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Палескі Нобельè3

Гайнаўская «Калебка»è8

працягF12

Адных прыцягвае музыка, 
іншых людзі, якіх часта 
сустракаюць раз у год 

менавіта на фестывалі. Яшчэ 
для іншых гэта пачатак і інс
пірацыя да новых дзеянняў, 
другім — канец нейкай эпохі. 
«Басовішча», якім бы яно не бы
ло, ужо амаль трыццаць гадоў 
выклікае розныя эмоцыі і не 
дазваляе нам заставацца абыя
кавымі.

На фестывальнай карце Еўропы ёсць 
адно месца, якое кожны хаця б крыху 
зацікаўлены музыкай чалавек ведае. Фе
стываль, які кожнага году сцягвае самыя 
цікавыя гурты з Беларусі, але перш за ўсё 
тысячы людзей з розных краін, якіх аб’яд
ноўвае супольная ідэя. На мінулых выхад
ных пасярэдзіне Кнышынскай пушчы 29ы 
раз прайшоў Фестываль музыкі маладой 
Беларусі «Басовішча2018». Беларуская 
мова, сяброўская атмасфера, нацыяналь
ныя сцягі — гэта, нягледзячы на тое, што 
фестываль зараз дэманстрацыю палітыч
ных поглядаў ставіць на другі план, частка 
незвычайнай атмасферы «Басаў».

Жывое з электронным

Першы дзень фестывалю пачаўся конкур
сам маладых выканаўцаў. Сёлета перад 
публічнасцю і журы прэзентаваліся чатыры 
гурты: электронны гурт «SnopSnoú», постпан
кавы праект «Nürnberg», гітарны дуэт «Mor
kvoЦвет» і дуэт «Eryk i Ja». Апоўначы навед
вальнікі фестывалю даведаліся хто перамог 
у конкурсе маладых выканаўцаў. Сёлетнім 
пераможцам стаў гурт «SnopSnoú».

—Той напрамак, які мы абралі — гэта па
казаць сябе з новага боку, — адзначыў 
Сяргей Іваноў з гурту «SnopSnoú». — Мы 
склалі праграму так, каб яна была цэль
най і каб усё ў ёй добра гучала. Гэта было 
нашай асноўнай мэтай. Мы вельмі добра 
сябе адчуваем на «Басовішчы». Фесты
валь арганізаваны надзвычай прафесійна, 
мы падключылі сваё абсталяванне і граем, 
усё! Гэта неверагодна! Калі б у Беларусі 
быў такі ўзровень, мы ад кожнага канцэр
та атрымлівалі б вялікае здавальненне.

Адной з асоб, якая мела ўплыў на вер
дыкт журы, быў пераможца мінулагодняй 
конкурснай часткі Яўгэн Цярэнцеў з гурту 
«Teleport».

— Яны перамаглі з упэўненым адрывам. 
Амаль усё журы за іх галасавала. Мы такса
ма не былі выключэннем таму, што яны зра
білі велічэзны крок за гэты год, — сказаў 
Яўген Цярэнцеў.— Гурт «SnopSnoú» 2017 
і 2018 году — гэта два розныя гурты. Яны 
зрабілі працу над памылкамі і я спадзяюся, 
што яны будуць далей расці. Было проста 
прыемна іх слухаць. Я невялікі фанат элек
тронікі, але яны так арганічна спалучаюць 
жывое з электронным, што гэта зліваецца 
ў суцэльны музыкальны твор. Проста гэта 
гучыць і табе гэта падабаецца.

Пашырэнне межаў 
беларускай музыкі

Сёлета на «Басовішча» прыехала шмат 
людзей з Беларусі, але таксама з цэнт
ральнай Польшчы, Літвы і Чэхіі. Адных пры
цягвае асаблівая атмасфера, іншых людзі, 
якіх тут можна сустрэць, але перш за ўсё 
ўдзельнікі прыязджаюць дзеля добрай му

зыкі. Для некаторых «Басовішча» гэта ся
мейнае свята. Сяргей штогод прыязджае 
з Ваўкавыска са сваім бацькам. Хаця ў іх 
розны музычны густ, сёлета чакалі аднаго 
гурту — «Neuro Dubel».

— Тут такая атмасфера, што людзі нават 
з Бельгіі прыязджаюць, — сказаў Сяргей. 
— Яны не едуць да Лукашэнкі. У нас тут 
свае сосны, бярозкі, беларуская музыка! 
Гэта наша зямля. Тут усё наша. Кулінковіч 
самы лепшы беларускі вакаліст. Сёлета 
мы з бацькам прыехалі дзеля яго выступу.

Рокмузыка дэкадамі на «Басовішчы» 
захапляла натоўпы. Не толькі зза кідкіх 
рытмаў і глыбокіх тэкстаў, але таксама 
беручы пад увагу яе пераказ. Тая музыка 
была заўсёды голасам пакалення. Спада
рожнічала добрай забаве і выказвала бунт 
супраць рэчаіснасці. Ад некалькіх гадоў ар
ганізатары крыху адыходзяць ад цяжкага 
гучання «Басаў», што не ўсім падабаецца.

— Для мяне «Басовішча» гэта быў мані
фест маладой музыкі, крык маладой Бела
русі. Слухаю ўжо каторы год і мне «Басо
вішча» зараз вельмі блізкае агляду бела
рускай песні, — сказаў прафесар Лявон 
Тарасэвіч. — Я гляджу на гэта як на частку 
беларускай актыўнасці, але мне не хапае 
маніфестацыі. Маладыя людзі крычаць 
і дабіваюцца свайго. Заўсёды так было, 
што маладое пакаленне нешта стварала. 
Толькі гэтыя галасы лічыліся, якія стваралі 
новае. Я чую перайграныя песні.

Аднак «Басовічша» надалей прываблівае 
штораз новых людзей, а нават іх інспіруе. 
Ад шасці гадоў безупынна на матацыкле 
прыязджае ў Барык Уладзіслаў з Чэхіі.

«Басовічша» 
— тут усё наша!

vФота і тэкст Уршулі ШУБЗДЫ
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Сваімі вачыма

Не да ска на лая 
пры га жосць

Мя жа ча кан ня 
і вы жы ван ня

Пра „на шых” 
і „нем цаў”

У дзя цін стве ўсё бы ло про ста, як і ўсе 
пад лет кі мы гу ля лі ў вай ну, і два ба кі дзя лі
лі ся ро ля мі на па лам — на „на шых” і „нем
цаў”. Хоць з кан ца Дру гой су свет най вай
ны прай ш ло ўжо ба га та ча су, па дзел гэ ты 
за ста ваў ся доў га няз мен ным і по люс ным. 
Ця пе раш нія дзе ці ўжо так не дзе ляц ца, 
дзя куй Бо гу, ды і гуль ні ў іх пе ра важ на ін
шыя — уся ля кія кам п’ ю тар ныя пстры кал кі 
ды стра лял кі, дзе хут чэй са пер ні ча юць 
не „на шы” і „нем цы”, а роз ныя су пер ге роі 
з раз на стай ны мі мон ст ра мі. А мы даў но 
ста лі да рос лы мі, ні бы та ра заб ра лі ся ў той 
да лё кай вай не, і ад ноль ка ва не лю бім „на
шых” і „нем цаў”. Лю біць іх у на шай, бе ла
ру скай гі сто рыі, са праў ды ня ма за што.

Пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за бе
ла ру сы яш чэ не каль кі га доў па інер цыі 
на зы ва лі ўсе ра сей скія спар то выя ка
ман ды „на шы мі”, по тым гэ тае аз на чэн не 
ў да чы нен ні да су се дзяў па сту по ва ста ла 
зні каць. Усё ж та кі свая су ве рэн ная дзяр
жа ва, ды і мно гія бе ла ру скія ка ман ды 
і спар тоў цы год на пра я ві лі ся бе на між на
род най арэ не. Спак ва ля са мас ц вяр джэн
не на цыі іш ло ў тым лі ку і праз спорт. 
Ад нак, апош нія га ды, пас ля аку па цыі 
Ра се яй Кры ма, пай ш ла зноў зва рот ная 
тэн дэн цыя. Ха рак тэр ным тут стаў ня даў ні 
чэм пі я нат све ту па фут бо ле, што пра во
дзіў ся на бяск рай ніх ра сей скіх пра сто
рах. Па вод ле апы тан ня „Прес с бо ла”, най
больш па пу ляр на га спар то ва га рэ сур су 
Бе ла ру сі, аж но 48% бе ла ру скіх ама та раў 
фут бо ла заў зі ма ла ся за збор ную Ра сеі, 
52% — не. Але вар та ад зна чыць, што 
ў гэ тым апы тан ні ўдзель ні ча ла пе ра важ на 
ра фі на ва ная пуб лі ка. Што да ты чыць „на
род ных пра ле тар скіх мас”, то, ду ма ец ца, 
пра цэнт пад трым кі су се дзяў там быў нам
но га боль шы. І тут Аляк сан д ру Лу ка шэн
ку ёсць пра што за ду мац ца. Хоць бы пра 
тое, што па пу ляр насць умоў на га Ар цё ма 
Дзю бы (фор вард дру жы ны Ра сеі) вы шэй 
за па пу ляр насць цэ ла га на чаль ні ка бе ла
ру скай дзяр жа вы. Пра нас ён ду маць не 
бу дзе, то хай хоць пра ся бе па ду мае.

Ра сей скі кі раў нік Пу цін са сва ёй пра па
ган дыс ц кай ма шы най аб са лют на за пі саў 
мі ну лы мун ды яль на сваю ка рысць. Дзе ля 

боль шай эфек тыў нас ці з да па мо гай род
нас най „брат няй ФІ Фы”, якая ра ней зра
бі ла ўсё, каб ад даць пра ва на гэ тае пер
шын ство Ра сеі, бы лі вы пі са ныя сла ву тыя 
фут боль ныя зор кі мі ну лых ча соў. Кож ны 
з іх ат рым лі ваў шчод ры чэк на круг лень
кую су му за на вед ван не кож на га кан к
рэт на га мат ча. Зап ра ша лі ся і кі раў ні кі 
прак тыч на ўсіх дзяр жаў — удзель ніц чэм
пі я на ту. Лі да ры Вя лі каб ры та ніі і Поль ш чы 
не ска ры ста лі ся та кім зап ра шэн нем — за 
гэ та ім, як ка жуць, чэсць і па ва га. Але 
баль шы ня па лі ты каў ін шых кра ін па ля це
ла ў Маск ву і ін шыя га ра ды па пер шым 
пок лі чы. Мно гія бе ла ру сы шчы ра за хап ля
лі ся прэ зі дэн т шай Хар ва тыі Ка лін дай Гра
барКі та ра віч, якая пры ля це ла ў Ра сею 
звы чай ным рэй са вым са ма лё там. Ка лі б 
яна бы ла ў цэн т ры Заг ра ба ра зам са 
звы чай ны мі заў зя та ра мі — ін шая спра ва. 
А так — пра бач це. А вось га лоў ны трэ нер 
фут боль най хар вац кай дру жы ны Злат ка 
Да ліч хут ка па ста віў на мес ца чле наў ура
да сва ёй дзяр жа вы — маў ляў не трэ ба 
пад маз вац ца да на ша га пос пе ху, ка лі 
ў кра і не няў да ла ідуць рэ фор мы, за якія 
вы ад каз ныя.

Кож ны з вы со кіх чы ноў, што пры е хаў 
у Ра сею на гэ ты тур нір — ка ра лі Бель гіі 
і Іс па ніі, прэ зі дэн ты Хар ва тыі і Фран цыі, 
ды ін шыя — паў дзель ні ча лі ў спек так лі, 
сцэ на рый яко га на пі са лі ідэ о ла гі Крам
ля. Ула дзі мір Пу цін меў шанц вы цяг нуць 
з гэ та га мун ды я лю ў кан цоў цы яш чэ боль
шыя ды ві дэн ды, але не змог у сі лу сва ёй 
на ту ры. Маю тут на ўва зе па ка заль ны 
мо мант пас ля фі наль на га мат ча, ка лі на 
по ле ў час уз на га родж ван ня пе ра мож
цаў і пры зё раў аб ры ну ла ся сап раў д ная 
за ле ва. Для ра сей ска га кі раў ні ка ад ра зу 
знай шоў ся вя ліз ны па ра сон. Па ру шыў шы 
пра та кол, Пу цін мог ад ра зу пад яго ўзяць 
і фран цуз ска га прэ зі дэн та Мак ро на і зга
да ную Гра барКі та ра віч, але тыя пра цяг
ва лі ста яць уба ку і мок нуць яш чэ не каль кі 
хві лін, па куль не пры нес лі яш чэ па ру па
ра со наў. Тым са мым яск ра ва бы ло па ка
за на, хто гас па дар на гэ тым фут боль ным 
фэс це, а хто, хоць і вы со ка па стаў ле ная, 
але ўсё ж аб с лу га.

Ну а бе ла ру сы ў сва ёй ма се яш чэ доў
га бу дуць раз бі рац ца, хто на сам рэч „на
шы”, а хто — не.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пі шу чы на мі ну лым тыд ні пра веч ныя 
ме жы ча кан ня, я ду маў, што ўжо не бу ду 
вяр тац ца да гэ тай тэ мы. Ад нак ра ска зы 
ма іх сяб роў і зна ё мых пра гэ тую наб
ры ня лую і па куль зу сім ня вы ра ша ную 
праб ле му ней кім чы нам пры му сі лі мя не 
шы рэй апі саць гэ тую з’я ву. Сто я чы на 
лю бым па меж ным пе ра хо дзе, ча ла век 
рап тоў на пры му ша ны вес ці ся бе пас
лух мя ным і цяр пі мым. У ін шым вы пад ку 
мож на апы нуц ца пад піль ней шым во кам 
служ боў цаў і тваё пе ра ся кан не на бу дзе 
но вых якас цей, на пры клад, ма шы на бу
дзе скі ра ва ная на «яму», дзе не толь кі 
яе пра ска ні ру юць, але і раск ру цяць. 
А гэ та га не хо чуць са мі ўлас ні кі ма шын, 
ну і са ма ма шы на пас ля та ко га дас ле да
ван ня най час цей му сіць тра піць у спе цы я
лі за ва ны аў та сэр віс. Та му лю дзі вон ка ва 
выг ля да юць спа кой ны мі, але ў ся рэ дзі не 
кож на га з іх за ка па ная эма цы я наль ная 

мі на, якая ў лю бы мо мант пра яў ля ец ца 
аг рэ сі яй да сва іх спа да рож ні каў, ша фё
ра ў на ступ най ма шы не, ці са ба кі, што 
пу та ец ца па між чэр га мі. Сто я чы на ўкра
ін скаполь скай мя жы, заў ва жыў я ад ну 
роз ні цу ў па во дзі нах з людзь мі з бе ла ру
скаполь скай мя жы. Ме на ві та ўгне ва ныя 
ча кан нем ук ра ін цы і па ля кі, разпо раз 
свой гнеў су праць ма руд най пра цы 
па меж ных і мыт ных служ баў вы яў ля лі 
пра цяг лым сіг на лі за ван нем. Клак са ны 
пра ца ва лі не каль кі хві лін, по тым сці ха лі, 
каб із ноў праз га дзі ну пры га даць пра 
злосць лю дзей, пры му ша ных ста яць у па
меж най зо не. Та кіх форм пра тэ сту не 
ба чыў я і не чуў на поль скабе ла ру скай 
мя жы. За тым за ста ец ца ся дзець у ма шы
не столь кі га дзін і ў да да так пры хо дзіц ца 
ча ста прай г ра ваць нер ва мі з над вор’ ем. 
Дождж, спё ка, ці ма ра зы заў сё ды бу дуць 
пры му шаць нас да ад ной дум кі: больш 
мая на га тут не па ста не, пай ш ла на хер 
тая ўся ту ры стыч ная аса ло да. Лю дзі не 
стрым лі ва юць ча кан ня і па чы на юць нер
во ва бе гаць уз доўж чар гі, спаг ля да ю чы 

з на дзе яй на зру хі аў та ка ло ны. Та му мя
не заў сё ды моц на здзіў ля юць ша фё ры, 
якія ха лад нак роў на ў тым ча се чы та юць 
кніж кі. Мая сяб роў ка рас па вя ла мне, 
што ця гам шас ці га дзін у чар зе пра чы та
ла кніж ку зна ё ма га аў та ра, які на зой лі ва 
да пыт ваў ся, ці пра чы та ла яна яго ны 
твор. «Ця пер ужо ма гу не вык руч вац
ца не да хо пам ча су, а на ват пах ва лю ся 
яму, што кніж ка пра чы та ная ўжо мною» 
— ска за ла яна. Не за пы таў ся я толь кі, 
коль кі ў гэ тым ча кан ня ску ры ла яна 
па пя ро сак. Зда ец ца, што даз во ле ныя 
рэг ла мен там пе ра во зу дзве пач кі пай ш лі 
з ды мам, па куль да ка ці ла ся яна да поль
скіх мыт ні каў. А дэк ла ра ваць, што ты 
не вя зеш па пя ро сак, зга ры аба зна чае 
ўзбу джэн не па даз рэн ня да та кой асо бы. 
Я не ку ру, але на поль скабе ла ру скай мя
жы з ах во тай куп ляю дзве пач кі цы га рэт 
сва ім сяб рам, каб бы ло менш пы тан няў, 
пе рат ру су і зат рым лі ван ня чар гі. Бо ас
ноў нае зат рым лі ван не чар гі, якое за раз 
на зі ра ец ца на мя жы Еў ра са ю за з Ук ра і
най і Бе ла рус сю, гэ та не цы га рэ ты і ал

ка голь, але ўза ем ная біт ва за аба ро ну 
спа жы вец ка га рын ку пе рад мяс ны мі і ма
лоч ны мі хар ча мі су се дзяў.

Ужо зда лё ку вы со ка за ве ша ныя элек т
рон ныя чыр во ныя ба не ры пе рад поль скі
мі паг ра ніч ны мі пе ра хо да мі ін фар му юць 
пра поў ную за ба ро ну ўво зу ма лоч ных 
і мяс ных пра дук таў у лю бой фор ме ап ра
цоў кі. Ад ным сло вам той жа кум пяк ці са
ла ні на на роў ні са стэ ры лі за ва най ту шон
кай ці ба нач ным ке фі рам ня суць з са бою 
паг ро зу для эка но мі кі і зда роўя лю дзей 
і жы вёл Еў ра са ю за. А ўсё зза мі фіч най 
ужо аф ры кан скай чу мы сві ней, якой 
най лепш пхац ца ў пе ра ап ра ца ва ных пра
дук тах праз кан т ра ля ва ную мя жу. Бо ж 
у тым жа са мым ча се без паш пар тоў 
і кан т ро лю птуш кі, дзі кі і ін шыя жы вё лы 
на шчас це яш чэ мо гуць пад неб ны мі і зям
ны мі шля ха мі ван д ра ваць па гэ тай зям лі. 
І на шчас це ідэя ней ка га «цу доў на га» 
му ру на ўсёй ус ход няй мя жы ста ла ўжо 
толь кі гі сто ры яй. Ад нак ло зунг пра бяс пе
ку зда роўя па трэб ны дзе ля та го, каб пад
рых та ва ны та бою бу тэр б род му сіў быць 
з’е дзе ны пе рад кан т ро лем, ка лі тра піш 
на пом с лі ва га мыт ні ка. Ня ма та ды вы ха
ду — трэ ба яго як і ўсе ін шыя пра дук ты 
пак лас ці ў спе цы яль ныя скры ні. Што гэ
та аба зна чае для не ба га тых бе ла ру саў 
і ўкра ін цаў, якія едуць пад трым лі ваць 
сва імі ру ка мі поль скую эка но мі ку, не 
цяж ка ўя віць. Але пра гэ та ў на ступ ным 
фе лье то не.

vЯў ген ВА ПА

У сва іх дзён ні ках Эд вард Ста ху ра, па эт 
і пісь мен нік, ча ла век, які, да рэ чы ўвесь 
твор чы шлях зма гаў ся так з жыц цём, як і са 
смер цю, на пі саў та кую пры го жую фра зу 
— цы тую яе з па мя ці: «Ты дай мне трош кі, 
я та бе ад дам усё; ка лі ты да сі мне больш 
— я та бе толь кі ўсё. А ка лі ты да сі мне ўсё, 
і я, не менш, не больш, ад дам та бе ўсё».

Ёсць та кія лю дзі, якія на пра ця гу ўся го 
свай го жыц ця не да юць ні чо га ін шым. Або 
толь кі трош кі ся бе. Не асу джаю іх. Яны 
бу дуць для ся бе бух гал та ра мі ўлас на га 
сум лен ня. Ёсць так са ма лю дзі, якія да юць 
ін шым больш, чым са мі ат рым лі ва юць. Та
кія лю дзі ў нас у глы бо кай па ва зе, хоць не 
шка ду ем ім ма ла душ на га сар каз му. Ёсць 
так са ма мак сі ма лі сты. Яны не да юць ін шым 
ані трош кі, або больш ці на ват яш чэ больш. 
Яны для гэ та га за над та пры го жыя, ду хоў на, 
ці як гэ та ні наз ваць. Та му, што яны да юць 
усё астат нім — па ста ян ную даб ры ню, сап
раў д ную сум лен насць, жыц цё вы ап ты мізм, 
па мяр коў насць да ча ла ве чых сла бас цей, 
кло пат і ўва гу, доб рае сло ва і ка рыс нае 
ста ран не, аль т ру ізм і не за фаль ша ва ную 
эм па тыю. І ка лі вам трэ ба, так са ма ма тэ ры
яль ную або фі нан са вую пад трым ку. Та кі мі 
іх ве да ем. Іх дзе ян ні і дум кі ад ноль ка выя. 
Ня ма па між імі ра зы хо джан няў. Але ці мы іх 
са праў ды ве да ем?

Ча ла ве чае жыц цё з’яў ля ец ца свай го ро
ду гі сто ры яй, якая за кан ч ва ец ца ра зам са 
смер цю. Быц цам бы. Я ка жу інакш: та кая 
гі сто рыя сну ец ца доў га пас ля ча ла ве ча га 
жыц ця — якое б яно не бы ло, а смерць 
гэ та про ста дра ма тыч ны анек дот, які не 
аказ вае ні я ка га ўплы ву на гі сто рыю пра 
ча ла ве ка. Та му, што ён усё яш чэ пра цяг ва
ец ца ў ро зу мах жы вых — сва я коў і сяб роў. 
Ну, хі ба што зда рыц ца няш час це па мер ці 
ў аб са лют ным за быц ці. Гэ та не ад но сіц ца 
да мак сі ма лі стаў. Апа вя дан ні пра іх ні ко лі 
не скон чац ца, і пас ля іх смер ці на ват рас п
ра цоў ваць но выя лі ніі. А гэ та, у сваю чар гу, 
пры во дзіць да аль тэр на тыў ных ва ры ян таў 
свай го фа бу ляр на га пра ця гу. Гэ ты пра цэс 
бя скон цы. З ад на го бо ку та му, што яго га
лоў ны ге рой быў за над та доб ры, каб яго 
гі сто рыю про ста зак рыць зак люч най кроп
кай. З ін ша га бо ку, па коль кі гэ тыя па то кі 
пра цяг ва юц ца са мі па са бе, сну юц ца ў свя
до мас ці туж лі вых сва я коў і сяб роў, у бя
скон цых рад ках маг чы мых ва ры я цый. Не
ка то рыя з іх, хут чэй за ўсё, да ду моў ва ныя. 
Не ка то рыя ўяў ныя. У рэш це рэшт, кож ная 

з іх, чэр па ю чы з чы стых кры ніц, да ся гае 
вус ця не зап лям ле най іс ці ны. Іс ці ны та кой, 
якую мы ра зу ме ем і якой мы хо чам. Гэ та 
не а ба вяз ко ва па він на быць уся праў да пра 
ча ла ве ка, і толь кі праў да. Толь кі ён мог бы 
вы ра шыць, у якой сту пе ні гэ та бу дзе са мая 
сап раў д ная праў да. Толь кі што ён тае праў
ды не да ка жа ані ўлас ны мі дзе ян ня мі, ані 
ўлас ны мі сло ва мі.

Ан тыч ныя грэ ча скія ва зы, за вык лю
чэн нем та го, што ме лі вы дат ную мэ таз год
насць у сва ёй фор ме, так са ма рас па вя да лі 
гі сто рыю на ма ля ва ную на сва іх бруш ках. 
Схі лім ся над ад ной з іх. Яна бы ла ство ра
на 2,5 ты ся чы га доў та му ў ста ра жыт ных 
Афі нах. Звя за на яна з тэх ні кай так зва най 
гру пы чор нафі гур на га по су ду. Ма ла іх за
ха ва ла ся да на ша га ча су. Ба чым фі гу ру, 
якая ім к нец ца на пе рад. Не ве да ем, ад куль 
ідзе, не ве дам, ку ды ідзе. Мо жам толь кі зда
гад вац ца, што гэ та ван д роў нік блу ка ю чы 
па пу сты ні. У яго па ста ве ёсць неш та ін т ры
гу ю чае. Пра вая на га ста іць цвёр да на зям
лі, але яго ле вая на га, што рых ту ец ца да 
кро ку, зда ец ца, з ней кай ня люд скай сі лай 
ад піх ва ец ца на зад. На тва ры ван д роў ні ка 
ад люст ра ва ны здзіў лен не, аша ра шан не, 
няў пэў не насць. Мы ні ко лі не да ве да ем ся, 
што бы ло та го пры чы най, та му што жы вот 
ва зы моц на ўшчэр б ле ны — мо жа ў ад сут ні
ча ю чым урыў ку ма ец ца ад каз на ўсе ча ла
ве чыя пы тан ні? Мо жа быць. Ці хтось ці зай з
д рос ны за тое ве дан не зра біў гэ та зна рок? 
Ці, мо жа быць, на ступ ны ўла даль нік ва зы 
быў не ас ця рож ны і раз біў яе, па ста віў шы 
за моц на на ста ле? Гэ та га так са ма не да ве
да ем ся. Але гэ та зу сім ін шая гі сто рыя. Мы, 
су час ні кі, не спы ня ем ся на пы тан нях. Што 
ці ка го ўба чыў пе рад са бой ван д роў нік? 
Што ад бы ло ся да лей? Хто ён быў? Ку ды ён 
ішоў? За да ем гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні. 
За імі бу дуць уз ні каць большменш рэ аль
ныя ад ка зы. Ад нак, яны не скон чаць ра ска
зу на ма ля ва на га на ва зе. Са праў ды ад нак 
ні я кі ад каз «не» ці «так» не кан чае гі сто рыі 
пра лю бо га ча ла ве ка. Тым больш, што 
ка лі б гэ та быў ча ла век, як гэ тая грэц кая 
ва за, вы дат най, хоць уш чэр б ле най вя лі кай 
не да га во ра нас цю.

vМі ра слаў ГРЫ КА 
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Па ле скі Но бель 
ма ла дос ці

Лёс усё ж та кі бы вае 
неп рад бач лі вы і ла ска

вы. На ват ка лі кож на му 
з нас ёсць ужо ўсё пі са нае 
ці су джа нае, як не ка то рыя 
га во раць, звер ху, то ад
нак гэ та га ўся го зям но га 
здзяй с нен ня мы на шчас
це про ста не ве да ем. Та му 
ска ры стан не з маг чы мас ці 
па быў кі ў пэў ных мес цах 
і ад чу ван не ду хоў нас ці ад 
суст рэ тых там лю дзей, мо
жам ча са мі ўпіс ваць у ка
тэ го рыю ат ры ма на га цу ду. 
Ме на ві та ў та кіх све таг ляд
ных прын цы пах, як мне 
зда ец ца, пі са ла ся Ган най 
Кан д ра цюк яе апош няя 
кні га «Па Пры пя ці па Но
бель», вы да дзе най на шай 
рэ дак цы яй.

З гэ тай кні гай аў тар ка ўжо прып лы ва
ла з прэ зен та цы яй у Брэст, Бельск

Пад ляш скі, Вар ша ву, Бе ла сток, Мінск, 
Га рош каў пад Го ме лем, Трас цян ку. 
Ад ным сло вам пра сто ра па ле ска га поль
скабе ла ру ска га арэ а лу вы я ві ла ся чы
та чам у дзвюх кра і нах. Бу ду чы свед кам 
гэ тых су стрэч, заў ва жа ла ся ад на пра га 
яе ўдзель ні каў: лю дзі ха це лі вы сту паць, 
а не толь кі ўсту паць у свае аса бі стапле
мян ныя пры ват ныя рэ кі за быц ця. Ча ла ве
чыя дум кі, ідэі па чы на лі на бі раць хут кас ці 
і ін с пі ра цыі, да ю чы ся па нес ці жы ват вор
ным во дам па ле скай ра кі. Усё ж не вы
пад ко ва, што і ста ра жыт ныя фі ло са фы 
ме на ві та ў вод най пра сто ры ба чы лі ад
но з важ ней шых вы мя рэн няў не толь кі 
ча ла ве ча га жыц ця, але і яго ду хоў на га 
здзяй с нен ня. З суп раць стаў ляль ным аг
нём, мы ма ем пер ша быт ную кры ні цу для 
на ша га аб ст рак т на га ду ман ня і лі та ра тур
накуль тур ных вык лі каў. Вык лі кам бу дзе 
на пэў на гэ тая кні га і для сяб роў жу ры бе
ла ру скай прэ міі Ежы Гед рой ца, да якой 
яна за раз вы лу ча на. Яс на, што ў па раў
нан ні з чы ста лі та ра тур най про зай тут не 
тое вы яў лен не, але ў по шу ках і апі сан ні 
са міх жыц цё вых, уні вер саль ных праўд 
ча ла ве цтва, то на пэў на выт рым лі вае 
кан ку рэн цыю з ука зан нем на пат рэ бу 
па ды хо ду да про зы не толь кі як раз гор
ну тай, шмат век тар най аў тар скай ідэі. Ну 
і ды я ло гі, пі са ныя Ган най Кан д ра цюк, да
юць ча ла ве ку ад чу ваць на ват ды хан не ге
ро яў, ук люч на з воб раз най мі мі кай іх ніх 
паморшчаных жыц цём і вет ра мі тва раў. 
А гэ та толь кі і аж толь кі, ка лі лі чым лі та
ра ту ру срод кам для ўзбу джэн ня вы яў лен
чых по шу каў для на шых сэр цаў і душ.

За ста ваў ся яш чэ адзін вык лік, са мы 
га лоў ны як для аў тар кі, так і вы даў ца 

— з’я віц ца пе рад ты мі, хто апі са ны ў кніж
цы. Ці яны — ге роі над п ры пяц кіх ба дзян
няў аў тар кі, ус п ры муць апі са ны свет як 
свой, праў дзі вы па лё се і гі сто рыі, ці не 
ад чу юць ся бе ска ры ста ны мі і ас ме ша ны
мі або пры ха ро ша ны мі ў эга і стыч ным, 
твор чым пра цэ се кож на га аў та ра? Ну 
і са мае не паз беж нае пы тан не не толь кі 
ад мя не як рэ дак та ра, але і ін шых чы та
чоў тво ра: ці апі са ны свет са праў ды та кі 
ж? Ці гэ тае пра нік нен не на род напры род
най і сак раль най сты хій нас ці маг чы мае 
ў гар ма ніч ным іс на ван ні яш чэ ў двац цаць 
пер шым ста год дзі? Ме на ві та чым больш 
ра зоў пра чыт ва еш кні гу, тым больш уз ні
кае та кіх пы тан няў. Без пы тан няў жыц цё 
і кні гі ады хо дзяць не заў важ на.

Аў тар ка, Віктар Сазонаў і вы да вец, 
кож нае заг ру жа нае пы тан ня мі і сум

нен ня мі, ба га жом і кніж ка мі, ра ні цай 12 
лі пе ня ў дзень свя тых Пят ра і Паў ла ру
шы лі на ўкра ін скі бок Па лес ся на аў тар
скія су стрэ чы з ге ро я мі кніж кі, якія ў за
вяр шаль ным эта пе ван д роў кі Ган ны Кан
д ра цюк пра жы ва лі ў За рэч ным (За річ не) 
і Но бе лі. Са мо па да рож жа, на зі ран ні за 
ўкра ін скай рэ ча іс нас цю гэ та тэ ма для 
зу сім ін шых рэ пар та жаў ці фе лье то наў. 

Мы тры май ма ся га лоў на га — су стрэч аў
тар кі кні гі з яе ге ро я мі.

Каб не ехаць і толь кі прэ зен та ваць 
кні гу, рэ дак цыя за га дзя ад п ра ві ла 

дзя ся так эк зэм п ля раў кні гі га лоў наму 
ду хоў наму і ця лес наму апе ку ну і за ва да
та ру су стрэ чы, ба цюш ку Паў лу Ду бін цу 
з Ма роч на га. З гэ тым нез вы чай ным 
ча ла ве кам быў я зна ё мы толь кі са ста
ро нак кніж кі. Неў за ба ве паш час ці ла 
мне су стрэц ца з ім аса бі ста. Ме на ві та 
пас ля дня свай го ан ге лаахоў ні ка, тры
нац ца та га лі пе ня, ба цюш ка адз на чаў 
і свой дзень на ра джэн ня. Зна ка мі та га 
ду хоў на га баць ку, гра мад ска га дзе я ча, 
кра яз наў цажур на лі ста гэ ты мі дня мі він
ша ва лі ўсе. У ра ён най га зе це «По ліс ся» 
він ша ва ла сям’я, змяш ча ю чы пры го жы 
зды мак у ду хоў ным аб ла чэн ні. Саг ра шыў 
бы, ка лі б не за быў на пі саць, што ба цюш
ка вя дзе і гас па дар ку — мае ка ня, дзве 
ка роў кі, вя лі кі ага род. І з усім спраў ля ец
ца. А абед у Вас, Ба цюш ка, пад ку па ла мі 
цар к вы і кро на мі дрэў за ста нец ца ў ма ёй 
па мя ці ле ту цен нем шчас ця. Вя лі кая па
дзя ка ад нас Вам, ма туш цы, дзе цям і ўну
кам за час шчас лі вас ці. Дай Бо жа ўсім 
Вам сі лу на мно гія ле ты!

Апя рэдж ва ю чы фак ты ха чу ска заць са
мае га лоў нае — да на ша га пры ез ду 

кні га бы ла ўжо пра чы та на мяс цо вы мі ра

ён ны мі ўла да мі, пісь мен ні ка мі, на стаў ні ка
мі, ну і са мім жа свя та ром. Хто з на шых 
прад стаў ні коў мяс цо вай элі ты, не га во ра
чы пра жур на лі стаў ці пісь мен ні каў, мае 
столь кі ах во ты, каб быць так пад рых та ва
ным? Да вай це ўя вім са бе фе но мен гэ тай 
па дзеі: тры ста ста ро нак кніж кі, на пі са
най пабе ла ру ску ў Бе ла сто ку, чы та юць 
ук ра ін скія чы та чы пра су поль нае і лю бі
мае ўсім Па лес се. Я спа чат ку, зра зу ме
ла, не па ве рыў та кім за пэў ні ван ням, але 
ўжо па га дзі не су стрэ чы бы ло ві даць, 
што не бы лі гэ та пу стыя сло вы. Лю дзі пе
ра кід ва лі ся рад ка мі кніж кі, ус па мі на ю чы 
так са ма апі са ных ге ро яў. Ме на ві та так 
вы гля да ла пер шая су стрэ ча ў пят ні цу 
тры нац ца та га лі пе ня ў ра ён най біб лі я тэ
цы ў За рэч ным. Са мо пры ві тан не Ган ны 
Кан д ра цюк пе рад бу дын кам хле бамсол
лю, квет ка мі і вер ша мі, про ста пака за ла 
вя лі кую ад каз насць і звыш піль насць для 
са мой аў тар кі. А на ста ле ча ка лі нас 
улас на руч на пе ча ныя пі ра гі і ка ра ваі 
з віш нё вай і су ніч най на чын кай. Па ха та 
і сма ка та. Ган на так тоў на ў ад каз рас па
вя ла пра сваё шчас це ад маг чы мас ці вы
сту піць пе рад ге ро я мі кніж кі. Не ка то рыя 
ге роі не каль кі га дзін з ра ні цы да бі ра лі ся, 
каб пас пець. І пры яз джа лі не з пу сты мі 
ру ка мі — з гас цін ца мі, бліз кі мі сэр цу і ду
шы. Су стрэ ча нез вы чай ная і сар дэч ная. 
Мне про ста дух у гру дзях зай ма ла, ка лі 
прад стаў нік мяс цо вай ула ды ў го лас па а

бя цаў па шу каць гро шай, каб пе рак лас ці 
кніж ку з бе ла ру скай на ўкра ін скую мо ву. 
Каб яна тра пі ла ва ўсе шко лы, біб лі я тэ
кі, ра ё ны і да ўсіх лю дзей, якія апі са ны 
ў кні зе. На доб ры дзень та кое дэк ла ра
тыў нае абя цан не бы ло, зда ец ца, і для 
са мой Ган ны Кан д ра цюк сюр пры зам, 
пра які толь кі мож на бы ло па ма рыць. 
Але гас па да ры свае ду хоў ныя гас цін цы 
прэ зен та ва лі адзін па дру гім. Вось ме на
ві та спе цы яль на для аў тар кі кні гі за спя
ва ла на род ная ар тыст ка Ук ра і ны, адзі ны 
і не паў тор ны па ле скі го лас краю Даня 
Чэ кун. Як по тым пры зна ла ся ша кі ра ва
ная ад шчас ця са ма аў тар ка, яна слу хае 
гэ тыя пес ні ў кам па ніі з му жам у ся мей
ных, ура чы стых аб ста ві нах. Ві даць бы ло 
по тым, што па між жан чы на мі за вя за ла ся 
ніць ду хоў на га па ра зу мен ня. Каб не бы

vЯў ген ВА ПА

 Перад бібліятэкай у Зарэчным

ло ма ла спе ву, пе рад на мі вы сту пі ла ма ці 
дзе ся ці дзя цей з пес няй пра са лаў ёў, 
каб тыя вяр та лі ся на Ук ра і ну. Сло вы, му
зы ка і вы ка нан не па він ны ад ра зу быць 
па стаў ле ны ў ра та цыю на ра дыё. Па 
мне пай ш лі дры жы кі і слё зы, бо ўя віў 
я са бе, як трэ ба быць шчас лі вым і сва
бод ным, каб вес ці гас па дар ку, га да ваць 
шмат дзет ную сям’ю і мець сі лы і ах во ту 
скла даць і спя ваць пес ні. Не су чы дро вы, 
вёд ры з ва дою ці кор мам, па тра піць ад на
час на ўгля дац ца ў пры га жосць ак ру жа ю
ча га све ту. Па ша на і ніз кі пак лон лю дзям 
гэ тай зям лі. Са праў ды, шмат дзет ныя 
па ле скія сем’і — гэ та го нар і год насць 
мяс цо ва га на сель ні цтва, уся го — ад на
чаль ні каў да про стых ра бо чых. Ко ліш няе 
па чуц цё со ра му на шчас це прай г ра вае 
са зра зу мен нем ра дас ці пра жы ван ня 
ў вя лі кай сям’і. Усё зга джа ец ца. На пі са
нае ў кіж цы Ган най Кан д ра цюк у гэ тай 
спра ве з’яў ля ец ца вя лі кай праў дай.

На суст рэ чу пры е хаў з Кі е ва, а по тым 
у Но бель ча ла век за ка ха ны ў сваё 

мяс цо вае, род нае сло ва і му зы ку Паўло 
Крыневіч. Ма тэ ма тык і фі зік скла дае слоў
нік род на га Но бе ля. Усё гэ та пас ля ін суль
ту. Та кая звы чай ная за яд ласць: я ма гу 
адыс ці, але сло ва род нае хай за ста нец ца 
на ве кі. Не ве ра год на ўраж вае мяс цо вы 

 Ад малога да старога у Нобелі Ганну Кандрацюк 
сустракалі кветкамі і караваем
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Прый дзеш, 
а кра ма зак ры та
Пра дук то вую кра му ў Плян це На раў-

чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та па ча-
лі ўсё час цей за мы каць ра ней выз на ча-
на га ча су. Дзе ец ца гэ та перш-на перш па 
су бо тах і ня дзе лях. Трой чы з-за гэ та га 
я не зра біў па ку пак. Па чаў за піс ваць дні, 
ка лі пра даў ш чы ца па кі ну ла пра цу ра ней, 
чым сь ці трэ ба.

Ча каў да трох ра зоў і той трэ ці вы паў 
14 лі пе ня гэ та га го да. Пры е хаў, спя шаў, 
а тут на та бе, да рэм ныя бы лі мае на ма-
ган ні. Ча му кра ма бы ла пад клю чом, не 
бы ло — як і ў па пя рэд нія ра зы — ні я кай 
ін фар ма цыі. Ма быць, пра даў ш чы цы на-
да е ла ча каць па куп ні коў і яна ідзе са бе 
да до му. Спа га ды для па куп ні ка ні я кай. 
Блі жэй шыя кра мы ў На раў цы або ў Ста-
рым Ляў ко ве, туды і туды ад сюль ча ты-
ры кі ла мет ры. Па су бо тах і ня дзе лях 
аў то бу сы ПКС і пры ват ныя не ез дзяць. 
Ся дай на ро вар (ка лі яго ма еш), або ідзі 
пе ха той. Не ўсе ж ез дзяць на ўлас ных аў-
та ма шы нах.

Доб рае трэ ба хва ліць, а дрэн нае кры-
ты ка ваць. Пра ня доб рыя прак ты кі плян-
таў скай пра даў ш чы цы не бу дзем маў-
чаць. Мо жа вы ка ра ніць іх стар шы ня ГС 
у На раў цы, ха ця я ў гэ тым няў пэў не ны. 
Маю дзе ля гэ та га свае шмат га до выя на-
зі ран ні. Стар шы ня не рэ а гуе на кры ты ку. 
Ёй абы спа кой на пра жыць да пен сіі. Не 
ці ка віц ца, дзе ві сяць шыль ды на даў но 
зак ры тых кра мах (на пры клад, у Гуш чэ-
ві не) або як ма юць зай с ці ў кра му па куп-
ні кі це раз лу жы і ба ло та ў Плян це. Не 
па ці ка віц ца, ча му ра ней выз на ча на га 
ча су пра даў ш чы цы там-сям за мы ка юць 
кра мы. А гэ та ж ган даль. Та вар трэ ба 
пра да ваць. За раз і пра па куп ні ка трэ ба 
зма гац ца. 

Та кія да мы 
це шаць зрок
Вё ска Ле шу кі На раў чан скай гмі ны Гай-

наў ска га па ве та на ліч вае сем дзе сят да-
моў, у тым лі ку ка ля са ра ка драў ля ных, 
і 112 жы ха роў. Най больш да моў ста іць 
па а ба пал ас фаль та вай па вя то вай да ро-
гі. Ся ло зна хо дзіц ца на Ус ход нім ве ла сі-
пед ным шля ху Gre en Ve lo і ад па ру га доў 
дзей ні чае тут спе цы яль на па бу да ва нае 
ад па чын ко вае пры ста ніш ча для цык лі-
стаў.

У вёс цы бы ла ра ней пры го жая па чат-
ко вая шко ла ў ад на па вяр хо вым бу дын-
ку (ця пер яе ня ма). Ез дзіў сю дою рэй са-
вы аў то бус ПКС з Гай наў кі ў Бе ла сток це-
раз На раў ку і Ста рое Ляў ко ва. Пры го жы 
драў ля ны прыст рэ шак (быў ён ужо дру гі 
на тым мес цы) і за раз ста іць. На доб ры 
ўспа мін. Ёсць тут но ва па бу да ва ная пры-
го жая му ра ва ная свят лі ца. Ле шу кі — вё-
ска без тра ту а ра, бо вя скоў цам — так 
яны, мне вя до ма, што не ўсе (бы ло так, 
што на ват у ад ной і той са май сям’і жон-
ка бы ла за, а яе муж су праць), за я ві лі на 
схо дзе — ён ім не па трэб ны.

У Ле шу ках за дба ныя ды пры го жыя 
драў ля ныя да мы ма юць, між ін шым, Ка-
ця ры на і Ян Мар ці но ві чы, Эва Зя лін ская, 
Ра фал Кан д ра цюк, Лі дзія Хар ке віч ды 
Ма рыя і Та дэ вуш Кун цэ ві чы. Пры ха це 
Та дэ ву ша Кун цэ ві ча быў не ка лі да во лі 
вя лі кі лад ны га нак. Бе лым сай дын гам 
аба бі лі свае драў ля ныя да мы Юр ка Кун-
цэ віч і Ка зі мір Мік са. Усе яны це шаць 
зрок. Не ка то рыя жы ха ры вель мі дба-
юць пра вы гляд сва іх хат, па бу да ва ных 
з дрэ ва, якое, як вя до ма, най больш пры-
яз нае ча ла ве ку. Ра ман ту юць іх, пе рак-
ры ва юць (най час цей нак ры ва юць бля-
ха да хоў кай), устаў ля юць но выя вок ны 
і дзве ры ды ма лю юць на пры го жы ко-
лер. Па над вор кі аб га ра дзі лі но вы мі драў-
ля ны мі пла та мі. З ра ней шых драў ля ных 
жы лых бу дын каў, якія я па мя таю, шмат 
ужо адыш ло ў ня быт. Не ка то рыя пры за-
бы тыя з па ва ле ны мі да ха мі яш чэ ста яць 
у гу стых за рас ні ках.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

25 чэр ве ня ў фае Бе ла стоц кай 
опе ры ад бы ла ся прэскан
фе рэн цыя на тэ му сё лет ня га 

Ус ход ня га гас па дар ча га кан г рэ са. З па
дзе яй, якая ад бу дзец ца 35 каст рыч ні ка 
ў Бе ла сто ку, зна ё мі лі Вой цех Кусь пік 
— стар шы ня Поль ска га та ва ры ства пад
трым кі прад п ры маль нас ці, Ежы Ляш чын
скі — мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод
ства, Та дэ вуш Тру ска ля скі — прэ зі дэнт 
го ра да Бе ла сто ка, Ві тальд Кар чэў скі 
— стар шы ня Ган д лё вапра мыс ло вай 
па ла ты ў Бе ла сто ку ды Ан джэй Па ра фі
нюк — стар шы ня Пад ляш ска га фон ду 
рэ гі я наль на га раз віц ця.

Вой цех Кусь пік: — Чар го вы, пя ты 
ўжо, вы пуск Ус ход ня га гас па дар ча га кан
г рэ са стаў най важ ней шы мі ад к ры ты мі 
дэ ба та мі пра ўсё тое, што важ нае для 
Ус ход няй Поль ш чы. Важ най так са ма 
па дзе яй у сфе ры гас па дар чых ад но сін 
па між Еў ра са ю зам, Поль ш чай і ўсход ні
мі су се дзя мі. Ра ней шы вы пуск па ка заў, 
што та кія су стрэ чы ма юць сэнс і яны 
рэ аль на за пат ра ба ва ны. Пры га даю, 
што пер шы вы пуск кан г рэ са гэ та ка ля 
600 удзель ні каў, а ў мі ну лым го дзе бы ло 
ўжо 1500 удзель ні каў. І гэ та па каз вае, 
што ёсць рэ аль ная па трэ ба пра во дзіць 
та кія су стрэ чы. УГК гэ та га лоў ным чы
нам гас па дар ка і тэ май на шых раз моў 
з’яў ля юц ца гас па дар чыя спра вы, якія 
рэ а лі зу ем у шчыль ным суп ра цоў ні цтве 
з ася род дзем прад п ры маль ні каў, бо гэ
тыя тэ мы за пат ра ба ва ны ася род дзем. 
У рам ках кан г рэ са прад бач ва ем суп ра
ва джаль ныя ме ра пры ем ствы, су стрэ чы 
ма ла дых лі да раў і ін шыя. Стар та па вы 
пра ект, які ў мі ну лым го дзе пра во дзі лі мы 

ўпер шы ню, вык лі каў да во лі вя лі кую за ці
каў ле насць ма ла дых прад п ры маль ні каў, 
бу дзе ён і сё ле та. Тэ ма тыч ны ды я па зон 
за раз у ста дыі шы ро ка га раз мер ка ван ня 
і кан суль та цый з прад стаў ні ка мі біз не
су, са маў ра даў ца мі, ад мі ніст ра цы яй, 
за меж ны мі пар т нё ра мі. Хо чам у хут кім 
ча се ства рыць кан чат ко вую пра па но ву 
з удзе лам пар т нё раў не толь кі з Ус ход
няй Поль ш чы, але так са ма з цэ лай кра і
ны ды з за меж жа. Ім к нем ся да та го, каб 
ін тэр на цы я на лі за цыя кан г рэ са спры я ла 
ўзбуй нен ню гас па дар чай ды на мі кі рэ гі ё
на; у мі ну лым го дзе бы лі ўдзель ні кі з Гер
ма ніі, Аў ст рыі, Сер біі, Бе ла ру сі, Ук ра і ны. 
І да гэ та га ім к нем ся і сё ле та. Біз нес гэ та 
раз мо вы, з якіх вы ні ка юць кан к рэт ныя 
гас па дар чыя пра ек ты.

Ежы Ляш чын скі: — Гэ та важ ная 
па дзея не толь кі для Пад ляш ска га ва я
вод ства, але і ўсяе Ус ход няе Поль ш чы. 
Спа дзя ем ся боль шай коль кас ці гас цей, 
чым у мі ну лым го дзе. Гэ та шанс па ка зац
ца на шым фір мам у маш та бе Еў ро пы 
і све ту.

Та дэ уш Тру ска ля скі: — Хо чам бу да
ваць мар ку кан г рэ са, мэ тай яко га мае 
быць маш таб ная гас па дар чая пра мо цыя 
Бе ла сто ка і ўся го Пад ляш ска га ва я вод
ства. Гос ці Бе ла сто ка ста ноў ча здзіў ле
ны ты мі зме на мі, якія ад бы лі ся ў на шым 
го ра дзе. Тыя, што не бы лі ў Бе ла сто ку, 
інакш гэ ты Бе ла сток уяў ля лі, па ба ча нае 
ста ноў ча іх ура зі ла. І кож ны, хто сю ды 
пры е дзе, ста но віц ца на шым па зі тыў ным 
ам ба са да рам. Гэ тая ды на мі ка ра дуе 
і трэ ба спа дзя вац ца, што за не каль кі га
доў гас цей кан г рэ са бу дзе трыча ты ры 

ці на ват пяць ты сяч. Та кая на ша мэ та 
і яна рэ аль ная, бо ба чым, як Бе ла сток 
раз ві ва ец ца.

Ві тальд Кар чэў скі: — Пра дуг ледж ва ем 
ар га ні за цыю гас па дар чай вы ста вы на 
Рын ку Кас цюш кі. Яна бу дзе ад ра са ва на 
ўдзель ні кам кан г рэ са, жы ха рам го ра да 
ды бе ла стоц кім вуч ням. Яна мае па ка заць 
на шу гас па дар ку, яе ма дэр насць, іна ва
цый насць, мес ца — якое зай ма ем у гас па
дар чым све це. Хо чам так са ма па ка заць 
на шу гас па дар ку ган д лё вым са вет ні кам 
ам ба сад, ак рэ ды та ва ным у Вар ша ве.

Ан джэй Па ра фі нюк: — Дэ маг ра фіч ныя 
па ка заль ні кі для на ша га ва я вод ства не выг
ля да юць над та ма жор на ў пер с пек ты ве наб
лі жа ю чых ся га доў. Мяр ку ец ца, што штод ня 
гэ ты рэ гі ён па кі да юць на заў сё ды дзветры 
асо бы. Та му трэ ба нам вес ці та кія ма бі лі зу
ю чыя дзе ян ні, якія б стры ма лі гэ ты ад ток. 
Сё ле та хо чам ла дзіць су стрэ чы з людзь мі, 
якія па спя хо ва пра цу юць у Бе ла сто ку, якія 
па спя хо ва здзяй с ня юць тут свае па сіі.

Кан г рэс прой дзе пад ло зун гам „Тут су
стра ка ец ца Ус ход з За ха дам”. Тэ ма ты ка 
сё лет ня га кан г рэ са ахо піць най важ ней шыя 
нап рам кі гас па дар ча га раз віц ця рэ гі ё на, 
вы зна чыць сла быя мес цы і бар’ е ры для пе
ра а до лен ня, пад к рэс ліць ро лю гра мад ска
га ка пі та лу, эка на міч на га су пра цоў ні цтва, 
стартапаў і іна ва цый нас ці, па ка жа но выя 
рам кі еў ра са юз най па лі ты кі яд нан ня ды 
стра тэ гіі ў ка рысць ад каз на га раз віц ця ды 
іх зна чэн не для ўсход няй част кі Поль ш чы.

vТэкст і фота 
Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

Ус ход ні гас па дар чы кан г рэс
 Ан джэй Па ра фі нюк, Ві тальд Кар чэў скі, Вой цех Кусь пік, Ежы Ляш чын скі, Та дэ вуш Тру ска ля скі, Мар та Даб жань ска

У
 су бо ту 21 лі пе ня г.г. бы ла ас ве ча на аб ноў ле ная кап лі
ца на пры хад скіх ляў коў скіх мо гіл ках. Пер ша па чат ко ва 
не вя лі кая му ра ва ная кап лі ца бы ла ўзве дзе на ў кан цы 
1960х га доў. Ад нак яна ака за ла ся за цес най і ў апош

ніх га дах яе раз бу да ва лі. Ура чы стую служ бу ўзна ча ліў гай
наў скі епі скап Па вел у сас лу жэн ні шмат лі ка га ду ха вен ства. 
Асо бы, якія ўнес лі най больш іні цы я ты вы і пра цы пры аб наў лен

ні хра ма, бы лі ўзна га ро джа ны ме да ля мі і гра ма та мі Са бо ра 
епі ска паў Поль скай Аў та ке фаль най Пра ва слаў най Цар к вы. 
У іх лі ку Мі ка лай Па вільч, Га ле на Рэ ент, Ан д рэй Скеп ка, Іры на 
і Ула дзі мір Су ха до лы, Кан стан цін Це лу шэц кі і ін шыя.

(ав)
Фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Аб ноў ле ны 
храм



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ29.07.2018              № 3029.07.2018              № 30

Па мяр коў насць
і ад ва га
Ня даў на ат ры маў я з рэ дак цыі „Ні вы” 

вы дат ную кніж ку „Па Пры пя ці па Но-
бель” пя ра на шай жур на ліст кі і пісь мен-
ні цы Ган ны Кан д ра цюк з яе аў тог ра фам. 
За ўсё сар дэч на дзя кую, так аў тар цы, як 
і рэ дак цыі. Ве да ем, што ў 2015-2017 га-
дах гэ тая апо весць-рэ пар таж бы ла дру-
ка ва ная ў па чар го вых ад рэз ках п.з. „У па-
ле скай глы бін цы” і я піль на яе чы таў. Але 
та кое чы тан не скла да нае і па тра буе мно-
га ча су, каб кан чат ко ва даб рац ца да мэ-
ты — на гэ та спат рэ бі ла ся аж тры га ды. 
А вось кніж ку я пра чы таў за ня цэ лы ты-
дзень і ха чу ко рат ка па дзя ліц ца сва і мі 
ўра жан ня мі і ацэн кай пра чы та на га; кні га 
вар тая пах ва лы...

Са праў ды, Ган на Кан д ра цюк з’яў ля ец-
ца та ле на ві тай аў тар кай, ад важ най як 
ка зач ка, ні дзе яна не заб лу дзі ла ся на 
дзі кіх яш чэ пра сто рах ук ра ін ска га Па лес-
ся, шу ка ю чы вы то каў сла ву тай ра кі Пры-
пяць. А па ча так яе не дзе на кан цы све ту, 
і Ган на, як праў дзі вая па да рож ні ца і пісь-
мен ні ца, кро чыць гэ тым цяр ні стым шля-
хам па без да рож жах, ба ло це, не вы го дах, 
су зі ра ю чы як лю дзі бед на жы вуць там, 
на Ук ра і не, дзе пра ця кае ра ка Пры пяць 
і яе пры то кі; і не па дае ду хам. У яе вя лі кі 
Бо жы дар раз маў ляць з людзь мі — яны 
для яе не толь кі ге роі, але і сап раў д ная 
ге аг ра фіч ная кар та. А там, дзе бед на жы-
вуць — там больш люб ві і спа га ды ча ла-
ве ку. Ка лісь і ў нас гэ та бы ло, але — на 
жаль — пра мі нае...

Ган не Кан д ра цюк прый ш ло ся пе ра нес-
ці роз ныя ня ста чы і прык рас ці, але ні дзе 
не па хіс ну ла ся ду хо ва, і як во ін іш ла на-
пе рад, каб пе ра мож на за вяр шыць сваю 
ван д роў ку. А там, па вё сках ук ра ін ска га 
Па лес ся, лю дзі скры тыя і не над та ах вот-
ныя на шчы расць, і мо з гэ та га вы ні кае 
доб рая звыч ка: менш плё так і дур ных 
вы ду мак ся род гэ тых лю дзей, якія ўсе ба-
ко ва да па ма га лі Ган не, не шка ду ю чы ча-
ста ван ня, нач ле гаў і доб рых па рад.

У сва ёй кні зе аў тар ка шмат мес ца 
прыс вя чае роз ным па ля шуц кім на род-
ным аб ра дам — за га во рам, ля чэн ню 
шап тух, ча рам і та му па доб на му. На ват 
цы туе цэ лыя вер шы гэ тых ля чэб ных за-
га во раў — хто гэ тай спра вай за ці каў ле-
ны, мо жа імі па ка ры стац ца і стаць на ват 
„док та рам”. Та кім, як Ган на з Рут кі, але 
яе „ма літ вы” я ка лісь ці вы пад ко ва, як 
пісь ма но сец, па чуў з се няў, а там слоў-
цы „гаў...” раз за ра зам сы па лі ся. І дзіў на: 
з цэ лай Поль ш чы да Ган ны з Рут кі еха лі 
лю дзі на ва лам — дзіў ны на род і ў нас.

Але я ні ко лі не ве рыў і не ве ру ў ні якія 
шап ту шы ны за га во ры, ні чуць не ве ру ў ані-
я кія ча ры. Бо мая ве ра, рэ лі гія, су праць 
гэ тай цем ры і ня чы стых сіл. Бо ў мно гіх 
мес цах Біб ліі на пі са на яс на: не ве рыць 
у ні якія ча ры і за ба бо ны, бо гэ та вя лі кі 
грэх. І я тры ма ю ся гэ та га за па ве ту.

Ган на Кан д ра цюк у сва іх ван д роў ках 
па без да рож жах, бяс сон ні цах і ня ста чах 
да сяг ну ла сваю мэ ту. Паз на ла яна доб-
рых лю дзей, знай ш ла вер ных сяб роў, 
так ся род про ста га на ро да, як і ся род ву-
ча ных лю дзей.

А са ма ра ка Пры пяць? Гэ та ўжо не 
тая ра ка і баль ша ві кі яе змар на ва лі, як 
і цэ лае Па лес се. Але і ў нас амаль тое 
са мае; і ў нас пры ро да не тая, што ка лісь 
бы ла.

Вар та пра чы таць кні гу Ган ны Кан д ра-
цюк, вар та чы таць „Ні ву”.

Мі ка лай ПАН ФІ ЛЮК

В
ік то рыя Ло ска, гра ма дзян ка 
Поль ш чы, жы ве на Па мо ры. 
Ро дам яна з Ка лі нін г ра да, 
ін жы нербу даў нік па пра фе
сіі. Зай ма ла ся «не муж чын

скім» між на род ным біз не сам, ме ла між 
ін шым фір му на Кіп ры, ар га ні за ва ла 
тран с пар ці роў ку наф ты і га зу, так са ма 
ў сваю аб ра ную кра і ну. Яе кам па нія ме ла 
ся дзі бу ў Маск ве. Да вя ло ся ёй пад пі саць 
кан т ракт з ней кім Дзю бай лам, ула даль ні
кам ін шых кам па ній, у пры ват нас ці тран с
пар т ных, вя до мым як «шэ ры кар ды нал», 
ма ю чы доб рыя ад но сі ны ў ра сій скай па лі
цыі і пра ку ра ту ры. Вік то рыю Ло ску «пра
да ла» яе су пра цоў ні ца, юрыст ка, якая 
сфар му ля ва ла да га вор так, каб бы ла яна 
страт най у гэ тай здзел цы. Дзю бай ла меў 
ад ку піць ад Ло скі кан тэй не ры для тран с
пар ці роў кі га зу, а за тым вяр нуць іх у лі зінг 
(па зы чыць), але ў мо мант пад пі сан ня 
кан т рак та стаў іх ула даль ні кам (не вып
ла ціў шы яш чэ гро шай). І не меў на ме ру 
пла ціць усю су му (за стаў ся адзін мі льён 
до ла раў). Вік то рыя Ло ска пра буе су дзіц
ца з Дзю бай лам. Але му сі ла вяр нуц ца 
ў сваю кра і ну, каб звяр нуц ца ў ам ба са ду 
Ра сеі і ат ры маць біз не са вую ві зу на на
ступ ны год. До ма праз ка ме ру ўба чы ла, 
што ў яе ма скоў скім офі се раз гуль ва юць 
лю дзі ў ма сках, пры сут ная фір мо вая 
юрыст ка, якая ад чы няе ім усе ша фы 
з да ку мен та мі, а во бы скам кі руе за ік лі вы 
ча ла век у цы віль ным, сяб ра Дзю бай лы. 
Вік то рыя па тэ ле фа на ва ла ў офіс. Ака за
ла ся, што по шук да ку мен таў пра хо дзіць 
без ор да ра, а ро біць гэ та ней кі Ра даў, 
шыш ка ў па лі цыі і пра ку ра ту ры па скар
бо вых спра вах, бліз кі сяб ра Дзю бай лы. 
«У нас ня ма і не бу дзе ор да ра, мне яго не 
трэ ба, у нас ёсць усё, што нам пат рэб нае 
— ва шы да ку мен ты да ла нам ва ша па ні 
ад ва кат ка». Гэ тыя да ку мен ты, асаб лі ва 
злаш час ны кан т ракт, пад пі са ны Вік то
рыяй Ло скай і Дзю бай лам, бы лі адзі ны мі 
ары гі наль ны мі да ку мен та мі ў спра ве Вік
то рыі Ло скі ў сфаб ры ка ва ным пра цэ се 
су праць яе. Быц цам бы «не вя до ма ка лі, 
не вя до ма дзе і не вя до ма якія рэ чы, не на
леж ныя ёй, пра да ла яна не вя до ма ка му». 
«Эка на міч ны» па раг раф 159, част ка 4 аб
ві на вач вае яе ў мах ляр стве, ха бар ні цтве 
і ін шых эка на міч ных зла чын ствах. Але 
ў вы пад ку не па ра зу мен няў, спрэч кі па між 
кам па ні я мі мо жа су дзіць ар біт раж ны суд!

Што су праць яе вя дзец ца ў Маск ве 
след ства, Вік то рыя Ло ска не ве да ла не
каль кі га доў. Сваю фір му, няз доль ную 
пра ца ваць, за ма рож вае. Вяр та ец ца 
ў Поль ш чу, да му жа. Па куль яш чэ ёсць 
у Маск ве, з’яў ля ец ца свед кам у ін шай 
спра ве. Не ве дае, што Ра даў па чаў след
ства су праць яе, ад нак, пра ку ра ту ра 
Маск вы ад хі лі ла аб ві на ва чан ні су праць 
яе па пры чы не ад сут нас ці прык мет кры
мі наль на га зла чын ства ў яе дзей нас ці. 
«Усе руц ца, а ця бе схо чуць па са дзіць!» 
— ка жа ёй пры сут ны та ды ў су дзе ад
ва кат. Вік то рыя спа кой на едзе да до му 
ў Поль ш чу. Тым не менш, за ёю со чаць, 
што ма ец ца ў спра ваз да чах на пі са ных 
пра ўсе яе ру хі ў Ра сіі. Вя до ма па лі цыі, 

ку ды яна ез дзіць, якія мае бі ле ты, у якім 
ва го не едзе ды на якім мес цы. Ка лі едзе 
яна ў Ка лі нін г рад у ці ў Поль ш чу. А ка лі не 
ся дае ў той па зна ча ны ва гон, зна чыць, ха
ва ец ца! Ня гле дзя чы на тое, што вя до мы 
ей ны ад рас і ну мар тэ ле фо на ў Поль ш чы, 
не ат рым лі вае ні я кіх поз ваў, каб з’я віц ца 
ў па лі цыю або ў суд у Маск ве. Як ад зна ча
ец ца ў дак ла дах, так Вік то рыя Л., гра ма
дзян ка Поль ш чы, ха ва ю чы ся ад ра сій скіх 
улад, пе ра сту пае ра сій скае за ка на даў
ства. Ка лі праз шэсць га доў з’яў ля ец ца 
на мя жы Ра сіі, еду чы да свай го баць кі, яе 
арыш ту юць.

Вік то рыю Ло ску са дзяць у арышт у Ка
лі нін г ра дзе на 15 су так, а за тым пе ра во
дзяць у жа но чую тур му. Ад нак не вя до ма 
ёй па якіх пры чы нах, та му што афі цый на 
не прад’ яў ля ец ца ёй аб ві на ва чан не су
праць яе. Ам ба са да Поль ш чы да па ма гае 
ёй знай с ці ад ва ка та. Пе ра во зяць яе на са
ма лё це ў СІ ЗА — след чы іза ля тар у Маск
ве. У су дзе ба чыць як гле да ча на спра ве 
Дзю бай лу. Суд дзя, вя ду чая спра ву, 
звяр та ец ца да яго: «Ва дзім, за ня сі свой 
ноў т бук у мой офіс» (гэ тая суд дзя пас ля 
двух га доў са ма бу дзе асу джа на за ка руп
цыю). Вік то рыя Ло ска не прыз на ец ца да 
аб ві на вач ван няў, вы лу ча ных су праць яе 
і ві ны ў зла чын стве, якое ні бы та зра бі ла.

У іза ля та ры «Шо сты Цэн т рал» не каль
кі ча ла век, у тым лі ку Ра даў, спра бу юць 
пе ра ка наць Ло ску, каб пры зна ла сваю 
ві ну, абя ца ю чы, што ка лі яна са ма пад па
рад ку ец ца па ка ран ню, ат ры мае пры суд 
на не каль кі га доў, але ў блі жэй шы час 
бу дзе ўмоў на выз ва ле на і ад п раў ле на 
да до му.

Вік то рыю Ло ску асу дзі лі на сем га
доў і ад п ра ві лі эта пам у тур му ў Мар д ву, 
у «вып раў лен чую ка ло нію» для жан чын, 
у зо ну № 14, якая бы ла па бу да ва на 
ў трыц ца тыя га ды пры ўла дзе Ста лі на. 
Сён ня лі чаць яе гор шай тур мой у све це. 
Ва дзім Дзю бай ла тым ча сам вя дзе свой 
вар ты мі льё ны до ла раў біз нес, ся род ін
ша га, з вы ка ры стан нем ак ты ваў кам па ніі 
Вік то рыі Ло скі і ін шых, якіх «па са дзіў» (на
ват вых ва ляў ся гэ тым пе рад Ло скай, ка лі 
ён быў яе пар т нё рам), а за тым пра дае 
фір му, ві на ва тую Вік то рыі Лос цы мі льён 
до ла раў і за сноў вае но вую. Пра доўг у мі
льён до ла раў — кан цы ў ва ду. А бы лая 
біз неспар т нёр ка жы вая не вый дзе з та го 
мес ца!

Вік то рыя Ло ска ідзе ў «зас лу жа ную» 
па лі тыч на ка ло нію ся род ба лот у Мар
доў скай Рэс пуб лі цы. Толь кі 58 жан чын 
ся дзяць тут па эка на міч ных па раг ра фах, 
астат нія жан чы ны «крат ныя» — за бой цы, 
нар ка ман кі, ды лер кі нар ко ты каў, бан дыт
кі. Ня даў на ся дзе ла тут На тал ля Та ла кон
ні ка ва з «Pus sy Riot», су свет на вя до мая 
спя вач ка, вя зень сум лен ня. Ёй ат ры ма ла
ся вы пус ціць якуюне будзь ін фар ма цыю 
з гэ та га страш на га мес ца, дзе ся род 
ба ра каў з трыц ца тых га доў знут ку юц ца 
над асу джа ны мі лю дзі жыў цом са ста лін
скай эпо хі, ства ра ю чы па між зак лю ча
ны мі сваю сет ку ін фар ма та раў. Так са ма 
ся род ту рэм ш чыц зда ра юц ца жор ст кія, 
злыя, жа да ю чыя ад пом с ціць за свой лёс 

на ка ле гах, якія да хо дзяць сва ім шля хам 
да сво е а саб лі вай ула ды — гэ та «стар шы
ны» і ін шыя суп ра цоў ні кі. Але ёсць ся род 
іх лю дзі, якіх не мо жа зніш чыць гэ тае 
страш нае, жор ст кае мес ца. Праз не ка то
ры час Вік то рыя Ло ска ста но віц ца стар
шы ной чац вёр та га ат ра да, спра бу ю чы 
на вес ці там па ра дак і чыс ці ню не толь кі 
ў бу ды ні не, але і ў ду шах. Жы ве, пра цуе, 
лю біць, ка хае. Зма га ец ца за спра вяд лі
васць, так са ма ў сва ёй спра ве. Пы та ец
ца, ды ску туе, скар дзіц ца, але ні ад на з яе 
скар гаў не па кі дае му роў зо ны, ха ця ўсе 
лі сты ма юць па свед чан не вы ха ду. Абя цае 
на пі саць кні гу. Пер шую та кую з гэ та га 
жу дас на га мес ца і ча су. Хо ча апі саць як 
ма га больш да клад на гэ тае мес ца, ася
род дзе, лю дзей, іх лё сы, ла ды па між імі, 
лю боў і друж бу, даб ро і зло, пры ро ду і жы
вёл, якія «пры су джа ны да па жыц цё ва га 
зня во лен ня» ў гэ тым дзі кім і за бы тым мес
цы, але якія вы ра тоў ва юць лю дзей сва ёй 
пры сут нас цю і лю боўю. Як кош ка Мар та, 
якую Вік то рыя му сі ла бы ла па кі нуць 
у тур ме, ка лі рап там хтось ці «звер ху», 
на рэш це, даб раў ся да сфаль сі фі ка ва ных 
аб ві на вач ван няў. Пас ля ча ты рох га доў, 
трох ме ся цаў і пят нац ца ці дзён Вік то рыя 
Ло ска бы ла выз ва ле на ўмоў на і за га да лі 
ёй «уб рац ца» з Ра сіі і па дац ца ў сваю кра
і ну. Най лепш, каб уво гу ле не вяр та ла ся 
ў Ра сію, а тым больш зма га ла ся за сваю 
стра ча ную ма ё масць, імя і ... па дат кі, якія 
па він на ўсё ж зап ла ціць за той час, ка лі 
яе фір ма па він на бы ла пра ца ваць, та му 
што бы ла да стат ко ва доб ра афі цый на 
за чы не на. Яна ўзя ла з са бой толь кі дач ку 
Мар ты — Чу чун д ру. І ўспа мі ны. І га тоў
насць да па маг чы ка ле гам, якія за ста лі ся 
ў зо не ну мар 14. І кні гу, якую на пі са ла за 
два га ды. Пер шую АД ТУЛЬ. Дум ка пра яе 
так са ма па маг ла ёй вы жыць і вяр нуц ца 
на во лю.

— Не пат рэб на яна тую кні гу на пі са ла, 
— ка жа ўлас ні ца тран с пар т най фір мы 
з Бе ла сто ка Маг жа жа та З. — Доб ра, 
што яе яш чэ не за лі лі ас фаль там, як маю 
зна ё мую біз нес мен ку з Бе ла сто ка, якая 
на ду ма ла ся па е хаць па гро шы за свае 
та ва ры, пра да дзе ныя ў Маск ве яе «су
поль ні ка мі». І гро шай не вяр ну ла, і жыц цё 
стра ці ла. Той Дз ю бай ла да лей «шэ ры 
кар ды нал» са шчу паль ца мі ў ра сій скай 
пра ку ра ту ры і па лі цыі, а ін фар ма цыю 
пра яго шмат лі кія фір мы мож на знай с ці 
про ста ў ін тэр нэ це. І ўсё ж та кі хтось ці 
з вяр хоў ра сій скай ула ды не даў за мес ці 
спра ву пад ды ван, праў да, паз на ва та, 
дык Вік то рыя не па він на пі саць ні чо га кеп
ска га пра Ра сію.

— Але ж праў ду пі ша ў гэ тай да ку мен
таль най кні зе, без пры ха рош ван ня, але 
і без ліш няй рэз кас ці. Ха ця гэ та кні га 
— про ста бом ба!

— А што, бу дзе спа кой на ся дзець 
у род ным га рад ку над Бал ты кай і пя чы 
тар ты? Не та кіх ге ро яў як яна пад кар мі лі 
«на віч ком». Му раш кі бя гуць мне па спі не.

Як ду ма е це, ме ла ра цыю Вік то рыя Ло
ска, што ад ва жы ла ся на пі саць сваю кні гу 
«Кот ка ў чыр во най зо не»?

vМі ра ЛУК ША

Кні га з чыр во най зо ны
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 5 жніўня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ві се лі на град цы
Са каў ныя брат цы.
Доў гія, шур па тыя,
Ві та мі наў шмат у іх.
Г....

(Мі хась Паз ня коў) 
Ад каз на за гад ку № 26-2018: кра пі ва.

Уз на га ро ду, фла ма ста ры, вый г раў 
Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га. 

Він шу ем!

На Су стрэ чах «Зор кі» мы па е ха лі на эк скур сію па На раў-
чан скай гмі не. Мы ха це лі па ба чыць да мы і мес цы, у якіх жы-
лі і вы хоў ва лі ся вя до мыя па э ты. Най перш мы па е ха лі ў Тар-
но паль, на ху тар, дзе жыў Ула дзі мір Гай дук. Мы да бі ра лі ся 
праз лес. Па да ро зе за піс ва лі наз вы рас лін і звя роў. Тут бы лі 
ла ні, зай цы, ва вёр кі, ла стаў кі, бус лы, дзят лы. На ко мі не ха ты 
Ула дзі мі ра Гай ду ка бы ла на ват бус лян ка...

Ад туль мы ру шы лі ў Бан да ры, дзе ста іць вель мі пры го жая 
ха та Але ся Бар ска га.

Да лей наш мар ш рут вёў у вё сач ку Ба ра выя, дзе на ра дзі ла ся 
Мі ра Лук ша. Ця пер там жы ве яе брат, ра зам з са бач кам. Мы 
ўба чы лі ста рую лі пу, пра якую Мі ра Лу ка ша на пі са ла верш.

Па эт ка мае шмат вер шаў аб мяс цо вым кра я ві дзе і ка лі мы 
пра яз джа лі праз Ба ра выя, на зі ра лі за пры ро дай. У ле се рас лі 
па па раць, яга ды-чар ні цы, су ні цы, а на па лях і лу гах — ма кі, 
ва сіль кі, лан ды шы, кры ваў нік, ка ню шы на...

Да лей мы за ві та лі ў Гуш чэ ві ну, каб там па ба чыць ха ту ар-
хі е пі ска па Сі ма на, які пі саў лі рыч ныя апа вя дан ні па-бе ла ру-
ску.

Шлях на шай пуш чан скай эк скур сіі склаў 37 кі ла мет раў! 
Я — жы хар ка Се мя ноў кі, і вель мі га на ру ся, што ў нас столь кі 
зна ка мі тых па э таў і лі та ра та раў!

Аня Ра дзі вон чык, «Бу сел», ПШ у На раў цы

Па э ты На раў чан скай гмі ны Мой ге рой 
— доб ры ча ла век!

Мы ме лі суст рэ чу з жур на лі стам 
Змі це рам Кос ці ным, які ў пры ват нас-
ці з’яў ля ец ца ма ім та там. Мае сяб ры, 
ка лі яго ўба чы лі — пы та лі ся:

— Коль кі яму га доў?
Мно гія здзі ві лі ся, што 

ён мой баць ка, га ва ры лі:
— Ён та кі ма ла ды!
Та та рас па вя даў пра 

тое, як стаў свя до мым бе-
ла ру сам. Гэ та ад бы ва ла ся 
ў га ды, ка лі ён быў ужо 
амаль да рос лым. Не ка то-
рыя ад ка зы май го баць кі 
мя не здзі ві лі. Я ні ко лі 
пра гэ та не чуў, ха ця мы 
ня раз шчы ра раз маў ля лі. 
На пры клад, кім ён ха цеў 
стаць, бу ду чы ў на шым уз-
рос це? Толь кі ця пер я да-
ве даў ся, што ён спа чат ку 
ха цеў стаць гі сто ры кам, 
але паз ней яго за ці ка ві ла 
юрыс п ру дэн цыя і па лі та-
ло гія.

З усіх пы тан няў, якія 
ста ві лі яму мае сяб ры, 
най больш здзі ві ла мя не 
на ступ нае: ці ха цеў бы 
вяр нуц ца жыць у Бе ла ру-
сі?

Баць ка ад ка заў што 
мае дос вед у пра яз джан-

ні ў ін шую кра і ну і ўсю ды мог бы 
жыць, на ват у Аў ст ра ліі. І ўсю ды 
дзе б не жыў, ён за стаў ся б са бой 
— бе ла ру сам.

Мне асаб лі ва спа да ба ла ся тое, 
што мой та та на пы тан не, хто з’яў-
ля ец ца для яго бе ла ру скім ге ро ем, 
ад ка заў, што не мае кан к рэт на га 
ге роя. Для яго ге ро ем, так як і для 
мя не, з’яў ля ец ца доб ры, на ват са мы 
про сты ча ла век, не важ на, якой ён 
на цыі.

Кан д рат Кос цін, «Бе лы лес», 
ПШ № 4 у Бе ла сто ку
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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 № 26-2018: 
На ва кол ле, жа ба, ом, дождж, хма ра, Нар ва, дрон. 

Сход, паж, ва да, на бор, ка жан, жа ра, ало, сем, мак.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Маг да Яку бюк 

і Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу-
ем!

Рэ дак цыя «Бу сел»: — Ка лі бе ла ру-
ская мо ва ста ла для Ця бе важ най?

Маг да Бя ляў ская: — Я заў сё ды ад-
чу ва ла ся бе бе ла ру скай, але ў пэў ны 
мо мант я ад чу ла, што трэ ба іс ці 
ў гэ тым кі рун ку. І пэў на гэ та быў мо-
мант, ка лі я бы ла ў гім на зіі і па ча ла 
га ва рыць па-бе ла ру ску. Усё дзя ку ю-
чы спа да ры ні Ан не Кан д ра цюк, ма-
ёй на стаў ні цы. Усё та ды па мя ня ла ся 
і бе ла ру ская мо ва ста ла для мя не 
вель мі важ най.

«Бу сел»: — Твор час цю якіх бе ла-
ру скіх па э таў Ты за хап ля еш ся і хто 
для Ця бе з’яў ля ец ца са мым ці ка-
вым па э там?

Маг да Бя ляў ская: — Я заў сё ды ка-
жу, што мая лю бі мая бе ла ру ская 
па эт ка гэ та На тал ля Ар сен не ва. Ка лі 
я чы таю яе вер шы, та ды я ад чу ваю 
су вязь па між на мі. Ду маю, што яна 
ме ла та кія па чуц ці, як я ча сам маю. 
Я ста ра ю ся крыш ку пі саць пад Ар сен-
не ву.

«Бу сел»: — Ка му Ты пра чы та ла 
свой пер шы верш? 

Маг да Бя ляў ская: — Гэ та цяж кае 
пы тан не. Пер шыя вер шы я пі са ла 
для ся бе. З ма і мі вер ша мі ёсць так: 
ка лі ўзнік не ней кая дум ка, я доў га 
вы нош ваю яе, па куль верш дас пее 
ў ма ёй га ла ве. На пі сан не вер ша зай-
мае мне не каль кі ме ся цаў. Пер шыя 

вер шы я пі са ла для ся бе, а пер-
шай асо бай якая іх па чу ла, бы-
ла мая ся стра.

«Бу сел»: — Ці Ты пай ш ла 
ў гу ма ні тар ны клас у лі цэі?

Маг да Бя ляў ская: — Так, я ў лі-
цэі вы бра ла гу ма ні тар ны клас. 
Тут му шу ска заць, што мно га 
лю дзей ка жа, што гэ та дрэн ны 

кі ру нак. Я ду маю, што нель га так ка-
заць, бо не кож ны мо жа вы ву чыць 
ма тэ ма ты ку, та му трэ ба вы бі раць 
та кі кі ру нак, які ад па вя дае на шым 
здоль нас цям і за ці каў лен ням. Лю-
дзі ка жуць, што вы пуск ні кі гу ма ні-
тар ных кі рун каў бу дуць пра ца ваць 
у «Мак До нальдс». Та ды я заў сё ды 
ка жу, каб па ка за лі мне асо бу па гу ма-
ні тар ным кі рун ку, якая там пра цуе. 
Ду маю, што ка жуць так лю дзі зай з д-
рос ныя. Мы, «гу ма ны», ма ем ін шы 
по гляд на жыц цё, у нас больш ар ты-
стыч ны по гляд на свет, ба чым свет 
лі та ра ту ры, свет ма ста цтва, свет 
ідэй. А лю дзі, якія вы ву ча юць ма тэ-
ма ты ку, фі зі ку, хі мію — гэ та лю дзі 
больш про стыя.

«Бу сел»: — Які Твой лі та ра тур ны 
ге рой?

Маг да Бя ляў ская: — Не, ду маю што 
ў мя не ня ма та ко га ге роя. Цяж ка 
мне ця пер вы ду маць штось ці та кое, 
але ду маю, што ў мя не ге роя ня ма.

«Бу сел»: — Ці бы ла Ты на ней кай 
па э тыч най су стрэ чы? А ка лі так, 
якія па э ты най больш ця бе ўра зі лі?

Маг да Бя ляў ская: — Най больш та кіх 
жы вых спат кан няў з па э та мі бы ло 
на Су стрэ чах «Зор кі». Яны мне па да-
ба лі ся. Па мя тай це, па э ты гэ та вель-
мі ці ка выя лю дзі і заў сё ды вар та іх 
слу хаць. Яны ма юць свой по гляд на 

свет. Я не ма гу ска заць пра ней кую 
ад ну са мую ці ка вую суст рэ чу, бо 
кож ная мне вель мі па да ба ла ся.

«Бу сел»: — Што Ты ад чу ва ла, ка лі 
вы дат ныя «бе ла веж цы» да ца ні лі 
Тваю пра цу і пры ня лі ця бе ў лі таб’-
яд нан не «Бе ла ве жа»? 

Маг да Бя ляў ская: — Гэ та, на пэў на, 
вя лі кі го нар, бо мне та ды бы ло пят-
нац цаць га доў. Быць ра зам з «бе ла-
веж ца мі» ў та кой су вя зі гэ та штось-
ці цу доў нае. Спе лыя твор цы да ца ні лі 
та кую ма лую дзяў чын ку! Яш чэ не 
ма гу ска заць пра ся бе, што я «бе ла-
ве жац», але на пэў на ёсць ужо ней-
кая су вязь.

«Бу сел»: — Як Ты адз на ча ла 25 Са-
ка ві ка?

Маг да Бя ляў ская: — На жаль, я не 
маг ла па е хаць з сяб ра мі свят ка ваць 
у Бе ла сток. Але гэ та вель мі важ нае 
для бе ла ру саў свя та.

«Бу сел»: — Ці Ты, сяб ра «Бе ла ве-
жы», ма еш ней кія пры ві леі ў сва ім 
лі цэі?

Маг да Бя ляў ская: — Не маю пры ві-
ле яў, на ват му шу ска заць, што не 
маю шас цёр кі па бе ла ру скай мо ве. 
У лі цэі зу сім ін шы свет, чым у гім на-
зіі. У ма ім кла се боль шасць вуч няў 
не вы ву ча ла бе ла ру скай мо вы і мы 
па ча лі толь кі што вы ву чаць лі тар кі.

«Бу сел»: — Дзя ку ем за раз мо ву!

Маг да Бя ляў ская: — Дзя кую!

Ін тэр в’ю пад рых та ва лі і ап ра ца ва лі 
Мі ко ла Здрай коў скі, Вік то рыя Гаць, 

Юсты на Ба ку мен ка, Аня Ра дзі вон чык, 
Дар’я Нес ця рук, Ула дзік Ку ту заў, 

Юля Грэсь.

Гу ма ні сты 
больш ба чаць

Гу тар ка-ін тэр в’ю з лі цэ іст кай Маг дай Бя ляў скай, 
най ма лод шай сяб роў кай лі таб’ яд нан ня «Бе ла ве жа». 

Паў лі на Ёд ла, 
«Бе лы лес», бель ская «трой ка»

Ва сіль кі
Сі ня во кія ва сіль кі
іх на жаль, вель мі ма ла.
Выг ля даю іх, як заў ж ды,
у чэр ве ні і лі пе ні.
І кож ны раз ка лі ўба чу,
у сэр цы ра дасць за га рае:
ва сіль кі, мае ва сіль кі,
я вас доў га ча ка ла,
у па мя ці на заў ж ды,
як па між ва мі гу ля ла.
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 2003 го дзе наш са-
док ат ры маў грант 
ад Гра ма дзян ска га 
цэн т ра аду ка цыі 
Поль ш ча-Бе ла русь 

у Бе ла сто ку і мы за гэ тыя 
срод кі збу да ва лі на прад ш-
коль най пля цоў цы не вя лі кія 
драў ля ную вя ско вую ха ту, 
ка ло дзеж, вят рак і аб га ра дзі-
лі іх. Там на шых дзе так мы 
ста лі зна ё міць з вя ско вай ар-
хі тэк ту рай і ву чыць іх на шым 
тра ды цы ям. Ме на ві та та ды 
за вя за ла ся гру па да школь ні-
каў якім я, Ала Суп рун, Га лі на 
Ан д ра сюк і Лю цы на За ёнц, 
ка ры ста ю чы ся срод ка мі са 
зга да на га гран та, ста лі ла-
дзіць су стрэ чы, пад час якіх 
дзет кі зна ё мі лі ся з на шы мі 
тра ды цы я мі і вя ско вы мі ра-
мё ства мі. Да ло гэ та па ча так 
ка лек ты ву, які стаў вы сту-
паць з бе ла ру скі мі пес ня мі, 
раз вуч ваць на шы пры маў кі, 
вер шы кі, тан цы, а паз ней-
шых удзель ні каў на ша га 
ка лек ты ву ста лі мы ву чыць 
бе ла ру скай лі та ра тур най мо-
ве і на шым га вор кам. Ка ры-
ста ю чы ся во пы там на стаў ніц 
і баць коў Дзі ця ча га сад ка 
№ 14 у Бе ла сто ку, з якім на-
ла дзі лі мы цес нае су пра цоў-
ні цтва, ста лі мы раз гор т ваць 
дзей насць на ша га ка лек ты ву, 
які з ча сам наз ва лі «Ка леб-
кай», — удак лад ні ла на стаў-
ні ца Са маў ра да ва га сад ка 
№ 1 у Гай наў цы Мі рас ла ва 
Ні кан чук, якая ўжо 15 га доў 
вель мі ўда ла зай ма ец ца з бе-
ла ру скім ка лек ты вам ра зам 
з Алай Суп рун.

Суп рун ву чы ла іх бе ла ру скім пес ням, 
прад стаў лен ням і да па ма га ла рых та ваць 
да вы ступ лен няў. Саб ра ных пры ві та ла ды
рэк тар Прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы Ірэ
на Га пу нік, якая ко рат ка рас па вя ла пра 
па чат кі дзей нас ці ка лек ты ву «Ка леб ка» 
і на зва ла на стаў ніц, Мі рас ла ву Ні кан чук, 
Алу Суп рун, Га лі ну Ан д ра сюк і Лю цы ну 
За ёнц, якія пер ша па чат ко ва пра ца ва лі 
з гру пай да школь ні каў, што ста ла ву чыц
ца бе ла ру скім тра ды цы ям, на род ным 
ра мё ствам, а паз ней ста ла вы сту паць 
з бе ла ру скі мі пес ня мі, пра ва слаў ны мі ка
ляд ка мі і тэ ат раль ны мі прад стаў лен ня мі 
на бе ла ру скай мо ве. Юбі лей нае бе ла ру
скае ме ра пры ем ства ўда ла вя ла Ма ры ё
ля Гер манПет ру чук, вя до мая пуб лі цы на 
Гай наў ш чы не як вя ду чая мно гіх бе ла ру
скіх ім п рэ заў і як са ліст ка ва каль наін ст
ру мен таль на га ка лек ты ву «АртПро нар» 
з Нар вы. Па між вы сту па мі больш пад ра
бяз на рас па вя ла яна пра дзей насць ка
лек ты ву да школь ні каў «Ка леб ка. Пра 15 
га доў дзей нас ці бе ла ру ска га ка лек ты ву 
«Ка леб ка» рас па вя лі так са ма Мі рас ла ва 
Ні кан чук і Ала Суп рун, якія на пра ця гу 
гэ та га пе ры я ду зай ма лі ся з па а соб ны мі 
гру па мі да школь ні каў.

Дзет кі з «Ка леб кі» зап рэ зен та ва лі ся 
пе рад гай наў скай пуб лі кай зай маль на, 
вы хо дзі лі пе рад яе мно га ра зоў і за кож
ным вы сту пам саб ра ныя моц на ап ла дзі
ра ва лі дзет кам. Да школь ні кі ад важ на 
і роў на спя ва лі бе ла ру скія пес ні, строй
на зап рэ зен та ва лі бе ла ру скія на род ныя 
тан цы і бы лі ра ды, што пуб лі ка так ра ду
ец ца іх вы сту пам. Пас ля вы ступ лен няў 
да школь ні кі з «Ка леб кі» маг лі ад па чыць 
і па гля дзець ін шых вы ка наў цаў.

— Мы лю бім спя ваць, тан ца ваць і вы
сту паць пе рад пуб лі кай. Мы ня даў на вы

сту па лі ў ін шых мес цах, бо лю бім гэ та ра
біць. Сён ня прый шлі на шы ма мы і та ты, 
якія нас пах ва лі лі за спеў і тан цы, — за я
ві лі най больш ад важ ныя да школь ні кі.

— На шы дзет кі ву чац ца бе ла ру скім 
пес ням, аб ра дам і зна ё мі лі ся з вя ско вы мі 
за нят ка мі з мі ну ла га. Вель мі важ най нам 
бы ла суп ра ца з Прад ш кол лем № 14 у Бе
ла сто ку, у якім ра ней па ча ла ся ву чо ба 
на шым аб ра дам, бе ла ру скай мо ве і куль
ту ры. Я на ла дзі ла суп ра цу з Бар ба рай 
Пя кар скай, Алі най Ваў ра нюк, Та ма рай 
Кар ні люк і з ін шы мі на стаў ні ца мі і баць
ка мі, згур та ва ны мі ў Аб’ яд нан ні АББА 
ў Бе ла сто ку, ад якіх мы ву чы лі ся, як раз
гар нуць дзей насць ка лек ты ву «Ка леб ка». 
Мы та ды пры ма лі ўдзел у аг ля дзе куль тур 
на цы я наль ных мен шас цей у Бе ла сто ку 
і ад та маш ніх на стаў ніц і баць коў да школь
ні каў ат ры ма лі мно га па рад і да па мож ні
каў па бе ла ру скай мо ве, куль ту ры і на
шым тра ды цы ям. Вель мі ці ка вы мі на шым 
дзет кам бы лі май старкла сы, пад час якіх 
за про ша ныя май ст ры хі і май ст ры па каз
ва лі, як у мі ну лым вы кон ва лі ся воп рат ка 
і пры ла ды пра цы. На шым даш коль ні кам 
вель мі па да ба юц ца вы сту пы пад час «Ма
стац кіх су стрэч школь ні каў», «Пік ні ка 
з бе ла ру сам», «Куль ту ры на му зей ных 
схо дах», «Су стрэч з пра ва слаў най ка
ляд кай», ка лі на шы дзет кі прэ зен ту юц ца 
пе рад пуб лі кай, — ра ска за ла на стаў ні ца 
Мі рас ла ва Ні кан чук.

— Я люб лю спя ваць, іг раць на акар
дэ о не і та му мне вель мі па да ба ец ца 
пра ца з дзет ка мі з ка лек ты ву «Ка леб ка». 
Іг ра ю чы на акар дэ о не, я ча ста са стаў ля
ла акам па не мент для да школь ні каў як 
пад час за нят каў, так і вы ступ лен няў пе
рад пуб лі кай, — ска за ла на стаў ні ца Ала 
Суп рун.

На юбі лей нае ме ра пры ем ства пры бы
лі баць кі да школь ні каў, якія вы сту па лі 
ка ля му зея.

— На шы дзе ці, якія зай ма лі ся і зай ма
юц ца ў ка лек ты ве «Ка леб ка», ву чы лі ся 
тут бе ла ру скай мо ве, куль ту ры, на шым 
тра ды цы ям і бе ла ру скас ці ў ін шых пра
я вах, ча му мы вель мі ра ды. У гэ тым 
ка лек ты ве так фай ныя за нят кі і ат мас
фе ра, што на шы дзет кі вель мі ах вот на 
пры ма юць удзел у дзей нас ці ка лек ты ву, 
— га ва ры ла Юс ці нія Мінь ко, якой дзве 
дач кі зай ма лі ся ў бе ла ру скім ка лек ты ве 
«Ка леб ка».

— Мая дач ка Оля ў ка лек ты ве «Ка леб
ка» ву чы ла ся пра віль на спя ваць, а пас
ля ста ла зай мац ца ў Сту дыі пес ні ГДК 
і за раз вы сту пае так са ма ад Па чат ко вай 
шко лы № 3 у Гай наў цы, — за я віў Мі ра
слаў Мі лі шэў скі.

Зай маль на зап рэ зен та ва лі ся так са ма 
гай наў скія ка лек ты вы Са маў ра да ва га 
сад ка № 3 і Не пуб ліч на га прад ш кол ля 
імя свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія, якія ат ры
ма лі га ра чыя ап ла дыс мен ты. З бе ла ру
скі мі пес ня мі ўда ла вы сту піў школь ны 
бе ла ру скі ка лек тыў «Су ніч кі» з Бе ла ве
жы, яко му акам па не мент на акар дэ о не 
са ста віў му зыч ны ін ст рук тар Бе ла веж
ска га ася род ка куль ту ры Марк Зуб рыц кі. 
Пабе ла ру ску спя ва лі так са ма Ве ра ні ка 
Пта шын ская, Аляк сан д ра Воў чык і ін шыя 
са ліст кі. Ха ця спа чат ку вы сту паў па чаў 
іс ці дож джык і пуб лі цы трэ ба бы ло ха вац
ца пад па ра со на мі, неў за ба ве над вор’е 
па леп шы ла ся і ста ла спры яль ным для 
пле нэр на га спя ван ня і гу лян ня.

Гос ці, а ў іх лі ку і са маў ра даў цы, па
він ша ва лі дзе так ка лек ты ву «Ка леб ка» 
і іх на стаў ніц з 15га до вым юбі ле ем і пе
ра да лі юбі ля рам квет кі і па да рун кі. Спа
да ры ня Юс ці нія Мінь ко з ін шы мі ма ма мі 
пуб ліч на па він ша ва лі на стаў ні цу Мі рас
ла ву Ні кан чук з ін шым свя там — пя ці дзе
ся ці год дзем з дня на ра джэн ня і пе ра да лі 
ёй квет кі і па да ру нак. Пе рад пуб лі ку вый
ш ла кі раў нік сту дзі вод ска га ка лек ты ву 
«Жэ мэр ва» Ан на Фі ё нік, зап ра па на ва ла 
даш коль ні кам і вуч ням су поль ныя гуль ні 
па вод ле бе ла ру скіх мяс цо вых тра ды цый 
і ста ла ва дзіць ка ра год. Акам па не мент 
на акар дэ о не для спе ву і тан цаў са ста віў 
стар шы ня Аб’ яд нан ня Му зей ма лой ай
чы ны ў Сту дзі во дах Да ра фей Фі ё нік, да 
яко га да лу чыў ся Марк Зуб рыц кі з Бе ла
ве жы. Паз ней быў пры ве зе ны вя лі кі торт 
і ўга ру ўзля це лі па вет ра ныя ша ры. Да 
дзе так і мо ла дзі да лу чы лі ся гос ці, баць кі 
і быў зроб ле ны су поль ны зды мак. Торт 
ста лі кро іць і раз да ваць усім удзель ні кам 
свят ка ван ня. Пас ля дзет кі ста лі гу ляць 
ка ля му зея, а да рос лыя гос ці пе рай ш лі 
ў бел му зей ны бу ды нак на па ча сту нак.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Свят ка ван не юбі лею 15год дзя дзей
нас ці бе ла ру ска га ка лек ты ву да школь
ні каў «Ка леб ка» ад бы ло ся 28 чэр ве ня 
ў Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы. На му зей най плош чы саб ра
лі ся чле ны ка лек ты ву «Ка леб ка» з баць
ка мі, ба бу ля мі і астат ні мі ся мей ні ка мі ды 
пра цаў ні кі Са маў ра да ва га сад ка № 1 
у Гай наў цы з ды рэк тар Ірэ най Га пу нік на 
ча ле. Пры бы лі за про ша ныя ка лек ты вы 
ін шых гай наў скіх прад ш кол ляў з на стаў
ні ца мі. Пад час юбі лей на га кан цэр та 
ста лі за хо дзіць жы ха ры го ра да, каб 
па гля дзець вы ступ лен ні да школь ні каў 
— спе ва коў і тан цо раў. Ся род за про ша
ных гас цей бы лі, між ін шым, бур га містр 
Гай наў кі Ежы Сі рак і на мес нік ста ра сты 
Гай наў ска га па ве та Яд ві га Дам б роў ская, 
кі раў ні кі га рад ско га і па вя то ва га ад дзя
лен няў аду ка цыі — Іа лан та Стэ фа нюк 
і Эва Цесь лік, войт Гай наў скай гмі ны Лю
цы на Смак ту но віч, ды рэк тар Па чат ко вай 
шко лы № 3 у Гай наў цы Га лі на Пу стэль
нік, ды рэк тар Не пуб ліч на га прад ш кол ля 
імя свя тых Кі ры ла і Мя фо дзія ў Гай наў цы 
Ан на Му ска ла, ды рэк тар Прад ш кол ля 
№ 2 у Гай наў цы Іво на Раш ке віч, ды рэк
тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч, ды рэк тар 
Гай наў ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк, 
ды рэк тар Му зея ма лой ай чы ны ў Сту дзі
во дах Да ра фей Фі ё нік і кі раў нік сту дзі
вод ска га ка лек ты ву «Жэ мэр ва» Ан на 
Фі ё нік. На свят ка ван не пры бы лі так са ма 
гос ці ад Са маў ра да ва га сад ка № 14 
у Бе ла сто ку з Бар ба рай Пя кар скай, ме
та дыст па на ву чан ні бе ла ру скай мо ве 
Іа лан та Гры га рук, на стаў нік бе ла ру скай 
мо вы ў Гай наў скім бел лі цэі Ян Кар чэў скі.

Вы сту пы пе рад шмат лі кай пуб лі кай 
па чаў тан ца валь ны ка лек тыў Ком п лек су 
школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо ве ў Гай наў цы, якім кі руе Воль га 
Ві люк. Яна па спя хо ва пра цуе з ка лек ты
вам звыш го да. У апош нім школь ным 
го дзе Воль га Ві люк па спя хо ва ву чы ла 
тан цам да школь ні каў з ка лек ты ву «Ка леб
ка», зда бы ва ла ма тэ ры я лы па бе ла ру скім 
фаль к ло ры, бе ла ру скай му зы цы і ра зам 
з на стаў ні ца мі Мі рас ла вай Ні кан чук і Алай 

15 га доў бе ла ру ска му ка лек ты ву 

«Ка леб ка» 

 Су поль ныя гуль ні па вод ле бе ла ру скіх мяс цо вых тра ды-
цый. На пер шым пла не на стаў ні ца Мі рас ла ва Ні кан чук
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Па гу лян ка гэ та за раз агуль ны та по нім, 
ад яко га я нап ра віў ся ў бок больш кан к рэт
най дзяр жаў най поль скабе ла ру скай гра
ні цы. З поль ска га бо ку жві роў ка пра ля гае 
ўздоўж тае гра ні цы, ад га ро джа ная кво лым 
ка лю чым дро там. Як на да ло ні што ней кі ад
рэ зак тае гра ні цы ста яць па меж ныя слу пы, 
поль скія і бе ла ру скія, аку рат на на суп раць 
ся бе. Так са ма што не каль кі со так мет раў 
на ак ра і не да ро гі па стаў ле ны ін фар ма цый
ныя па меж ныя таб лі цы...

На таб лі цах па пя рэ джан ні на ча ты рох 
мо вах. Зда ец ца мне, што тыя па пя рэ джан
ні бы лі пі са ны аў та ра мі з вы со кім блат ным 
рэй тын гам. Бо што мо жа абаз на чаць 
фра за на об ще по нят ном язы ке „Вы на хо
ди тесь не пос пед ствен но го су дар ствен ной 
гра ни цы”? На мой толк тут па він на быць 
ін фар ма цыя пра мес ца: Вы на хо ди тесь 
где? А мес ца тое не пос пед ствен но воз ле 
го су дар ствен ной гра ни цы. І чар го вы „tu mi
wi sizm” — Lan des g ren ze. Та кую наз ву мож
на бы ло даць тры ста га доў та му для гра ні
цы Ка ро ны з ВКЛ, якая пра ля га ла не дзе 
па тых мяс ці нах. Але сён ня гэ та гра ні ца 
двух све таў, па куль яш чэ з роз ны мі юры
дыч ны мі ас но ва мі, та му, на мой толк, гэ та 
Sta at s g ren ze... Усё ж та кі пя ці сот з ло та вы 
штраф за яе па ру шэн не па ві нен раз ве яць 
усю тэр мі на ла гіч ную ка шу. На бе ла ру скай 
мо ве па пя рэ джан няў ня ма і, маг чы ма, тыя 
па пя рэ джан ні не кра на юць бе ла ру саў...

З бе ла ру ска га бо ку сця на ле су, у якой 
за ха ва лі ся лі ча ныя ко ліш нія да рож ныя пра
га лі ны, це раз якія ві даць шчыль ную за га ро
ду з ка лю ча га дро ту. Гэ так са вец кія ўла ды 
за га ра дзі лі „гра ні цу друж бы”, каб ні якія дру
жа люб цы не маг лі яе пе ра ся чы...

Апош нім ча сам тыя за га ра дзі пе ра ся ка
юць ад веч ныя пуш чан скія жы ха ры — дзі кі. 
І то з кан т ра бан дай, з Бе ла ру сі ў Поль ш чу 
шмуг лю юць не абышто — аф ры кан скую 
сві ную чу му. З поль ска га бо ку чу ваць пат
ра ба ван ні ўзвес ці чар го вую за га радзь, 
гэ тым ра зам каб ні я кі дзік не мог яе пе ра
ся чы. Але ж тая, што за раз ёсць, зда ец ца 
быць да во лі шчыль най. Ад но толь кі вя
до ма, што дзі кі гэ та вель мі ін тэ лі ген т ныя 
істо ты і зна хо дзяць пра ла зы це раз гра ні цу 
лаў чэй чым лю дзі. А мо жа тыя пра ла зы 
ства ра юц ца з ус ход ня га бо ку мэ та нап раў
ле на, каб дзі кі, у рам ках гіб рыд най ус ход
неза ход няй вай ны, нес лі ў Поль ш чу аф ры
кан скую сві ную чу му, быц цам ней кія ін шыя 
істо ты яд „на ві чок” у Вя лі каб ры та нію. Мо жа 
су час ныя дзі кі адыг ры ва юць ро лі сла ву тых 
ста ра жыт ных тра ян скіх ко ней...

Па меж ная жві роў ка на блі жа ец ца да Апа
кі. Ві кі пе дыя: „Вя лі кая Апа ка (паполь ску: 
Opa ka Du ża, папад ля ску: Opа ka) — вё ска 
ў Гай наў скім па ве це Пад ля ска га ва я водз т
ва Поль ш чы. Зна хо дзіц ца ў гмі не Ча ром ха. 
Па вод ле поль ска га гі сто ры ка Бе ла ве скай 
пуш чы Ато на Гэ дэ ма на ў 16 ст. на мес цы 
сёнь няш няй Апа кі іс на ва ла вё ска з два ром 
(маг чы ма зьвест ка ад но сіц ца так са ма да 
Ма лой Апа кі). У 19 ст. ак ра мя вё скі быў 
тут фаль ва рак Пуш ке ві чаў. У між ва ен ны 
пэ ры яд пры на ле жа ла да гмі ны Вяр хо ві чы 
Бе рась цей ска га па ве ту Па ле ска га ва я водз
т ва. Пась ля Дру гой сусь вет най вай ны пля
на ва ла ся па дзя ліць вё ску па між Поль ш чай 
і Са вец кім Са ю зам, але па пра шэнь нях 
жы ха роў поў нась цю за ста ла ся ў скла дзе 
Поль ш чы. З 1950 го ду па ча ла ся бу до ва 
цар к вы ў го нар На ра джэнь ня Ба га ро дзі цы 
(дзей ні чае з 1966 г.)...”. Цар коў ка аб ноў ле
на і выс ве ча на ў 2015 го дзе міт ра па лі там 
Са вам...

Ву лі ца Апа кі пер пен ды ку ляр ная да не
да лё кай дзяр жаў най гра ні цы. На пер шым 
ад гра ні цы па на двор ку са бар ні ска ве лі чы ні 
ялаў кі паг роз лі ва мне рвец ца на плот. Вы
хо дзіць гас па ды ня, су ці шае са ба ку. Пы таю 
пра су сед ні бу ды нак, у якім за раз вя ско вая 
свят лі ца, а ра ней бы ла шко ла, у якой звыш 
шас ці дзе ся ці га доў та му на ву ча ла мая ся
стра. Жан чы на, ад нак, не ту тэй шая, прый
ш ла яна сю ды за муж з не над та ад лег лай 
Баб роў кі, якая так са ма пры мы кае ўпры тык 
да дзяр жаў най мя жы. Усё ж та кі ін фар муе 
мя не, што ў аб ноў ле ным свят ліч ным бу дын
ку быў ка лісь жы лы дом, улас нік яко га пас
ля вай ны пе ра е хаў у Са вец кі Са юз. За раз 
у Апа цы пра жы вае шас нац цаць душ.

Ка ля са ра ка га доў та му Апа ку на ве даў 
Мі ко ла Гай дук; пі саў ён та ды: „Ту ды аду
сюль да лё ка: ад кан ца вой аста ноў кі ПКСу 
ў вёс цы Па ліч на — 6 км, ад чы гу нач най 
стан цыі Даб ры во да так са ма ма ла што 

менш. Але за губ ле ная ся род пе ра ле скаў 
і па гор каў, на са мым скраю Поль ш чы 
— па за гу мен нях пра ля гае дзяр жаў ная 
гра ні ца! — ся ло Апа ка Вя лі кая з яго 37 
гас па дар ка мі і звыш сот няй жы ха роў не 
ста іць у ба ку ад тых пе раў т ва рэн няў, якія 
пе ра жы вае ўся на ша кра і на”.

І да лей: „Ка лі б заг лы біц ца ў даў насць 
ту тэй шай зям лі, дык па го рак на ле вым 
бе ра зе рэч кі Сі пур кі, на якім ра скі ну ла ся 
ся ло, на пэў на пац вер дзіў бы, што лю дзі 
на ся ля юць яго не менш ты ся ча год дзя. 
Ву чо ныямо ваз наў цы зна хо дзяць у сло ве 
апа ка эле мент ап/оп, што ў ін да еў ра пей
скіх мо вах ка лісь ці меў зна чэн не ва да, 
ра ка. Гэ та му до каз сло ва апэ, якое ў мо ве 
ко ліш ніх пру саў і так са ма ў су час най лі тоў
скай упэ абаз на ча юць ра ку, а ў лі тоў скіх 
га вор ках опэ — зна чыць гной ная ба ляч ка, 
ра на. Усё гэ та як раз і вя жац ца з ба ло ці
стай у ра ней шыя ча сы Сі пур кай і дву ма яе 
бе зы мен ны мі пры то ка мі”.

Ві кі пе дыя: „Сі пур ка — ра ка ў Ка мя нец кім 
ра ё не Бе рась цей скай воб лась ці, част ко ва 
ў Поль ш чы. У ба сэй не За ход ня га Бу гу. Па
чы на ец ца на тэ ры то рыі Поль ш чы, за 5 км 
на за хад ад яе мя жы зь Бе ла русь сю. Ця чэ 
па паў ноч най част цы Пры бу жан скай раў ні
ны. Вусь це за 200 м на поў дзень ад вё скі 
Стаў по ві скі. У вусь ці зьлі ва ец ца з ра кой 
Па ліч най і ра зам ут ва ра юць ра ку Бе лую. 

Даў жы ня 18 км. Рэ чыш ча ў ся рэд нім і ніж
нім ця чэнь ні, на пра ця гу 12 км (ад са жал кі 
ка ля ад най мен най вё скі Сі пур кі да вусь ця) 
ка на лі за ва нае”. Ад куль наз ва Сі пур ка? Маг
чы ма, што яе рас лін насць ра зам з ру хам ва
дзіч кі і ве цяр коў ут ва ра ла дры мот нае сі пен
не... Яш чэ трэ ба кры ху па пра віць Гай ду ка: 
Апа каВя лі кая на пра вым бе ра зе Сі пур кі.

Мі ко ла Гай дук ка ля са ра ка га доў та му: 
„У па мя ці апа каў скіх ста ра жы лаў за ха ва лі
ся звест кі пра тое, што тут зна хо дзіў ся пан
скі двор, а са ма Апа ка бы ла пан ш чын най 
вё скай. І, ма быць, спа кон ве ку ас но вай 
жыц ця лю дзей бы ло тут зе мял роб ства. 
Яш чэ і сён ня ту тэй шыя ся ля не прыт рым
лі ва юц ца ста год дзя мі склаў ша га ся тра ды
цый на га ка лен да ра сель ска гас па дар чых 
ра бот. Жы та, на пры клад, вы хо дзяць се яць 

на два дні пе рад сэ мэн но (г.зн. Сы мо на 
— 14 ве рас ня) і се юць яш чэ не каль кі дзён 
пас ля гэ тай да ты. Пры гэ тым ста ра юц ца 
не се яць у дзень сэ мэн но го, бо жы то бу дэ 
пу стое. Ра ней з вы ха дам сей бі та ў по ле 
быў звя за ны ка ла рыт ны аб рад: пер шую 
ка роб ку зер ня свян ці лі свян цо най ва дой, 
што тры ма лі ў ха це яш чэ з ва дох рыш ча. 
Як за се я лі пер шую ры эз ку (па ле так), на яе 
скраю са дзі лі квет ку (жмень ку ка ла скоў, 
што за хоў ва лі са жні ва) і з са ло мы кла лі 
крыж. За жы на лі жы та заў сё ды ў аў то рак. 
Да жы на ю чы жы та, рых та ва лі пэ рэ пэ лі цю 
— жме ню няз жа та га жы та звяз ва лі ка ля 
ка ла скоў, ка ла скі зрэз ва лі сяр пом, зям лю 
па ло лі з пу ста зел ля і тра вы, пэ рэ пэ лі цю 
аб к лад ва лі ка мен нем, у яе ся рэ дзі ну кла лі 
ка меньпліт няк, а на яго ка ва ла чак хле ба, 
які зваў ся за я чым. Са зжа тых ка ла скоў 
рых та ва лі квет ку. Пры гэ тым сы ны або жан
цы аб лі ва лі гас па да ра ва дой, каб збож жа 
на дру гі год бы ло яд ро нэ, аб вяз ва лі яго пя
рэ вяс лам, спя ва лі да жы нач ныя пес ні, а гас
па дар зап ра шаў жан цоў на гас ці ну”.

Ін фар ма цый ны стэнд на або чы не вё скі: 
„Od kil ku set lat miej s co wość ta, jak wie le in-
nych w re gio nie, ma cha rak ter gra nicz ny. Obec-
nie le ży bez poś rer d nio przy pa sie gra nicz nym, 
któ ry chro ni zie mię ni czy ją, fak tycz nie roz g ra-
ni cza ją cą dwa pań stwa”. Што гэ тая фра за 
аба зна чае — без вод ки не раз бе рёшь. 
І да лей: „W cza sach I Rze czy pos po li tej (od 
1569 r.) przez te re ny, któ re obec nie le żą w gmi-
nie Cze rem cha, prze bie ga ła gra ni ca po mię dzy 
wo je wódz t wa mi brze skim i pod la skim. By ła 
ona jed no cześ nie gra ni cą po li tycz ną po mię dzy 
Ko ro ną i Wiel kim Księ stwem Li tew skim. Po III 
roz bio rze ta sa ma li nia roz dzie li ła Pru sy i Ros ję. 
W 1807 r., po włą cze niu no wych ziem do im pe-
rium car skie go roz g ra ni czy ła ona dwie jed nos-
t ki ad mi nis t ra cyj ne: no wo pow s ta ły ob wód bia-
łos toc ki i gu ber nię gro dzień ską. Po włą cze niu 
ob wo du do gu ber ni (1842 r.) gra ni ca znik nę ła 
na 77 lat. (...) Po 1945 r. alian ci nie przy wią zy wa-
li wiel kiej wa gi do te go, gdzie kon k ret nie zos ta-
nie wy ty czo na gra ni ca mię dzy Pol ską a ZSRR. 
War to przy wo łać dwie opo wieś ci do ty czą ce 
us ta la nia jej prze bie gu. Pier w sza mó wi o tym, 
że ów czes ny pre mier Ed ward Osób ka-Mo raw-
ski miał oso biś cie wy ne goc jo wać u Sta li na aby 
1/3 ob sza ru Pusz czy Bia ło wie skiej zna laz ła się 
po pol skiej stro nie. Wed ług dru giej — miesz kań-
cy Opa ki Du żej mie li wy ku pić wieś od przy na leż-
noś ci do ZSRR za becz kę mio du”.

Ма быць менш мё ду бы ло ў жы ха роў Ма
лой Апа кі, якая апы ну ла ся ў ме жах СССР. 
Фраг мен ты з Ві кі пе дыі: „Ма лая Апа ка — вё
ска ў Ка мя нец кім ра ё не Бе рась цей скай 
воб лась ці, ува хо дзіць у Вяр хо віц кі сель са
вет. Месь ціц ца за 33 км на паў ноч ны за хад 
ад Ка мян цу, за 58 км на поў нач ад Бе рась
ця, за 15 км на поў нач ад чы гу нач най стан

цыі Вы со каЛі тоўск (лі нія 
Бе рась це — Бе ла сток). За 
500 м на паў ноч ны за хад ад 
вё скі пра хо дзіць дзяр жаў
ная мя жа Бе ла ру сі з Поль ш
чай. Ся рэ дзі на XIX ст.: вё скі 
Вя лі кая і Ма лая Апа ка ў Бе
рась цей скім па ве це Га ра
дзен скай гу бэр ні Ра сей скай 
ім пэ рыі. 1845 год: па вод ле 
ін вэн та ра вё ска Вя лі кая 
Апа ка, 4 два ры, 33 жы ха ры, 
у скла дзе фаль вар ка Апа ка 
ма ён т ку Ка пы лы, ула дань не 
аб шар ні цы Ка ра лі ны Пус
лоў скай. 1897 год: па вод ле 
пе ра пі су ў Вяр хо віц кай во
лась ці, у вёс цы Вя лі кая Апа
ка (Мар ты ню кі) — 8 два роў, 
67 жы ха роў, у вёс цы Ма лая 

Апа ка — 25 два роў, 168 жы ха роў, дзей ні
ча лі кузь ня, хле ба за пас ная кра ма, у ад най
мен ным ма ён т ку (улас насьць сель ска га 
та ва ры ства) — 17 два роў, 116 жы ха роў. 
1923 год: у вёс цы Вя лі кая Апа ка 18 два роў, 
93 жы ха ры, у вёс цы Ма лая Апа ка 10 два
роў, 53 жы ха ры. 1940 год: вё скі Вя лі кая 
Апа ка (на той час 275 жы ха роў) і Ма лая 
Апа ка (177 жы ха роў) у Буш міц кім сель са ве
це Кляш чэ леў ска га ра ё ну Бе рась цей скай 
воб лась ці. 1970 год: 38 жы ха роў, у кал га се 
імя Дзяр жын ска га. 1999 год — 4 жы ха ры. 
2005 год — 3 гас па дар кі, 3 жы ха ры. 2010 
год — 1 жы хар”. Во сем га доў та му ў Ма лой 
Апа цы жыў адзін ча ла век. І на ша Вя лі кая 
Апа ка зда ец ца быць са праў ды вя лі кай...

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

Пра гул ка па мя жы

 Цар коў ка на мо гіл ках ка ля Вя лі кай Апа кі
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Ка лісь ці на шы прод кі бу да ва лі вы ключ на 
з дрэ ва. Ця пер мы вы ка ры стоў ва ем з боль
ша га зу сім ін шыя бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, 
але ўзо ры як ста ра даў ня га, так і ад нос на су
час на га драў ля на га дой лід ства за ха ва лі ся 
да гэ туль. Гэ тае ле та ўжо ад зна чы ла ся тым, 
што трое эн ту зі я стаў па спра ба ва лі саб раць 
як ма га больш узо раў бе ла ру скай драў ля
най ар хі тэк ту ры і раз мяс ціць іх на ад ным 
сай це. Мес ціц ца ён у ін тэр нэ це па ад ра се 
https://dre wa.by. „Сайт ство ра ны пры суп
ра цоў ні цтве з Вет каў скім му зе ем ста ра аб
рад ні цтва і бе ла ру скіх тра ды цый імя Ф. Р. 
Шкля ра ва vet ka.mu se um.by

Ка лі вы з’яў ля е це ся аў та рам ці ўла даль
ні кам раз меш ча ных фо таз дым каў, па ве
да мі це нам. Сяр гей Ля пін, аў тар, Аляк сей 
Ча ран ке віч, ды зай нер, Дзя ніс Дзя ні саў, 
рас п ра цоў ш чык”, — та кі да во лі сціс лы рас
по вед змеш ча ны на ста рон цы сай та „Пра 
пра ект”.

Бу до ва сай та да во лі ары гі наль ная. Так, 
неш мат лі кія вый с ці на руб ры кі мес цяц ца 
з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня. Па ся рэ дзі
не раз меш ча на кар та з ужо паз на ча ны мі бу
дын ка мі, якія бы лі за да ку мен та ва ны эн ту зі я
ста мі. З пра ва га бо ку здым кі бу дын ка і яго 
апі сан не.

Згод на кар це, прак тыч на ўсе чыр во
ныя кроп кі, тобок ар хі тэк тур ныя ці ка вост
кі, зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
але ёсць ад на, што паза яе ме жа мі. Гэ та 
пра ва слаў ная цар к ва Ар хан ге ла Мі ха і ла 
ў вёс цы Трас цян ка Гай наў ска га па ве та. 
Храм, як паз на ча на на сай це, па бу да ва
ны ў сты лі тра ды цый на га ба ро ка ў 1867 
го дзе. „Пер шыя згад кі пра мяс цо вую цар
к ву да ту юц ца 1676 г., сён няш няя цар к ва 
бы ла па бу да ва ная а. Ры го рам Сас ноў скім 
у 1867 г. Пры гэ тым свя та ры ў Трас цян цы 
бы ла зас на ва ная пер шая шко ла. З 1893 
го да ва ўро чыш чы Ста вок пад Трас цян
каю дзей ні ча ла на стаў ніц кая се мі на рыя”, 
— га во рыц ца ў тэк с це да не каль кіх фо

таз дым каў цар к вы, які быў узя ты аў та ра мі 
сай та з Ві кі пе дыі.

Па вод ле Сяр гея Ля пі на, за ду ма ства рыць 
па доб ны сайт уз нік ла з еў ра пей ска га прык
ла ду, дзе на ват про стыя драў ля ныя да мы 
за хоў ва юц ца і рэ стаў ру юц ца, ста но вяц ца 
част кай му зе яў пад ад кры тым не бам. „Уз нік
ла ідэя ства рыць ін ст ру мент, з да па мо гай 
яко га бы ло б вель мі зруч на за хоў ваць фо
таз дым кі драў ля ных да моў. Гэ ты ма тэ ры ял 
спат рэ біц ца для дас лед чы каў драў ля най ар
хі тэк ту ры, а так са ма мо жа быць ка рыс ным 
для ад наў лен ня най больш ці ка вых бу дын
каў”, — рас па вёў ён бе ла ру ска му ін фар ма
цый на му пар та лу Tut.by.

Ад туль мож на да ве дац ца, што пра ца над 
сай там вя ла ся ка ля го да, і яго ства раль ні кі 
на ват на вед ва лі за меж ныя ар хі вы, каб ат ры
маць пат рэб ную ім ін фар ма цыю пра бе ла ру
скую драў ля ную ар хі тэк ту ру. Пры гэ тым эн
ту зі я сты прыз на юць, што ўлас ных сіл ім не 
хо піць, каб аха піць усю бе ла ру скую драў ля
ную спад чы ну, і та му зак лі ка юць на да па мо
гу тых, ка му за ле жыць на за ха ван ні ін фар
ма цыі аб драў ля ных аб’ ек тах. Да па маг чы 
ства раль ні кам сай та не цяж ка. Да стат ко ва 
зай с ці ў руб ры ку „Да даць аб’ ект” і за пам
па ваць фо та бу дын ка, а так са ма апі саць 
згод на пра па на ва ных пун к таў. „Заг ру жа ны 
файл праг ля да ец ца ма дэ ра та рам, пра вя ра
ец ца ка рэк т насць за паў нен ня аб’ ек та, ка лі 
трэ ба, ма дэ ра тар штось ці вып раў ляе. Звы
чай на гэ та ад бы ва ец ца на пра ця гу дня. Але 
тут ёсць праб ле ма, бо на сай це не так шмат 
ма дэ ра та раў (ёсць з Грод на, Го ме ля, Мін
ска). Ка лі вы праў ляць аб’ ек ты з Брэст чы ны 
ці Ві цеб ш чы ны, мо гуць уз нік нуць скла да нас
ці. Та му мы шу ка ем ма дэ ра та раў з ін шых рэ
гі ё наў”, — ка жа Сяр гей.

Да рэ чы, сайт раз лі ча ны на тры моў ныя 
вер сіі — бе ла ру скую, ан г лій скую і ру скую. 
Па куль па зна ёміц ца з яго зме стам маг чы ма 
толь кі пабе ла ру ску.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

ле кардан тыст. На быў ён столь кі гі ста
рычнх ве даў, што хі ба ад ны ака дэ мі кі 
ў змо зе вес ці з ім гі ста рыч ныя спрэч кі. 
І вель мі лю біць ка ра ле ву Бо ну і за сваю 
да яе лю боў у ад каз ат ры маў апо вед 
Ган ны пра кас цёл у Ба ры, дзе яна за раз 
пе ра па ха ва ная, пра што мо жа це пра чы
таць у апош ніх ну ма рах «Ні вы». І не ча ка
на звыш тры га дзі ны су стрэ чы прай ш лі 
во кам г нен на і не за быў на. На дру гі дзень 
нас ча каў Но бель.

Ат ры маць лі та ра тур ны Но бель — ма ра 
кож на га пісь мен ні ка. Да е хаць у па

ле скі Но бель, не раз біў шы і стра ціў шы 
ма шы ну, ма ра кож на га ша фё ра, яко га 
лёс за кі не ў гэ ты бок. На жаль, за раз не 
дап лы веш у Но бель. За ста ец ца ехаць 
па да ро зе з ба заль та вых ка мя нёў і па 
дам бе, якія ама та раў эк ст ры му спа чат ку 
пры во дзяць у доб ры гу мар, але по тым 
у ад чай ную рос пач. Ба заль та вых вост
рых ка мя нёў не выт ры мае ні вод нае ко ла 
і ін шыя ма шын ныя част кі. За ста юц ца 
да ро гі ў аб’ езд, пра якія пі ша аў тар ка, да
паў за ю чы і вы яз джа ю чы з Но бе ля.

Ад нак наз ва мяс цо вас ці ма гіч на ўзна
га родж вае ўсе пе раш ко ды. Тое, што 

пе ра жы лі мы ў Но бе лі, бы ло вар тае ўся го 
па да рож жа з яго ўсі мі няз руч нас ця мі. 
На ват з тым доў га ча со вым пе ра ся кан
нем мя жы. Ган ну тут ві та лі і ца ла ва лі ўсе. 
Зна чыць, у час сва ёй ван д роў кі доб ра 
яна пры жы ла ся з мяс цо вы мі людзь мі. Але 
за раз як аў тар ку кні гі так са ма па ві та лі 

пі ра гом, сол лю і квет ка мі. Прый шлі ўсе 
яе ге роі, свет лыя і ў свя точ най воп рат цы, 
так як у нас збі ра лі ся на ся мей ных гас ці
нах. А мы част ку кні жак па кі ну лі ў дру гой 
ма шы не. На шчас це за га дзя бы лі дас ла
ны эк зэм п ля ры і яны ўжо так са ма бы лі 
раз г ле джа ны ту тэй шы мі людзь мі. У вя ско
вым клу бе як за ма гіч ным до ты кам апы
ну лі ся мы ў кра і не бяз меж най па ле скай 
гас цін нас ці, га вар лі вас ці і спе ваў. Зак ру
жы ла ся ў тан цы сон ца, хма ры, дож джык 

ве цер. Пах кве так, пя ску, со сен, ка роў 
і ко ней. І па сы па лі ся анек до ты, ус па мі ны 
і па лі лі ся пес ні. Ад к ры лі ся ду шы і ча ла
ве чыя стру ны. Спя ва лі ўсе, у тым лі ку і ні
жэй пад пі са ны. Ад к ры та і ча роў на зві не лі 
су куп ныя га ла сы но бель скіх жан чын. Ой, 
уме юць ска заць. Але Ган на Кан д ра цюк 
да ка за ла ўсім яш чэ ад ну сваю нез вы чай
ную ўме ласць. Як за спя ва ла пакут лоў
ску, то сце ны клу ба аж за дры жа лі. Гэ та 
бы ла сап раў д ная моц ад к ры тас ці ей на га 

го ла су. Ду маю, што Сяр гей Гра хоў скі, наг
ля да ю чы за ўсім зга ры мог ска заць, што 
мы, бе ла ру сы, не пад вя лі яго ў род най 
мяс цо вас ці. Не пад гаў ня лі. Але кож най 
гас ці не ёсць свой ка нец. На дру гі дзень 
ча ка ла нас доў гае па да рож жа. З ра ні цы, 
за акном гас ці ні цы раз бу дзі ла мя не пад
вой нае ір жан не ка ня. Я не ве рыў улас
ным ву шам ад шчас ця. На да ро гу і жыц цё 
ат ры маў но бе леў скую прэ мію ма ла дос ці.

vЯў ген ВА ПА

 Аўтарка ў размове з гераінямі сваёй кніжкі ў Нобелі  На святочным абедзе ў бацюшкі Паўла Дубінца перад Марочанскай царквой

3 Fпрацяг

Бе ла ру скі па эт Юр ка Ля вон ны (сап
раў д нае проз віш ча Ле а нід Юр ке віч) 
на ра дзіў ся ў 1908 г. у го ра дзе Ча ву сы 
на Ма гі лёў ш чы не. Па хо дзіў з сям’і дроб
на га служ боў ца. Па чат ко вую аду ка цыю 
ат ры маў у Ча ву скай ся мі год цы. Паз ней 
ву чыў ся ў Ма гі лёў скім пе да га гіч ным 
тэх ні ку ме. Да лей па сту піў у Мін скі пе да
га гіч ны ін сты тут. Ад туль вык лю ча ны за 
рас паў сюдж ван не „кон т р рэ ва лю цый
ных вер шаў”. Ад нак Ле а ні ду Юр ке ві чу 
ўда ло ся ад на віц ца на на ву чан не ў гэ тай 
уста но ве і ў 1934 го дзе скон чыць кры ты
катвор чае ад дзя лен не лі та ра тур на га 
фа куль тэ та.

Дру ка вац ца Ле а нід Юр ке віч па чаў 
у 1924 г. Пі саў пад роз ны мі крып та ні ма
мі, пад псеў да ні мам Ле а ні даў. Але най
больш ка ры стаў ся псеў да ні мам Юр ка 
Ля вон ны, пад якім і ўвай шоў у гі сто рыю 
бе ла ру скай лі та ра ту ры.

Пер шыя збор ні кі па э зіі Ля вон на га 
„Кам са моль скія вер шы” і „Штурм” вый
ш лі ў 1930 го дзе, на ступ ныя — „Жа лез
ныя ві ху ры” і „Раз бег” (1931), „Ста ла 
і муж на” (1932).

Ля вон ны — сяб ра Са ю за пісь мен ні
каў БССР з 1934 го да. Пра ца ваў у рэ
дак цы ях га зет „Ма гі лёў скі се ля нін”, 
„Звяз да”, ча со пі са „Ра бот ні ца і кал гас
ні ца Бе ла ру сі”. Вы даў збор нік на ры саў 
„Крок пя ці год кі” (1931). Ра зам з Сяр ге ем 
Гра хоў скім пе ра клаў на бе ла ру скую мо
ву ра ман фран цуз ска га пісь мен ні ка Жу
ля Вер на „20 000 лье пад ва дой” (1937). 
Не ка то рыя вер шы Юр кі Ля вон на га пак
ла дзе ны на му зы ку кам па зі та ра мі Мі ка
ла ем Чур кі ным, Нес це рам Са ка лоў скім, 
Іса кам Лю ба нам. Пас мя рот на вый шаў 
збор нік вер шаў „Выб ра нае” (1960).

Ва ўспа мі нах Сяр гея Гра хоў ска га 
пра Ля вон на га мож на да ве дац ца на

ступ нае: „Ён га дзі на мі чы таў па па мя ці 
Ма я коў ска га і Кір са на ва, Ці ха на ва і Лу
гаў ско га. У яго быў тон кі густ да сло ва, 
да фор мы, а пра ся бе ён ча ста га ва рыў: 
„Сап раў д нае я яш чэ на пі шу, знач нае на
пе ра дзе...”. Але жор ст кі лёс і аку па цыя 
Бе ла ру сі са ве та мі не да зво лі лі споў ніц
ца гэ тым твор чым пла нам.

Юр ку Ля вон на га арыш та ва лі 30 каст
рыч ні ка 1936 г. у Мін ску па ад ра се: ву лі
ца Фур ман ская, дом 9. З пад с лед ных, 
якія пра хо дзі лі з ім ра зам на чар го вым па
лі тыч ным пра цэ се, толь кі Юр ка Ля вон ны 
не пац вер дзіў, што Ціш ка Гар т ны „кон т
р рэ ва лю цы я нер”, „нац дэм” і та му па доб
нае. Пісь мен ні ка за су дзі лі па за су до вым 
ор га нам НКВД 28 каст рыч ні ка 1937 г. як 
„чле на шпі ён скады вер сій най ар га ні за
цыі” да вы шэй шай ме ры па ка ран ня (рас
ст рэ лу) з кан фі ска цы яй ма ё мас ці. На 
на ступ ны дзень Юр ку Ля вон на га ўна чы 
рас ст ра ля лі ў лі ку ін шых 22 бе ла ру скіх 
гра мад скіх дзе я чаў і лі та ра та раў.

5 лі ста па да 1938 г. у Мен ску па тым 
жа ад ра се бы ла арыш та ва на бух гал тар
ка „Бел со льэ нер га” Яў ге нія Голь д берг, 
жон ка Юр кі Ля вон на га. 28 лі ста па да 
1938 г. асо бай на ра дай НКВД за су джа
на як „член сям’і во ра га на ро да” да 8 
га доў пра цоў напап раў чых ла ге раў. 
Эта па ва на праз Ор шу ў АЛ ЖИР (Ак мо
лин ский ла герь жён из мен ни ков Ро ди
ны) НКВД Ка зах скай ССР. Выз ва ле на 
5 лі ста па да 1945 г. Да лей шы лёс не вя
до мы. Рэ а бі лі та ва на за воч на 2 чэр ве ня 
1956 г. тры бу на лам Бе ла ру скай вай ско
вай ак ру гі. Сам Юр ка Ля вон ны рэ а бі лі та
ва ны ва ен най ка ле гі яй Вяр хоў на га Су да 
СССР паз ней — 25 кра са ві ка 1957 г. 
Аса бі стая спра ва пісь мен ні ка за хоў ва ец
ца ў ар хі ве КДБ Бе ла ру сі.

vУла дзі мір ХіЛЬ МА НО ВІЧ

110 га доў з дня на ра джэн ня 

Юр кі Ля вон на га
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29.07 — 04.08

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Не ка то рыя сяб ры рас ча ру-
юць ця бе так, што не схо чаш іх на ват ве даць! 
Ад чу еш го рыч здра ды! За тое мо гуць тра піц ца 
неп ра цяг лыя ра ма ны. 29-30.07. мо жаш су-
стрэць ка гось ці, за ка го трэ ба бу дзе па ва я ваць.
У фі нан сах раз ліч вай на ся бе. Да 5.08. прад вес-
це нес па кою і вя лі кіх змен, ста рай ся быць гнут-
кім, не пры вяз вай ся да сва іх пла наў. На ла дзіш 
кан так ты, якія па шы раць твае га ры зон ты.
(21.04. — 21.05.) Не кан цэн т руй ся ад но на па-
вя ліч ван ні ма ё мас ці. Тры май нер вы на па вад ку. 
30 лі пе ня вель мі нес па кой ная сі ту а цыя ў фір-
ме, мо жаш стра ціць шмат зда роўя. Важ ныя 
раз мо вы з бліз кі мі і ўплы во вы мі людзь мі. Вар та 
па быць над ва дой. Шу кай но вую пра цу — да 
6.08. спры я юць та бе зор кі. Бу дзеш больш са-
маў пэў не ны.
(22.05. — 22.06.) Мо жаш спа дзя вац ца па вы-
шэн ня; кі раў ні цтва вель мі доб ра ацэ ніць твае 
пе ра ва гі. Ды вель мі піль нуй ся рас пуш ч ван ня 
гро шай, не зай май ся гуль ня мі ды іг ра мі, бо 
мо жаш усё стра ціць! Пар т нёр мо жа па ка-
заць ін шы твар. Ад к ры еш у са бе та лент да 
кі ра ван ня ін шы мі
(22.06. — 23.07.) Мо жаш раз ліч ваць на сяб-
роў і іх пад трым ку. 30.07. не вы ра шай ні я кіх 
фі нан са вых спраў. Вель мі цяж ка та бе ра цы я-
наль на ду маць, мо жаш на ра біць шмат па мы-
лак — кі ру юць та бою эмо цыі. Едзь у мес ца, 
дзе ні ко лі не быў. Не бой ся з’ез дзіць за мя жу! 
Роск віт у па чуц цях і ўда чы ў ка хан ні.
(24.07. — 23.08.) Уда чы на пра цы і ў лю бо-
ві. За ся родзь ся на ка ха най асо бе (зноў зак-
ру неш ёй у га ла ве!). Бо не па ра зу мен ні і ся-
мей ныя ін т ры гі мо гуць да вес ці да сур’ ёз на га 
кан ф лік ту. Мо жаш ад чуць ся бе як у ту пі ку. 
Хтось ці мо жа на ват кі нуць ха ту (алі ву ў агонь 
пад ліе ка бе та Скар пі ён або Стра лец). 29-
30.07. твая цяр п лі васць бу дзе пад да дзе на 
вып ра ба ван ню. З’ез дзі за мя жу!
(24.08. — 23.09.) Мо жаш пла на ваць най ця-
жэй шыя за да чы, які пат ра бу юць за ся ро джа-
нас ці, цяр п лі вас ці да дро бя зей. Твае ге ні яль-
ныя ідэі вык лі чуць за хап лен не, асаб лі ва ў ха-
це (усе фі нан са выя спра вы кан суль туй з род-
ны мі). Спрэч кі з ка ле га мі на пра цы, асаб лі ва 
з Іль ва мі. Бу дзеш моц на гэ тым раз д раж не ны, 
ды ўсё кон чыц ца доб ра. Твая кра са заў ва-
жыц ца ін шым по лам.
(24.09. — 23.10.) Са турн схі ліць ця бе да сур’-
ёз ных змен у жыц ці, а на ват но ва га па чат ку. 
Да 6.08. мо жаш зап ла на ваць най ця жэй шыя 
за дан ні, з усім спра віш ся пры пя ва ю чы. Гэ тыя 
дні прыс вя ці са бе. Ад па чы вай, цеш ся. Адар-
ві ся ад што дзён ш чы ны. Мо жаш рас ча ра вац-
ца ў па чуц цях (скі неш ру жо выя аку ля ры).
(24.10. — 22.11.) Ап ты мізм і па зі тыў нае мыш-
лен не, з гэ тым удас ца пе ра маг чы пе раш ко ды. 
Але будзь вель мі ас ця рож ны. Мо жаш стаць 
ах вя рай улас най аг рэ сіі і не цяр п лі вас ці! Мо-
жаш су стрэц ца са шмат лі кі мі неп ры ем ны мі сі-
ту а цы я мі, усту пай, ка лі ты няў пэў не ны ў са бе. 
Кан т ра люй сваю злосць і па нуй над хці вас цю. 
Пас ля бур лі вай ат мас фе ры ў ха це не ба пра яс-
ніц ца. Па го дзіш ся з ка ле гам, з якім даў но бы лі 
не па ра зу мен ні. Ка лі пра цу еш на сва ім, мо жаш 
спа дзя вац ца ба га та га пры быт ку.
(23.11. — 22.12.) Раз гар кам па ней ска га жыц-
ця. Но выя лю дзі, а ста рыя па ка жуць свой фай-
ны бок. Вы раз ны пры ліў сі лы. Мо жаш брац ца 
за рэ а лі за цыю ша лё ных пла наў. Страль цам 
з па чат ку снеж ня тра пяц ца рэд кія шан цы. 
Вар та выб рац ца за мя жу. Ка му ні ка бель насць 
і лёг касць вы ра шэн ня роз ных спраў.
(23.12. — 20.01.) Бу дзеш ззяць зда роў ем і ка-
ры стац ца па пу ляр нас цю. Спат рэ біц ца змя ніць 
так ты ку дзе ян ня. Са маў пэў не насць. Мо жаш 
наб раць ад ва гі для рэ а лі за цыі на ват ры зы коў-
ных ме ра пры ем стваў. Доб рыя па ра ды зыч лі-
вых лю дзей. Пап ра ва ў фі нан сах, рап тоў ная! 
Ап ты мізм ад к рые та бе дзве ры да пос пе ху! 
Мо жаш спа дзя вац ца доб рых на год у ра бо це.
(21.01. — 19.02.) Па зі тыў ныя зме ны на пра-
фе сій ным по лі. Ад важ ся зра біць тое, аб чым 
здаў на ма рыў. Фан та стыч ны на строй. Хут кі 
тэмп спраў, без пе раш код. Ад дзя лі спра вы 
пра фе сій ныя ад аса бі стых. Кан ст рук тыў ныя 
ды я ло гі. Рас сак рэ ціш сва іх пра ціў ні каў. Мо-
жаш стаць во ка ў во ка з праб ле ма мі, якія 
ста раў ся мі наць (вы со кая ца на, ды вы ні кі па зі-
тыў ныя). Ас це ра гай ся кан ф лік таў на пра цы.
(20.02. — 21.03.) Пя рой меш іні цы я ты ву і лёг-
ка спра віш ся са змен лі вас ця мі лё су. Не ідзі 
на кам п ра мі сы. Паз бя гай важ ных раз моў. Не 
нер вуй ся з-за абы-ча го і не мар нуй энер гіі 
на пу стыя спра вы. Не вя жы ся, ка лі сэр ца не 
ўпэў не на. Мо жаш да ве рыць асо бе ня вар тай 
гэ та га. Не на ра кай. Ка лі не мо жаш іс ці ў вод-
пуск, хоць вы сы пай ся. Пра ца не за яц, не ўця-
чэ. Най лепш ад чу еш ся бе ў га ра дах на ва дзе 
(Ам стэр дам, Санкт-Пе цяр бург).

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. сім вал Бе ла веж скай пуш
чы, 2. сім вал ніш чэн ня елач на га 
дрэ ва стою Бе ла веж скай пуш чы, 
3. ка ва лак тка ні ны, на пры клад 
для мыц ця пад ло гі, 4. зак ры тае 
па мяш кан не для за хоў ван ня пра
дук таў, 5. мі фа ла гіч ная ба гі ня на
вук і ма ста цтваў, 6. клак ва лак на 
на прас ні цы, 7. Ла зар, юве лір, які 
ства рыў крыж Еф ра сін ні По лац
кай, 8. дзяр жаў ная мо ва Із ра і ля, 
9. кіс ла ва ты на пі так пры га та ва ны 
на ва дзе з хле ба, 10. даў няя ад мі ніст ра цый
ная адзін ка ў скла дзе гу бер ні, 11. кар тоф лі, 
12. мядз ве жая „ру ка”, 13. склад нік па вет ра 
не аб ход ны для ды хан ня, 14. плод ка пу сты, 
15. рас лі на ся мей ства пер ца вых, якой струк 
вы ка ры стоў ва ец ца як прып ра ва, 16. рас лі
на з мя сі стым гор кім ко ра нем, які вы ка ры
стоў ва ец ца як вост рая прып ра ва, 17. жон ка 

па на, 18. сын па на, 19. ся лян ская бу ды ні на 
для за хоў ван ня зба жы ны, сві ран.

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 27 ну ма ра
Бю ро, гід, ду рань, пень, рэйд, тур, ца ца, 

Шы раз, эму, юда.

Ра шэн не: Ад гро шай дур ні ду рэ юць, ад 
пат рэ бы ра зум не юць.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Міхалу 
Бай ко з Беластока.

25 lipca 2018 r. (środa)
Białystok
godz. 18:00, plac przy Ratuszu
KURPIE ZIELONE (Polska), ŻEMERWA (Polska), 
PRNJAVOR (Serbia), SUSANNA JARA (Polska), 
BUM BUM ORKESTAR (Polska), PROJEKT „DUCH 
GÓR”: TREBUNIE-TUTKI i URMULI (Polska-Gruzja)

26 lipca 2018 r. (czwartek)
Białystok
godz. 17:00, Katedra – Plac przy Ratuszu
PARADA ZESPOŁÓW

Białystok
godz. 18:00, plac przy Ratuszu
MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR (Ukraina), 
OLZA (Czechy), SILSKA MUZYKA (Ukraina), KALTER-
SIA (Albania), CZEREMSZYNA (Polska), ETHNO XL 
(Ukraina), WoWaKin TRIO (Polska)

Knyszyn/Kalinówka Kościelna
godz. 14:00, plac przy kościele św. Anny w Kalin-
ówce Kościelnej
KAPELA BRODÓW (Polska)

27 lipca 2018 r. (piątek)
Białystok
godz. 18:00, plac przy Ratuszu
ŽIVINICE (Bośnia i Hercegowina), ACTAVIS 
(Bułgaria), WARSZAWIANKA (Polska), ODPOCZNO 
(Polska), ETHNO-TRIO TROITSA (Białoruś)

godz. 21:00, Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6
Potańcówka z zespołami WoWaKin TRIO (Polska), 
KAPELA BRODÓW (Polska) i ODPOCZNO (Polska)

Bielsk Podlaski
godz. 18:00, Bielski Dom Kultury
DETVA (Słowacja), RISTO DONEV (Macedonia)

Dobrzyniewo Duże/Pogorzałki
godz. 18:00, świetlica w Pogorzałkach
OSHAD (Adygeja)

Hajnówka
godz. 18:00, amfi teatr
KALTERSIA (Albania), MERRY CAROUSEL/
WESOŁA KARUZELA (Kałmucja)

Mońki
godz. 17:00, Moniecki Ośrodek Kultury
MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR 
(Ukraina)

Krypno Kolonia
godz. 19:30, Pacowa Chata
MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR 
(Ukraina)

Szczuczyn
godz. 18:00, kościół Najświętszej Maryi Panny
URMULI (Gruzja)

Tykocin
godz. 18:00, zamek w Tykocinie
PERŁA (Litwa)

Zabłudów
godz. 19:00, planty
LĪKSME (Łotwa), OLZA (Czechy)

Zambrów
godz. 18:00, Miejski Ośrodek Kultury
AKADEMICKI ZAKARPACKI PAŃSTWOWY CHÓR 
UKRAINY (Ukraina)

28 lipca 2018 r. (sobota)
Białystok
godz. 18:00, plac przy Ratuszu
MERRY CAROUSEL/WESOŁA KARUZELA 
(Kałmucja), LĪKSME (Łotwa), RISTO DONEV 
(Macedonia), URMULI (Gruzja), KAPELA BRODÓW 
(Polska), SHANNON (Polska)

Białowieża
godz. 21:00, amfi teatr OSHAD (Adygeja)

Czarna Białostocka
godz. 19:00, stadion miejski
ŽIVINICE (Bośnia i Hercegowina), AKADEMICKI 
ZAKARPACKI PAŃSTWOWY CHÓR UKRAINY 
(Ukraina)

Filipów
godz. 18:00, plac za Urzędem Gminy
SILSKA MUZYKA (Ukraina), ETHNO XL (Ukraina)

Grajewo
godz. 17:00, Grajewskie Centrum Kultury
WARSZAWIANKA (Polska), PRNJAVOR (Serbia)

Gródek
godz. 17:00, Uroczysko Gródek-Boryk
PERŁA (Litwa)

Narewka
godz. 18:00, amfi teatr w Narewce
ACTAVIS (Bułgaria), DETVA (Słowacja)

Suwałki
godz. 18:00, Muszla koncertowa w Parku Konsty-
tucji 3 Maja
CZEREMSZYNA (Polska)

Szczuczyn
godz. 18:00, kościół Najświętszej Maryi Panny
SUSANNA JARA (Polska)

Wasilków
godz. 19:00, kościół NMP Matki Miłosierdzia
MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR 
(Ukraina)

Wąsosz
godz. 18:30, hala gimnastyczna Szkoły Podsta-
wowej
OLZA (Czechy)

29 lipca 2018 r. (niedziela)
Białystok
godz. 17:00, plac przy Ratuszu
DETVA (Słowacja), PERŁA (Litwa), KURPIE 
ZIELONE (Polska), OSHAD (Adygeja), AKA-
DEMICKI ZAKARPACKI PAŃSTWOWY CHÓR 
UKRAINY (Ukraina)

Goniądz
godz. 17:00, Gminny Ośrodek Kultury
MERRY CAROUSEL/WESOŁA KARUZELA 
(Kałmucja), RISTO DONEV (Macedonia)

Nowe Piekuty/Hodyszewo
godz. 13:00, Sanktuarium Matki Bożej Pojednania 
w Hodyszewie
MUSIC SOUVENIR/MUZYCZNY SOUVENIR 
(Ukraina)

Rajgród
godz. 16:30, scena na Górze Zamkowej
SILSKA MUZYKA (Ukraina), ETHNO XL (Ukraina)

Siemiatycze
godz. 16:30, amfi teatr nad zalewem
KAPELA BRODÓW (Polska)

Suraż
godz. 18:00, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
SUSANNA JARA (Polska)

Suwałki
godz. 16:00, Muszla koncertowa w Parku Konsty-
tucji 3 Maja
LĪKSME (Łotwa)

Szepietowo
godz. 18:00, Gminny Ośrodek Kultury
OLZA (Czechy), KALTERSIA (Albania)

Wysokie Mazowieckie
Godz. 17:00, Miejski Ośrodek Kultury
ACTAVIS (Bułgaria), ŽIVINICE (Bośnia i Herce-
gowina)

Zambrów
godz. 18:00, Miejski Ośrodek Kultury
WARSZAWIANKA (Polska), PRNJAVOR (Serbia)

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru

Białystok i województwo podlaskie, 25-29 lipca 2018
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— Для мя не «Ба сы» гэ та па ча так, мэ та, 
мес ца, ад яко га што год па чы наю эк скур
сію па Еў ро пе, — ска заў Ула дзіс лаў. 
— Так са ма «Ба со віч ша» бы ло ін с пі ра цы яй 
для на пі сан ня ма ёй пер шай кні гі па да рож
жаў.

Яў ген Ця рэн цеў пры яз джае на «Ба со
віш ча» з мі ну ла га го да. Пры знаў ся, што 
цяж ка яму ад нес ці ся да пер шых і гэ тых 
мац ней шых, ка лі га ва рыць пра гу чан не, 
«Ба саў». Ад нак сам за ха піў ся фе сты ва
лем у гэ тым ва ры ян це, які пра па ну юць ця
пе раш нія ар га ні за та ры.

— Гэ та вель мі не звы чай на, сюр рэ а лізм 
ней кі, ней кая ўто пія. Бе ла ру сы, якія не мо
гуць зла дзіць та кі фе сты валь у ся бе на Ра
дзі ме, пра во дзяць яго ў Поль ш чы. І Поль ш
чы гэ та, ві да воч на, на ват больш пат рэб на, 
чым нам. Я пад «на мі» маю на ўва зе не му
зы каў і ту соў ку, а ўво гу ле бе ла ру саў. Тут 
з ад на го бо ку — рэ зер ва цыя, а з дру го га 
— пэў ная пад во е насць.

так як фе сты валь «Ба со віч ша» свят куе 
29год дзе свай го іс на ван ня.

— Я вель мі нер ва ваў ся пе рад вы сту пам, 
— пры знаў ся Аляк сандр Ку лін ко віч з гур
ту «Ne u ro Du bel». — Ка лі вы ка наў ца не 
нер ву ец ца, та ды яму трэ ба ўжо збі раць 
ка пы ты. Я ўжо за су ма ваў па «Ба со віш чы». 
Мы даў но тут не гра лі. Мне доб ра. «Ба со
віш ча» для мя не гэ та по дых сва бо ды. На 
гэ та не мае ўплы ву сі ту а цыя ў Бе ла ру сі. 
Той фе сты валь та кі лёг кі.

Не без сен ты мен таў вяр та ец ца на «Ба со
віш ча» адзін з са мых па пу ляр ных му зы каў 
Ля вон Воль скі.

— «Ба со віш ча», мож на ска заць — най ста
рэй шы бе ла ру скі фе сты валь. Ні во дзін бе
ла ру скі му зыч ны фе сты валь не выт ры ваў 
столь кі ча су як «Ба со віш ча», — ска заў пе
рад вы сту пам Ля вон Воль скі. — 29 га доў 
— ней кая страш ная ліч ба. Част ка жыц ця. 
Я на не каль кіх не быў, але гэ та звы чай ны 

«Ба со віш ча» на пэў на не пе ра ста ла ін тэг
ра ваць бе ла ру скую мен шасць у Поль ш чы 
і яе су ай чын ні каў зза мя жы. Фе сты валь
нае жыц цё тра ды цый на ві руе не толь кі пад 
сцэ най, але і ў на мё та вым мя стэч ку, дзе 
мож на га ва рыць пра важ ныя і менш важ
ныя рэ чы дзесь ці пад дрэ вам.

Агуль ная ры са ўсіх «Ба саў» — ін тэг ра цыя 
бе ла ру скай мен шас ці ў Поль ш чы і яе су
ай чын ні каў за мя жой. Ме на ві та на пра ця гу 
двух дзён у вя ліз най пра сто ры фе сты ва лю 
мож на пад вя лі кі мі сос на мі га ва рыць аб 
усіх спра вах і так суст ра каць сві та нак.

«Ба со віч ша» спа ра дзі ла 
вя лі кую му зыч ную плынь

Дру гі дзень фе сты ва лю «Ба со віш ча» гэ та 
перш за ўсё вы сту пы ле генд бе ла ру скай 
роксцэ ны. Гурт «Ne u ro Du bel» — адзін 
з «пат ры яр хаў» бе ла ру ска га ро ка сё ле та, 

лет ні фе сты валь, да яко га рых ту еш ся 
і едзеш на яго.

«Ба со віш ча» за ста нец ца гэ тым фе сты ва
лям, ад яко га ўсё па ча ло ся.

— Мя не пы та лі ся: на вош та за раз «Ба со віш
ча», па коль кі мо жаш ехаць ку ды за хо чаш 
на фе сты валь у Бе ла русь, — ска заў жур на
ліст і му зы ка Ві таль Зыб люк. — У прын цы пе 
фе сты валь «Ба со віш ча» быў пер шым фе
сты ва лем, на якім збі ра лі ся бе ла ру скія му
зы кі, дзе збі ра лі ся бе ла ру сы. Гэ та пер шы 
бе ла ру скі фе сты валь. І ве да е це, ка лі ў сям’і 
баць ка, у баць кі на ра дзі лі ся дзе ці, у дзя цей 
ужо свае дзе ці. І нель га ка заць, што наш 
дзед ужо не той. Так, ён ужо мо жа быць не 
той, але тым не менш ён за ста ец ца са мым 
ас ноў ным, га лоў ным. «Ба со віш ча» спа ра
дзі ла вя лі кую му зыч ную плынь. «Ба со віш
ча» бы ло тым, што ру хае му зыч ны пра цэс. 
Яно зра бі ла вя лі кі крок у гі сто рыі бе ла ру
скай му зы кі і паў п лы ва ла вель мі па зі тыў на 
на му зыч ны пра цэс.

«Ба со віч ша» — тут усё на ша!1 Fпрацяг


