Ан джэй Пі лі пюк. 
З за хап лен нем апіс вае ён свае па да рож жы ў Шве цыю і Нар
ве гію, пад к рэс лі вае, што ка рэн ныя жы ха ры гэ тых кра ін вель
мі спа кой ны на род, пры хіль на на стаў ле ны да чу жых.

Яш чэ ў 1980я га ды скан ды наў скія кра і ны пры ня лі шмат му
суль ман і ўжо та ды па я ві лі ся за бой ствы, гвал ты на жан чы нах 
і дзе цях. Су час ныя бе жан цы не дур ныя. У час паў сюд нас ці 

масме ды яў ве да юць як жы вуць жы ха ры Еў ро пы і ме на ві та 
но вай ай чы най вы бі ра юць кра і ны за ход няй Еў ро пы, у якіх 
вель мі вы со кая са цы яль ная аба ро не насць гра ма дзян і вы
шэй шы стан дарт жыц ця. Да 2025 го да ў Еў ро пу прый дзе 600 
мі льё наў му суль ман. Ме на ві та ў Еў ро пе па пу ляр ны мі ста но
вяц ца не а фа шыс ц кія гру поў кі і, маг чы ма, ка лі пар тыі пра вых 
на цы я на лі стаў дой дуць да ўла ды, у кра і нах Еў ро пы ўзнік не 
кан ф лікт, а мо на ват вай на за тэ ры то рыю. Вя до ма, што Еў ро
па гэ та кан ты нент ста ра жы лаў, а ў Еў ро пу нап лы вае па ток 
ма ла дых муж чын, га то вых да вай ны, тэ рак таў і г.д. За раз 
Ан г лія, Фран цыя, Шве цыя, Нар ве гія ма юць сур’ ёз ныя праб ле
мы, та му што да лі му суль ма нам жыл лё і ба га тую са цы яль ную 
да па мо гу.

Усё ідзе да вай ны. Мно гія ка жуць, што трэ цяя су свет ная 
па ча ла ся 11 ве рас ня 2001 го да з тэ рак та ў ЗША, ка лі са ма лё
ты ўрэ за лі ся ў «World Tra de Cen ter». Ме на ві та ЗША ві на ва тыя 
вой нам на Бліз кім Ус хо дзе, дзе здаў на вой ны вя дуц ца ўжо 
без кан т ро лю. Вой ны ідуць за наф ту, якая што раз да ра жэй
шыя. ЗША так са ма кан т ра лю юць 70 пра цэн таў сус вет на га 
спа жы вец ка га рын ку. Ме на ві та ўсё ідзе да вай ны, якая ра ней 
ці паз ней бу дзе на цэ лым све це, які ўзброй ва ец ца. А Іта лія 
і Грэ цыя на ву чы лі ся за раб ляць на бе жан цах з Ус хо ду. Там 
паў ста юць га тэ лі і пра цоў ныя ла ге ры для бе жан цаў.

vЮр ка БУЙ НЮК

Нес па кой ны свет
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— Дзе ці пы та юць у ве рас ні 
ўжо пра дык тоў ку, — ка жа на-
стаў ні ца Юлі та Сушч. — Ні ко га 
не трэ ба на маў ляць, за ах воч-
ваць...

Спа да ры ня Юлі та вык ла дае 
ў ма лод шых кла сах. У іх шко-
ле да на цы я наль най дык тоў кі 
пры сту па юць ужо з чац вёр та га 
кла са. Пра тое, што кон курс важ-
ны і прэ стыж ны, дзе ці ве да юць 
ад ста рэй шых сяб роў. Для мно-
гіх гэ та шанц прак ты ка вац ца 
пе рад прад мет ным кон кур сам, 
у якім удзель ні ча юць так са ма 
чац вёр так лас ні кі.

У пра ва слаў най шко ле пі шуць 
на цы я наль ную дык тоў ку з 2013 
го да. Ця гам пя ці га доў кон курс 
на быў між ш коль ны ранг. Ужо 
трэ ці год за пар ра ды гра ма це яў 
па паў няе мо ладзь з бе ла стоц кай 
гім на зіі № 7 і вуч ні з Нар вы. 
Ра зам пі шуць дык тоў ку, а пас-
ля вы сту па юць з ма стац кі мі 
сцэн ка мі, суст ра ка юц ца з лі та-
ра та ра мі і тан чаць на школь най 
ды ска тэ цы.

Як што год вуч ні бы лі па дзе ле-
ны на дзве гру пы. Ма лод шыя 
сяб ры ме лі за за да чу на пі саць 
фраг мент про зы Іва на Ша мя кі-
на «Пры ход вяс ны». У гэ тай 
гру пе дык тоў ку чы таў стар шы-
ня БГКТ Ян Сы чэў скі. Яго на мес-
нік, д-р Ва сіль Се гень, пра ца ваў 
са ста рэй шай мо лад дзю. Ён 
пра чы таў фраг мент юбі лей най 
адоз вы прэ зі дэнт Івон кі Сур ві-
лы з на го ды 100-год дзя БНР. 
Гэ ты ма тэ ры ял на стаў ні ца і за-
ад но га лоў ны ма дэ ра тар свя та, 
Люд мі ла Се гень, знай ш ла ў «Ні-
ве».

Дзя ку ю чы ад мыс ло вай пад-
бор цы, вуч ні блі жэй па зна ёмі лі-
ся са сла ву тай га да ві най. Увесь 
дзень не па кі да ла іх ра дасць 
і ба дзё расць. З дык тоў кай спра ві-
лі ся ця гам ня поў най школь най 
га дзі ны, ды па кі да лі за лу з ус-
меш кай на тва ры:

— Толь кі ў ад ным вы пад ку 
ў мя не бы лі сум нен ні, — прыз-
на ец ца Клаў дзія, — ці сло ва «ва 
ўмо вах» пі шац ца ра зам ці асоб-
на.

— Я на пі са ла раз дзель на, 
— ка жа Зо ся.

— А я ....хі ба ра зам... — хва лю-
ец ца Клаў дзія.

Дык тоў ку пі са ла больш за 
пяць дзя сят вуч няў, та му не маг-
чы ма ўсіх за па мя таць і наз ваць 
па іме ні.

Пра ва слаў ная шко ла ў Бе ла сто-
ку, ка лі ідзе пра раз віц цё, ад на 
з най больш ды на міч ных аду ка-
цый ных уста ноў Бе ла сто ка. Тут 
176 на ву чэн цаў, пры тым 80 ад-
сот каў доб ра ах вот на вы ву ча юць 
бе ла ру скую мо ву. З ве рас ня, як 
па ве да мі ла нас ды рэк тар Ле на 
Лаў ні чук, шко ла пе рак ро чыць 

но вы этап. У бу дын ку пач нуць 
пра ца ваць два пер шыя кла сы 
лі цэя — са спе цы яль нас цю па 
ін фар ма ты цы і ме ды цын скай 
да па мо зе. На стаў ні кі раз ліч ва-
юць, што прый дуць да іх вуч ні 
з ін шых школ і га ра доў. За га ды 
іс на ван ня шко ла прыд ба ла доб-
рую сла ву і пры хіль насць у рэ-
гі ё не. Вось ужо чар го вы год на 
«Бе ла ру скую дык тоў ку» пры яз-
джа юць вуч ні з Нар вы.

— У гэ ты раз пры е ха ла 17 
вуч няў, — ка жа Ні на Аб ра мюк. 
— Ра зам на пі шам дык тоў ку 
і па ка жам дзве тэ ат раль ныя па-
ста ноў кі: «Ін тэр в’ю з ба бу ляй 
з на го ды яе 100-год дзя» і «Як 
Яш ка стаў ча ла ве кам». Нас тут 
заў сё ды цёп ла суст ра ка юць, — 
да дае на стаў ні ца, — усе, дзе ці 
і баць кі, за да во ле ны. Гэ та штур-
шок, каб ста ран на ву чыц ца бе-
ла ру скай мо ве. Ма лод шыя дзе ці 
пры хо дзяць і пы та юць: «А ці 
мож на па е хаць у Бе ла сток?»

На цы я наль ную дык тоў ку 
ар га ні за ва лі тут 16 лю та га, ды 
свя та «Род най мо вы» спа лу-
чы лі з кар на ва лам. Вуч ні пад 
кі рун кам Люд мі лы Се гень пад-
рых та ва лі ба га тую ма стац кую 
пра гра му. Дзет кі спя ва лі, дэк ла-
ма ва лі, раз гад ва лі за гад кі і ста ві-
лі п’е сы. Ра зам бы лі пад ве дзе ны 
вы ні кі ма стац ка га кон кур су і су-
поль ныя тан цы.

Ме ра пры ем ства цу доў на па-
вя лі шас цік лас ні кі: Ма рына 
Мі се юк і Іван Кар сун скі. Пе рад 
пуб лі кай вы сту пі ла так са ма Мі-
ра Лук ша з но вы мі вер ша мі і га-
лоў ны рэ дак тар «Ні вы» Яў ген 
Ва па з кніж ны мі па да рун ка мі. 
Як кож ны год на ша рэ дак цыя 
на зна чы ла пры зы пе ра мож цам 
дык тоў кі — га да вую пад пі ску 
«Ні вы». Па куль ча ка ем вы ні-
каў і та му проз віш чы пе ра мож-
цаў на пі шам у чар го вых ну ма-
рах «Зор кі». Тэкст і фо та: 

Ган ны Кан д ра цюк

Юбі лей ная, бе ла ру ская 
дык тоў ка ў Бе ла сто ку!

Рыгор Барадулін

Азбука. 
Вясёлы вулей
* * * 
Д зрабілася, што кадка.
Трэба, трэба фіззарадка!
Падагнуўшы смешна ногі,
прысядае да падлогі.

Дрэсіруюць доўга дога.
Дабяжыць дамоў дарога.
Дзяцел дзюбай дуб дзяўбе,
Будзе Дж і Дз табе.

* * * 
Вецер джгае па дажджы,
просіць бляху: не бразджы!
Да жніва серп загадзя куй!
Добрай нашай мове дзякуй!

Прачытай і раскумекай:
з дзядзькам дзекай,
з цёткай цекай.

Іван Кар сун скі 
Людміла Сегень, 
Марына Місеюк

Выступае Нарва

Гімназія піша дыктоўку





725.02.2018              № 0825.02.2018              № 08

№
 0
8 

[2
5-

02
-2

01
8]

    

№ 08-18

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 08-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 4 сакавіка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ста іць у ле се дрэў ца,
пад вет рам лёг ка гнец ца,
а грон кі яга дак га раць,
і сне гі ры да іх ля цяць...
Хто зда га да ец ца,
Як дрэў ца на зы ва ец ца?
а......

(Ула дзі мір Мац ве ен ка)
Адказ на за гад ку № 4-2018: снег. 

Уз на га ро ды, кніж кі (з ма ля ван ка мі) Ста ся 
Нар ке ві ча «Не ве ра год ныя зда рэн ні на не ве-

ра год най пла не це» вый г ра лі Мар та Пет ру чук 
з Нар вы і На тал ля Гай дук з ПШ № 1 у Гай наў-

цы. Він шу ем!

Жабрак і конь
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ста ры, га лод ны жаб рак прый шоў у ад но ся ло за мі лас ці най і не да стаў ад лю дзей ні ад на го ку соч ка 
хле ба. А го лад — не цёт ка! Вый шаў ста ры за ся ло і ўба чыў ка ня, які на ле жаў мяс цо ва му кня зю. Сха-
піў жы вё лу за вуз дэч ку, за вёў у дру гую вё ску і пра даў яе за адзін бо хан хле ба.

На ві на пра нез вы чай ную здзел ку да бег ла ўжо ў тое ся ло, дзе не пры ма лі жаб ра ка. Даг наў яго сам 
князь і пы тае:

— Ста ры ду рань! Ча му ты ад даў май го каш тоў на га ка ня за адзін бо хан хле ба?
А той па гля дзеў на кня зя і ка жа ў ад каз:
— О, слаў ны і вя лі кі князь! Не крыў дуй, не пры дзі рай ся да мя не і не бал ба чы пус ця коў. Сам Ісус 

Хры стос на ву чаў на род та кі мі сло ва мі: бя ры це дар ма і дар ма ад да вай це!
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Rum

Parkan

Rumianek
Sukces

OrzechAman

Ocena

JanDataJadło

Kamera

Skowronek

Żuraw

Nóżka
Trawka

Narost
Ara

As

Aura
Taniec

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 № 4-2018: 
Рэ, як, маг, ба рыш, аса, па рык, на, ка ра год, па-

ца лу нак, му зы кант, пар, ало, Ян, га ла ва лом ка. 
Бант, маг, эра, пуп, ка за, шпа цыр, арак, ра ла, ял, 
чы гун, но, кон та, ляк, год, кро на.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Габ ры е-
ла Крась ко, Пётр Ві люк з Арэш ка ва, Дам’ ян 
Кар ні люк, Рак са на Бя рэз няк-Ле а нюк, Юля 
Лу чай, Дар’я Чар няў ская з Бель ска-Пад ляш-
ска га, Ка ра лі на Кан д рат, Аляк сан д ра Ка лі-
ноў ская з На раў кі, Маг да Люн да, Мат вей Зы-
скоў скі з ПШ № 1 у Гай наў цы, Кар нэ лія Вшэ ба-
роў ская, Аліў ка Жэп ка з Нар вы. Він шу ем!

Ма лень кая дзяў чын ка з бла кіт ны-
мі ва чы ма па дыш ла да лож ка. Зір ну-
ла на вя лі кую па душ ку і без уся кай 
ах во ты па лез ла пад коў д ру.

— Зноў ад п ра ві лі спаць, — пра-
буб ні ла пад нос. — Ад ну. Шка да 
што ба бу лі по бач ня ма, яна б каз-
ку рас па вя ла. А то ні ў тат кі, ні 
ў мам кі ча су ня ма. За пра сі лі б тую 
пры га жу ню з тэ ле ві за ра да мя не, як 
бы ло б ве се ла! Яна столь кі гі сто рый 
ці ка вых ве дае, — ска за ла дзяў чын ка, 
зап люш чы ла воч кі і со лад ка па зях ну-
ла. — Мо дры мо та мя не за ка лы ша 
і ка лы хан ку прас пя вае, а то...

Не па спе ла Во леч ка (так зва лі 
ма лую кап ры зу лю) вы ка заць сваю 
дум ку, як ад чу ла, што хтось ці ці ха 
апус ціў ся ёй на га ла ву. Дзяў чын ка 
вы су ну ла з-пад коў д ры ру ку і, ба ю-
чы ся, дак ра ну ла ся паль чы ка мі да 
ка гось ці і ледзь чут на спы та ла:

— А ты хто?... 

Так па чы на юц ца «Не ве ра год ныя 
зда рэн ні на не ве ра год най пла не це», 
каз ка-раз ма лёў ка Ста ся Нар ке ві ча. 
Ніш то ў све це не пе раб’е дзі ця чых 
мар і фан та зіі. Яны, як па ка жа да-
лей шы сю жэт каз кі, па вя дуць нас 
няз ве да ны мі шля ха мі і да рож ка мі 
ў та ем ныя мес цы, не толь кі на на шай 
пла не це. Ра зам з Во леч кай, якая 
да ня даў на зда ва ла ся звы чай най 
дзяў чын кай, суст рэ нем за ча ра ва-
ных прын цаў, муд рае цу да-дрэ ва, 
па ля цім на ін шую пла не ту, каб ад-
ча ра ваць фею Пя рын ку. Да зме сту 
да лу ча ны ма ля ван кі ма стач кі Але ны 
Сянь ко.

Кніж ка вы да дзе на ў мін скім «Кні-
газ бо ры», у пад се рыі «Ка ля ро вы 
ро вар» у 2018 го дзе. Яе мож на вый г-
раць у зор чы ных кон кур сах.

Зор ка

Не ве ра год ныя 
зда рэн ні на 
не ве ра год най 
пла не це

Вер шы пра Бе ла русь!
Ніл Гі ле віч

Род ны край
О мой лю бы род ны край,
Ты — пры го жы, ні бы рай.
І ні дзе ў дру гіх кра ях
Шчас ным быць не змог бы я.

Ула дзі мір Маз го

Ад к рыц цё
На рэш це
Я так са ма
Уба чыў
Мір скі за мак,
Няс віж скі,
На ваг руд скі...
А по тым —
По яс Слуц кі.

Гля джу за ча ра ва на:
Уся апе ра за на,
Ні бы та па я са мі,
Ста год дзяў га ла са мі
Лю бі мая Ай чы на.
Зда ец ца,
За пля чы ма
Я ад чу ваю

Кры лы.
А вы
Свой край
Ад к ры лі?

Вер шы пра Бе ла русь!

Беларуская дыктоўка ў Беластоку
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Му зей і ася ро дак бе ла ру скай куль-
ту ры ў Гай наў цы з 22 сту дзе ня па 2 
лю та га на ла дзіў у сва іх па мяш кан нях 
ар га ні за ва ны ад па чы нак гай наў скім 
вуч ням, з які мі зай ма ла ся но вая біб лі-
я тэ кар ка бел му зея Ві я ле та Ан д ра сюк. 
Вуч ні, якія ад па чы ва лі ад за нят каў 
у шко ле, зна ё мі лі ся ў бел му зеі з на-
шы мі на род ны мі тра ды цы я мі і бе ла-
ру скай куль ту рай, але перш за ўсё 
доб ра гу ля лі. Ві я ле та Ан д ра сюк па ка-
за ла дзет кам му зей ныя вы ста вы і біб-
лі я тэ ку з вя лі кай коль кас цю кні жак 
і ча со пі саў на бе ла ру скай мо ве, ку ды 
за пра ша юц ца вуч ні і да рос лыя ама та-
ры ці ка вых бе ла ру скіх кні жак.

Но вая біб лі я тэ кар ка 
ў бел му зеі
— Вы пуск ні ца бе ла ру скай фі ла ло гіі Ві

я ле та Ан д ра сюк па ча ла пра ца ваць у нас 
біб лі я тэ кар кай. У біб лі я тэ цы за раз звыш 
12 ты сяч кні жак у ас ноў ным на бе ла ру
скай мо ве. Што год ат рым лі ва ем кніж кі 
бе ла ру скіх аў та раў, якія жы вуць тут, на 
Бе ла сточ чы не, а з да па мо гай Па соль
ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Вар ша ве — 
кніж кі, якія вы да юц ца ў Бе ла ру сі. Срод
каў у нас ням но га, але што год куп ля ем 
кніж кі, якія не ў змо зе ат ры маць да рам. 
Да сы ла юц ца нам так са ма ча со пі сы і га
зе ты, якія вы да юц ца на поль скай і бе ла
ру скай мо вах. Кніж ка мі на шай біб лі я тэ кі 
ка ры ста лі ся ра ней вуч ні і да рос лыя асо
бы. У біб лі я тэ цы ар га ні зу юц ца су стрэ чы 
і ін шыя фор мы куль тур наас вет най дзей
нас ці, — ска заў ды рэк тар Гай наў ска га 
бел му зея Та маш Ці ха нюк.

На па лі цах бач ны апош нія ну ма ры «Ні
вы», «Ча со пі са» і пе ры я дыч ныя вы дан ні, 
якія да сы ла юц ца з Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Да кан ца жніў ня мі ну ла га го да ў бел му
зей най біб лі я тэ цы пра ца ва ла Ан джа лі на 
Ма саль ская, вы пуск ні ца Гай наў ска га 
бел лі цэя і бе ла ру скай фі ла ло гіі Вар шаў
ска га ўні вер сі тэ та. Ста ра ла ся яна су мяс
ціць сваю ра бо ту ў біб лі я тэ цы з пра цай 
на стаў ні цы бе ла ру скай мо вы ў шко ле 
ў Бе ла ве жы, а пас ля пай ш ла ў вод пуск 
на пра цы ў бел му зеі.

— Я ра да пра цы ў біб лі я тэ цы бел му
зея, ха ця за раз перш за ўсё зай ма ю ся 
ар га ні за ван нем зі мо ва га ад па чын ку 
гай наў скім дзет кам. Ужо пе ра ня ла я ад 
Ан джа лі ны Ма саль скай біб лі я тэ ку і бу ду 
пра ца ваць тут пры нам сі да кан ца яе вод
пу ску. Маю на мер пра цяг ваць су стрэ чы 
ў рам ках пра ек та «Кі ры лі цай пі са нае», 
ар га ні зу ю чы перш за ўсё спат кан ні з бе
ла ру скі мі пісь мен ні ка мі, якія апош нім 
ча сам вы да лі кні гі, каб паз на ё міць жы ха
роў Гай наў ш чы ны з но вы мі вы дан ня мі 
на бе ла ру скай мо ве. У на шай біб лі я тэ цы 
ёсць кніж кі пра бе жан ста і вар та бы ло б 
так са ма на гэ ту тэ му па га ва рыць. Ёсць 
у мя не так са ма ін шыя пла ны, якія спа чат
ку ха чу аб мер ка ваць з ды рэк та рам му зея. 
Ця пер на ша біб лі я тэ ка бу дзе ад чы не на 
ва ўсе пра цоў ныя дні, ап ра ча па ня дзел ка. 
Так са ма мож на бу дзе па зы чаць кніж кі па 
су бо тах, ка лі ў жы ха роў Гай наў кі вы хад
ны дзень. У на шай біб лі я тэ цы ёсць мно га 
ці ка вых кні жак на бе ла ру скай мо ве для 
дзе так, якія вар та пра чы таць. Ха чу вуч
няў, якія ву чац ца ў шко лах Гай наў ш чы ны 
бе ла ру скай мо ве, зап ра шаць на су стрэ
чы ў на шу біб лі я тэ ку. Гэ та бу дзе доб рая 
на го да за ах во ціць дзе так і мо ладзь па зы
чаць у нас кніж кі і чы таць пабе ла ру ску, 
— ска за ла Ві я ле та Ан д ра сюк. — Та кое 
спат кан не я пра вя ла з дзет ка мі, якія зай
ма юц ца тут пад час зі мо вых ка ні ку лаў. 
Ат ры ма лі яны біб лі я тэч ныя аба не мен ты. 
За паў ня лі іх і да лі кат на ўпры гож ва лі, каб 
бы лі яны дзет кам больш пры ваб ны мі. 
Удзель ні кі зі мо вых за нят каў у на шым му
зеі па зы чы лі ўжо пер шыя бе ла ру скія кніж
кі да моў. Я ха чу на ла дзіць у біб лі я тэ цы 
вы ста ву ці ка вей шых кні жак для дзе так, 
якія ад ра зу ўба чаць вуч ні, ка лі прый дуць 
на эк скур сію ў бел му зей. Мо жа ад ра зу 
за хо чуць узяць ней кую кніж ку для чы тан
ня до ма. У на шай біб лі я тэ цы ап ра ча бе ла
ру скай лі та ра ту ры ёсць так са ма ці ка выя 
эт на гра фіч ныя, гі ста рыч ныя кніж кі для 
да рос лых чы та чоў.

Вуч ні зна ё мі лі ся 
з на род ны мі тра ды цы я мі 

По кі баць кі, ба бу лі і дзя ду лі прый шлі на 
раз ві таль ную суст рэ чу, якая ад бы ла ся 2 
лю та га ў кі на за ле Гай наў ска га бел му зея, іх 
дзе ці і ўну кі доў га рых та ва лі ся да вы сту пу 
з ля леч ным спек так лем «Чыр во ная Ша пач
ка». Удзель ні кі зі мо ва га ад па чын ку вы кон ва
лі сва іх ля леч ных пер са на жаў, раз вуч ва лі 
ды я ло гі і рых та ва лі сцэ ну для вы сту пу. Ад
нак у па чат ку зі мо вых ка ні ку лаў вуч ні перш 
за ўсё ха це лі па гу ляць і кры ху пры за быць 
пра ву чо бу ў шко ле. Па коль кі за нят кі ад
бы ва лі ся перш за ўсё ў вя лі кай кі на за ле, 
дзет кі маг лі гу ляць у гуль ні, якія пат ра ба ва лі 
больш ру ху і маг лі гля дзець філь мы, што 
прэ зен та ва лі ся ў вя лі кім фар ма це.

— Мы з дзет ка мі за ся ро дзі лі ся на гуль
нях, якія яш чэ па мя та юць з дзя цін ства іх 
ма мы. Яны спа да ба лі ся ма ла дым удзель
ні кам за нят каў у бел му зеі. У нас бы ла су
стрэ ча з па лі цы ян т кай на конт бяс печ на га 
ка ры стан ня ін тэр нэ там і бяс печ на га ад па
чын ку ў час зі мо вых ка ні ку лаў. Ка лі мы зай
ма лі ся ў па мяш кан ні, дзе ар га ні зу юц ца кан
цэр ты «Му зы ка без зас ця рог», дзет кам 
ці ка ва бы ло гу ляць у хо ван кі і зай мац ца 
ін шы мі пры ду ма ны мі імі гуль ня мі. Мне мно
га да па ма га ла най ста рэй шая ўдзель ні ца 
на шых за нят каў Ма рыя Ці ха нюк, — рас па
вя ла Ві я ле та Ан д ра сюк. — З па а соб ны мі 
сло ва мі мяс цо ва га ды я лек ту мы зна ё мі лі ся 
пад час на вед ван ня му зей ных эк с па зі цый. 
Гэ та бы лі перш за ўсё наз вы вы ра баў і за
нят каў на род на га ра мя ства і ру ка дзел ля. 
Вуч ні рас пыт ва лі, што ра бі ла ся па а соб ны
мі пры ла да мі пра цы і як вы кон ва лі ся ру ка
дзель ныя вы ра бы.

Удзель ні кам ад па чын ку ў бел му зеі вель
мі спа да ба лі ся гуль ні ў Цэн т ры гуль няў для 

дзе так «Гу ляку ля», які аран дуе па мяш кан
ні ў Гай наў скім бел му зеі. Там бы ла маг чы
масць вель мі ак тыў на па гу ляць.

— Мы тут на ры сун ках па каз ва ем усё, 
чым зай ма лі ся ў му зеі і кож ны з нас неш
та тут да ры соў вае. Нам асаб лі ва па да
ба юц ца твор чыя за нят кі, ка лі мы мо жам 
пра яў ляць сваю іні цы я ты ву, — за я ві лі Ма
рыя Ці ха нюк і Зо ся Ва ра нец кая.

Ага це Се гень асаб лі ва спа да ба ла ся 
гуль ня ў па ву ка. Уля Та ка юк не маг ла 
да ча кац ца за нят каў у Цэн т ры гуль няў 
«Гу ляку ля», Оля і Мі ха лі на Ан д ра сюк 
асаб лі ва бы лі ра ды гуль ням, пад час якіх 
трэ ба бы ло хут ка і спрыт на пе ра мяш чац
ца, а Га ні Ці ха нюк спа да ба ла ся вы кон
ван не віт ра жоў.

— Мне на вы ста вах у му зеі спа да ба
лі ся пры ла ды пра цы, які мі вы кон ва лі ся 
ў мі ну лым роз ныя прад ме ты. Мы ба чы лі, 
як ка валь ра біў пад ко вы для ка ня, ін шыя 
вы ра бы і па гля дзе лі, які мі пры ла да мі вы
кон ва лі ся ў мі ну лым вы ра бы з драў ні ны. 
Мы ўба чы лі, як на крос нах тка лі ся па ла ві кі 
і тка ні ны. Пас ля мы са мі вы кон ва лі роз на
ка ля ро выя па ла ві кі з тон кай па пе ры. Вы
рэз ва лі мы і нак лей ва лі на па пе ру або ры
са ва лі ўзо ры, якія ба чы лі на вы ста ве. Нам 
ці ка ва бы ло па гля дзець вя лі ка га ка ня і воз 
з драў ля ны мі ка лё са мі, а пра ўсё гэ та ці ка
ва рас па вя ла нам па ні Ві я ле та, — ска за ла 
Ан на Ма роз. — Спа да ба лі ся нам так са ма 
ве лі зар ныя фа та гра фіі на ін шай вы ста ве. 
Пры го жы быў там зды мак цар к вы, ас вет
ле най сон цам. Мы ўба чы лі ве лі зар ных 
зуб роў, ла сёў і ін шую ляс ную звя ры ну на 
фа таг ра фі ях.

— Ці ка вы мі бы лі нам муль тып лі ка
цый ныя філь мы, якія прэ зен та ва лі ся 
на вя лі кім эк ра не. Што дзень пры но сі лі 

нам са лод кія вы ра бы. Мы вель мі лю бі лі 
гу ляць у хо ван кі, па ву ка і гу сей. На ша 
па ні Ві я ле та пра па на ва ла нам ці ка выя ма
стац кія пра цы і гуль ні. Мы ра дас на пра во
дзі лі ў му зеі час. Мно га ча су за ня ла нам 
пад рых тоў ка да прад стаў лен ня пе рад 
баць ка мі і ба бу ля мі, — га ва ры лі адзін за 
дру гім удзель ні кі зі мо ва га ад па чын ку.

Аг неш ка Ці ха нюк за я ві ла, што яе доч
кі асаб лі ва ра ды за нят кам у му зеі, дзе 
зна ё мяц ца з но вы мі сло ва мі на бе ла ру
скай мо ве і тра ды цы я мі мяс цо ва га ру ка
дзел ля, на пры клад вы кон ва ю чы ма стац
кія пра цы з на род ны мі ма ты ва мі.

— Я ра да тым, што тут ро бяць мае 
сын Мі кол ка і дач ка Аліў ка, якія вель мі ак
тыў на пра во дзяць тут час. Па зна ёмі лі ся 
яны з на шы мі тра ды цы я мі, якія прэ зен ту
юц ца тут на вы ста вах і якім ву чац ца тут 
у час за нят каў. Мі ко ла кры ху раз маў ляе 
на на шай ды я лек т най мо ве, а тут на за
нят ках та кая ат мас фе ра як у на шых сем’
ях, — за я ві ла Ка ця ры на Ак сэн то віч.

— Мы тут ву чы лі ся гу ляць у тэ атр. 
Я ста ра ла ся, каб дзет кі са ма стой на вы
кон ва лі сва іх пер са на жаў з каз кі пра Чы
рво ную Ша пач ку і са ма стой на вы кон ва лі 
ін шыя ма стац кія пра цы, якія вуч ні пас ля 
ўзя лі да моў, каб па ка заць баць кам. Я ха
це ла, каб дзет кі па зна ёмі лі ся з ма ты ва мі 
вы шы ва ных руч ні коў, пак ры ва лаў і яны 
гэ тыя дэ та лі ад люст роў ва лі на сва іх пра
цах. Мы тут вы кон ва лі вы ці нан кі, які мі 
ў мі ну лым на шы прод кі ўпры гож ва лі ха ты 
па вё сках, — за я ві ла спа да ры ня Ан д ра
сюк, якой сын Ка раль так са ма пры маў 
удзел у бел му зей ных за нят ках і быў ра
ды гуль ням з ін шы мі дзет ка мі.

На раз ві таль ную суст рэ чу прый шлі 
перш за ўсё ба бу лі і дзя ду лі дзе так, 
па коль кі баць кі бы лі на ра бо це. Ад нак 
пры бы ло кры ху баць коў, якім асаб лі ва 
ці ка ва бы ло па гля дзець прад стаў лен не, 
пад рых та ва нае іх дзет ка мі. Тры ма ю чы 
ў ру ках сва іх пер са на жаў з каз кі «Чыр во
ная Ша пач ка» дзет кі ад важ на і эма цый
на зап рэ зен та ва лі сваё прад стаў лен не, 
за што ат ры ма лі мно га воп ле скаў. Ад 
сва ёй па ні Ві я ле ты ўдзель ні кі зі мо вых су
стрэч ат ры ма лі дып ло мы, ла сун кі і маг лі 
ўзяць да моў ля леч ных пер са на жаў прад
стаў лен ня.

— Ка лі Га рад ская ўпра ва аб’ я ві ла кон
курс на ар га ні за ван не за нят каў пад час 
зі мо вых ка ні ку лаў, мы пры сту пі лі да яго 
і, ка ры ста ю чы ся га рад скі мі срод ка мі, 
на ла дзі лі за нят кі з ухі лам на на шы бе
ла ру скія тра ды цыі і куль ту ру, якія вя ла 
на ша біб лі я тэ кар ка Ві я ле та Ан д ра сюк. 
Ка неш не, бы лі яны ад кры ты так са ма на 
пры ез джых дзе так, якія пры бы ва юць 
з ін шых га ра доў на зі мо вы ад па чы нак да 
сва іх ба буль у Гай наў ку. Мы ра ды, што 
Пя кар ня Па даль шын скіх кож на га дня 
да ры ла на шым дзет кам са лод кі па ча сту
нак, — удак лад ніў ды рэк тар бел му зея 
Та маш Ці ха нюк.

Ві я ле та Ан д ра сюк за я ві ла, што ў час 
зі мо ва га ад па чын ку ў бел му зеі зай ма лі ся 
21 асо ба ва ўзрос це ад 6 да 12 га доў. 
Дзет кам так спа да ба лі ся за нят кі ў Гай
наў скім бел му зі, што пы та лі, ці па доб ныя 
за нят кі ад бу дуц ца ў час лет ніх ка ні ку лаў. 
Баць кі пад час раз ві таль на га спат кан ня 
так са ма па ста ві лі та кое пы тан не. Ды рэк
тар Та маш Ці ха нюк ска заў, што ў час 
лет ніх ка ні ку лаў бел му зей ар га ні зуе 
мно га ме ра пры ем стваў, але бу дзе браць 
пад ува гу маг чы масць ар га ні за ван ня 
ад па чын ку для дзе так з ухі лам на на род
ныя тра ды цыі і бе ла ру скую куль ту ру, 
ка лі бу дзе аб веш ча ны кон курс на лет ні 
ад па чы нак.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Зі мо выя ка ні ку лы 
ў Гай наў скім бел му зеі 

 Дзет кі па зна ёмі лі ся з дзей нас цю біб лі я тэ кі, за поў ні лі біб лі я тэч ныя аба не мен ты і ат ры ма лі для пра чы тан ня кніж кі на бе ла-
ру скай мо ве, а баць кам за нес лі дып ло мы і свае ма стац кія пра цы (спра ва біб лі я тэ кар ка Ві я ле та Ан д ра сюк)
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Па жа дан ні 
на Но вы год 
З Но вым го дам паз д раў ляю
І зда роўя ўсім жа даю
Тым, што пі шуць на на шай ні ве,
Каб бы лі яны шчас лі вы,
Каб больш гу ма ру пі са лі
Чы та чоў раз ве ся ля лі.
Тым, што пра вяць
На шым кра ем,
Каб Бог ро зу му да даў,
Каб пра ві лі спра вяд лі ва,
Не ра бі лі ў Сей ме кі на,
Га ра дам па ра дак, лад,
Хле ба ро бам мен шых страт,
Каб ім жы та ра са ва ла,
Хле ба нам не бра ка ва ла.
Хто ў хля ве штось ці га дуе —
Ня хай яму па шан цуе,
Каб ка ро вы ім вя лі ся,
Дру гім ку рач кі нес лі ся,
Пар сюч коў мно га ў хля ве,
Хлеб і са ла на ста ле,
Хай заў сё ды бу дзе сквар ка,
Ка лі трэ ба, то і чар ка.
І каб лю дзі на Зям лі
Больш не ба чы лі вай ны.

Сі роц кая
до ля
Бе лая ка лі на
У лу зе рас ц ві тае,
Ма ла дой дзяў чы не
Слё зы на га няе.
Пла ка ла дзяў чы на
Аб няш час най до лі,
Бо шчас ця яна
Не зна ла ні ко лі.
Сі роц кая до ля,
Што яе спат ка ла,
То даб ра і ла скі
Яна не спаз на ла.
Ста я ла дзяў чы на
Ці ха пад ка лі най.
З сум ны мі ва ча мі
Га ла ву схі лі ла.
Ве ця рок вя сен ні
Ша ляс цеў у ка лі не
Зда ва ла ся, штось ці
Га ва рыў дзяў чы не:
— Ты й шчэ ма ла дая,
І шчас це тваё
Ужо ця бе ча кае.

Бя ро зы 
Мае бе лыя бя роз кі
Ужо за зе ля не лі,
На іх све жая лі ства
За пах ла вяс ною.
А я ду маю аб тым,
Што люб лю бя роз кі
За іх бе лыя ства лы,
За ўбор зя лё ны.
Пом ню мо ла дасць сваю,
Ка лі сум на мне бы ло,
Іш ла я да бя роз кі
Так як да сяб роў кі.
Аб ні му бя роз ку я,
Ці ха за пы таю,
Ча му сум на сён ня мне,
Ці бя роз ка знае.
Ка лі бы ло ве ся ло,
З бя роз кай дру жы ла,
Свае ра дас ці і сум
Дрэ ву га ва ры ла.
І ця пер я па ды ду
Да бе лай бя ро зы,
Ра ска жу я для яе
Пра ста расць і слё зы...

Ле та
Вяс на ад шу ме ла,
На сту пі ла ле та.
Шу міць у по лі жы та,
Со ней кам саг рэ та.
Дас пя вае ко лас,
На шы ро кім по лі
За ла тыя хва лі
Ве ця ро чак го ніць.
Ва сі лёч кі сі ні
У жы це зац ві та юць
І ад пры га жос ці
Сэр ца за мі рае.
Але хут ка ў по ле
Вы ве дуць ма шы ны,
Бу дуць ка сіць жы та
На шы ро кай ні ве.
Хут ка ско сяць збож жа,
Бо кам байн — не сер пік,
І не трэ ба гнуц ца,
Як ка лісь ці жа лі,
Ка ла скі збі ра лі,
Каб зер не не пра па ла,
Бо ка за лі грэх
Ка ла скі аста віць.

Гры бы
Хло пец ехаў на ма шы не
Спраў на ма ла ды.
Іш ла да ро гаю дзяў чы на,
Нес ла ў ко шы ку гры бы.
Хло пец стаў і за пы таў ся:
— Дзе ж ты іх наб ра ла?
А дзяў чы на зас мя я лась:
— У ле се наз бі ра ла!
За пы таў ся ці да лё ка
Дзяў чы не іс ці,
Ко шык цяж кі із гры ба мі
Да до му няс ці.
А дзяў чы на ад ка за ла:
— Я пры вык шая ха дзіць,
Яш чэ боль шыя ця жа ры
Мне пры хо дзіц ца на сіць.
За вя за ла ся раз мо ва
Дзяў чы ны і хлоп ца.
За пы таў ся, ці паз на ла:
— Мы ж з та бой зна ё мы.
Па мя та еш ты вя сел ле
Дзе ра зам гу ля лі? —
За пы таў ся хло пец.
— Пом ню, — ад ка за ла:
— Ся дай ця пер у ма шы ну,
Ад вя зу да до му...
Не ад ка жа ж пры га жу ня
Хлоп цу ма ла до му!

Ве ра РА ДЗІ ВА НЮК
Міх наў ка

Цві туць ка лі ны
Цві туць бе ла ка лі ны,
зац ві лі і ра бі ны.
А ты мне абя цаў
усё вер ну лю боў.

Я ха дзі ла, ста я ла,
пад ра бі най ча ка ла,
ка лі ты па да ру еш
сваю мне лю боў.

А ра бі на шу ме ла,
усё ска заць мне ха це ла,
квет кі бе лы спа да лі
на зя лё ну тра ву.

А яна га ва ры ла,
каб ця бе я за бы ла,
бо з дру гою дзяў чы най
ты гу ля ці пай шоў.

Я яго ўспа мі на ла
і на га мі тап та ла
квет кі бе лы ра бі ны,
сяб роў кі ма ёй.

Паг ля дзі ты, мой мі лы,
га раць ужо ў по лі ра бі ны,
а ты ўсё ж да мя не
не прый шоў.

Ты мя не за бы ва еш,
а дру гую ла ска еш.
А мне толь кі аб ман на
абя ца еш лю боў.

Ва лян ці на МЯДЗ ВЕДЗЬ
Бе ла сток

Праў да
Праў ду сён ня не ўсе лю бяць,
праў да згі ну ла ў нас.
Праў ду з сэр цаў вы ры ва юць,
лю дзі праў ду за бы ва юць,
яе пад ма нам за сту па юць!
Праў да ва чэй не пад но сіць.
Пад ман сваё жні ва ко сіць.
І так заў ж ды і зу сім
пад ман слу ха ем адзін.
А ён нам бя жыць нап ро ціў
і смя ец ца про ста ў во чы.
Пад ман, зай з д расць і на хаб ства,
і аб рыд лі вае хам ства
пе рад доб ры мі людзь мі.
Праў да сён ня ніц ня вар та,
пла ча гор кі мі слязь мі!..

Га ра Гра бар ка
Што ты цу доў ная га ра, га ра Гра бар ка,
усе лю дзі зна юць ад вя коў:
што іс ца ля еш і да па ма га еш
усім лю дзям сі лаю сва ёй свя той.

Ва да з ма літ вай усіх тут іс ца ля юць,
ва кол цар к вы кры жы ста яць кру гом.
І лю дзі про сяць, лю дзі Бо га ўма ля юць,
каб даў зда роўе род ным і даб ро.

Сю ды па лом ні кі з ма літ ваю пры хо дзяць,
усе яны ня суць свае кры жы.
І ўсе ўзды ха юць шчы ра і ў ма літ ве:
Гос па дзі Бо жа, не астаў нас, нам да па ма жы.

Усе ў ма літ ве Гос па да тут про сяць,
каб ахі ліў нас ла скаю свя той.
О, Усе ма гут ны, ла ска вы наш Бо жа,
дай нам зда роўе, ра дасць і лю боў.

Ма ла досць
Ты ска жы мне, ва да,
быст рая ва да,
дзе за гі ну ла пры го жая
мо ла дасць мая?
Ці ў ле се за ра кою?
Ці ў по лі пад вяр бою?..

Пак ла ню ся я вяр бе:
вяр ні мо ла дасць ты мне!
За пы таю і ва ду,
ці там мо ла дасць знай ду.
І так бу ду ўсіх пы таць,
дзе мне мо ла дасць шу каць.

А мо ла дасць у даль пай ш ла,
ста расць кі ну ла сю ды.
І мне шэ рая зя зю ля
лі чыць ху цень ка га ды.
У лі ках я збі ла ся,
га ды мне па гу бі лі ся,
і ця пер не знаю я,
ці ста рая я,
ці йшчэ ма ла дая...

Ці смя яц ца, ці сму ціц ца?
Мо жа, крыш ку пах мя ліц ца?..

Трэ ба з усім тут па га дзіц ца...
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

21 лютага 1918 года —

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

абвешчана Першая 
Устаўная грамата БНР

Бе ла ру ска моў ны біз нес пак ры се па
шы рае сваю пра сто ру. Праў да, час ця ком 
гэ та ад бы ва ец ца не за кошт пры хо ду ў біз
нес но вых, ра ней не апан та ных бе ла ру
скас цю прад п ры маль ні каў, а за кошт ад к
рыц ця сва іх спраў людзь мі, якія даў но зай
ма юц ца па пу ля ры за цы яй бе ла ру скас ці. 
На пры клад, ня даў на ў Су свет ным па ву цін
ні з’я ві ла ся ін тэр нэткра ма жон кі вя до ма га 
ў Бе ла ру сі апа зі цый на га па лі ты ка Паў ла 
Се вя рын ца Воль гі. Улас на Па вел ёсць 
пры хіль ні кам хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі, 
та му не дзіў на, што но вая ін тэр нэткра ма, 
якая мес ціц ца па ад ра се http://krop lia.by, 
выз на чае хрыс ці ян скі на кі ру нак і но сіць 
наз ву „Бе ла ру ская хрыс ці ян ская кра ма”.

„Бе ла ру ская хрыс ці ян ская кра ма” — гэ
та кры ні ца сэн соў ных рэ чаў. Мы ства ры лі 
асаб лі вае мес ца, дзе Вы мо жа це знай с ці 
бе ла ру скія хрыс ці ян скія кні гі, му зы ку і су ве
ні ры. Мы спа дзя ем ся, што праз гэ тыя рэ чы 
Гос пад змо жа пры хо дзіць не толь кі ў Ва ша 
жыц цё, але і ў жыц цё лю дзей ва кол Вас. 
«Бе ла ру ская хрыс ці ян ская кра ма» іс нуе 
дзе ля пад трым кі хрыс ці ян ска га ін фар ма цый
на га пар та ла «Кры ні ца.ін фо». На бы ва ю чы 
штось ці ў нас, Вы ад на ча со ва пад т рым лі ва
е це бе ла ру скія хрыс ці ян скія СМІ”, — рас па
вя да ец ца на га лоў най ста рон цы сай та.

Ак ра мя фо таз дым каў роз ных та ва раў, 
ся род якіх за вуш ні цы, на тат нікі, ці шот кі, 
куб кі, ула даль ні кі ін тэр нэткра мы раз мяс
ці лі так са ма на ві ны, да тыч ныя як па доб
на га біз не су, так і хрыс ці ян скай дэ ма кра
тыі. На пры клад, кра ма шу кае ра мес ні каў, 
ма ста коў і ды зай не раў, здоль ных пра па
на ваць яск ра выя і све жыя бе ла ру скія 
ды хрыс ці ян скія ра шэн ні для ці шо так, 
тор баў, вы шы ва нак, за вуш ніц, разь бы па 
дрэ ве аль бо лю бо га хэндмэй ду.

„Най больш ці ка выя для нас май ст ры 
са сва ім улас ным сты лем, здоль ныя пра

ца ваць на за мо ву, хут ка і ад каз на пра па
ноў ваць ва ры ян ты дзе ля вы твор час ці. 
Най пер шы да вер — для бе ла ру ска моў
ных хрыс ці ян усіх кан фе сій”, — ад зна ча
ец ца там і па ве дам ля ец ца, што ў Мін ску 
на ме ча на чар го вая кан фе рэн цыя для 
хрыс ці янпрад п ры маль ні каў „Рэ фар ма
цыя ў біз не се”. „Мэ та кан фе рэн цыі — ду
хоў нае фар мі ра ван не хрыс ці я ні напрад
п ры маль ні ка роз на га ўзроў ню і раз віц цё 
яго пра фе сій ных якас цей у сва ёй спра
ве”, — рас па вя да ец ца на сай це хрыс ці ян
скай прад п ры маль ні цы.

Па куль на сай це та ва раў не вель мі мно
га. Так, там уся го 12 кні жак, 7 кам пактды
скаў, 8 га тун каў за вуш ніц. Астат нія рэ чы 
— вы шы ван кі, тор бы, ці шот кі, на тат ні кі, 
су ве ні ры — кож ныя па 24 шту кі. Ула даль
ні ца ін тэр нэткра мы пра па нуе да стаў ку 
та ва ру не толь кі па Бе ла ру сі, але і за яе 
ме жы. Праў да, кошт пе ра сыл кі тут бу дзе 
выз на чаць пош та.

Хоць спра ва ган д лю та ва ра мі пабе ла ру
ску вель мі год ная, уліч ва ю чы га рот ны стан 
бе ла ру скай мо вы, не ўсім на ват бе ла ру ска
моў ным па да ец ца пра віль ным на зы ваць 
кра му хрыс ці ян скай. На пры клад, вя до мы 
бе ла ру скі гі сто рык і кра яз наў ца, стар шы ня 
Бе ла ру ска га доб ра ах вот на га та ва ры ства 
ахо вы пом ні каў гі сто рыі і куль ту ры Ан тон 
Аста по віч на пі саў у fa ce bo ok: „А кош ты ў гэ
тай кра ме звы чай ныя. Што хрыс ці ян скія, 
што іу дзей сія, што му суль ман скія. У атэ і
стаў не вы шэй бу дуць так са ма. А ўво гу ле, 
што та кое хрыс ці ян ская кра ма? Пра бач
це, але лух та ней кая ат рым лі ва ец ца. Пра
бач це, ша ноў ныя, але ка лі пай с ці да лей, 
то мож на ад крыць хрыс ці ян скі рэ ста ран, 
хрыс ці ян скі нач ны клуб, хрыс ці ян скае ка зі
но, хрыс ці ян скі бар дэль і г.д.” — вы ка заў ся 
гра мад скі дзе яч.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Пер шая Устаў ная гра ма та да на ро даў 
Бе ла ру сі — юры дыч ны па лі тыч ны акт, вы
да дзе ны Вы ка наў чым ка мі тэ там Ра ды Усе
бе ла ру ска га з’ез да 21 лю та га ў Мен ску. Ад
бы ла ся гэ тая гі ста рыч ная па дзея ў бу дын ку 
ко ліш ня га До ма гу бер на та ра.

Ім к лі вы на ступ ня мец кіх войск, які па чаў
ся 16 лю та га 1918 го да, пры му сіў Аб лас ны 
вы ка наў чы ка мі тэт са ве таў ра бо чых, сал
дац кіх і ся лян скіх дэ пу та таў За ход няй воб
лас ці і фрон ту і Са вет На род ных ка мі са раў 
За ход няй воб лас ці і фрон ту ў ноч на 19 
лю та га эва ку я вац ца з Мен ска ў Сма ленск. 
З пад пол ля вый шаў Вы ка наў чы ка мі тэт Ра
ды Усе бе ла ру ска га з’ез да, з тур мы бы лі выз
ва ле ны дзе я чы Цэн т раль най бе ла ру скай 
вай ско вай ра ды. Вы кан кам Ра ды Усе бе ла ру
ска га з’ез да сва ім за га дам № 1 ад 19 лю та
га аб вяс ціў, што ён „узяў ула ду ў свае ру кі”, 
а на вя дзен не па рад ку ў Мен ску, дзе па ча ла 
ак тыў на дзе іць Поль ская вай ско вая ар га ні
за цыя, уск лаў на ка мен дан та го ра да, ад на
го з кі раў ні коў ЦБВР Ка сту ся Еза ві та ва.

21 лю та га Вы кан кам Ра ды Усе бе ла ру ска
га з’ез да звяр нуў ся да на ро даў Бе ла ру сі 
з Пер шай Устаў ной гра ма тай, у якой ад зна
ча ла ся: „Ра дзі мая ста рон ка на ша апы ну ла
ся ў но вым цяж кім ста но віш чы... Мы ста ім пе
рад тым, што край наш мо жа быць за ня ты 
ня мец кі мі вой ска мі”. Пер шая Устаў ная гра
ма та за клі ка ла бе ла ру скі на род здзей с ніць 
сваё пра ва на „поў нае са ма выз на чэн не”, 
а на цы я наль ныя мен шас ці — на на цы я наль
напер са наль ную аў та но мію. Спа сы ла ю чы
ся на пра ва на ро даў на са ма выз на чэн не, 
аў та ры гра ма ты сцвяр джа лі, што ўла да ў Бе
ла ру сі па він на фар ма вац ца згод на з во ляю 
на ро даў, якія на ся ля юць кра і ну. Гэ ты прын
цып му сіць ажыц цяў ляц ца шля хам дэ ма кра
тыч ных вы ба раў ва Усе бе ла ру скі Уста ноў
чы Сойм.

У гэ тым да ку мен це Вы кан кам аб вяс ціў 
пра ства рэн не ім 20 лю та га ўра да — На род
на га Сак ра та ры я та Бе ла ру сі — ча со ва га 

вы ка наў ча га ор га на на род най ула ды ў краі, 
які 21 лю та га па чаў вы ка нан не сва іх аба вяз
каў. У склад сак ра та ры я та ўвай ш лі Па лу та 
Ба ду но ва, Язэп Ва рон ка (стар шы ня), Та
маш Грыб, Ка стусь Еза ві таў, Ва сіль За хар
ка, Пёт ра Кра чэў скі, Ар кадзь Смо ліч.

Вы ка наў чы ка мі тэт Ра ды I Усе бе ла ру ска
га з’ез да аб вяс ціў ся бе ча со вай ула дай у Бе
ла ру сі. У гра ма це ўпер шы ню не згад ва ла ся 
пра аў та но мію і не аб ход насць за ста вац ца 
ў скла дзе Са вец кай Ра сеі. Яе тэкст на бе ла
ру скай і ра сей скай мо вах быў раск ле е ны 
па ўсім Мен ску. Тэкст да ку мен та быў зма
ца ва ны пя чат кай, па ся рэ дзі не якой від не ла 
вы я ва вы со ка га сна па, а на яго тле пе рак
ры жоў ва юц ца ка са і граб лі, а на абад ку 
выг ра ві ра ва на: НА РОД НЫ СЭК РЭ ТА РЫ ЯТ 
БЕ ЛА РУ СІ. Ары гі нал гэ та га да ку мен таль
на га ак та мік ра філь ма ва ны і за хоў ва ец ца 
ў 325м фон дзе На цы я наль на га ар хі ва Рэс
пуб лі кі Бе ла русь.

З 21 лю та га 1918 го да ўла да ў Бе ла ру сі 
апы ну ла ся ў ру ках ка ман да ван ня ня мец кай 
ар міі. 22 лю та га яна за га да ла поль скім пад
раз дзя лен ням па кі нуць Менск, а бе ла ру скім 
— склас ці зброю. Каб не ўсклад няць да чы
нен няў з Ра се яй, нем цы не пры зна лі бе ла ру
ска га ўра да, за ня лі ся дзі бу На род на га Сак
ра та ры я та, рэк ві за ва лі яго ную ма ё масць, 
скі ну лі з бу дын каў бе ла ру скія на цы я наль
ныя сця гі і за ба ра ні лі ўра доў цам па кі даць 
го рад. Ад нак нап ры кан цы лю та га дай ш ло 
да пе ра моў па між Сак ра та ры я там і ня мец
кай вай ско вай ад мі ніст ра цы яй, у вы ні ку якіх 
аку пан ты пры зна лі ўрад Ва рон кі прад стаў ні
цтвам бе ла ру ска га на сель ні цтва. Нем цы да
зво лі лі Сак ра та ры я ту вес ці ле галь ную дзей
насць на тэ ры то рыі Мен ш чы ны, га лоў ным 
чы нам у га лі не ства рэн ня мяс цо вай ад мі ніст
ра цыі, школь ні цтва і вы да вец кай спра вы. 
На ступ ным кро кам бы ло ўжо аб вяш чэн ня 
не за леж нас ці БНР.

vПад рых та ваў 
Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

«Пад ляш ша+Па лес се» — су-
стрэ ча пад та кой наз вай прай-
ш ла 13 лю та га ў Бе рас ці. Яна 
бы ла ар га ні за ва ная ў ме жах 
кур саў «Мо ва На но ва» і саб ра-
ла ка ля пя ці дзя сят каў на вед-
ні каў. У якас ці гас цей вы сту пі-
лі жур на ліст тыд нё ві ка «Ні ва» 
Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская 
і стар шы ня Бе ла ру ска га са ю-
за ў Поль ш чы Яў ген Ва па.

Яў ген Ва па: — Мы пры е ха лі сю ды, 
каб прэ зен та ваць, што зроб ле на жур на

Бе рас цей скія кур сы «Мо ва На но ва» на ве да лі гос ці з Пад ляш ша 

ліст кай «Ні вы» Ган най Кан д ра цюкСвя
руб скай і яе кніж ку. Гэ та пер шая пра мо
цыя і яна не вы пад ко ва ў Бе рас ці, бо гэ та 
кніж ка пра Па лес се, а Бе рас це — гэ та 
цэнтр рэ гі ё на. Я вель мі ра ды, што столь
кі асоб прый шло на «Мо ву На но ва», каб 
па слу хаць пра бе ла ру саў Пад ляш ша, 
пра бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны, і пра ван
д роў ку Ган ны Кан д ра цюк па Па лес сі. 
Су стрэ ча для мя не вель мі фай ная, бо 
доб рая ат мас фе ра, ад к ры тыя лю дзі: пы
та юць, ка мен ту юць. І гэ та не про ста кур
сы, а жы вая мо ва ў час су стрэ чы.

Ган на Кан д ра цюк, жур на ліст ка тыд
нё ві ка «Ні ва», аў тар ка кніж кі «Па Пры
пя ці па Но бель»: — Гэ та кні га для ўсіх 
тых, хто лю біць чы таць пабе ла ру ску, хто 
лю біць Па лес се, хто лю біць паз на ваць 
ка ра ні не толь кі на цы я наль ныя, але і па
чат кі ча ла ве цтва, хто ці ка віц ца пры ро дай 
і ра кой Пры пяць, для тых, хто ці ка віц ца 
ча ра мі, за мо ва мі, пес ня мі, хто ці ка віц ца 
ві кін га мі, яц вя га мі, і перш за ўсё для тых, 
хто ці ка віц ца муд ры мі лё са мі лю дзей.

Мак сім Хля бец, вя доў ца бе рас цей
скіх кур саў «Мо ва На но ва»: — На сам рэч 

бы ло вель мі шмат лю дзей, ка ля 50 ча ла
век, і гэ та вель мі кру та, бо па да ва ла ся 
гос ці з Пад ляш ша і на коль кі бе рас цей
цы, якія ез дзяць у Поль ш чу не праз 
Пад ляш ша, ве да юць, што гэ та та кое. 
Але прый шлі лю дзі, якім на сам рэч ці ка
ва, за да ва лі шмат пы тан няў. Су стрэ чы 
«Мо ва На но ва» ў Бе рас ці, як і ў ін шых 
бе ла ру скіх рэ гі ё нах, тра ды цый ныя. Яны 
ла дзяц ца раз на ты дзень і збі ра юць ко ла 
тых, хто ім к нец ца вы ву чыць бе ла ру скую 
мо ву.
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. Аляк сандр Ры го ра віч, 2. 

раённы горад на р. Мухавец, 
3. ся рэд не вя ко вы му суль ман
скі на сель нік паў дё вай част кі 
Пі ры ней ска га паў вост ра ва, 4. 
ад дзел за пі саў ак таў гра мад
ска га ста ну, 5. ка ва лак ста рой 
па но ша най тка ні ны, 6. Чарльз, 
аме ры кан скі аві я тар, які 20 мая 
1927 го да бес па са дач на пе ра ля цеў з НьюЁр ка ў Па рыж, 7. ка рэй
ская гра шо вая адзін ка, 8. па ра каз лу, 9. сё мая лі та ра бе ла ру ска га ал
фа ві та, 10. без аг ню яго не бы вае, 11. га лоў ны ў гмі не, 12. замерзлая 
гразь, у якой ... руда, 13. цёп лы лёг кі ве ця рок, 14. уп ры го жан не, 15. 
па ра зі тыч нае бяск ры лае на ся ко мае (Pu lex ir ri tans), 16. гар ба тая жы вё
лі на пу стынь і стэ паў.

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

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра

ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак
цыю пра віль ныя ра шэн ні, бу

дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 5 ну ма ра
Алы ча, поў дзень, пя чаць, цуд, чых, шаш лык, ют рань.
Ра шэн не: Па Ка ля дах уно чы траш чыць а ўдзень плюш чыць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем  Анне Дэм’янюк з БельскаПад ля ш

ска га і Уладзіміру Цілюльку з Саколкі.

(22.03. — 20.04.) Вы па дзе вы дат ная маг чы-
масць ад п ра віц ца ў па да рож жа з род ны мі 
людзь мі ці ў кам па ніі ка ха на га ча ла ве ка. На 
пер шае мес ца вый дзе сям’я, ад но сі ны, дзе ці, 
а так са ма ім к нен не да са ма раз віц ця і са маў-
да ска на лен ня. Зме на ста но віш ча і доб ры 
ад па чы нак да па мо гуць аб за вес ці ся све жы мі 
ідэ я мі і сі ла мі на іх ува саб лен не ў жыц цё, ад к-
ры юць но выя пер с пек ты вы для ро сту, як асо-
бас на га, так і пра фе сій на га.
(21.04. — 21.05.) Бы кі мо гуць ад чу ваць ся бе 
кры ху зня сі ле ны мі і стом ле ны мі. Аба вяз ко ва 
вар та за няц ца са бой — па леп шыць якасць 
жыц ця, змя ніць ін тэр’ ер, па мя няць стыль і лад, 
аб на віць гар дэ роб, па чы таць ка рыс ную лі та-
ра ту ру, па слу хаць рас с лаб ляль ную му зы ку.
(22.05. — 22.06.) Час адз на чыц ца пад вы-
ша ным уз роў нем фе ра мо наў у ат мас фе ры, 
спры я ю чы лю бо ві і страс ці. Маг чы мыя но выя 
ад но сі ны, ад ра джэн не за тух лых па чуц цяў. 
Ад но сі ны ў сям’і ра ман тыч ныя і глы бо кія. Ня-
дрэн на ў гэ ты пе ры яд не як раз на ста іць сваё 
аса бі стае жыц цё, на пры клад, ства рыць но-
вую ся мей ную тра ды цыю ці ры ту ал, які яш чэ 
больш згур туе ўсіх чле наў сям’і і на поў ніць 
жыц цё гар мо ні яй і шчы рай лю боўю, што важ-
на для ва ша га шчас ця і даб ра бы ту.
(23.06. — 23.07.) Лю боў ныя пры го ды і за пал 
у шлюб ных ад но сі нах. За ка ха ныя ста нуць ад-
чу ваць адзін ад на го на ад лег лас ці. У са мот-
ных Ра каў ёсць шанц су стрэць свай го спа-
да рож ні ка жыц ця. Мож на тро хі рас с ла біц ца 
і ад па чыць. Ня дрэн на ад даць час са бе, па вы-
сіць свой уз ро вень раз віц ця, са ма а цэн ку, 
ад крыць у са бе но выя та лен ты, змя ніць імідж 
або ад мо віц ца ад шкод ных звы чак. Жыц цё 
ста не на шмат яр чэй.
(24.07. — 23.08.) Энер гіч насць і на сы ча-
насць жыц ця. У гэ ты пе ры яд ад бу дзец ца 
шэ раг па дзей, якія мо гуць пе ра вяр нуць свя-
до масць з ног на га ла ву. Гэ ты пе ры яд мо жа 
стаць пе ра лом ным у жыц ці. Не вар та па ло-
хац ца за га дзя, усе пе ра ме ны бу дуць толь кі 
ста ноў чы мі і пры ем ны мі.
(24.08. — 23.09.) Час адз на чыц ца не ка то-
рым твор чым сту па рам. Бу дзе зда вац ца, што 
дум кі за сты лі, па ток ідэй вы чар паў ся, а сі лы 
на зы хо дзе. Але не ўсё так змроч на, як зда ец-
ца. Пас п ра буй це ў гэ ты час ад на віць сі лы, па-
пес ціць ся бе ма лень кі мі пры ем нас ця мі, доб-
ра ад па чыць. Бу дуць ста ноў чыя пе ра ме ны.
(24.09. — 23.10.) Мож на ўздых нуць больш 
воль на. Сі ту а цыя на пра цы ста бі лі зу ец ца 
і спра вы пой дуць уга ру, у ха це ўсё бу дзе 
спа кой на і гар ма ніч на, а на ду шы су па ка ен-
не. Мо жаш ажыц ця віць сваю даў нюю ма ру. 
Мож на па пес ціць ся бе ўся кай смач но тай 
або но вы мі эле мен та мі гар дэ ро ба, но вай бы-
та вой тэх ні кай.
(24.10. — 22.11.) Змо жа це зра біць знач ны 
пра рыў у твор час ці. З’я віц ца ня ма ла крэ а тыў-
ных ідэй, ад к ры юц ца но выя та лен ты, про ста 
за хо чац ца ства раць. Твор чы па сыл пры вя дзе 
да раз ваг пра сэнс жыц ця і сваё пры зна чэн не. 
Гэ та адзін з важ ных эта паў, дзя ку ю чы яко му 
Скар пі ё ны на бя руц ца сіл, за ра дзяц ца энер гі яй, 
зда бу дуць сты мул і ма ты ва цыю, ста нуць ду хоў-
на мац ней шы мі і больш упэў не ны мі ў са бе.
(23.11. — 22.12.) Змо жа це пад вес ці вы ні кі 
пра ве дзе най пра цы. Вы ні кі ста нуць доб рай 
на го дай па ра да вац ца за ся бе, па чаць са бой 
га на рыц ца. Не вар та спы няц ца на да сяг ну тым, 
бо на пе ра дзе вас ча кае на шмат больш цу доў-
ных і пры ем ных здзяй с нен няў і пе ра мог.
(23.12. — 20.01.) Да стат ко ва няп ро сты пе ры-
яд, і ў сі лу збе гу аб ста він по бач не апы нец ца 
ні хто, хто мог бы вас пад тры маць. Гэ та сво е-
а саб лі вае вып ра ба ван не на тры ва ласць і мэ-
та на кі ра ва насць. Ка лі вам улас ці ва моц нае 
жа дан не да маг чы ся свай го, вы з лёг кас цю пе-
ра а до ле е це цяж кас ці і да мо жа це ся пос пе ху.
(21.01. — 19.02.) Ат ры ма е це аса ло ду ад сва-
іх пос пе хаў і пад лі чы це свае да сяг нен ні. Бу дзе-
це ак тыў ны мі і энер гіч ны мі, у вас з’я віц ца воль-
ны час для вы ра шэн ня пы тан няў, якія ты чац ца 
сям’і і аса бі ста га жыц ця. Мо жа це да зво ліць 
са бе не вя лі кую пе ра дыш ку, паў зу, і змо жа це 
доб ра ад па чыць. А для па чат ку ха ця б ад с вят-
куй це сваю пе ра мо гу, свой пос пех. Вы гэ та 
зас лу жы лі сум лен най і ўпар тай пра цай.
(20.02. — 21.03.) Мо жа ад быц ца па дзея, якая 
за пат ра буе ад Рыб на стой лі вас ці і муж нас ці, 
каб за стац ца вер ны мі са мім са бе. Маг чы мы 
не ка то ры энер ге тыч ны спад. Гэ та свед чыць 
пра тое, што па ра ад па чыць і ад на віць сі лы. 
Маг чы ма, ёсць сэнс па шу каць но выя кры-
ні цы нат х нен ня і ма ты ва цыі. Пас п ра буй це 
пе ра маг чы свае ўнут ра ныя ком п лек сы і па-
вы сіць са ма а цэн ку. На ву чы це ся ся бе ка хаць 
і жыць поў ным жыц цём.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Бе ла ру скія за пу сты ў гэ тым го дзе ад бы лі ся 16 лю та га, у пят ні
цу. Мы ра зам з жон кай і сяб ра мі з Гай наў кі па е ха лі на так сі ў бе
ла стоц кі клуб «Gwint» на 22ю га дзі ну. На сцэ не бе ла стоц ка га 
клу ба пер шым вы сту піў ка лек тыў «Пры ма кі» з Га рад ка са сва ім 
лі да рам Юр кам Астап чу ком. Зай г ра лі пес ні з апош ня га аль бо ма 
(«Ты ду май, ду май», «Ка ха ны мой», «Да ка ха най»), а так са ма 
ста рыя пра ве ра ныя хі ты «Смэ рэ ко», «Цы ган ка», «Кар на вал» і ка
вер Алы Пу га чо вай «Мил ли он алых роз». «Як гу ля е це? Ві та ем 
вас!» так лі дар гур та «Ас» Сла ва мір Тра фі мюк апоў на чы вет лі ва 
пры ві таў саб ра ную пуб лі ку. За тое «Ас» іг раў боль шасць на ві нак, 
якія з’я вяц ца на на вей шым аль бо ме «Ва сям нац цаць га доў», «Су
стрэў я ру жу», ру скую вер сію хі та «Na zam ku», а так са ма пес ні 
з аль бо ма 2012 го да, сла ву ты хітка вер Ан д рэя Бан дэ ры «Ты 
ля ці мая ду ша», ка вер Сяр гея Сла вян ска га «Бе лая ча ро муш ка» 
ці «Ве рыў я, ве рыў». У час вы ступ лен ня спа дар Сла ва мір вет
лі ва ві таў ся з людзь мі ў пер шых ра дах, а ма ла дыя лю дзі ра зам 
з «Асам» спя ва лі ўсе пес ні. Здзі ві ла мя не па пу ляр насць са ма га 
ма ла до га на за пу стах гур та «Доб рыя грай кі». Вя до ма, «Ас» 
і «Пры ма кі» вы сту па юць на сцэ не больш за 20 га доў, а «Доб рыя 
грай кі» з’я ві лі ся ў кан цы 2011 го да. Але ўся пуб лі ка спя ва ла з імі 
ўсе пес ні ад па чат ку да кан ца. Мо жа та му, што «Доб рыя грай кі» 
ма юць мно га аў тар скіх бе ла ру скіх жар тоў ных пе сень, якія пі ша 
вы пуск нік бе ла ру скай 
фі ла ло гіі Валь дэк Са ко
віч (DJ Val di), ура джэ нец 
Гай на у кі. А мо жа та му, 
што пес ні гур та «Доб рыя 
грай кі» гу чаць у эфі ры 
Ра дыё Ярд, якое вяш чае 
на ўсё Пад ляш ша. А мо жа 
та му, што «Доб рыя грай кі» 
на Yo u tu be ма юць мно га 
сту дый ных клі паў? Лі дар 
гур та Кшыш таф Та тар чук 
раз да ваў кам пактды скі. 
Ма ёй жон цы паш час ці ла 
(ха ця стра ці ла за вуш ні цы) 
і зла ві ла іх дыск «Бу дзем 
тан ца ваць».«Неў за ба ве 
вый дзе но вы, ужо трэ ці 
наш аль бом», — за я віў 
мне лі дар гур та «Доб рыя 
грай кі».

Ап ра ча зга да ных гур
тоў на сцэ не вы сту пі лі 
фолькгру па «Доб ры на», 
вя до мая з вы ступ лен ня 
ў тэ леп раг ра ме Ку бы 
Ва я вуд ска га, а так са
ма Вя ча слаў Ва сі леў скі 
— гар ма ніст з Мен ска, які 
ча ста іг рае на ву лі цы Су
раж скай у Бе ла сто ку. Сё лет нія за пу сты лі чу ўда лы мі. Мы гу ля лі 
ад га дзі ны 22й да 4й ра ні цы.

За пу сты вель мі па да ба лі ся жон цы май го сяб ра, якая на ра
дзі ла ся ў Гдань ску. «Пра ва слаўе га рой. Я — Ра фал. Я люб лю 
бе ла ру скую му зы ку», — ад рэ ка мен да ваў ся бе не зна ё мы хло пец 
з Кур’ я наў. Жон ку за ча пі ла сяб роў ка з ча соў лі цэя. «На шы жон
кі па сяб ра ва лі», — ус міх нуў ся да мя не яе му жык і па ціс нуў мне 

ру ку. Так са ма і я су стрэў зна ё мую з ча соў ву чо бы на ўні вер сі
тэ це, якая з хлоп цам гу ля ла пад са мой сцэ най. Ка лі я за каз ваў 
пі ва пры ба ры, хло пец сва рыў ся з дзяў чы най на бе ла ру скай 
мо ве. На пэў на боль шасць гу ля ю чых на за пу стах гэ та бе ла
стоц кія сту дэн ты, але і ха па ла лю дзей, якім больш за трыц
цаць. Лю дзей быў поў ны зал ад па чат ку да кан ца ім п рэ зы.

vЮр ка БУЙ НЮК

Бе ла ру скія за пу сты 
ў бе ла стоц кім клу бе
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Пік вы ка наў ча га 
май стэр ства 

Агуль на поль скі фе сты валь «Бе ла ру
ская пес ня — 2018» сё ле та прай шоў 
ужо двац цаць пя ты раз за пар. Сот ні 
лю дзей, саб ра ных у пятніцу 16 лютага 
ў за ле Пад ляш скай опе ры і фі лар мо ніі, 
за хап ля лі ся му зыч ным ві до віш чам, у час 
яко га прэ зен та ва лі ся ар ты сты з роз ных 
кут коў Пад ляш ша. Фе но мен гэ та га ме
ра пры ем ства зак лю ча ец ца ў тым, што 
ме на ві та тут прэ зен ту ец ца куль тур ная 
спад чы на і ар ты стыч нае май стэр ства 
твор цаў у Поль ш чы.

— Жу ры пра фе сі я наль на ацэнь вае 
ўсіх вы ка наў цаў і ад бі рае тых, якія прад
стаў ля юць са бой са мы вы со кі вы ка наў
чы ўзро вень, — ад зна чыў стар шы ня 
Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га 
та ва ры ства Ян Сы чэў скі. — Гэ та ўжо 
най больш та ле на ві тыя вы ка наў цы і вы ка
наў цы, якія пры да па мо зе ін ст рук та раў, 
або пры ўлас най іні цы я ты ве вып ра ца ва лі 
вель мі ці ка вы вы ка наў чы ўзро вень.

Га лакан цэрт «Бе ла ру ская пес ня — 
2018”, які прай шоў 19 лю та га, пры цяг нуў 
на сцэ ну 27 ка лек ты ваў з роз ных ча стак 
Пад ляш ша і два з бе ла ру ска га Мін ска: 
«Бе лая Русь» і «Баць ка Ата ман». Усіх іх 
аб’ яд ноў вае бе ла ру ская мо ва і ме на ві та 
пес ня, якой га на рац ца на сцэ не.

— Тут са мыя леп шыя. І заў сё ды доб ра 
ба чыць на сцэ не так вя до мыя ан сам б лі 
на Бе ла сточ чы не, як «Пры ма кі», «Ма
лан ка», «Ас» і ін шыя, — ска заў па сол 
Бе ла ру сі ў Поль ш чы Аляк сандр Авяр’ я
наў. — Так са ма бу дуць вы сту поў цы з Бе
ла ру сі, але ўсёта кі мы тут саб ра лі ся, 
каб па слу хаць бе ла стоц кую му зы ку, бе
ла стоц кія спе вы. Я вель мі ра ды, што тут 
пры сут ні чаю ра зам з ва мі.

Ня ма прай г раў шых 

Пас ля раённых аглядаў, якія прайшлі 
ў такіх гарадах як Гайнаўка, Беласток, 
Сямятычы, БельскПадляшскі, Дуб ро ва
Бе ла стоц кая, адбыўся цэн т раль ны агляд 
у Гайнаўцы. Ме на ві та тут вы ра шы ла ся, 
хто пры ме ўдзел у га лакан цэр це і вы сту
піць на вя лі кай сцэ не Пад ляш скай опе ры 
і фі лар мо ніі.

— Гэ та вя лі кі штур шок, каб да бі вац ца 
што раз вы шэй ша га вы ка наў ча га ўзроў
ню. Вя до ма, што лю дзі, якія спя ва юць 
на сцэ не, ма юць вя лі кі го нар та ды, ка лі 
пры лі чаць іх да лі ку вы ка наў цаў га лакан
цэр та бе ла ру скай пес ні, — ска заў Ян 
Сы чэў скі. — Як вя до ма, яны ўсе ўдзель ні
ча лі ў аг ля дахкон кур сах і так са ма для іх 
вя лі кі го нар, ка лі мо гуць вы сту піць пе рад 
ка мі сі яй і мець на дзею, што ка мі сія зак
ва лі фі куе іх на га лакан цэрт, але ўсё ж 
та кі га лакан цэрт гэ та пік, я б ска заў, вы
ка наў ча га май стэр ства і ў су вя зі з гэ тым 
гэ та са мы вя лі кі, са мы моц ны сты мул.

Ад бо ры да фе сты ва лю бе ла ру скай 
пес ні гэ та перш за ўсё ма ты ва цыя да 

твор чай пра цы. Ка лек ты вы вель мі ча ста 
не аб мя жоў ва юц ца да вя до ма га ўжо рэ
пер ту а ру, але пра бу юць так са ма не чым 
но вым за ха піць жу ры.

— Для кож на га з нас, для кож на га 
ар ты ста, спе ва ка, або ка лек ты ву вель мі 
важ на тра піць на та кую вя лі кую ім п рэ зу, 
та му што гэ та вы нік усіх кон кур саў, усёй 
пад рых тоў кі, — ка жа Юры Га не віч з ка
лек ты ву «Чы жа вя не». — На пры клад мы 
да гэ та га іш лі з ле та! Мы пад рых та ва лі 
вель мі пры го жую пес ню. Яна про ста не 
маг ла не пе рай с ці (смех). Пес ня «Ма лая 
ра дзі ма» з го ра да Шчу чын. Кам па зі тар 
Ге надзь Па ноў мне спе цы яль на спрэ зен
та ваў гэ ту пес ню для на ша га ка лек ты ву.

Тыя гур ты, якія сё ле та не вы сту па лі 
на га лоў ным кан цэр це, пры сут ні ча лі ў ім 
як гле да чы. Вар та да даць, што ня ма ў іх 
ад моў ных эмо цый. На ад ва рот, гля дзяць, 
прыс лу хоў ва юц ца і па дах воч ва юць.

— Пры е ха лі про ста, каб па гля дзець. 
Мы не толь кі пе ра жы ва ем за свой хор, 
але так са ма і за дру гія, — ска за ла Юлія 

Мі ран чук з гур ту «Ва сі лёч кі». — Ма ем сяб
роў у ін шых ка лек ты вах і ан сам б лях і так
са ма хо чац ца па ба чыць іх нія вы сту пы.

Ста рэй шых і больш во пыт ных чле наў 
гур тоў най больш це шаць вы сту пы ма ла
дых лю дзей. Гэ та до каз на пе ра ем насць 
куль ту ры і тра ды цыі спе ву на род най 
мо ве.

— Трэ ба цэ лае жыц цё пад г ля даць, 
каб ім к нуц ца да леп ша га, — ад зна чыў 
Ула дзі мір Ве ся лоў скі з гур ту «Ва сі лёч кі». 
— Мы га на рым ся тым, што на шы ха рэ
ог ра фы пад рых та ва лі са ліст ку з Ор лі, 
якая ме на ві та сён ня мае свой вы ступ. 
Але перш за ўсё це шым ся, што на ша мо
ладзь ідзе на пе рад, не за бы вае на шай 
куль ту ры, пес ні. Ка ра ні, каб толь кі не 
пад суш ва лі ка ра нёў!

Узы хо дзя чыя зор кі 

На га лакан цэр це фе сты ва лю «Бе ла
ру ская пес ня — 2018» мож на па гля дзець 
і па слу хаць вя до мых вы сту поў цаў, па пу

ляр ных у сва іх ма лых баць каў ш чы нах 
і за іх ме жа мі, але так са ма ўзы хо дзя чых 
зо рак бе ла ру скай пес ні, та ле на ві тых 
спе ва коў і тан цо раў, якія ма раць аб прэ
зен та ван ні сва ёй твор час ці для больш 
шы ро кай аў ды то рыі і з’яў лен ні на му зыч
ным бе ла ру скім рын ку.

— У мі ну лым го дзе мы бы лі на пер
шым кур се ўні вер сі тэ та, за раз ужо на 
дру гім. Ле тась мы на ват не пры ма лі ўдзе
лу ў ад бо ры да «Бе ла ру скай пес ні», але 
ўсёта кі ча гось ці не ха па ла, — ска за ла 
Мар та Зін ке віч з бель ска га ка лек ты ву 
«Вя нок». — Сё ле та мы вы ра шы лі па спра
ба ваць, на ват ка лі не ўда ло ся б зай с ці 
аж так да лё ка, не шка да ва лі б. Са мую 
пры ем насць дае су поль нае спя ван не. 
А ат мас фе ра на га лакан цэр це так са ма 
ней кая... не паў тор ная.

Ма лод шая част ка вы сту поў цаў ап ра
ча спе ву і ха рэ аг ра фіі ве рыць так са ма 
ў па зі тыў ную энер гію, якую мо гуць пе ра
даць гле да чам са сцэ ны. Са мае га лоў
нае — ус меш ка.

— Наш ка лек тыў гэ та 12 асоб. Мы за
ва я ва лі сэр цы жу ры вель мі фай най пес
няй «Ча му ж нам не пець», — ад зна чы ла 
На таль ка Вась ко з гай наў ска га ка лек ты
ву «Зніч ка». — Наш школь ны ка лек тыў 
так са ма тан цуе да гэ тай пес ні і мы па ду
ма лі, што фай на бу дзе па ка заць і та нец. 
Ме на ві та на шай ха рэ ог раф з’яў ля ец ца 
на стаў ні ца Воль га Ві люк і яна на ву чы ла 
нас мо жа неск ла да ных кро каў, але та кіх, 
каб мы кры ху ва ру шы лі ся на сцэ не. Сё
ле та наш ка лек тыў меў шмат пос пе хаў 
і да сяг нен няў, усё ідзе ў доб ры бок.

Ін шыя фі на лі сты так са ма зра бі лі стаў
ку на моц нае су час нае гу чан не вя до май 
пес ні. Сак са фон, буб ны, басгі та ра ў спа
лу чэн ні з вя до май пес няй мо жа пры нес ці 
пос пех. На ват не адзін раз.

— Для нас вель мі пры ем на, што ўда
ло ся чар го вы раз спя ваць на га лакан
цэр це. У мі ну лым го дзе вы сту па лі з пес
няй «Ка лі ка лі на», а сё ле та з «Чар кай 
ві на», — ад зна чыў Да від Крот з гур ту 
«Не ма раль ная пра па но ва». — Наш гурт 
цал кам све жы, мы іг ра ем толь кі паў та ра 
го да. Гэ та маг чы ма дзя ся ты, або адзі нац
ца ты наш кан цэрт уво гу ле!

Агуль на поль скі фе сты валь «Бе ла ру
ская пес ня — 2018» перш за ўсё ўма
цоў вае бе ла ру скую су поль насць. Бы ло 
ві даць, што вы сту поў цы, як і ўдзель ні кі, 
ста вяц ца да фе сты ва лю як да агуль на га 
даб ра. Гэ та та кі пры го жы не вя лі кі свет.

vУля ШУБ З ДА
фо та аў тар кі

ХХV Агуль на поль скі фе сты валь 
«Бе ла ру ская пес ня»

 «Не ма раль ная пра па но ва»

«Зніч ка»

 «Бе лая Русь»


