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Творчасць як люстра жыццяè3

Трапінкі ў пушчыè9

працягF11

26 верасня, у Літаратурную 
сераду, ладжаную Падляш
скай ксёнжніцай у яе актавай 

зале, адбылася сустрэча з нашай журна
лісткай Мірай Лукшай, сёлетняй лаўрэат
кай беластоцкай літаратурнай прэміі імя 
Веслава Казанэцкага. Мадэравала суст
рэчу і пытанні Юбілярцы ставіла Юстына 
Саўчук.

— Як усё пачалося?

— Мяркую, што мой першы літаратурны 
тэкст быў надрукаваны ў „Ніве” ў красавіку 
1973 года. Быў гэта верш „Нарва рушыла” 
ў «Парнасіку», а ў кастрычніку на Літара
турнай старонцы Літаб’яднання „Белавежа” 
верш «Сэрца»; была я тады ў першым 
класе ліцэя. І першыя тэксты былі напісаны 
пабеларуску. Я іх мела прачытаць мітрапа
літу Васілію, які наведаў маю прыходскую 
царкву ў Семяноўцы. Калі я прачытала, ён 
абняў мяне, пагладзіў, пацалаваў і сказаў: 
„Дзіця, ты пішаш панашаму, пішы далей”. 
Я тады вельмі ўсхвалявалася ад такой 
цёплай заўвагі гэтага добрага чалавека, 
таксама натхнёнага нашай мовай. А пас
ля пісала, у прынцыпе, у „Ніву”. Там была 
задуманая рэдактарам Валкавыцкім літара
турная рубрыка „Парнасік”, якая дала старт 
пазнейшым прызнаным аўтарам. А маё 
жыццё завязалася вакол „Нівы”. І ўсё маё 
спелае жыццё пайшло з беларускай мо
вай, з „Нівай”. І гэта мяне вызначыла.

— Ну, пісаць вершы сабе гэта адно, але 
паказаць сябе свету аўтарам кніжкі гэ
та ўжо іншая справа. Ці было гэта скла
данае рашэнне, ці быў гэта натуральны 
парадак падзей?

— З майго літаратурнага дэбюту да вы
дання першай кніжкі прайшло шмат часу. 
Маёй першай кніжкай, з маімі ўласнымі 
ілюстрацыямі, бо я крышку і рысавала, 
быў тоненькі зборнічак прозы „Дзікі птах 
верабей” — быў гэта пачатак выдавецкага 
цыкла „Нівы”; як гаворыцца — добра птах 
вылецеў. Пазней прыйшлі цяперашнія плён
ныя гады, калі я адчувала сябе не найлепш 
фізічна, але кнігі выходзілі. Гэта дзякуючы 
дапамозе, духовай, маіх сяброў, якія паста
вілі мяне на ногі, бо апынулася я ў цяжкім 
стане, асабліва цялесным, бо духовы стара
юся трымаць на прыстойным узроўні.

— Якія эмоцыі спадарожнічалі першай 
кнізе: апаска ці цікавасць?

— Кніжка становіцца ўласнасцю чытача; 
яна пачынае жыць сваім жыццём і ўжо яе 
не паправіш. Некаторыя тэксты паўстаюць 
знячэўку. Здарыўся такі верш, які быццам 
быў пасланы з Нябёсаў, пра Яна Тарасеві
ча, гэта „сапраўдны” верш задавальняючы 
ўсе патрабаванні паэзіі, але ён паўстаў ад
разу. Лічу, што натхненне было сапраўды 
нябеснае, твор з’явіўся цэласны, становячы
ся свайго роду сімвалічным тэкстам.

— Пішаш пра месцы, якія Табе знаёмы, 
таксама пра людзей, якіх Ты ведала 
або мы ведалі. І часам узнікае такое 
прадчуванне, што Твае вершы надта 
прыватныя, інтымныя.

— Бо вершы такімі павінны менавіта быць. 
У іх крыху эксгібіцыянізму, пішу пра сябе. 
Але калі пішу пра дрэва, то гэта таксама 
інтымнае і хвалюючае мяне. Гэта і вершы, 

што паўсталі раней, напрыклад „Іване, 
Іване”, пра майго дзедка, які расказаў 
пра дзяўчыну, якую кахаў; прызнаўся пра 
гэта перад смерцю. І цягам дзесяці гадоў 
той верш паўставаў ува мне. Я ўвесь час 
працую ў слове, працую штодзённа — пі
шучы, перакладаючы; працую над чужымі 
тэкстамі, якія мусяць стаць маімі ўласнымі, 
яны праходзяць цераз мяне, цераз псіхіку, 
цераз мае эмоцыі, нават фізічна, паколь
кі пішу пяром; тады працуе, у прынцыпе, 
мая галава. І тады працуюць іншыя часці 
галаўнога мозгу, чым у час пісання на кам
п’ютары. І той твор становіцца маім, пасля 
маёй апрацоўкі, уласным, інтымным. Пішу
чы пра постаці, напрыклад, тутэйшых, гэта 
не толькі верш пра кагось — гэта таксама 
верш пра мяне, пра мае адчуванні, пра мае 
эмоцыі.

— Дуальнасць мовы. Ці бываюць такія 
сітуацыі, пра якія Ты ведаеш, што мо
жаш іх апісаць толькі пабеларуску?

— Можна паставіць пытанне, на якой мове 
сню. Беларуская мова — яна найбольш 
глыбінная, бадай найбольш інтымная. Мае 
першыя словы былі з гаворкі, вельмі па
мешанай. Мой бацька паходзіў з Цісоўкі, 
з абсалютна ліцьвінскага боку, а мая мама 
з ваколіц Семяноўкі, дзе гаворка ўжо пера
ходная. І ўсе гэтыя гаворкі спляліся ў маёй 
хаце. А даходзіла яшчэ лексіка бабулі 
і дзедка, якія былі ў бежанстве. Напрыклад, 

бабуля ўжывала слова кушать. Кушать 
— гэта такое смачнае слова, гэта не толькі 
есці, гэта смакаваць ежу смачную, вытан
чаную. Або слова заплюшчыць, гэта не тое 
што закрыць вочы, але вельмі пачуццёва 
апісаць такі стан вока, якое стомленае і паг
ружаецца ў санлівасць. Я гуляю словам, не 
дазваляю каб яно стала скамянеласцю мо
вы дарослых людзей. Таму пішу і дзецям, 
бо сама з’яўляюся дзіцём, вялікім дзіцём, 
якое помніць той час, калі была бліжэй му
рашак і травак, бліжэй глебы, якую я агля
дала, а можа нават смакавала — кушала 
гэту нашу зямлю. Мой першы верш быў ба
дай напісаны пра красу нашай айчыны, ён 
быў апынуўся пад ложкам, мама яго там 
знайшла і пытае што я напісала. А я пісала 
ідучы праз вёску Баравыя пасля дажджу. 
Быццам я ўмела чытаць з пяці гадоў, але 
навука пачалася ў семяноўскай школе. 
З другога класа была ў школе беларуская 
мова. Бацюшка Мікалай Шэбелян запра
шаў вельмі часта наш клас на святочныя 
літургіі чытаць, помню, што ўжо ў трэцім 
класе чытала я кнігі на стараславянскай 
мове. Славяншчына была ўва мне здаўна. 
А сню? Адзін з выдатных паэтаў заўважыў: 
«Ты гаворыш пасвойму ў сне». А паякому 
мне гаварыць? У сне гавару так, як пішу. 
Мой эксгібіцыянізм неардынарны; калі 
гляджу на свае тэксты, то здзіўляюся, як 
я так раскрылася перад людзьмі, аж занад
та. Дзеля выдання такіх тэкстаў у кніжцы 
патрэбная адвага — гэта не могуць быць 

Сапфірны 
юбілей

Дарагой Міры Лукшы
ў 45-годдзе творчай працы

Глянуў у ніваўскі куточак
І быццам не было нікога.
Раптам убачыў Міры вочы
Я з‑за камп’ютара старога.

Пачуў я прывітання словы.
Маем супольныя прыкметы,
Пішам мы абавязкова
Для нашых беларускіх дзетак.

Я адыду, а Ты павінна
Пераняць маю дзялянку,
Каб дзеткі ў „Зорачцы” няспынна
Мелі сваю неспадзяванку.

Помніцца дэбют Твой свежы,
Падзяка нашая і слава!
Адна з паэтаў „Белавежы”
Ты ў Казанэцкага Веслава.

Хачу Табе я пажадаць –
Са здароўем быць шчаслівай,
Каб магла шмат напісаць
На ніве, а таксама ў „Ніве”!

Віктар Швед
Беласток, 26 верасня 2018 года.

вершы злепленыя абыяк. І ўжо загаловак 
гаворыць пра змест кнігі, гаворыць пра 
мяне, напрыклад, „Радаслоў” — гэта радас
лоўная кніга, мая. Калі гаворым пра кнігу 
„Спеў дрэў”, то гэтая кніга і пра нас, гэтыя 
дрэвы нашы, а мы — іх.

— Часта Тваё пісьменства асацыюецца 
з паняццем Падляшскай Атлантыды; 
так гаворыцца пра той свет, які Ты ў 

Міра Лукша вырасла ў мясцовасці Баравыя, якая з’яўляецца прысёлкам вёскі Пасекі. 
І яна быццам з тых Пасек, быццам пчолка, нястомна працуе на літаратурнай ніве. Быц
цам яна знаходзіцца пад нейкім літаратурным прыгонам, быццам увесь час адрабляе 
сваю парнасаўшчыну. Калі не загляну ў рэдакцыю, яна заўсёды, як тая пчолка кветачны 
пыл, рупліва збірае літаркі заносячы іх у Парнасаўскія пасекі. І Баравыя гэта ж такса
ма Пушчанскія, Белавежскія, Літаратарскія... Наша Юбілярка сёлета адзначае не толькі 
сапфірны 45гадовы юбілей пад крыламі муз, але таксама дыяментавы юбілей яе спас
лання з Космасу ў наш тутэйшы свет. З гэтых нагод дазволю пажадаць Ёй каб трыгоны 
і квадрагоны нябесных свяціл няспынна прыносілі Ёй зорнае ззянне ў вачах. А пентаго
ны? Ну іх! Міры — мір!

vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА n Віктар Швед 
і Міра Лукша
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Сваімі вачыма

Пушча вандроўнікаў

Людзі 
без ідэі

Ча ла век бе зу пын на ў да ро зе.Так 
бы ло ста год дзя мі, так і за ста ло ся па 
сён няш ні дзень. Лю дзі ван д ру юць за 
хле бам ці за ся мей ны мі спра ва мі. Уця
ка юць пе рад хва ро ба мі і вой на мі. Ры зы
ку юць ван д роў кі ў ган д лё вых спра вах, 
каб за ра біць гро шы. Бы ла, ёсць і бу дзе 
шмат мі льён ная гру па па лом ні каўвер ні
каў у кож най кан фе сіі, што ван д ру юць 
у зго дзе з пры ка за мі і праў да мі Бо жы мі, 
але так са ма ад чу ва ю чы ўнут ра ны го лас 
су ці шэн ня ў сак раль най пра сто ры.

Урэш це лю дзі па ча лі ван д ра ваць не 
толь кі па га ры зан таль най зям лі, але выб
ра лі ся ў не аб сяж ны, бяз меж ны кос мас, 
зда ец ца, з на дзе яй і спа дзя ван нем ка ла
ні за цыі гэ тай вер ты каль най пра сто ры. 
Так як ка лісць у час вя лі кіх ге аг ра фіч
ных ад к рыц цяў лю дзі паз на лі но выя кан
ты нен ты і на ро ды, то за раз усе жы вуць 
на дзе яй на ін шап ла нет нае за ся лен не 
і суст рэ чу ін шап ла не цян. Ці гэ та пес ня 

да лё кай бу ду чы ні, ці мо жа ўжо заў т ра 
бу дзем свед ка мі блі жэй шых, кас міч ных 
су стрэч? Па жы вем, па ба чым.

Вер нем ся ад нак па куль да рэ аль ных, 
ча ла ве чых но ра ваў. «Не ся дзіц ца яму 
ў ха це», — га во раць пра тых, што не 
мо гуць жыць без пра цы. Яны на па на
двор ку, по лі, ці до ма заў сё ды зной дуць 
неш та, пры чым мож на па кор пац ца. 
Ін шыя не па се ды цяг нуц ца ча ста да 
лю бой кам па ніі, не «па мя та ю чы» пра 
свае спра вы і аба вяз кі. «За кам па нію 
то і цы ган па ве сіў ся», — ча ста чу юць 
пад сва ім ад ра сам пас ля чар го вых, вы
пад ко вых, нес па дзя ва ных ба дзян няў. 
«Да стат ко ва толь кі свіс нуць, а ён на пэў
на пры бя жыць», — га ва ры лі пра та кіх 
у ма ім на ва кол лі. Асоб най ка тэ го ры яй 
у гі сто рыі ўся го ча ла ве цтва на пэў на з’яў
ля юц ца не па се дыплет ка ры і то ў та кой 
са май сту пе ні як жа но ча га, так і муж чын
ска га по лу. Іх скруч вае ці ка васць, каб 
усё па ба чыць і па чуць і яш чэ шмат ча го 
да ба віць ад ся бе і ху цень ка раз ля паць 
язы ком пра чар го вую, та ем ную спра ву. 

Га то выя яны адар вац ца і па кі нуць най
больш ад каз ную пра цу, каб толь кі за бег
чы да су се дзяў ці су стрэц ца са зна ё мы мі 
ў дру гім кан цы го ра да, най час цей дзе ля 
за пу скан ня фэйкнью саў у гра мад скай 
пра сто ры. Бо ім язык так свяр біць, што 
не стры маць. А аб жэр д ку не па чу ха еш
ся ім, як у вы пад ку пля чэй. Адзі ны вы хад 
даць яму во лю.

Зра зу ме ла, што лю дзі звы чай на 
вель мі ці ка выя све ту і кож ны сва бод ны 
час ска ры стоў ва юць на спаз на ван не 
блі жэй шых ці да лей шых да ляг ля даў 
з яго ўсім ча ла ве чапры род ным ба гац
цем. Бо ж не ад к ры ва ем ні чо га но ва га, 
за яў ля ю чы, што ўся пры ро да бе зу пын
на ў ван д ра ван ні і ру ху. Ад ны ві ды па 
да ро зе веч нас ці ад мі ра юць і на заў сё ды 
зні ка юць з на шай ма цізя мель кі. Ін шыя 
ў пры род назвя ры ным све це па чы на юць 
вы ці скаць дру гіх сва ёй сі лай ці ўме лас
цю адап та вац ца да но вых умоў. На на
шых ва чах, а ў боль шас ці скры та ідзе 
бяз лі тас нае зма ган не за вы жы ван не па
а соб ных ві даў жы вёль на га і рас лін на га 

све таў. Тое, што най леп шае ў кож ным 
га тун ку ста ра ец ца да ка заць сваю сі лу 
і пе ра да ваць свае ге ны на ступ ным па ка
лен ням.

У ве рас ні сваю ма гут насць ад веч най 
на ту ры ўся му све ту аб’ яў ля юць але ні 
сва ім ро вам і зма ган нем на ро гі па між 
са бою. Паш час ці ла мне тры но чы быць 
слу ха чом іх няй сім фо ніі жыц ця і смер ці. 
На ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы ў род
най вёс цы кож ны ве чар лі лі ся га ла сы 
жаль бы і ня на віс ці. Мне па шан ца ва ла 
слу хаць іх гу каў не ў якас ці мо на ці 
стэ рэа. Пры нам сі з ча ты рох суп раць лег
лых нап рам каў да мя не ля це лі га ла сы 
пе ра мо жа ных і пе ра мож цаў, па ра не ных 
і ад кі ну тых сам цоўба е ві коў — са мот ні
каў і кі раў ні коў стат ка. А ва кол мя не быў 
ма лоч ны ту ман і ме сяч ная, яс ная ноч. 
І ці шы ня, бо на ват дрэ вы стры ма лі сваё 
ды хан не. Сі ла і моц але ні ных га ла соў 
гэ ты мі на ча мі бы ла так вя лі кай, што ўсе 
вя ско выя брах лі выя са ба кі за моў к лі на 
гэ тыя дні і з пад мяты мі хва ста мі пер лі 
ў свае бу ды ў шу кан ні бяс печ на га мес
ца. І то не абыякім са ба кам адыш ла 
ах во та да яко гане будзь бра хан ня. Аў
чар кі, што ў звы чай ныя дні мо гуць але ня 
даг наць, заг рыз ці і раз дзер ці на ку скі, 
ця пер па во дзі лі ся бе як ней кія ма лень кія 
хат нія са бач кі, што ап ра ча пра гул кі не 
ба чаць бо жа га све ту. Бо ма гут нае пра ва 
на сваё жыц цё і да лей шую зям ную ван д
роў ку апа вяш ча лі нам пуш чан скія але ні.

vЯў ген ВА ПА

Зу сім ня даў на прай ш ла афі цый ная ін
фар ма цыя — у Бе ла ру сі агу лам на ліч ва ец
ца больш 10 ты сяч ідэ о ла гаў на дзяр жаў
най служ бе. Гэ та скла дае прыб ліз на цэ лы 
не вя лі кі ра ён па коль кас ці на сель ні цтва. 
Пры кла дам та кі як Зэль вен скі ці Свіс лац
кі. Цэ лая ар мія пра па ган ды стаўкан т ра лё
раў — лю дзей, якія прыз ва ныя піль на ваць 
пра віль насць і не па хіс насць дзяр жаў най 
ідэ а ло гіі, тры маць ін шых у стра ху. Па са
ды ідэ о ла гаў ча тыр нац цаць га доў та му 
ўве дзе ны на чаль ні кам дзяр жа вы ва ўсіх 
пра цоў ных ка лек ты вах, у якіх пра цаў лад
ка ва на не менш 150 ча ла век. Пад лі чыць 
да стат ко ва цяж ка, але мож на ўя віць, што 
су мы гро шай, вы дат ка ва ных з дзяр жаў
на га бю джэ ту ця гам 14 га доў на за роб кі 
гэ тых „спе цы я лі стаў”, а па сва ёй сут нас ці 
дар ма е даў і нах леб ні каў, до сыць знач ныя.

За ход ня му ча ла ве ку, на пэў на, цяж ка 
выт лу ма чыць, што ж гэ та за за гад ка вая 
пра фе сія — ідэ о лаг — і ў якіх на ву чаль
ных уста но вах та ко му ву чаць. Тым больш, 
што на іх ні дзе са праў ды не ву чаць у Бе
ла ру сі — ані вод ная на ву чаль ная ўста но ва 
кра і ны не вы пу скае та кіх ад мыс лоў цаў 
з за пі сам „ідэ о лаг” у дып ло ме.

Дык што ж гэ та за лю дзі „асаб лі ва га 
скла ду”, пак лі кан ня і мі сіі? Ад куль яны 
бя руц ца? Дзе ля паў на ты кар ці ны вар та 
да даць, што з тых 1011 ты сяч ідэ о ла гаў 
знач ная част ка су мяш чае ідэ а ла гіч ныя 
фун к цыі з ін шы мі пра цоў ны мі аба вяз ка мі. 
Але як мож на ка заць пра пра фе сій нае 
і якас нае вы ка нан не тых аба вяз каў, ка лі 
ас ноў нае за дан не — гэ та са чэн не, піль на
ван не і „пра мы ван не маз гоў” пад на ча ле
ным ці ка ле гам ва ўста но ве ці пра цоў ным 
ка лек ты ве. Для тых, хто доб ра па мя тае 
са вец кі час, у прын цы пе ні чо га но ва га, 
гэ тыя ідэ о ла гі ство ра ны па вод ле воб ра зу 
і па да бен ства ра ней шых са вец кака му ні
стыч ных пар тый ных ка мі тэт чы каў.

Да лей паў стае на ту раль нае пы тан не 
— а якая ж ідэ а ло гія ў гэ тых стра жаў дзяр
жаў ных ін та рэ саў? Якія ідэі па він ны яны 
ўка ра няць ся род тых, хто рэ аль на пра цуе. 
Пы тан не за ка на мер нае, па коль кі сам 
на чаль нік дзяр жа вы не так даў но пры знаў
ся, што ні я кай дзяр жаў най ідэ а ла гіч най 

дак т ры ны да гэ туль яго пад на ча ле ныя, 
ад каз ныя за та кое фар му ля ван не, так і не 
пры ду ма лі. Ат рым лі ва ец ца, што кож ны 
кан к рэт ны ідэ о лаг сам па ві нен ства рыць 
са бе та кую кан цэп цыю. Так і га ла ва зак
ру ціц ца.

На сам рэч усё ку ды прас цей. Га лоў ныя 
за дан ні ідэ о ла гам да во дзяц ца яс ныя і кан
к рэт ныя. Пры кла дам, яны па він ны за бяс
печ ваць пра віль ныя вы ні кі ўдзе лу і га ла са
ван ня на кож ных „вы ба рахвы ра бах”. Яны 
па він ны не да пу скаць і бяз лі тас на вы ка ра
няць кры ты ку на чаль ства на кан к рэт ным 
прад п ры ем стве, і, ба ра ні Бо жа, кры ты ку 
вы шэй шых і на ват вяр хоў ных улад. У кож
най не да рэч най ці аб дзі раль най дзяр жаў
най пра гра ме яны па він ны да во дзіць, што 
„ўсё для фрон ту, усё для пе ра мо гі”. Яны 
па ві ны за ба ра няць усё, што не ад па вя дае 
ўслаў лен ню іс на га ла ду і ця пе раш ніх па
рад каў. Яны па він ны не да пу скаць ні я ка га 
валь на дум ства — на ват у выг ля дзе пуб
ліч на га вы сту пу ней ка га не па жа да на га лі
та ра та ра ці рокму зы кан та. Так за ба ра ня
юц ца мно гія твор чыя су стрэ чы і кан цэр ты. 
Яны па він ны са чыць, каб суп ра цоў ні кі іх 
уста но вы, фаб ры кі ці за во да не ўдзель
ні ча лі ні ў якіх ак цы ях пра тэ сту. На гэ ты 
вы па дак ство ра ны ка баль ныя раб скія 
пра цоў ныя „кан т рак ты” — мно гія з лю дзей 
паз ба ві лі ся пра цы ме на ві та зза та го, што 
не дзе вы сту пі лі ці пап ры сут ні ча лі там, дзе 
быць на дум ку ідэ о ла гаў не па він ны бы лі. 
А ўжо ка лі хто „зас ве ціц ца” дзене будзь на 
мі тын гу на фо не на цы я наль на га белчыр
во набе ла га сця га — гэ та рас цэнь ва ец ца 
як страш нае зла чын ства з усі мі на ступ
ства мі на пра цы.

Пра ца ідэ о ла гаў да стат ко ва са ба чая, 
бо цэ лы час трэ ба са чыць за ін шы мі 
людзь мі, дак ла даць, ра пар та ваць, ар га ні
зоў ваць да та кой дзей нас ці ін шых сту ка
чоў. Да пу скаю, што не ка то рыя з гэ тых ідэ
а ла гіч ных ра бот ні каў са праў ды пат ры ё ты 
Бе ла ру сі, на ват ве даю па ру та кіх ча ла век. 
Ад нак, гэ та не мя няе сут нас ці пе ра важ най 
баль шы ні з гэ тай ідэ а ла гіч най „ка сты” 
— гэ та лю дзі без тры ва лых ідэй у га ла ве 
і прын цы паў. Сён ня дзяр жа ва вя дзе та
таль ную ру сі фі ка цыю — яны ў пер шых 
шэ ра гах та кіх вы ка наў цаў, заў т ра бу дзе 
да дзе на ін шая ўста ноў ка — яны ху цень ка 
схі ляц ца ту ды. Што тут ска жаш — лю дзі 
без ідэі...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

«Ця пер» што раз час цей спа сы ла ю ся 
на «ка лісь.» І чым ста рэй шым я ста наў лю
ся, тым больш «ка лісь» ста но віц ца «ця
пер». Хоць гэ та бы ло не ма ім на ме рам, 
я ад бы ваю сво е а саб лі вае па да рож жа 
ў ча се. Воб ра зы мі ну ла га і бу ду чы ні, зда
ец ца, цес на заб лы та лі ся. Ад ны рэ за ні ру
юць на дру гія, на асоб ныя іх пра ек цыі, 
ад нак, па каз ва юць тое са мае, хоць і не
каль кі ад роз нае. Ка лісь бы ло паін ша му, 
інакш ця пер, яш чэ інакш бу дзе або ўжо 
ёсць. Прэс нае ўла да ран не ПіС нак лад ва
ец ца на мае дзі ця чыя ўспа мі ны сяр мяж
най га мул каў ш чы ны. Тая ж ры то ры ка, 
тая ж шмат с лоў насць пра па ган ды гер каў
скай эпо хі нак лад ва юц ца на пак ру ча стыя 
за явы Ма ра вец ка га. «Мы хо чам змя ніць 
рэ ча іс насць!» — за пэў ні вае стар шы ня 
ПіС. Я пы та ю ся, ці ў чар го вую ілю зор ную 
па лі тыч ную сі стэ му, мо жа, па доб ную на 
ле нін скую ці яш чэ больш заб лы та ную?

Ілю зііуто піі — са лод кая пры на да для 
заб лы та ных на тоў паў. Яны кі ру юц ца 
ін стын к там змен. Ра ды каль ны мі зме на
мі ў па лі тыч най сі стэ ме ва біць вя до мы 
нам стар шы ня. Вар та па мя таць, што рэ
аль насць як та кая, гэ та сут насць змен, 
тран с фар ма цый, пра цяг лас ці. Дык як 
жа змя няць тое, што па сва ёй сут нас ці 
змен нае? Хут чэй спра ва ў схап лен ні рэ
аль нас ці за мор ду. І за ёю — на ро ду за 
ры ла. Рэ аль насць — няў моль ная ва ла
ціль насць. Гэ та про ста рэ аль насць. Хто 
ка го пад во дзіць пад дур но га ха ту?

Я не ма гу да ра ваць сва ім на стаў ні кам 
у бе ла стоц кім лі цэі, не ўсім, вя до ма, але 
боль шас ці ве дзе най па ну ю чым рэ жы
мам па шля ху гу ля ю чых у дур няў, што 
і яны пра ба ва лі мя не аду рыць. І на ват 
доб ра пры тым гу ля лі. Сён ня та кую ўце ху 
ма юць роз ныя Зёб ры. На ву ка мі ну ла га 
ні чо га не да ла. Каб не кан чаць на поль
скім прык ла дзе, зга даю аб праб ле ме 
пе ра на ся лен ня. Ка лі я ву чыў ся ў па чат
ко вай шко ле, ка за лі з тры во гай, што 
зям ны шар не паз беж на вы чэр п ва ец ца 
ад ліш ку лю дзей. Бы ло та ды іх кры ху 
больш за 2,5 мі льяр да. Сён ня, ха ця мі ну
ла ўся го толь кі не каль кі дзе ся ці год дзяў, 
ёсць іх амаль 7 мі льяр даў. І на да лей га
во рыц ца пра пе ра на се ле насць. Мно жым
ся про ста як бак тэ рыі. На зі ра ю чы іх рост 
у ла ба ра то рыі ў куб ках Пет ры, мо жа це 
ча гось ці на ву чыц ца. Іх на сель ні цтва па
вя ліч ва ец ца, па куль яны не пач нуць ду
шыц ца ў сва ім улас ным лай не! Ці ста не 
так з ча ла ве чым ві дам? Я ве ру, што не.

Ка лі гэ та праў да, што ча ла ве чы ро

зум з’яў ля
ец ца свай го 
ро ду эк ра нам, 
які ад люст
роў вае рэ аль
насць, то ці на 
са мой спра ве 
рэ аль насць 
та кая? Ці спаз на ем яе та кой, якой яна, 
ёсць, ці яна — про ста пра ек цыя ў ро зу
ме? Бу ду чы ня ў гэ тым кан тэк с це ба чыц
ца вель мі не вы раз най. Мо жа быць, яе 
на ват ня ма. Ну, мо жа ўжо я дур нею?! 
Та му што глуп ства пап ра каць «бу ду чы
ню» ў яе за кон ным мес цы ў ла гіч ным 
пра ця гу пры чын і на ступ стваў. Та кое ж 
ча ла ве чае жыц цё, аб ме жа ва нае мі ну лас
цю на ра джэн ня і бу ду чы няй смер ці. Ні як 
гэ та га не ад мо віш. І ўсё ж та кі...

Праб ле ма зак лю ча ец ца ў «ця пер». 
Мы не хо чам жыць шэ рай і пас па лі тай 
бу ду чы няй. Мы ма рым пра бес с мя рот
насць. За мест про ста жыць, усё рых ту
ем ся да вя лі кіх па чы наў. Пер с пек ты ва та
кой бу ду чы ні з’яў ля ец ца вя лі кай ілю зі яй. 
Я ўпэў не ны, што шэ рае і звы чай нае жыц
цё — са мае шчас лі вае. Але толь кі для 
тых, хто мо жа ра зум на вы ка ры стоў ваць 
час са ма стой на, тут і ця пер, аба пі ра ю чы
ся на эсен цыю быц ця, гэ ты нек тар паў ся
дзён на га жыц ця, кіс ласа лод кі, але ж жы
ват вор ны. «Па ку ты і зной — тут шчас це 
і спа кой», — пі саў В. Гё тэ ў «Фаў с це». 
Я пра чы таў гэ та даў но, ве ра год на, няд
бай на і няс пе ла, і толь кі ця пер прыз наю, 
што ён меў ра цыю. Гэ та не бы ло б маг
чы мым, ад нак, ка лі б я ра ней не пе ра
жыў шмат няў дач і па ра жэн няў, уз лё таў 
і ма лень кія тры ум фаў. Сён ня я ца ню іх 
усе. Пры тым сло вы Гё тэ да ты чы лі «ця
пер» аб ме жа ва на га мі ну лым і бу ду чы
няй. Толь кі ён пра маў чаў яго ную скон ча
насць. Не каль кі ста год дзяў ад яго ра ней 
па эт іта льян ска га Ад ра джэн ня Тар к ва та 
Та са пра ма апі саў ме жы «ця пер», прыз
на ю чы ся пе рад смер цю, што жыц цё, 
доб рае ці дрэн нае, бы ло б не вы нос ным, 
ка лі б не смерць. Бо смерць заў сё ды ро
біц ца «ця пер». Ні ко лі ра ней або пас ля. 
Жыц цё так са ма ад бы вае ў ця пе раш ні 
час. Тое, што ад бы ва ец ца ў нас, што 
ахоп лі вае нас стра хам або здзіў ляе, што 
на паў няе смут кам ці ра дас цю, у той жа 
час пад да ем оду му, рэт рас пек цыі і са ма
а на лі зу. Што мы за раз пе ра жы ва ем. Ін
шы мі сло ва мі, «ця пер» з’яў ля ец ца тым, 
што мы ўспры ма ем свя до ма.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Мы – цяпер
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С
ён ня гэ та адзін з леп шых ма
ста коў у Поль ш чы. Пры ма юць 
яго ў са мых леп шых га ле рэ ях. 
Як пад к рэс лі вае, цэ лы час 

зна хо дзіц ца ў да ро зе, ад нак зна хо дзіць 
час на су стрэ чы са сва і мі зем ля ка мі. 
Ме на ві та ад на з іх прай ш ла 26 верасня 
ў ка мер ным Скле пе з куль ту рай 
Аб’яднання АББА. Вёў яе традыцыйна 
Мікола Ваўранюк. Cуст рэ ча з ма ста
ком да ва ла маг чы масць да ве дац ца 
больш пра Ля во на Та ра сэ ві ча не толь кі 
як пра ма ста ка, але перш за ўсё як ура
джэн ца Пад ляш ша і бе ла ру са.

— Ля вон, ап ра ча та го, што з’яў ля ец ца 
вы дат ным ма ста ком, мае ад ну фай ную 
ры су ха рак та ру — ён са праўд ны. Ён ад к
ры та га во рыць аб гэ тым, што яго ба ліць, 
што ба ліць нас, што нас не па ко іць. Ён 
мае ад ва гу і ні ко лі не паў та ра ец ца, — ад
зна чыў Да ры юш Ша даБа жыш коў скі.

На суст рэ чу прый шлі сяб ры пра фе са ра, 
але так са ма асо бы, якія ве да юць Та ра
сэ ві ча перш за ўсё праз яго твор часць. 
Не вя лі кая за ла ў Па чат ко вай шко ле № 4 
у Бе ла сто ку бы ла за поў не на гас ця мі.

— Я бы ла ў гру пе, у якой, мож на лі чыць, 
мы ву чы лі ся жыц цю, ма ста цтву... уся му. 
Ён ву чыў нас як ус п ры маць ма ста цтва, 
як слу хаць му зы ку. Ка лі толь кі маю маг
чы масць, еду на вы стаў ку, са чу. Су стрэ
чы з ім ін с пі ру юць. Кож ная на го да на 
ва гу зо ла та, — ска за ла Іа ан на Яку бюк.

Ля вон Та ра сэ віч на ра дзіў ся ў 1957 го дзе 
ў Ва лі лах. Скон чыў Вар шаў скую ма стац
кую ака дэ мію. Ме на ві та ў сту дэн ц кім пе
ры я дзе ўклю чыў ся ў бе ла ру скае жыц цё.

— Я да бе ла ру ска га ася род дзя дай шоў 
на дру гім го дзе сту ды яў. Та ды на іў на 
прый шоў у Бе ла ру скае та ва ры ства, каб 
да стаць ней кія ды скі з пес ня мі, але яго 
стар шы ня — Хве дар Га лён ка ска заў, 
што не мае і даў мне ну мар тэ ле фо на да 
ча ла ве ка, які мог мець. Гэ та быў ну мар 
да Юр кі Ту рон ка. Паз ней праз Ту рон ка 
я па зна ёміў ся з Ян кам Мак сі мю ком і так 
па ча ло ся. Ра зам ства ра лі сту дэн ц кі ча со
піс «Су стрэ чы». Гэ та быў та кі час, што для 
мне зда ва ла ся быць на ту раль ным, што 
пас ля ву чо бы ў Вар ша ве вяр та ю ся на вё
ску, на Пад ляш ша.

Ля вон Та ра сэ віч пад час су стрэ чы заз
на чыў, што «аба пёр ся» аб Вар ша ву, 
а паз ней не мог бы ўзра стаць, ка лі б не 
кан так ты са Шве цы яй, Ан г лі яй ці Іта лі яй. 
Твор часць Та ра сэ ві ча бы ла на столь кі 
адар ва ная ад па лі тыч най і са цы яль най 
рэ ча іс нас ці, што яго ныя пра цы бы лі ўні
вер саль ны мі.

— Ка лі гра ма да не мае ма ста цтва, та ды 
яна не раз ві ва ец ца, — да даў пра фе сар. 
— З дру гой ста ра ны, ка лі куль ту ра за мы
ка ец ца ў са бе, та ды яна пап ро сту гі не, 
ка лі ўва хо дзіць у ды я лог, яна раз ві ва ец
ца. Гэ та та кі про сты пра цэс.

У гэ тым го дзе пра фе сар Ля вон Та ра сэ
віч ат ры маў уз на га ро ду імя праф. Аляк
сан д ра Гей ш та ра між ін шым за шмат га
до вае бу да ван не ма стоў па між роз ны мі 
эт ніч ны мі, рэ лі гій ны мі і моў ны мі гру па мі 
поль скабе ла ру скалі тоў ска га па меж жа. 
Ме на ві та Та ра сэ віч пра цяг вае за па чат ка
ва ныя вы дат ным бе ла ру скім і поль скім 
пісь мен ні кам і пуб лі цы стам Сак ра там 
Яно ві чам «Тры я ло гі», якія сё ле та прай ш
лі ўжо дзе вят нац ца ты раз.

— Сак рат быў тым, чым Юр ка На ва сель
скі ў ма ста цтве. Сак рат гэ та ўсё пе ра
жыў ра ней і ён так са ма быў ад чу жа ны 
ў на шым бе ла ру скім све це. Яго кан так
ты з Мыс ліў скім, Ку ра нем да ва лі яму 
ды стан цыю. На ша ася род дзе ме ла та кі 

кан сер ва тыў ны свет, а ма дэль па э та ці 
пісь мен ні ка бы ла на ўзор са вец кі, — ска
заў Ля вон Та ра сэ віч.

Сё ле та «Тры я лог» ад кры ла ма стац кая 
вы ста ва ў га ле рэі «Крын кі». Яна на зы
ва ла ся «PRA__BEL», і па каз ва ла пра цы 
ма ста коў, якія ця пер жы вуць і пра цу юць 
паза ме жа мі Бе ла ру сі. Яе ку ра та рам 
быў бе ла ру скі ма стак Ан д рэй Ду рэй ка.

— Ма лень кія Крын кі мо гуць быць боль
шы мі, чым Бе ла сток. І для не ка то рых 
боль шы сэнс па ка заць свае пра цы 
ў Крын ках, чым у Бе ла сто ку. Хо чам, як 
фонд Ві ла Сак ра тэс, суп ра цоў ні чаць 
з га ле рэ яй «Ў» у Мен ску. Ча ста ёсць так, 
што ма лень кія мес цы, які ма юць кан такт 
з ін шы мі важ ны мі ася род ка мі, ро бяць 
больш, чым вя лі кія га ле рэі. Га ле рэя «Фок
саль», як бы ла ма лая, та кая і ёсць. Так са
ма і тут. Збу да ван не ін тэ лек ту аль ных мес
цаў больш ро біць для нас, чым не вя до ма 
якія мес цы з аг ра мад ны мі гра шы ма. Пра 

вы стаў ку ў Крын ках пі саў на ват «Шум». 
У Поль ш чы ня ма бе ла ру ска га ма ста цтва 
на вы со кім уз роў ні. Ду рэй ка бу дзе та кой 
асо бай у бе ла ру скім ма ста цтве, як Ежы 
Онух у ма ста цтве ўкра ін скім. Гэ та вель мі 
цяж кая па зі цыя, ка лі ты ма еш быць ку ра
та рам і ак рэс ліць уз ро вень ма ста цтва.

Ця гам блі жэй ша га ме ся ца ў мін скай 
га ле рэі «Ў» бу дзе мож на па гля дзець 
су поль ную вы стаў ку бе ла ру скіх ма ста
коў за меж жа, ся род якіх бу дуць пра цы 
Ля во на Та ра сэ ві ча. Ме на ві та на дум ку 
Тара сэ ві ча ад мі ніст ра цый ныя ме жы не 
так важ ныя, як куль тур ныя.

— Не столь кі су поль на га ма юць мае ра
бо ты з жы ва пі сам, які ёсць у Поль ш чы, 
коль кі з жы ва пі сам ма ста коў, які вый ш лі 
з пра сто ры Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, 
з гэ тай зям лі. Яны мне на шмат больш 
бліз кія, чым тое, што ад бы ва ла ся ў Поль
ш чы. Я не маю гэ та га ра цы я наль на га 
па ды хо ду да жыц ця.

Твор часць гэ та люст ра 
жыц ця Ля во на Та ра сэ ві ча

Су стрэ ча з пра фе са рам Ля во нам Та ра
сэ ві чам прай ш ла ў рам ках ды ску сій на га 
клу ба АББА.

— У жыц ці важ нае з кім ча ла век су стра ка
ец ца. З су стрэч паз ней на ра джа юц ца фай
ныя рэ чы. Дзя ку ю чы та ко му аса бі ста му 
зна ём ству мож на паз ней па ка ры стац ца 
і па ка заць ін ша га Лё ні ка, — ад зна чы ла 
Алі на Ваў ра нюк. — Не толь кі Лё ні ка як ма
ста ка, але Лё ні ка як ча ла ве ка, які ра сказ
вае пра сва іх су се дзяў, зна ё мых, які вель
мі эма цый на ра сказ вае пра сваё жыц цё.

— Ду маю, што ў гэ тым зак лю ча ец ца цэ
лая та ям ні ца. Ка лі лю дзі суст ра ка юц ца 
і раз маў ля юць, та ды паў стае энер гія. 
Трэ ба, каб толь кі су стра ка лі ся і га ва ры лі 
з ін шы мі, — ска заў пас ля су стрэ чы Ля вон 
Та ра сэ віч.

vТэкст і фота 
Уршуля ШУБЗДА
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 Па чат ко вай шко ле з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве ў Ор лі 
ў 2018/2019 на ву чаль ным го дзе пра цу юць 34 на стаў ні кі (у мі ну лым 36). Ад мі
ніст ра цый на га і аб с лу го ва га пер са на лу 20 асоб, у тым лі ку ча ты ры па моч ні кі 
на стаў ні каў. Па да дзе ны дзве за яў кі ва Уп ра ву пра цы на ін тэр вен цый ныя 

ра бо ты (у абаг ра валь ным се зо не бу дуць пра ца ваць трох ка ча га раў). У бя гу чым на ву
чаль ным го дзе ву чац ца 203 вуч ні (у мі ну лым 210): 50 у даш коль ным ад дзя лен ні, 141 
у па чат ко вай шко ле і 12 у гім на зіі. У шко ле два даш коль ныя ад дзя лен ні і клас шас ці
год каў.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ СТЫ ПЕН ДЫІ

Пры быт ко вы кры тэ рый для гэ тай да па мо гі выз на ча ны на ўзроў ні 514 зло таў на ад
на го ся мей ні ка. У мі ну лым на ву чаль ным го дзе па да дзе ны бы лі 28 за я вак (го дам ра ней 
43); усе яны бы лі аб мер ка ва ны ста ноў ча. Агуль ныя зат ра ты на сты пен дыі скла лі амаль 
тры нац цаць з па ло вай ты ся чы (у гэ тым лі ку амаль пяць ты сяч з дзяр жаў най каз ны).

Ін шай фор май ма тэ ры яль най да па мо гі быў школь ны па саг. Гмі на ат ры ма ла да
та цыю ў амаль 23 ты ся чы зло таў на аб ста ля ван не ся мі кла саў па чат ко вай шко лы 
і двух кла саў гім на зіі. За куп ле ны бы лі пад руч ні кі для 83 вуч няў і прак ты ка валь ныя 
ма тэ ры я лы для 130 вуч няў па чат ко вай шко лы ды 18 пад руч ні каў і 30 прак ты ка валь

Пра даш коль ныя ад дзя-
лен ні раз маў ляю з Ма-
ры яй ТОМ ЧУК, ды рэк тар-
кай Па чат ко вай шко лы ў 
Ор лі.

— У бя гу чым на ву чаль ным го дзе ў на
шай шко ле пра цу юць тры даш коль ныя 
ад дзе лы: 24 дзе так трох і ча ты рох га
до вых, 13 пя ці год каў і 16 шас ці га до вых 
дзя цей. Кож ны ад дзел зай ма ец ца ў асоб
най за ле. Два ад дзе лы най ма лод шых 
дзе так зна хо дзяц ца ў асоб най част цы 
школь на га бу дын ка, ма юць свой са ні тар
ны ву зел і да дат ко вую апя кун ку.

Шас ці га до выя дзет кі ўжо больш ад к ры
тыя на шко лу і яны ў су сед стве пер ша
га кла са. Са ні тар ныя ўмо вы так са ма 
ад па вед ныя да ўзро сту дзя цей. Ця гам 
апош ніх га доў бы лі вы ка на ны шмат лі кія 
ра мон ты дзе ля да ста са ван ня са ні тар ных 
умоў для ма лод шых дзя цей.

Дзет кі пра бы ва юць у даш коль ных ад дзе
лах, маг чы ма гэ та з 7.00 да 16.00 га дзі ны 
— гэ та вель мі вы гад на баць кам. Наш 
са маў рад даў та кую маг чы масць, бо ап ра
ча пя ці бяс п лат ных га дзін, якія га ран туе 
дзяр жа ва, баць кі ма юць шанс па кі нуць 

У ар лян скай шко ле

У су бо ту і ня дзе лю, 8 і 9 ве рас ня, ад бы
лі ся ўжо дру гі раз у Ор лі Еў ра пей скія дні 
спад чы ны. На жаль, гле да чоў бы ло сё ле та 
менш чым ле тась; амаль зу сім іх не бы ло 
— ні па жы лых, ні дзя цей. У су бо ту ў ад па
чын ка вым пар ку пры сут ні ча лі толь кі пра
цаў ні кі Гмін на га ася род ка куль ту ры, дзе ці 
прэ зен ту ю чыя па каз мод ET NOk re ac je ды 
ка лек тыў „Гі ста ры ён” з Мін ска. Бы ло бе ла
стоц кае тэ ле ба чан не, якое зды ма ла па каз 
мод (той сам, які ты дзень ра ней ад быў ся 
ў рам ках фэ сту „Ар лян скія су стрэ чы”), быў 
войт Пётр Сэль ве сюк са сва ім сы нам, я як 
рад ны ды не каль кі асоб, якія заг ля ну лі 
ў парк мі ма хо дам. Ар га ні за та ры зап ла на ва
лі пер фор мер скія дзе ян ні з мэ тай па ка зан
ня шмат куль тур нас ці Ар лян скай гмі ны, дзе 
ця гам ста год дзяў су ты ка лі ся і пра ні ка лі ся 
шмат лі кія куль ту ры.

У ня дзе лю ўдзель ні кам ме ра пры ем ства 
бы ла зап ла на ва на тэ ры та ры яль ная гуль ня 
„У по шу ках гі сто рыі”, на вед ван не ар лян скіх 
сі на го гі і цар к вы. І ат ры ма ла ся як ат ры ма
ла ся — без за ці каў ле нас ці з бо ку жы ха роў. 
Маг чы ма, што гэ та на ват доб ра, бо мяс цо
выя ўсё гэ та ўжо паз на лі і аг ля ну лі (на пры
клад, ка рот кія філь мы з ра ска за мі жы ха
роў Ор лі пра яў рэ яў). Ад на ма ла дая жан чы
на з дзі цём здзіў ля ла ся, ча му не прый шлі 
на ме ра пры ем ства ін шыя ма ла дыя баць кі 
са сва і мі дзяць мі, а на ват не бы ло тых 
баць коў, чые дзе ці ак тыў на пры ма лі ўдзел 
у ме ра пры ем стве. Гэ тыя тал ко выя пы тан ні 
па куль што за ста юц ца без ад ка заў.

Но вае ў Ор лі гэ та ад сут насць за ці каў ле

нас ці ма ла дых ме ша ных су жон стваў і на ва
сё лаў мяс цо вай куль ту рай і тра ды цы яй ды 
іх нось бі та мі; але гэ та асоб ная тэ ма.

Ор лю амаль што дзён на на вед ва юць 
ней кія ту ры сты аг ля нуць сі на го гу і асаб лі ва 
це шыць тое, што ме на ві та ў ня дзе лю бы ло 
іх дзве ці тры груп кі — па гля дзе лі, па ся дзе
лі...

Пра ар лян скія Еў ра пей скія дні спад чы
ны спы таў я Ан ну Нес ця рук, ды рэк тар Гмін
на га ася род ка куль ту ры...

— Усе ме ра пры ем ствы ла дзім для на
шых жы ха роў, а яны вы ба рач на ад но сяц ца 
да на шых дзе ян няў. Гэ та роз ныя па дзеі: 
фэ сты, су стрэ чы. Сё ле та Еў ра пей скія дні 
спад чы ны мы пад рых та ва лі з раз лі кам на 

ма ла дых лю дзей. І на ша дзе ян не ў агуль
ным маш та бе так са ма скі ра ва на да мо ла
дзі і дзя цей. І вель мі це шыць, што Еў ра пей
скія дні спад чы ны пры цяг ну лі дзя цей. Та му 
мы яш чэ раз зла дзі лі пра ект ET NOk re ac je, 
які быў па ка за ны на „Ар лян скіх су стрэ чах”; 
па ду ма лі, што вар та яш чэ раз па ка заць гэ
тых дзя цей — яны вель мі цяж ка пра ца ва лі 
і вар та імі га на рыц ца, што зай ма юц ца на
шым мяс цо вым фаль к ло рам. Шка да, што 
не бы ло баць коў, маг чы ма бы лі на пра цы 
ці за ня лі іх ней кія ін шыя важ ныя спра вы. 
Па спры я ла нам над вор’е.

Мяр кую, што Ор ля не пры вык ла да 
адз на чан ня Еў ра пей скіх дзён спад чы ны. 
У мі ну лым го дзе бы ла інаў гу ра цыя, вель мі 

ных ма тэ ры я лаў для вуч няў гім на зіі. Да та го ж, ад па вед на, 4 і 5 вуч ням пат ра бу ю
чых спе цы яль най ар га ні за цыі на ву чан ня.

Ар лян ская гмі на ў 2017 го дзе ат ры ма ла мэ та вую да та цыю ве лі чы нёй амаль у 47 ты
сяч зло таў на да фі нан са ван не за дач даш коль на га вы ха ван ня і на бя гу чыя рас хо ды. На 
да воз вуч няў у 2017/2018 на ву чаль ным го дзе Ар лян ская гмі на зат ра ці ла звыш 14 ты сяч 
зло таў.

СТЫ ПЕН ДЫІ ВОЙ ТА ЗА ВЫ ДАТ НУЮ НА ВУ КУ

За І паў год дзе сты пен дыі агуль най вар тас цю 11 ты сяч зло таў ат ры ма ла 27 вуч
няў, за ІІ паў год дзе — 36 (у тым лі ку 9 за вяр ша ю чых на ву ку) на агуль ную кво ту 17 
750 зл. Агу лам за 2017/2018 на ву чаль ны год — 28 750 зл.

* * *
У Ор лі ад пас ля ва ен ных га доў да 1985 го да дзей ні ча ла прад ш кол ле. Яно спы ні ла іс

на ван не ка лі пляц з бу дын ка мі гмін най уп ра вы, до ма куль ту ры, біб лі я тэ кі, прад ш кол ля, 
клу ба і пош ты пры зна чы лі пад па бу до ву бу дын ка но вай шко лы, які зда лі ў ка ры стан не 
ў снеж ні 1992 го да. Ад сут насць прад ш кол ля ўсклад ня ла бы та выя спра вы на сель ні цтва.

vМі ха л МІН ЦЭ ВІ Ч

дзя цей пад апе кай вы ха ва це лек на больш 
га дзін. З сё май га дзі ны ра ні цы, ка лі баць кі 
па да юц ца на пра цу, на шы ад дзе лы ўжо 
ад кры ты, там ёсць ім апе ка, а ка лі ў 13.00 
га дзін кан ча юць свае аба вяз ко выя за нят
кі, яны мо гуць за ста вац ца да чац вёр тай 
пас ля поў д ня. Та ды на стаў ні кі пра цу юць 
у рам ках па заў роч ных за нят каў. Усе за
нят кі да школь ні каў пя ці га дзін ныя, а пас ля 
ў свят лі цы яны раз ві ва юць свае за ці каў
ле нас ці, гу ля юць пад наг ля дам апе ку ноў. 
Та кі па ра дак вель мі це шыць баць коў.

З ся мі да шас нац ца ці га дзін шмат ча су 
і з гэ тым звя за на так са ма хар ча ван
не дзя цей. Усе да школь ні кі сне да юць 
у 8.30, пас ля ма лень кія дзет кі ў 11.00 
абе да юць, ад па чы ва юць. Ста рэй шыя, 
пя ці і шас ці га до выя, абе да юць у 12.00 
га дзін. У 13.00 га дзін баць кі мо гуць за
бі раць сва іх дзя цей, але ра дуе нас, што 
мно гія дзет кі за ста юц ца на да дат ко выя 
за нят кі. А ў 14.00 га дзін ёсць чар го вае 
хар ча ван не — г.зв. пад вя чо рак у школь
най ста ло вай.

Кошт хар ча ван ня не вы со кі — 4,5 зло та 
для да школь ні каў, а абед для на шых 
вуч няў — паў та ра зло та. Баць кі пла цяць 
толь кі за „ўклад у ка цёл”, апош нія кош ты 
па га ша юць суб вен цыя і гмін ная дап ла та. 

Сем’і мо гуць так са ма ат ры маць да фі нан
са ван не з Ася род ка да па мо гі і мно гія ім 
ка ры ста юц ца; гэ та вя лі кі плюс.

Ар лян ская шко ла пры мае так са ма ўдзел 
у пра гра ме „Са да ві на і га род ні на ў шко
ле” — вуч ні з пер ша га да пя та га кла саў 
і „Ма ла ко ў шко ле” (з Сель ска гас па дар
ча га аген цтва) — гэ та для шас ці год каў 
і дзя цей па чат ко ва га на ву чан ня — бяс п
лат на.

— Ёсць но вая на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы?

— У мі ну лым го дзе мы ўзя лі на пра цу на 
паў стаў кі, яна пра ца ва ла вель мі па спя
хо ва. У бя гу чым на ву чаль ным го дзе яна 
пра цуе толь кі ў нас.

— Якая за ці каў ле насць дзя цей і баць
коў вы ву чэн нем бе ла ру скай мо вы?

— За ці каў ле насць дзя цей боль шае, 
бо ж вя до ма, што ма ла дая на стаў ні ца 
больш ат рак цый ная чым мы, ста рэй
шыя. Я заў ва жы ла вель мі пры ем ную 
спра ву — баць кі вуч няў дру го га кла са 
да пі са лі яш чэ дзя цей і амаль усе дзет кі 
ў дру гім кла се ўдзель ні ча юць у за нят ках 
бе ла ру скай мо вы.

— А пра цэн т на: коль кі дзя цей вы ву чае 
бе ла ру скую мо ву: па ло ва?

— Ну, яш чэ не. Та му што ў гім на зіі вы ву
чае дзве асо бы на тры нац цаць.

— За пы таю пра „Ні ву”: шко ла пад піс ва
ец ца, на коль кі эк зем п ля раў?

— Шко ла пад піс ва ец ца на „Ні ву”. Шко ла як 
уста но ва вы піс вае ад ну „Ні ву” ў біб лі я тэ ку.

— Ча му так ма ла?

— У біб лі я тэ цы ма ем па ад ным асоб ні ку, 
вуч ні мо гуць ка ры стац ца. Ка ры ста ец ца 
так са ма на стаў ні ца ан лайн, бо ёсць до ступ 
да роз ных ма тэ ры я лаў. Але спа да ры ня Аня 
на ма га ец ца па боль шыць пад пі ску „Ні вы”. 
У мі ну лым го дзе спа да ры ня Аня і вуч ні 
ўдзель ні ча лі ў май старкла сах „Зор кі”, яны 
бы лі рэ дак та ра мі і я мяр кую, спа дзя ю ся, 
што яны бу дуць да лей пі саць у „Ні ву”.

— Мо жа ска жа це неш та ад ся бе пра 
шко лу?

— На шай шко лай ма гу толь кі га на рыц ца.

— Дзя кую за раз мо ву.

ці ка вая, з кан цэр там доб ра га бе ла ру ска га 
ка лек ты ву; і так са ма не бы ло заш мат лю
дзей. Ду маю, што не ўсім па ды хо дзіць тэ
ма ты ка. Больш ці ка выя лю дзям „Ар лян скія 
су стрэ чы”, дзе ця гам не каль кіх га дзін мож
на слу хаць на род ную му зы ку. Спа дзя ю ся, 
што ў бу ду чым го дзе бу дзе больш пуб лі кі, 
а ў чар го вым — яш чэ больш. І ме ра пры ем
ства ўка ра ніц ца ў ка лян дар на шых куль тур
ных дзе ян няў.

* * *
Вар та ад зна чыць, што 17 лі ста па да 

2017 го да ў час па рад най ура чы стас ці 
ў Апо лі бы лі ўру ча ны вы лу чэн ні ар га ні за та
рам юбі лей на га, 25га вы пу ску Еў ра пей скіх 
дзён спад чы ны ў Поль ш чы. Ат ры ма лі іх 
Му зей сель скай гас па дар кі ў Це ха ноў цы, 
войт Ар лян скай гмі ны Пётр Сэль ве сюк, ды
рэк тар ГАК Ан на Нес ця рук, Му зей ма лой 
ай чы ны ў Сту дзі во дах, Па вя то вае ста ро
ства ў Су вал ках ды Згур та ван не спад чы ны 
Пад ляш ша ў Пух лах.

* * *
У сё лет нім ін фар ма цый ным бук ле це 

ві цэмі ністр куль ту ры і на цы я наль най спад
чы ны Ярас лаў Се лін на пі саў ва ўсту пе: 
„Ад к ры вай ма су поль ную еў ра пей скую 
і поль скую спад чы ну, паз нан не якой не 
толь кі да зво ліць нам зра зу мець на шу мі нуў
ш чы ну, але так са ма да зво ліць вы зна чыць 
на шу бу ду чы ню”.

vТэкст і фо та 
Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Еў ра пей скія дні спад чы ны па-ар лян ску
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Т
ы дзень тэ ат раль ных эмо цый за
вер ша ны. У Бе ла стоц кім дра ма
тыч ным тэ ат ры імя Аляк сан д ра 
Вян гер кі з 22 да 30 ве рас ня пра
хо дзіў фе сты валь «На пра мак 

Ус ход 2». Ле тась пра ект прай шоў так па
спя хо ва, што яго пра цяг ну лі і больш та го 
па шы ры лі ге аг ра фію. Ка лі на мі ну лым, 
пер шым фе сты ва лі, вы сту па лі ка лек ты
вы з Бе ла ру сі, Ук ра і ны і Поль ш чы, то 
сё ле та яш чэ і Літ ва да да ла ся. З Бе ла ру
сі на фе сты валь пры е ха лі два твор чыя 
ка лек ты вы: Га ра дзен скі аб лас ны дра ма
тыч ны тэ атр (спек такль «Па ля ван не на 
па цу коў») і Рэс пуб лі кан скі тэ атр бе ла ру
скай дра ма тур гіі («Тры Жы зэ лі»). З Поль
ш чы, папер шае, гас па да ры пля цоў кі: 
вы сту пі лі ак цё ры тэ ат ра імя Аляк сан д ра 
Вян гер кі са спек так лем «Апа вя дан ні 
пра звы чай нае ша лен ства», пры е ха лі 
з Жэ ша ва ак цё ры тэ ат ра Ван ды Се маш
ко вай са спек так лем «Po go rze li sko» ды 
з Тэ ат ра Поль ска га з Бель скаБя лай. 
Яны па ка за лі спек такль «Свя ты іды ёт», 
сваё ба чан не тво ра ру ска га кла сі ка Фё
да ра Да ста еў ска га «Іды ёт». На фе сты
ва лі Ук ра і ну прад стаў ляе На цы я наль ны 
ака дэ міч ны ўкра ін скі дра ма тыч ны тэ атр 
імя Ма рыі Зань ка вец кай. Зза тэх ніч ных 
пры чын тэ атр не да е хаў, але спек такль 
не ад мя ні лі, а пе ра нес лі на 1 снеж ня. 
Кла січ ную па ста ноў ку «Рэ ві зор» па Го га
лю ў вы ка нан ні ўкра ін скіх ак цё раў яш чэ 
ў Бе ла сто ку аба вяз ко ва па ба чым. За тое 
ў рам ках фе сты ва лю на ма лой сцэ не бе
ла стоц ка га тэ ат ра два ра зы (а зна чыць, 
спек такль ме ла маг чы масць па ба чыць 
боль шая коль касць гле да чоў) па ка за лі 
мо нас пек такль з Літ вы «Ко ба/Ста лін» 
у вы ка нан ні Аляк сан д ра Ру бі но ва са. Мо
нас пек такль — гэ та асоб ны жанр, а пра
ца лі тоў ска га ак цё ра — вар тая ўва гі.

Як ка жа ды рэк тар бе ла стоц ка га тэ ат ра 
Пётр Пул то рак спек так лі аб’ яд на ныя 
тэ май па меж жа, раз на стай нас ці куль
тур. А ў га ра дах, што прад стаў ле ныя на 
фе сты ва лі — Бе ла сток, Львоў, Га род ня, 
Менск, а так са ма Бель скаБя ла, Жэ шаў 
і Коў на ў Літ ве — су ты ка юц ца роз ныя 
куль ту ры, ства ра ю чы вы бу хо вую мя шан
ку. Гэ та ўплы вае на раз віц цё куль ту ры 
і яе ха рак тар.

Для бе ла стоц ка га тэ ат ра фе сты валь 
«На пра мак Ус ход» — гэ та так са ма маг
чы масць на ла дзіць кан так ты. У Бе ла
сток пры е ха лі ак цё ры Га ра дзен ска га аб
лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра. Кан такт 
з су се дзя мі абар ваў ся ў 2000х га дах, а 
ця пер усё аб на ві ла ся і ак цё ры бе ла стоц
ка га тэ ат ра збі ра юц ца з гаст ро ля мі ў Га
род ню ў па чат ку на ступ на га го да і па вя
зуць ту ды два ці тры спек так лі.

Ужо не каль кі га доў дзей ні чае да мо ва 
пра су пра цоў ні цтва бе ла стоц ка га тэ ат ра 
і Бе ла ру ска га рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 
бе ла ру скай дра ма тур гіі з Мін ску. Уза
ем ныя гаст ро лі, як бе ла ру скіх ак цё раў 
у Бе ла сто ку, так і поль скіх у Мін ску, пра
хо дзяць на «вы дат на», так за яў ля юць 
абод ва ба кі. Тэ ат раль ныя ка лек ты вы 
да рас лі да су поль на га пра ек та. У пла нах 
— агуль ны спек такль, ка лі на ад ной сцэ
не суст рэ нуц ца і поль скія, і бе ла ру скія ак
цё ры, а спек такль бу дзе іс ці як на сцэ не 
ў Мен ску, так і на бе ла стоц кай. Пра гэ та 
ра ска за ла ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
тэ ат ра Свят ла на Ка ру кі на ды за ін т ры
га ва ла; маў ляў, больш ні чо га не ска жу, 
бу дзе сюр прыз і пра ект ат ры ма ец ца «вы
бу хо вы».

Але за тэ ат раль ны мі ку лі са мі шмат што 
мож на па чуць. Па сак рэ це вам ра ска жу 
тое, што сам да ве даў ся: раз мо ва ідзе 
пра па ста ноў ку «неш та з Мрож ка», рэ
жы сёр Аляк сандр Гар цу еў, мо ва — бе
ла ру ская і поль ская, тэр мі ны па куль не
вя до мыя. Але ідэя ёсць і на яе пра цу юць 
два тэ ат ры.

ШЧАС ЦЯ НЯ МА...

І да дам, ка лі не бу дзеш са бой. На ма лой 
сцэ не тэ ат ра — спек такль з Га род ні «Па
ля ван не на па цу коў» (п’е са Пэ тэ ра Ту
ры ні, рэ жы сёр Ге надзь Муш перт). Яш чэ 

ў 1971 го дзе тэкст Ту ры ні вык лі каў скан
дал і шок у еў ра пей скім тэ ат раль ным 
ася род дзі: як гэ та — на сцэ не смец це, 
смец це так са ма ў га ло вах, унут ры і звон
ку га лоў ных ге ро яў. Гэ та га смец ця так 
шмат. Та ды еў ра пей цы не бы лі га то выя 
да та кой трак тоў кі асо бы, а яны на сцэ
не яш чэ і рас п ра на юц ца, каб ага ліц ца 
пе рад са бой і скі нуць з ся бе ўсё не па
трэб нае.

— Скан да лы даў но прай ш лі і за бы тыя, 
яны нас не ці ка вяць, — жар туе рэ жы сёр 
спек так ля і ма стац кі кі раў нік Га ра дзен
ска га тэ ат ра Ге надзь Муш перт.

Там вы ра шы лі пасвой му пра чы таць 
тэкст, які і сён ня ак ту аль ны. За над та 
гэ та не про ста быць са мім са бой, так 
у тэ ат ры ак рэс лі ва юць га лоў ную дум ку. 
А на сцэ не мы ба чым, як ге роі (хло пец 
і дзяў чы на) пры яз джа юць на смет нік, 
каб сха вац ца ад гра мад ства, хло пец лю
біць па ля ваць на па цу коў, бо ў муж чын
скай пры ро дзе зак ла дзе на — за бі ваць. 
Яны на пер шым спат кан ні і, ка неш не, 
хо чуць адзін ад на го спаз наць. Ака за
ла ся — у дзяў чы ны штуч ныя ва ла сы, 
а ў хлоп ца — штуч ныя зу бы. І шмат уся
го штуч на га... ад эле мен таў адзен ня да 
ду мак, ус па мі наў і ўяў лен няў пра жыц цё. 
Яны ім к нуц ца вы кі нуць усё штуч нае і ака
за ла ся... го лыя ста яць, пу стыя, але сап
раў д ныя... Стрэ лы. І іх за бі ва юць. Гэ та 
чар го вая па рач ка пры е ха ла на смет нік, 
каб упа ля ваць па цу коў і спаз наць адзін 
ад на го. Гі сто рыя ні бы паў та ра ец ца. За
бі ва юць і ге ро яў, і іх воб ра зы, якія ім к ну
лі ся «стаць са бой», але ка му яны та кія 
па трэб ныя ў гра мад стве, што іс нуе па ка
но нах штуч нас ці. Іх за бі ва юць не лю дзі, 
а гра мад ства. Та кі вось сім вал.

На сцэ не мы не ба чым то н смец ця, якія 
ў па чат ку 70х га доў ша ка ва лі еў ра пей
ска га гле да ча. У Га ра дзен скім тэ ат ры 
вы бра лі ін шыя вы раз ныя срод кі. Ге роі 
ап ра ну тыя ў гла мур нае адзен не, іх ата
ча юць рэ чы, без якіх не абы хо дзіц ца су
час ны ча ла век: гро шы, ма шы ны, кас ме
ты ка... усё, што да па ма гае нам трош кі 
пак ра са вац ца, вы гля даць леп шы мі.

Спек такль ішоў на ка мер най сцэ не, 
а ў вы ход ны дзень на плош чы пе рад бе
ла стоц кім тэ ат рам гра ка таў роккан цэрт. 
На пэў на, гу кі звон ку пе раш ка джа лі ак цё
рам пра ца ваць на сцэ не. Але гэ та так са
ма прык ме ты на ша га жыц ця — гу кі, пап
са аль бо рок, якія ў га ло вах. Пры нам сі 
так пас ля спек так ля жар та ва лі ак цё ры.

ГІ СТО РЫЯ КРА І НЫ, 
СІ СТЭ МЫ, ШТО ЗА ДА ВІ ЛА 

Жы зэль — імя лёг кае, пяш чот нае, да
лё кае і ра ман тыч нае. Але ча му на лёс 
жан чы ны, з та кім нез вы чай ным імем вы
па дае столь кі вып ра ба ван няў? Больш та
го, праз яе лёс нам ра сказ ва юць пра цэ
лае «па ка лен не зла ма ных». Спек такль 
«Тры Жы зэ лі» рэ жы сё ра Аляк сан д ра 

Гар цу е ва па п’е се Ан д рэя Ку рэй чы ка 
з’я віў ся ў рэ пер ту а ры Рэс пуб лі кан ска га 
тэ ат ра бе ла ру скай дра ма тур гіі ў сту дзе ні 
2013 го да і да гэ тай па ры на яго ах вот на 
хо дзяць гле да чы. Па дзеі п’е сы Ан д рэя 
Ку рэй чы ка, ство ра най па вод ле рэ аль
най гі сто рыі жыц ця Жы зэль Ку пэс, ад
бы ва юц ца ў трох эта пах: Фран цыя 1940 
го да, бе ла ру ская вё ска Кар зу ны ў 1957 
і ў 1999 га дах.

Тры пло скас ці спек так ля: Жы зэль вя сен
няя, ма ла дая, нат х нё ная, за ка ха ная і жы
ве ў Па ры жы. Яе ка ха ны па іра ніч най вы
пад ко вас ці за гі нуў, яна пе ра жы ла гэ ты 
боль і ўжо паз ней, на вай не ў Нар ман дыі 
су стрэ ла бе ла ру ска га хлоп ца Сяр гея, за 
ім пас ля вай ны пры е ха ла ў бе ла ру скую 
вё ску Кар зу ны.

Жы зэль лет няя жы ве ў Кар зу нах з му
жам Сяр ге ем, яко га зла ма лі — ён ужо 
не той ра ман тыч ны хлап чук. Як бы лы ва
ен на па лон ны (ча му здаў ся ў па лон, а не 
за гі нуў?! — та кая ло гі ка са вец кай сі стэ
мы) ён ад се дзеў у ла ге рах і ця пер пад 
піль най ува гай спец с луж баў. Шмат п’е, 
б’е жон ку, кра дзе ў кал га се. Па са дзі лі 
«на хі мію», там здра дзіў. І вось Жы зэль 
мо жа па е хаць на зад у Па рыж, але... сі
стэ ма не вы пу скае дач ку, да зво лу ня ма, 
бо яна гра ма дзян ка са вец кай дзяр жа вы.

Жы зэль вя сен няя жы ве ў тых жа Кар зу
нах. Муж па мёр 30 год та му, а дач ка спі
ла ся, як ты ся чы жан чын на вёс цы і толь
кі пры хо дзіць да ма ці, каб па зы чыць 
гро шы, якіх ні ко лі не вер не. За ста лі ся 
толь кі ўспа мі ны пра той Па рыж ды тую 
Жы зэль вя сен нюю. Шчас лі вую.

Гэ тыя ро лі ў тэ ат ры гра юць два скла ды 
ак цё раў. У Бе ла сто ку мы па ба чы лі Жы
зэль асен нюю ў вы ка нан ні на род най 
ар тыст кі Бе ла ру сі Тац ця ны Мар хель, 
лет нюю Жы зэль вы ка на ла зас лу жа ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Люд мі ла Сі дар ке віч 
і вя сен нюю — Гра жы на Бы ка ва.

— Ча му гэ та жан чына ўсё цер піць? 
— пы та ю ся я ў ак то рак.

— Тут ёсць та кая фра за: не па кі дай мя
не, я не ма гу губ ляць і ця бе так са ма, — 
ка жа на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Тац ця
на Мар хель. — Яна згу бі ла пер шае вя лі
кае ка хан не, а тут хло пецбе ла рус і яна 
ба я ла ся так са ма стра ціць яго і за стац ца 
ад на. А нам, жан чы нам, вель мі цяж ка 
за ста вац ца адзі но кі мі. Я гэ та па са бе ве
даю, — ус мі ха ец ца Тац ця на Мар хель.

— То жан чы на па він на цяр пець?

— Не ве даю. Я пап раў дзе ўспа мі наю 
ўсё са мае леп шае, бо ёсць тое леп шае. 
А та му ўсё цер піш і спа дзя еш ся на тое 
леп шае.

— Яна ах вя ра аб ста він, я так са бе гэ та 
тлу ма чу, — да лу ча ец ца да раз мо вы 
Люд мі ла Сі дар ке віч. — Жы зэль са бой 
ах вя ра ва ла дзе ля дач кі, якую не вы пу

ска лі. Яна маг ла па
е хаць, але не маг ла 
па кі нуць дач ку. Для 
мя не гэ та гі сто рыя 
кра і ны, якая за да ві
ла ўсё і ўсіх, — ка жа 
ак т ры са.

З ТА КІМ СЯБ-
РАМ І ВО РА ГА 
НЕ ТРЭ БА 

Мне так хо чац ца на пі
саць: гэ ты спек такль 
пра сяб роў ства. Ка
лі твой сяб ра Іо сіф 

Ста лін — гэ та тра ге дыя. Гі сто рыю пра 
тое, як ла ма лі асо бу і яго лёс, нам ра ска
заў лі тоў скі ак цёр Аляк сандр Ру бі но вас 
з Каў на ска га ка мер на га тэ ат ра. «Мы 
з ім сяб ра ва лі. Мы па сяб ра ва лі ў лі хі 
час». Ста рэнь кі і адзі но кі гру зін Фу дзі 
па чы нае рас по вед і мы ра зу ме ем: ён 
сяб ра ваў са Ста лі ным. Цяж ка пе ра каз
ваць гі сто рыю, якую ты па чуў са сцэ ны 
бе ла стоц ка га тэ ат ра. Спек такль вель мі 
моц ны. Ак цёр ра сказ вае шчым лі выя 
фраг мен ты жыц ця свай го ге роя і ты ім 
ве рыш, бо з гі сто рыі па мя та еш — ча сы 
са праў ды бы лі тра гіч ныя.

— Гэ та тэкст ра сей ска га дра ма тур га 
і пуб лі цы ста Эд вар да Ра дзін ска га, а мы 
з яго зра бі лі мо нас пек такль, — ра сказ
вае ак цёр — па вод ле яко га (па чут ках) 
ні бы са праў ды быў та кі Фу дзі, адзі ны са 
ста рых сяб роў Ста лі на, які яго на ват пе
ра жыў.

За ак цё рам Аляк сан д рам Ру бі но ва сам 
не ве ра год на ці ка ва на зі раць, слу хаць, 
за да вац ца ра зам з ім пы тан ня мі. Ён 
та бе ра сказ вае са сцэ ны як сам Ста лін 
няў ме ла жар та ваў і на зы ваў Фу дзі — Фу
дзі я ма, на япон скі ма нер. А по тым ге роя 
асу дзі лі на 8 га доў ла ге раў за ні бы «шпі я
наж на ка рысць Япо ніі». Вось так Ста лін 
па жар та ваў. І, зда ец ца, тут та бе хо чац ца 
пас мя яц ца, але вар та пла каць. Маў к лі
вае пы тан не: «За што?». Толь кі ў кан цы 
мы зра зу ме ем, што Ста лін так ба яў ся 
сва іх ста рых сяб роў, якія яго ве да лі «не 
як баць ку ўсіх на ро даў», а як сал да та, 
што про ста ўсіх іх вы ніш чаў, каб тыя не 
зніш чы лі яго. Са ста рых сяб роў за стаў
ся толь кі Фу дзі, бо яго зла ма лі, зра бі лі 
ня воль ным сла бым ча ла ве кам, у яко га 
не бы ло сіл пе раш ка джаць. Рэ жы сё рам 
гэ та га дзей ства быў сам Ста лін.

— Да стат ко ва брыд кі гі ста рыч ны пер са
наж. На вош та ён вам?

— У ма ста цтве, ка лі ёсць чор нае і бе лае, 
ка лі мы ба чым ста ноў чае і ад моў нае 
— гэ та ўжо не ма ста цтва, — тлу ма чыць 
ак цёр Аляк сандр Ру бі но вас. — На ша 
за да ча па ка заць асо бу роз на ба ко ва, 
каб не бы ло ад наз нач нас ці. Каб не да пу
скаць пло скас ці ма ста цтва. Тым больш 
я не граю Ста лі на, яго я па каз ваю праз 
свай го ге роя Фу дзі. А той і ба іц ца, і не на
ві дзіць, і на ват лю біць Ста лі на.

Аказ ва ец ца, Ста лі на так са ма мож на лю
біць, пла каць на яго па ха ван ні і шчы ра 
яму ве рыць. Та кі па ра докс.

Сем спек так ляў (ук ра ін ска га «Рэ ві зо ра» 
1 снеж ня мы яш чэ па ба чым) з ча ты рох 
кра ін, а так са ма ды ску сіі і су стрэ чы пас
ля спек так ляў ды на ват май старкла сы 
па тэ ат раль най кры ты цы. Па дзеі дру го га 
тэ ат раль на га фе сты ва лю «На пра мак 
Ус ход» пра цяг нуц ца, бо ў Бе ла стоц кім 
тэ ат ры пе ра ка на ныя, што з Ус хо ду пры
хо дзяць ін шыя тэ ат раль ныя эмо цыі, якіх 
не ха пае мяс цо ва му гле да чу.

vДзі ма КАР МА ЗІН 

Эма цый ны тэ ат раль ны Ус ход
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 14 кастрычніка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Рыжая дзяўчынка
Залезла ноччу ў двор — 
Курэй пералічыла
І ўсіх панесла ў бор

(Н. Гілевіч) 

Ад каз на за гад ку № 36: ка пу ста. 
У гэ ты раз не бы ло 

пра віль ных ад ка заў.

— Яны больш ска за лі пра на шу 
гі сто рыю, чым мы змаг лі пе ра-
даць на ўро ках рэ лі гіі, — ба цюш-
ка Мі ра слаў Фі лі ма нюк з бе ла-
стоц ка га Свя та-Ду хаў ска га пры-
хо да і на стаў нік пра ва слаў най рэ-
лі гіі не ха вае слоў прыз нан ня для 
ма ла дых ак цё раў і Іа ан ны Троц, 
рэ жы сё ра спек так ля «Ай цец 
Кан стан цін Бай ко». Хва ліць за 
фор му пе ра ка зу і та лент, з якім 
па ка за лі тра гіч ныя мо ман ты гі-
сто рыі — бе жан ства, раз бу рэн не 
цэр к ваў, рэ прэ сіі НКВД і па лі тыч-
ныя ссыл кі. Што так пры го жа 
і ўну шаль на тра пі лі са зме стам 
да сэр цаў ад на год каў...

Як раз у Дра ма тыч ным тэ ат ры 
пра гу ча лі гуч ныя ап ла дыс мен ты 
для ак цё раў! Ся род гле да чоў, якіх 
скла да лі бе ла стоц кія лі цэ і сты 
— за ду мен насць, прыз нан не, 
удзяч насць. Знік лі на мо мант 
моў ныя бар’ е ры. Спек такль, хоць 
пе рат ка ны ды я ло га мі на пад ляш-
скай і поль скай мо вах, гу чыць 
па-бе ла ру ску. У ім ня ма га лоў-
най ро лі, ак цё ры ўва саб ля юц ца 
ў роз ныя по ста ці і зда рэн ні, 
ства ра ю чы эма цый нае і важ кае 
ў гі ста рыч ным пла не шмат га лос-
се. Вы са ка род ная асо ба ай ца Кан-
стан ці на Бай ко ў ві ры гі сто рыі 
ХХ ст. — сум лен не бе ла ру саў Пад-
ляш ша! Ра зам са зме стам гу чыць 
(з удзе лам ін ст ру мен таў) на род-
ная і цар коў ная пес ні. Ува гі зас лу-
гоў вае чут кае вы ка нан не тра па-
роў, асаб лі ва хо чац ца пах ва ліць 
муж чын скі ду эт у скла дзе Пят ро 
Сві дэр скі і Яцак Друж ба.

— Спа чат ку я не ўме ла гэ та га 
ўя віць, — ка жа на пры го жай бе-
ла руш чы не ацёр ка Эва Іва нюк 
з гай наў скай «шас цёр кі», — але 
пас ля, ка лі па ча лі з па няй Асяй 
крок па кро ку ажыц цяў ляць сцэ-
на рый, змест сам па чаў ук ла дац-
ца ў ла гіч ную цэ ласць. І ён здаў ся 
праў дзі вым, бліз кім май му сэр-
цу. Та му што гэ та на ша гі сто рыя! 
Гэ та зда рэн ні, якія пе ра жы лі на-
шы прод кі, дзя ды, пра дзе ды. Між 
рэ пе ты ця мі мы ча ста га ва ры лі 
пра ай ца Кан стан ці на. Шка да ва-

Спек  такль  бл із  к і  май  му  сэр  цу!

лі, што не мо жам з ім па зна ёміц-
ца аса бі ста, та му што ён па мёр 
у 1984 го дзе, ка лі нас яш чэ не бы-
ло на све це.

— Ці цяж ка бы ло вы я віць тыя 
эмо цыі?

— На пэў на гэ та пат ра ба ва ла 
мно га пра цы, — прыз на ец ца Эва. 
— Трэ ба бы ло па га ва рыць з ба бу-
ляй, з сяб ра мі, каб пас ля гэ та ўсё 
са бе ўя віць у га ла ве.

Сцэ на рый па ста ноў кі «Ай цец 
Кан стан цін Бай ко» уз нік на ас-
но ве кніж кі Да ра фея Фі ё ні ка, вы-
да дзе най у 2016 го дзе. Рэ жы сёр 
Іа ан на Троц ад зна чы ла, што не-
ка то рыя ма ты вы п’е сы ўзні ка лі 
ў хо дзе пад рых тоў кі і прэ зен та-

цый. Шмат пад ка зак пра па на ва лі 
са мі ак цё ры. А ў спек так лі вы сту-
па юць ка ла рыт ныя ін ды ві ды: 
бра ты Кац пэр і Ко ля Кэ чын скія, 
Эва Кот, Ма ры ся Та ра сюк, Юлія 
Скар бі ло віч, Яцак Друж ба, Па вел 
Яну цік, Да мі ні ка Пуц, Оля Бус лоў-
ская, Эва Іва нюк, Пят ро Сві дэр-
скі. Яны, хоць з роз ных га ра доў 
і мяс цін, пра цу юць пры Бе ла ру-
скім му зеі ў Гай наў цы. Спек такль 
быў па ка за ны 26 і 27 ве рас ня 
ў рам ках V Фе сты ва лю «ОДЭ». 
Пра па но ва, што пры кме ці лі мы 
па шмат лі кай пуб лі цы, бы ла 
ў пер шую чар гу на кі ра ва на да бе-
ла стоц кай мо ла дзі, якая хо дзіць 
на ўро кі пра ва слаў най рэ лі гіі.

Ба цюш ка Мі ра слаў Фі лі ма нюк, 
які прый шоў са сва і мі лі цэ і ста мі, 
ад зна чыў, як важ на і пат рэб на 
вы ву чаць сваю сап раў д ную гі сто-
рыю:

— Мы не ўсве дам ля ем, як моц-
на дас вед чы ла нас бе жан ства 
1915 го да, — ка жа, — бо гэ ты дос-
вед на шы лю дзі ха це лі вы кі нуць 
з па мя ці, са ро ме лі ся пры ні жэн-
ня. Але за быць ці за моў ч ваць яш-
чэ горш. Вось, ня даў на па ка за лі 
жы ха рам Пад ляш ша рэ кан ст рук-
цыю Бе ла стоц кай біт вы. І там 
у ро лі «ка му ні стаў» па ста ві лі 
мяс цо вых, пра ва слаў ных лю дзей. 
А трэ ба ве даць, што ў 1921 го дзе 
на шы лю дзі толь кі што вяр та лі ся 
з бе жан ства. Ды ім не бы ло да біт-
ваў! А тут нех та пры піс вае нам та-
кое, каб мы са ро ме лі ся за неш та, 
у чым не пры ма лі ўдзе лу.

Ба цюш ка Мі ра слаў, пе рад тым, 
як па гля дзеў спек такль, ба чыў 
вы стаў ку, прыс ве ча ную ай цу Кан-
стан ці ну Бай ко.

— Ён як ніх то зас лу жыў пра ва 
на па мяць і ўдзяч насць наш чад-
каў, — ка жа свя тар і на стаў нік.

Фо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК 

    
Якуб СА ВІЦ КІ
Асед ле Бан да ры
КШ у Мі ха ло ве

Верш
Ка лі еду што дзень 

праз па лі і ля сы,
Ка лі ў шко лу мя не вя зуць,
Я за шы бай ба чу,
Што во сень ідзе
І хі ба на спі не сяст ру ня се.
Усю ды ліс це ля жыць.
Ве цер лі ста мі гу ляе 
І мне дзень пап раў ляе.
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Яшчарка і крот
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Леў, цар звя роў, пак лі каў сва іх пад да ных на сход. І ўсе звя ры, у спе ху і вя лі кім па чуц ці аба вяз ку, 
пры бег лі да ца ра. Леў вы лез з ха ро му, раз ві нуў за ла тую гры ву і гроз на за роў:

— Каб вы ве да лі — каб вы зна лі! Кож ны ат ры мае ад мя не зар пла ту па сва іх зас лу гах і та лен тах! 
Да ка жы це — хто вы та кія!

Ся род саб ра ных бы лі яш чар ка ага ма і крот. Звя ры ста лі смя яц ца з га дзю кі ды сля по га кра та.

Што яны мо гуць з ся бе даць ка ра лю звя роў?

Леў, спра вяд лі вы ўла дар, даў го лас кож на му па чар зе. Урэш це прый ш ла чар га на яш чар ку ага му:

— А ў вас якія здоль нас ці, чым мо жа це для мне прыс лу жыц ца? — спы таў цар.

— Я ма гу праш мыг нуць праз ка мя ні, пра нік нуць у крэ пас ці і зам кі тва іх во ра гаў. І ка лі са ма не зма-
гу іх пе ра маг чы, дык ма ім сле дам вы пе рап ра ві це вой скі.

— Вы дат на! — пах ва ліў яш чар ку ага му цар.

Пас ля вы ка заў ся крот:

— Я ка паю глы бо кія ту нэ лі пад рэ ка мі і кры ні ца мі ў га ра ды за ма гут ны мі му ра мі. І ра ды слу жыць 
пры вой ску. Я хоць сля пы, ба чу мно гія маг чы мас ці, якіх не ба чаць ві душ чыя.

— Нам та кіх трэ ба. Ма лай цы яш чар ка ага ма і крот! — пах ва ліў леў. — Вы ат ры ма е це год ную зар-
пла ту!

І мно гія звя ры за са ро мі лі ся ды пе ра ста лі па гар джаць га дзю кай і сля пым кра том.
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
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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 № 36-2018: 
Ва да, гук, япон ка, сорт, вя сёл ка, мя цёл ка, мы, 

бэз, луг, но гі, но, ка рал. Вы, вяс ло, пляц, сём га, 
вя сё лы, полк, гор ка, на, гон та, бор, эга, кра ка-
дзіл.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Дам’ ян Кар-
ні люк і Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска га. 
Він шу ем!

Ка ні ку лы мі ну лі, а я ха чу на пі саць пра тое, што ў нас ад бы-
ло ся. У лі пе ні пры па ра фіі св. Ар хан ге ла Мі ха ла ар га ні за ва лі 
пле нэр пі сан ня ікон. У ім удзель ні ча лі дзе ці і мо ладзь у роз ным 
уз рос це. Саб ра ла ся 13 асоб. Дзе ці з ін шых мяс цін маг лі пе ра на ча-
ваць у Бель ску. Апе ка ва ла ся на мі цу доў ная па ні Ірэ на Ка ра вай. 
Яна рых та ва ла нам ежу і зай ма ла ся ар га ні за цый ны мі спра ва мі. 
Пі сан не ікон гэ та скла да ны пра-
цэс, над якім са чыў ба цюш ка Па-
вел Заб роц кі.

У на мо ле най ат мас фе ры паў-
ста лі на шы пер шыя іко ны. Наш 
пле нэр за вяр шыў ся лі тур гі яй, 
у час якой на ста я цель пры хо да 
і кі раў нік іка на піс най шко лы ба-
цюш ка Ле он цій Та фі люк ас вя ціў 
наш плён. Ён пах ва ліў нас і вы ка-
заў на дзею, што нех та з нас у бу-
ду чы ні за ста нец ца іка на піс цам.

За раз у кож на га ўдзель ні ка 
пле нэ ру ў ха це каш тоў ная, на пі-
са ная сва ёй ру кой і сэр цам іко-
на.

Вік то рыя Гаць, 
бель ская «трой ка»

Пі сан не ікон 
— скла да ны пра цэс!

Аг неш ка ГРЫ КА,
Плян ты, ПШ у Мі ха ло ве

Спа да ры ня 
Во сень
Ка лі іду праз парк, лес,
Ба чу во сень ча сам,
Пры го жа адзе тую,
Ка ля ро вую пан ну,
З ва ла са мі ку ча ра вы мі
Як ве рас нё выя ве ра сы...

    
Аляк сандр СЕ МЯ НЮК
Гім на зія свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія
ў Бе ла сто ку

Удзяч насць
Сшыт кі, мэб ля 
— ча ла век дрэ вы мар нуе.
А дрэ ва це нем 
і па вет рам ча ла ве ка мі луе.

My

Suma
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У Двар ку Ру со ў Сві на ро ях ка ля На раў
кі гру па сяб роў Пуш чы, ама та раў пры ро
ды і эн ту зі я стаў між куль тур на га Пад ляш
ша, жы ха роў На раў кі і яе ва ко ліц, гас цей 
з уся го рэ гі ё на і роз ных ча стак Поль ш чы 
і Еў ро пы ства ры лі «Тра пін ку — Аса цы
я цыю дзе ля ды я ло гу». Хо чуць яны са
дзей ні чаць між куль тур нас ці Пад ляш ша, 
спры яць раз віц цю гэ та га нез вы чай на га 
рэ гі ё на, раз дум ваць над яго фе но ме нам 
і ства раць пра сто ру для су стрэч і ды ску
сій пра ўсё, што ім зда ец ца важ ным. Зап
ра ша юць усіх пад тры маць свае дзе ян ні.

19 снеж ня 2015 г. згур та ван не за вяр
шы ла ўсе фар маль нас ці і «Тра пін ка» 
бы ла за рэ гіст ра ва на. Лю дзі, згур та ва ныя 
ва кол «Тра пін кі», ста лі пра ца ваць афі
цый на і за пра сі лі ўсіх пры хіль ні каў усту
паць у аса цы я цыю. Згур та ван не за рэ гіст
ра ва нае ў ста лі цы На раў чан скай гмі ны, 
але ёсць ся род іх лю дзі з усёй Поль ш чы 
і ін шых кра ін. У іх ня ма па ста ян най ся дзі
бы. Та му за ці каў ле ныя ў член стве ў аса
цы я цыі і яе дзей нас ці мо гуць звя зац ца 
з імі, ад п ра віў шы за пыт на іх сайт: www.
tro pin ka.org.

Дні, ка лі збі ра юц ца тра пін каў цы, вель
мі ба га тыя. Ра ды ўдзель ні чаць яны ў роз
ных ме ра пры ем ствах. Ад ным з іх быў па
каз філь ма «Іна кі ня», па стаў ле на га Пра
вас лаў ным бра цтвам з Гай наў кі, дру гім 
— ве чар рэ лі гій най па э зіі «Пра ва слаўе 
ў па э тыч ным сло ве». Сар дэч на зап ра ша
лі ўсіх на дэ ба ты, ар га ні за ва ныя на конт 
па ве лі чэн ня вы се чак у Бе ла веж скай пуш
чы, лі чыў шы, што гэ тая тэ ма, та кая важ
ная для на ша га рэ гі ё на, па він на стаць 
прад ме там сур’ ёз най ды ску сіі, вы хо дзіў
шай за ме жы вуз ка га ко ла спе цы я лі стаў 
і не па він на спы ніц ца, ка лі сціх не шум 
у СМІ. Ха це лі мець маг чы масць га ва рыць 
з усі мі за ці каў ле ны мі ба ка мі. Зап ра ша лі 
ўсіх, хто мае ў ду шы лёс Бе ла веж скай 
пуш чы і за клі ка лі пры няць удзел у роз
ных аб мер ка ван нях. Рэ ка мен да ва лі суст
рэ чу аб аль бо ме Да ра фея Фі ё ні ка пад 
за га лоў кам «Бе жан ства. Да ро гі і вяр тан ні 
19151922». «Ён ха цеў га ва рыць, але 
ніх то не ха цеў слу хаць», — ра сказ ва ла 
Ві я ле та Шы му сякПа рэ да пра свай го дзе
дабе жан ца; дзед сваю гі сто рыю ў рэш це 
рэшт за пі саў. Ад кры ты кры ху вы пад ко ва 
яго ны дзён нік па чаў жыць сва ім жыц цём 
... Па ка за лі фільм пра «Ся ро жу», ча ла ве
ка з пуш чы, якую ён на зы вае «част кай 
раю на зям лі» — ідэй ны ка му ніст кі дае 
пар тый ны бі лет, ідзе ў пра ва слаў ную 
се мі на рыю, у год ва ен на га ста но віш ча 
ўсту пае ў ся лян скую «Са лі дар насць», 
а за тым 30 га доў бу дуе драў ля ныя ха ты, 
кар ч мы, цэр к вы. Ка лі ў яго спы та лі ся, ці 
бу даў ні ку не шка да, што столь кі драў ні
ны ў ле се мар ну ец ца, ад ка заў: «У све це 
ня ма ні чо га дар ма. Гэ та на ша ба гац це, 
якое мы па він ны пра да ваць не ў выг ля
дзе ку біч ных мет раў драў ні ны, але як 
ці ка вы, не меў шы ана ла гаў ва ўсім све це 
свет пры ро ды. Тут мы мо жам уба чыць, 
як ён вы гля даў». Выс лу ха лі ся род зо рак 
ве ча ра так са ма бе ла ру ска га му зы ку Змі
це ра Вай цюш ке ві чаТо да ра. Збі ра лі ся, 
каб па гля дзець но выя эпі зо ды се рыі «Чы
тан не Пуш чы» рэ жы сёр кі Бе а ты Хы жы
Чал пін скай, тво ры ле ген дар ных аў та раў 
поль скіх філь маў пра пры ро ду — Ба жэ ны 
і Яна Ва ле ніц каў, якія зня лі больш за 50 
філь ма вых апо ве даў — у ас ноў ным пра 
Бе ла веж скую пуш чу, у тым лі ку два пер
шыя се ры я лы пра поль скую пры ро ду, 
рэ а лі за ва ныя для TVP SA: «Пульс дры му
ча га ле су» і «Са га пра пер ша быт ны лес». 
Цыкл «Чы тан не Пуш чы» рас па вя дае пра 
Бе ла веж скую пуш чу і лю дзей (ства раль
ні каў куль ту ры, на ву коў цаў, фі ло са фаў, 
жур на лі стаў, на ту ра лі стаў), якія трак ту
юць пуш чу як мес ца сва ёй ма ры, каб 
жыць, пра ца ваць або вес ці дас ле да ван ні. 
Гэ та не пра гра ма стро га на ту раль ная, 
а хут чэй фі ла соф ская каз ка пра пры
ро ду, ад но сі ны ча ла ве ка да яе, і на ша 

мес ца ў ёй. Вяр ну лі ся да тэ мы ста рых са
доў, якую іні цы я ва лі не каль кі га доў та му. 
Вель мі хо чуць саб раць ка лек цыю ўсіх сар
тоў са до вых дрэў, якія да гэ та га ча су за
ха ва лі ся на Паў ноч ным Пад ляш шы. Для 
гэ та га бу дуць ін вен та ры за ваць ста рыя са
ды або асоб ныя дрэ вы, каб апі саць іх, ад
зна чыць раз на стай насць і ўзяць па ма лад
кі для прыш чэ пак. Гэ та не ад на ра зо вая 
іні цы я ты ва. Ін вен та ры за цыя і прыш чап
лян не бу дуць іс ці па сту по ва ў блі жэй шыя 
га ды. Ха це лі б саб раць ін фар ма цыю як 
ма га хут чэй, на ме ціць яе на кар це і пад
час плё ну да стац ца да гэ тых фрук то вых 
са доў. Паз на чэн не сор ту па тра буе ча ста 
спе цы яль ных ве даў і ў су вя зі з гэ тым суп
ра цоў ні ча юць з леп шы мі спе цы я лі ста мі 
ў кра і не. Ак ра мя та го хо чуць, каб уз рас
ла ад чу валь насць гра мад ства да гэ тых 
пы тан няў, каб па спра ба ваць пра ду хі ліць 
вы сеч ку да на шай па ры пла да но ся чых 

фрук то вых са доў, ча ста амаль ста га до
вых. Тра пін каў цы зак лі ка юць так са ма 
аб шу каць усе іс ну ю чыя ў рэ гі ё не Бе ла
веж скай пуш чы і Да лі ны вер х няй Нар вы 
тра ды цый ныя сар ты га род ні ны, кве так 
і зё лак.

Зап ра ша юць да раз мо вы: «Мы гру па 
не ад на род ная, якая аб’ яд ноў вае жы ха роў 
гэ тых ра ё наў і іміг ран таў з ін шых ча стак 
Поль ш чы і Еў ро пы. Ёсць ся род нас лю дзі 
ўсіх уз ро стаў, ча ста з вель мі роз ным жыц
цё вым во пы там, прад стаў ні кі роз ных пра
фе сій. Яд нае нас ці ка васць да куль ту ры 
і спад чы ны па меж жа, чэр пан не ра дас ці 
з ад к ры ван ня ду ху гэ тых гі ста рыч на муль
ты куль тур ных ра ё наў, ве ра ў тое, што 
мож на «пры го жа і моц на ад роз ні вац ца», 
і што да цэнь ван не гэ тай ад роз нас ці мае 
вя лі кае зна чэн не і вя дзе да плён най ды
ску сіі, па шы рае на шы га ры зон ты... Як фі
ло саф Ан джэй Ляш чын скі ў тэк с це «Пры

го жае сло ва ды я лог» на га даў ня даў на, 
што са мае леп шае, што вы най ш лі грэ кі, 
га во рыць аб вык роч ван ні (дыя) паза ся
бе — паза сваю дум ку (ло гас). Ды я лог 
— «ро зум уд ва іх», як на зы ваў яго Юзаф 
Тыш нер — гэ та ад маў лен не мен та лі тэ ту 
«глуш цоў», якія та ку юць усё пасвой му 
і глу хія яны да на ва коль на га ася род дзя. 
У вуз кім ко ле зву жа ец ца дум ка, пі саў 
ня мец кі аў тар Фрыд рых Шы лер. Праў да 
гэ та ствол, які вы ра стае з мно гіх ка ра нёў, 
каб маг чы мым бы ло спаз нан не — па він
на быць па мен шай ме ры дзве па зі цыі. 
Чым больш іх бу дзе, тым больш на дзей
ным бу дзе та кі ствол. Куль ты ва ван не ды
я ло гу па ча лі мы ў сва іх улас ных шэ ра гах, 
зап ра ша ем да лу чыц ца да нас усіх, хто 
ве рыць у яго маг чы мас ці!» «Тра пін ка» 
спра буе ўзна віць гі сто рыю лес ні чоў кі 
ў Сві на ро ях, сён няш ня га Двар ка Ру со.

Хто баць кі «Тра пін кі»? Мі хал Ва сі люк 
— гай на вя нін, пра жы ва ю чы ў На раў цы, 
па аду ка цыі ін жы нер ме ха нік: «Ад к ры
ван не не вя до мых мес цаў — асаб лі ва 
на Пад ляш шы — гэ та маг чы масць «ад
наў лян ня» на ша га рэ гі ё на, гэ та ра дасць 
і за да валь нен не, на якія раз ліч ва ем 
у „Тра пін цы”». Ка ця ры на Бя ляў ская 
— вы пуск ні ца Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та 
на фа куль тэ тах пе да го гі кі і гі ста рыч ным 
(пра гі ста рыч ная ар хе а ло гія), ад га доў 
зай ма ец ца ахоў ван нем шмат куль тур най 
спад чы ны рэ гі ё на, ат ры ма ла ў Кра ка ве 
дып лом прыз нан ня за за слу гі ў га лі не 
ахо вы яў рэй скай спад чы ны, удзель ні ца 
Агуль на поль скай кан фе рэн цыі «Лі да ры 
ды я ло гу», ар га ні за ва най Фон дам «Фо рум 
ды я ло гу па між на ро да мі». Да нель Піш ча
тоў скі — гер ма ніст, лі та ра ту раз наў ца, на
ву ко вы су пра цоў нік Вар шаў ска га ўні вер сі
тэ та. У ва ко лі цы Бе ла ве жы і На раў кі пры
яз джае ад га доў, пры цяг ва ны куль тур най 
ад роз нас цю і на ту раль най кра сой гэ та га 
рэ гі ё на. Ха цеў бы, каб «Тра пін ка» ста ла 
мес цам су стрэч і аб ме ну на роз ных уз роў
нях. Ка ця ры на Ан д ра сюк, гай на вян ка, 
ан г ліст ка, ама тар ка твор ча га па тэн цы я лу 
або чын у куль ту ры і на кар це, поў ная за
хап лен ня для тра ды цый на га ра мя ства, 
у «Тра пін цы» шу кае спат кан няў, раз моў, 
ін с пі ра цыі і су поль ных дзе ян няў гар ма ніч
на га су іс на ван ня лю дзей і пры ро ды, а так
сама ра дас ці ад дзя лен ня сва іх за хап лен
няў з ін шы мі. Ка ця ры на Ляш чын ская, 
унуч ка бе жан цаў, пас ля вай ны кі ну тых 
на «Zie mie Odzy ska ne», па пе ра ка нан нях 
гра ма дзян ка Еў ро пы, якая кур сі руе па
між Цю ры хам, Вар ша вай і Бе ла веж скай 
пуш чай. Ча го шу кае ў «Тра пін цы»? Шмат
куль тур на га Пад ляш ша. Кры тыч най 
і са лі дар най су поль нас ці, ад к ры тай на 
ды я лог, ці ка вай Ін шас ці. Дзе ян няў дзе
ля Пры ро ды. Ні шы, якая пад т рым лі вае 
раз вой крэ а тыў нас ці, якая ро біць маг чы
мым су поль нае дзе ян не, ду ман не і свят
ка ван не. Ман ф рэд Бех лер (Bächler) 
— швей цар скі мік ра бі ё лаг ад больш чым 
20 га доў «за ра жа ны» Пад ляш шам, якое 
ад к ры вае да сён ня, па каз ва ю чы яго ту ры
стам з Ня меч чы ны і Швей ца рыі. Пры ро да 
ўсход няй Поль ш чы на гад вае яму дзя цін
ства ў Фры бур г скіх Аль пах, дзе, на жаль, 
бі я раз на род насць ця пер з’яў ля ец ца толь
кі ўспа мі нам. Тым больш цэ ніць пры род
ныя і лан д шаф т ныя скар бы Пад ляш ша, 
асаб лі ва Бе ла веж скую пуш чу. Ве рыць, 
што ахо ва пры ро ды і раз вой ту рыз му не 
му сяць быць «за чы не ны ў за па вед ні ку», 
а мо гуць яны быць па зі тыў ным ім пуль сам 
для мяс цо вых гра мад: дзя ку ю чы ці ка вым 

— На Пад ляш шы шу ка ем не толь кі ін с пі ра цыі для ўлас на га раз вою. Пра цу ем над за ха ван нем па мя ці аб шмат куль-
тур нас ці рэ гі ё на, хо чам спры чы ніц ца да ахо вы яго пры род на га куль тур на га ба гац ця. Праг нем су поль на ства раць 
мес ца для су стрэч з лі та ра ту рай, ма ста цтвам, на ву кай і пры ро дай, пра сто ру аб ме ну і твор чых дзе ян няў. Тра пін ка 
з’яў ля ец ца ін ту і цы яй на прам ку, прад чу ван нем сцеж кі, вы тап та най у Пуш чы — так са ма ча ла ве кам. Сцеж кі, якая 
так са ма ча сам за ра стае, час ад ча су па яў ля ец ца, не спа дзя ва на і пры ваб на. Як раз на ёй хо чам шу каць ды я ло гу„ 
які прад бач вае га тоў насць слу хан ня, адаб рэн не і ці каў насць да Ін ша га. Дзя ку ю чы та кой ад к ры тас ці, ляг чэй бу да-
ваць су поль насць су іс на ван ня, прак роч ва ю чы стэ рэ а ты пы.

Тра пін кі ў пуш чы, 
ды я лог і па э зіяvТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

працягF10

n Альдона Капкевіч, Наталля Малек, Міра Лукша і Малгажата Лебда



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА07.10.2018              № 4007.10.2018              № 40

Ле там мі ну ла га го да ма ста кі 
Ула дзі мір Мусь ко і Вік тар Ка бац 
ад на ві лі ма стац ка-разь бяр скія 
пле нэ ры ў Гай наў цы, якія ла дзі-
лі ся тут у шас ці дзя ся тых і ся мі-
дзя ся тых га дах мі ну ла га ста год-
дзя. У кан цы ле та гэ та га го да 
на па на двор ку Гай наў ска га 
до ма куль ту ры быў на ла джа ны 
ХVІ Разь бяр скі пле нэр, у якім 
пры ня лі ўдзел скуль п та ры з Гай-
наў кі, Бе ла сто ка і Люб лі на. Не 
змог да е хаць за про ша ны на 
пле нэр бе ла ру скі ма стак Аляк-
сандр Ла зер ка з Брэ ста, які 
ў мі ну лым го дзе вы ка наў дзве 
вя лі кія скуль п ту ры ў ду бе.

ар га ні за цый ны мі спра ва мі. Вяс ной гэ та га 
го да ён цяж ка зах ва рэў. Сё ле та ка мі са рам 
пле нэ ру стаў Ста ніс лаў Аста шэў скі, стар
шы ня бе ла стоц ка га ад дзя лен ня Са ю за 
поль скіх ма ста коў «Поль скае вы яў лен чае 
ма ста цтва». Сё ле та да пле нэ ру пры сту пі лі 
гай наў скія скуль п та ры ў драў ні не Юрый 
Іва цік і Ан на Сві таль скаяСвіць, у якіх ёсць 
вы шэй шая аду ка цыя ў дзя лян цы разь бы. 
Я спа дзя ю ся, што гэ тыя ма ла дыя разь бя
ры пра доў жаць наш пле нэр і на ват раз гор
нуць яго.

ап ра цоў ваць, — ска заў Ста ніс лаў Аста шэў
скі, стар шы ня бе ла стоц ка га ад дзя лен ня 
СПМ «Поль скае вы яў лен чае ма ста цтва».

Юрый Іва цік і Ан на Сві таль скаяСвіць пры 
скуль п ту рах «Што дзве га ла вы...» і «У кра
ка дзі ла» пра ца ва лі су поль на.

— Кра ка дзіл у нас спа кой ны. Вя лі кую двух
га ло вую разь бу мы вы кон ва ем з дзвюх 
ча стак, на якіх ві даць тва ры жан чы ны 

ва піс цы. Пра фе сар Януш Фа лін скі з Поль
скай ака дэ міі на вук вы сту піў з пра па но вай 
вы ка наць разь бу ў драў ні не з па ва ле ных 
у пар ку дрэў і з гэ та га па ча лі ся на шы пле
нэ ры па разь бе. На ступ ны пле нэр ад быў ся 
ў Гай наў цы. Паз ней разь бяр скія пле нэ ры 
ла дзі лі ся ў Гай наў скім прад п ры ем стве дрэ
ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, якое ста ла 
нам да па ма гаць, — га ва рыў Вік тар Ка бац 
і ўдак лад ніў, што ства раль ні ка мі гай наў скіх 
пле нэ раў бы лі ма ста кі Мі ко ла Вал ка выц
кі, ро дам з Бе ла ве жы і Та дэ вуш Бо лаз, 
а да па ма гаў ім гай наў скі на стаў нік Юлі юш 
Ай жа ноў скі. Ды рэк тар Прад пры ем ства дрэ
ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці ў Гай наў цы 

ХVІ Разь бяр скі пле нэр 
у Гай наў цы

— Гай наў скія разь бяр скія пле нэ ры бы лі вя
до мыя ў Поль ш чы і Еў ро пе і не ве даю, ча
му бы лі яны спы не ны. Гэ та бы ло вя лі ка га 
маш та бу ма стац кае ме ра пры ем ства, яко га 
ра ней у на шым рэ гі ё не не бы ло, — за я віў 
ра ней у раз мо ве са мной жы хар Бель ска
Пад ляш ска га.

Ад жы ва піс ца і скуль п та ра Вік та ра Ка ба ца 
да ве даў ся я, што да спы нен ня разь бяр скіх 
пле нэ раў у Гай наў цы спры чы ні ла ся перш 
за ўсё ва ен нае ста но віш ча, што на нес ла 
ўдар так са ма па ін шых дзя лян ках куль ту ры 
ў Поль ш чы і, між ін шым, спры чы ні ла ся да 
пе ра пын ку ў вы да ван ні на ша га тыд нё ві ка 
«Ні ва».

— Разь бяр скі пле нэр ар га ні за ваў ся ў Гай
наў цы пры пад т рым цы ўлад, жы ха роў го ра
да і Гай наў ска га дрэ ва ап ра цоў ча га прад
пры ем ства і пад апе кай Са ю за поль скіх 
ма ста коў, яко га дзей насць бы ла спы не на 
з увя дзен нем ва ен на га ста но віш ча ў Поль
ш чы ў снеж ні 1981 го да. Паз ней ма ста кі не 
ха це лі пад трым лі ваць дзей насць но ва га 
пра рэ жым на га ма стац ка га са ю за, які быў 
ар га ні за ва ны па іні цы я ты ве та дыш ніх улад. 
Без ма ста коў нель га бы ло пра доў жыць 
разь бяр скі пле нэр. Быў ён адзі ным разь
бяр скім пле нэ рам ма ну мен таль най разь бы 
ў Поль ш чы. Па гэ тай пры чы не Гай наў ка 
ста ла вя до май ся род ма ста коў Ня меч чы ны 
і ін шых кра ін Еў ро пы. Я так са ма ўклю чыў
ся ў ар га ні за цыю разь бяр скіх пле нэ раў 
і па мя таю пра іх вя лі кае прыз нан не ў ма
стац кім ася род дзі Поль ш чы і еў ра пей скіх 
кра і нах ад куль скуль п та ры пры яз джа лі 
на пле нэр у Гай наў ку. Ула дзі мір Мусь ко 
і я ра шы лі ся ад на віць пле нэ ры і ат ры ма
лі пад трым ку бе ла стоц ка га ад дзя лен ня 
Са ю за поль скіх ма ста коў «Поль скае вы
яў лен чае ма ста цтва», мяс цо вых улад і, ка
неш не, скуль п та раў з Поль ш чы і Бе ла ру сі. 
У мі ну лым го дзе ў пле нэ ры пры маў удзел 
разь бяр з Брэ ста Аляк сандр Ла зер ка, 
які меў пры ехаць так са ма сё ле та. Ад нак 
яго пры езд не ат ры маў ся, перш за ўсё 
зза праб лем з ат ры ман нем ві зы, — стаў 
рас па вя даць Вік тар Ка бац. — У мі ну лым 
го дзе Ула дзі мір Мусь ко быў ка мі са рам ад
ноў ле на га пле нэ ру і перш за ўсё са чыў за 

Удзель ні каў звыш двух тыд нё ва га разь бяр
ска га пле нэ ру на ве даў я пад час пра цы на 
па на двор ку Гай наў ска га до ма куль ту ры. 
Боль шасць скуль п тур вы кон ва ла ся з таў
ш чэз ных дрэў. Разь бя ры пра ца ва лі з ме ха
ніч ны мі пі ла мі, до ла та мі і шчот ка мі ў ру ках. 
Ясень, лі па, дуб і бя ро за бы лі пры ве зе ны 
для пле нэ ру перш за ўсё з вет ра ло му 
і ад пры ват ных прад п ры маль ні каў, якія 
вы рэз ва юць ста рыя пры да рож ныя дрэ вы. 
Боль шасць удзель ні каў пле нэ ру вы рэз ва лі 
по ста ці, перш за ўсё жан чын. Гай наў скі 
ма стак Вік тар Ка бац вы кон ваў дзве скуль п
ту ры — «Ка мень» і «Струк ту ра».

— Скуль п ту ру я ча ста ап ра цоў ваю аг нём. 
Ён ува хо дзіць глы бо ка, па каз вае струк ту ру 
драў ні ны і ства рае на ёй ці ка выя ко ле ры. 
Гэ та ха чу па ка заць ме на ві та на разь бе 
«Струк ту ра». Дру гую разь бу я на зваў «Ка
мень», які з’яў ля ец ца сім ва лам тры ва лас ці 
і ма гут нас ці, — га ва рыў Вік тар Ка бац.

— Я пра цую пры скуль п ту ру «Ма ця рын
ства». Тэ ма жан чы ны пры сут ная пры ін
шых пра цах, якія тут вы кон ва юц ца. Дру гая 
мая скуль п ту ра гэ та «Пар т рэт» — за ду
ма ная по стаць муж чы ны, якую бу ду яш чэ 

і муж чы ны, — ска за лі Юрый Іва цік і Ан на 
Сві таль скаяСвіць.

Ма ста кі ста ноў ча па ста ві лі ся да ідэі ад наў
лен ня гай наў скіх пле нэ раў і на мер ва юц ца 
пры маць у іх удзел так са ма ў бу ду чы ні. 
Юрый Іва цік здаў на пра цуе ў драў ні не. 
Ра ней ра зам з ся мей ні ка мі вы ка наў вя лі кі 
крыж, які па ста ві лі ка ля Дзміт ры еў скай цар
к вы ў Са ках. На но вым кры жы змеш ча ны 
ста рэнь кі крыж, па стаў ле ны дзе дам Юрыя 
Іва ці ка.

— Гі сто рыя ма стац кіх пле нэ раў па разь
бе ся гае 60х га доў мі ну ла га ста год дзя. 
Гай наў ка ў ся мі дзя ся тых га дах бы ла цэн т
рам ма ну мен таль най разь бы па драў ні не 
ў Поль ш чы. У Гай наў цы ад бы ло ся 14 разь
бяр скіх пле нэ раў, на якія пры яз джа лі скуль
п та ры з Поль ш чы, ЗША, Аў ст ра ліі, Гер ма
ніі, Літ вы і Чэ хіі. Разь ба з гай наў скіх пле нэ
раў па каз ва ла ся ў На цы я наль ным му зеі 
ў Вар ша ве, на вы ста вах у Люб лі не, Кра ка
ве і Мюн хе не. З Мюн хе на на ват прый шоў 
за каз зра біць разь бу пад час на ша га пле нэ
ру, — рас па вя даў Вік тар Ка бац. — Пер шы 
разь бяр скі пле нэр ад быў ся ў Бе ла ве жы. 
Там у 1963 го дзе суст рэ лі ся ма ста кіжы

Ба ляс лаў Су лі ма кла па ціў ся, каб бы ла за
бяс пе ча на драў ні на вя лі кіх па ме раў, а пра
цаў ні кі прад пры ем ства да па ма га лі пер ша
па чат ко ва ап ра ца ваць вя лі кія ка ло ды. Ка лі 
ды рэк та рам ПДП у Гай наў цы стаў Аляк сей 
Зін, па яго іні цы я ты ве гай наў скія разь бяр
скія пле нэ ры на бы лі між на род ны ха рак тар. 
Пат ра нат над пле нэ ра мі разь бы па драў
ні не тры ма ла Гай наў скае прад пры ем ства 
дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці.

Пад час ХVІ Разь бяр ска га пле нэ ру бы ло 
ство ра ных 12 скуль п тур. Ап ра ча зга да ных 
ужо прац Ста ніс лаў Жы ва леў скі з Гай наў кі 
вы ка наў «Ін ста ля цыю». Скуль п ту ры «Сон» 
і «Ака ле ча ная» вы ра заў Да нель Лі пі янКа
нюк з Люб лі на, а так са ма люб лін скі ма стак 
Вой цех Мэн дзэ леў скі вы ка наў тры пра цы 
«На ро дзі ны за ры», «Im pact» і «In vit ro».

— Ма рай гай наў скіх ма ста коў бы ла га ле
рэя разь бы па драў ні не ў Гай наў цы. Ця пер 
хо чам здзей с ніць гэ тую ідэю. На мер ва ем ся 
з да па мо гай гай наў ска га і ва я вод ска га 
са маў ра даў ства рыць у на шым го ра дзе 
Пад ляш скую га ле рэю ма ну мен таль най 
разь бы па дрэ ве. Там па каз ва ла ся б вя
лі кіх па ме раў скуль п ту ра. Маг ло б гэ та 
быць на ад к ры тай і ага ро джа най пля цоў цы 
прык ры тай да хам, каб не пас рэд на ад даж
джу не зніш ча лі ся ма стац кія пра цы. Я спа
чат ку за пра па на ваў, каб та кую га ле рэю 
ад крыць на па на двор ку Му зея і ася род ка 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы, бо гэ та 
бы ло б да дат ко вым ат рак цы ё нам для на
ша га му зея. Ад нак му зей ны па на дво рак 
ад кры ты і скла да на бы ло б скуль п ту ру там 
ахоў ваць. Паз ней мы пра па на ва лі вы дзе
ліць і ага ра дзіць уча стак у га рад скім пар ку, 
але трэ ба бы ло б яш чэ знай с ці мес ца для 
бю ро га ле рэі. Раз ва жа юц ца роз ныя кан цэп
цыі. Скуль п ту ра з мі ну ла год ня га пле нэ ру 
пе ра хоў ва ла ся на ка лі до ры гай наў ска га 
фі лі я ла По лі тэх ніч на га ін сты ту та. Разь бу 
з сё лет ня га пле нэ ру спа чат ку мож на бу дзе 
ўба чыць на па на двор ку Гай наў ска га до ма 
куль ту ры і, праў да па доб на, пас ля ў фі лі я ле 
По лі тэх ніч на га ін сты ту та, — рас па вёў ма
стак Вік тар Ка бац.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

n Юрый Іва цік і Ан на Сві таль ская-Свіць пры разь бе «Што дзве га ла вы...»

n Вік тар Ка бац пры разь бе «Ка мень» n Ста ніс лаў Аста шэў скі, стар шы ня бе ла стоц ка га ад дзя лен ня 
Са ю за поль скіх ма ста коў «Поль скае вы яў лен чае ма ста цтва»
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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

130 га доў з дня на ра джэн ня
Лукаша Дзекуця-Малея

мес цам пра цы, ін с пі ру ю чым кан так там 
з людзь мі з уся го све ту. Ча го шу кае 
ў «Тра пін цы»? «Бу ры маз гоў», дзе ян няў 
дзе ля пра соў ван ня рэ гі ё на і ахо вы яго 
пры род най і куль тур най спад чы ны, ды я
ло гу і ін тэ лек ту аль на га аб ме ну дум ка мі 
панад ме жа мі. Ларс Брыгс — дац кі 
бі ё лаг, які шмат га доў жыў і пра ца ваў 
у Бе ла ве жы, ад куль ро дам яго жон ка 
Мал га жа та Буш ко. На да лей вяр та ец ца 
на ўсход да свай го ста ро га драў ля на га 
до ма, які ад ра ман та ваў згод на з ту тэй
шай ар хі тэк ту рай. За хап ляе яго асаб лі вы 
куль тур ны кра я від Пад ляш ша і яго дзі кая 
пры ро да. З’яў ля ец ца аў та рам пра ек таў 
ахо вы і рэ на ту ра лі за цыі за ліў ных тэ ры
то рый на Бе ла веж скай па ля не і ў да лі не 
Нар вы на ад рэз ку Нар ва — Віз на. Аляк
сан д ра Сас но ва з На раў кі, кон чы ла 
геб ра і сты ку, яе за хап лен нем з’яў ля ец ца 
баць каў ш чы на, яе мо ва, гі сто рыя і пры ро
да, на зі рае так са ма гі сто рыю, са цы я ло гію 
і куль ту ру Із ра і ля і Бе ла ру сі. Іа ан на Ляш
чын ская, Паў лі на Ва сі люк, Ма ры ё ля 
Зё мэк, Маг да лі на Ляш чын ская, Дар’
юш Шульц, Ка та жы на Кор нэц каНа лі
вай ка, Ан на Па та по віч, Мар та Шульц... 
Ле на і Мі ка лай Хар ке ві чы, жы ха ры рэ гі ё
на Бе ла веж скай пуш чы ад га доў, пі я не ры 
аг ра ту рыз му і бай да рак у На раў чан скай 
гмі не, лаў рэ а ты ту ры стыч ных і рэ гі я наль
ных кір ма шоў, та му што ба чаць і да ца ня
юць па тэн цы ял, які ня се з са бой ла год ны 
ту рызм і за ле жыць ім на пра соў ван ні рэ гі
ё на і яго ўраў на ва жа ным раз вою.

 Па э зія ў пуш чы — чар го вая, дру гая 
— су стрэ ча (15.09.) тра пін каў цаў з усяе 
Поль ш чы — з па эт ка мі Мал га жа тай Леб
дай, На тал ляй Ма лек, Аль до най Кап ке віч 
і Мі рай Лук шай, а так са ма Ан най Ка мін
скай і Пят ром Бры са чам ды кні гай раз
моў пра пры ро ду «Czy żyk na dro gę». Усё 
на пры ро дзе, з чы тан нем тво раў у роз
ных мес цах Бе ла веж скай пуш чы. Зай г ра
лі ўве ча ры яш чэ Вой цех Бжо ска (ён жа 
і па эт), гі та рыст Лу каш Мар ці няк і тру бач 
Мар цін Ко зерМар ке віч.

Ан на Ду гар тэ: „Су стрэ ча на Тра пін
цы, «Па э зія ў пуш чы» кон чы лі ся. Шмат 
цяп ла, лю бо ві, ра зу мен ня, страс ці. Ві но, 
смач ная ежа і шмат ра дас ці. Ра дас ці 
доб рай, шчы рай і на ту раль най. Бы ло 

не за быў нае вог ніш ча пад акам па не мент 
ві я лан чэ лі. Не звы чай нае. Не паў тор нае. 
Бы лі мо ман ты хва ля ван ня і та ды я па
ду ма ла: «Бо жа ка ха ны, Ан на, не ра ві», 
але праз не ка то ры час, ча ла век ра зу
меў, што ён не адзі но кі ў гэ тых эмо цы ях 
і ад чу ван нях, се дзя чыя по бач так са ма 
пла чуць. Ста на ві ла ся ве ся лей і так доб
ра, пача ла ве чы. Эм па тыч на. Доб ра. 
Ме на ві та дзя ку ю чы гэ тым цу доў ным, 
нез вы чай ным ін ды ві ду аль нас цям, якія 
ства ры лі гэ тую па дзею. Да лі рытм і кра
су ўсім тым пе ра жы ва ным мо ман там.
Я вель мі ўдзяч ная, што маг ла быць там 
з ва мі і ат ры маць так мно га ста ноў чай 
энер гіі. Браць, і, маг чы ма, на ват неш та 
не пры кмет на даць ад ся бе. Ці ка ва, што 

мы га ва ры лі пра Пуш чу, на шу, пер ша
быт ную, якая нас пры ня ла лю боўю і ла
скай. Пуш ча гэ та Жан чы на, пры го жая! 
Дух мя ная віль гот ным мо хам. Вет лі вая 
і гас цін ныя. Пры ня ла нас сва ім ба гац цем, 
абаг рэ ла сон цам. Га ма ні ла з на мі по шу
мам ліс ця, на па і ла све жым па вет рам. 
І ва ўсім гэ тым, пры зна юся, гэ тая па дзея 
да па маг ла мне зноў уба чыць пры га жосць 
ма ёй род най зям лі. Мес ца, дзе я на ра дзі
ла ся і вы рас ла. Яко му я на ле жу, ці ха чу 
я гэ та га, ці не. Час пра хо дзіць па воль на, 
як быц цам му сіў кар пат лі ва пра бі рац ца 
праз ліс це і га лін кі ста га до вых ду боў. 
Хо чац ца крык нуць: «Тры вай, Пуш ча, ты 
— кра са!»”.

Пётр Бры сач: «І ўсё бы ло та кое: кры ху 
зам г лё нае, шчы рае... Пра гул ка па Бе ла
веж скай пуш чы і ча ты ры пры пын кі з па э
зі яй: Мі ры, Мал го сі, На тал лі, Аль до ны... 
Якая цу доў ная за ду ма ... Вер шы, па да ю
чыя з не ба жа лу ды, шэпт лі стоў... А по тым 
раз мо ва з Ан най Ка мін скай, якая ме ла 
быць пра пры ро ду і «Czy ży ku na dro gę», 
а вый ш ла аб чым сь ці ін шым... Што мы 
зра бі лі з Аняй лю дзям, што яны пла ка лі? 
Што зра бі лі нам Ка ця ры на Ляш чын ская, 
Па вел Піш ча тоў скі, Мар цін Аст ры хач? Хто 
за ча ра ваў усіх нас? Хто за ча ра ваў Мі ру, 
чы та ю чую пад сві на рой скім ду бам верш, 
пры све ча ны Та ма ры Са ла не віч, якая за
пла ка ла ад хва ля ван ня? Хто сар га ні за ваў 
так свет? Я скла да ю ся з тых, ка го су стрэў 
у сва ім жыц ці, і заў сё ды бу дуць ува мне 
тыя, ка го я су стрэў у час гэ та га свя та».

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

Тра пін кі 
ў пуш чы...

Бе ла ру скі гра мад скі і рэ лі гій ны дзе яч Лу
каш Дзе куцьМа лей на ра дзіў ся 1 каст рыч ні
ка 1888 г. у вёс цы Вя лі кія Ша ста кі (Дзят лаў
скі ра ён). Па хо дзіў з сям’і на стаў ні ка, ма ці 
— Ма рыя з Та ра се ві чаў, баць ка Мі ка лай. 
У ча ты ры га ды асі ра цеў. Да 16 га доў вы хоў
ваў ся ў сям’і пе да го гаў Фун таў. Скон чыў 
сло нім скую ся рэд нюю ву чэль ню, на стаў
ніц кую се мі на рыю. Пра ца ваў на стаў ні кам, 
паз ней ін с пек та рам на род най аду ка цыі. 
Слу жыў у ра сій скім вой ску ў Бе ла сто ку, дзе 
па зна ёміў ся з вер ні ка мі еван гель скабап
тыс ц ка га ве ра выз нан ня, стаў на вед ваць іх 
ма лі тоў ныя збо ры. У ноч з 31 снеж ня 1911 
на 1 сту дзе ня 1912 г. у Бе ла сто ку на ра цэ 
Суп расль ад прас ві та ра Ра ма на Ха мя ка 
пры няў вод ны хрост па вод ле бап тыс ц ка га 
аб ра ду.

У 1912 г. па чаў пра па ве да ваць, за што 
быў арыш та ва ны ў мя стэч ку Лы ска ва (Пру
жан скі ра ён) і пры ве зе ны ў тур му ў Брэст. 
У 1913 г. стаў сту дэн там пер шых біб лей скіх 
кур саў еван гель скіх хрыс ці ян у Пе цяр бур гу. 
У 1915 г. па чаў ву чыц ца ў ду хоў най се мі на
рыі. Паз ней за няў ся душ па стыр скай пра
цай у Грод не. У кан цы 1918 г. пры зна ча ны 
лі тоў скім ура дам ка мі са рам ак ру гі Крын кі
Лу на. Удзель нік Гро дзен ска га бе ла ру ска га 
ся лян ска га з’ез да 1516 снеж ня 1918 г., на 
якім быў аб ра ны ў Гро дзен скую па вя то вую 
ра ду і ар г ка мі тэт па склі кан ні Кра ё ва га бе
ла ру ска га з’ез да. Быў сяб рам Ка мі тэ та на
цы я наль на га ад ра джэн ня Бе ла ру сі, клу ба 
„Бе ла ру ская хат ка”. Двой чы арыш тоў ваў ся. 
Адзін з іні цы я та раў ства рэн ня Гра ма ды бе
ла ру скай мо ла дзі ў траў ні 1919 г. Скар б нік 
ар га ні за цыі і ак тор яе дра ма тыч най сек цыі. 
З лі пе ня 1919 г. — стар шы ня Гро дзен скай 
цэн т раль най бе ла ру скай на стаў ніц кай ра
ды, з чэр ве ня 1920 г. — Гро дзен скай бе ла
ру скай школь най ра ды. Кі раў нік бе ла ру ска
га дзі ця ча га пры тул ку. Скон чыў бе ла ру скія 
на стаў ніц кія кур сы ў Віль ні.

У ся рэ дзі не лі ста па да 1919 г. ада слаў 
у Віль ню пра тэст ад імя гро дзен скіх бе ла ру
скіх ар га ні за цый су праць лі тоў скіх за ма хаў 
на Гро дзен ш чы ну. Та ды ж Ан тон Луц ке віч 
пры су стрэ чы пе ра даў Піл суд ска му саб ра
ныя Дзе куцьМа ле ем ма тэ ры я лы пра пе
раш ко ды з бо ку поль скіх улад для бе ла ру
скіх шко лак на Гро дзен ш чы не. Ат ры маў ад 
Луц ке ві ча для бе ла ру скіх ар га ні за цый 25 ты
сяч ма рак. Неў за ба ве арыш та ва ны ўла да мі 
Поль ш чы трэ ці раз.

На па чат ку 1920 г. — сяб ра Гро дзен ска
га БНК. Быў кі раў ні ком па дад дзе ла яс ляў 
і пры тул каў. Уз на чаль ваў га ра дзен скіх бап
ты стаў і вы пу скаў бап тыс ц кі дру ка ва ны 
ор ган на бе ла ру скай мо ве. Ле там 1921 г. 
арыш та ва ны і вы ве зе ны ў Бе ла стоц кую тур
му. З 1921 г. — сяб ра Бе ла ру ска га та ва ры
ства да па мо гі ах вя рам вай ны.

З кан ца 1921 г. жыў у Брэс це, ку ды быў 
выс ла ны поль скі мі ўла да мі. Па чаў пра па
ве да ваць у ак ру зе і ства рыў су пол ку еван
гель скіх хрыс ці янбап ты стаў. Суп ра ца ваў 
з Грэ га рам — кі раў ні ком бап тыс ц кай мі сіі 
ў Ло дзі. Хрыс ціў дзе я ча „Зя лё на га ду ба” 
Ула дзі мі ра Кся не ві ча„Гра ча”. Пе ра клаў 17 
рэ лі гій ных бра шур на бе ла ру скую мо ву, ра
зам з А. Луц ке ві чам вы даў у 1931 г. „Но вы 
За па вет” і „Псаль мы”. У 1927 г. ад крыў ма лі
тоў ны дом, пры якім ар га ні за ваў кра вец кія 
і пча ляр скія кур сы.

19 чэр ве ня 1941 г. арыш та ва ны ў Брэс це 
НКВД, пры га во ра ны да рас ст рэ лу. Выз ва ле
ны з пры хо дам ня мец кіх вой скаў. У вай ну 
— прас ві тар бе ла ру скіх бап ты стаў. У 1942 г. 
у Мен ску вы даў хрыс ці ян скі спеў нік на бе ла
ру скай мо ве. У 1943 г. за да па мо гу яў рэ ям 
выс ла ны ня мец кі мі ўла да мі ў ла гер пра цы 
ў Лі пя ны ка ля Шчэ ці на. У 19441945 га дах 
жыў у Ня меч чы не, по тым у Поль ш чы. Быў 
бап тыс ц кім пра па вед ні кам і прас ві та рам 
у Гдань ску. Па мёр 20 сту дзе ня 1955 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Моў ная спад чы на — адзін з най каш тоў
ней шых на быт каў кож на га на ро да, і бе ла
ру скі тут не вык лю чэн не. Ве да ю чы гі сто
рыю мо вы, ра зу ме еш не толь кі, ча му мы 
га во рым так ці інакш, але і мо жам пра са
чыць за тым, як раз ві ва ла ся на ша гра мад
ства, якія сло вы пры хо дзі лі і сы хо дзі лі, што 
за ха ва ла ся і да гэ туль. І ды я лек ты кож най 
мо вы гэ та так са ма вя лі кая скар бон ка для 
кож на га мо ваз наў цы. Нез дар ма ву чо ныя 
вып раў ля юц ца ў эт на гра фіч ныя эк с пе ды
цыі, каб па раз маў ляць з жы вы мі нось бі та
мі роз ных га во рак і тым са мым па поў ніць 
і па шы рыць ве ды аб мо ве свай го на ро да.

Дзя ку ю чы ця пе раш ня му раз віц цю ін
фар ма цый ных тэх на ло гій па спра ба ваць 
ся бе ў збі ран ні роз ных моў ных асаб лі вас
цях мо жа кож ны. А раз мес ціць плён сва
ёй пра цы мож на на ад мыс ло вым сай це, 
які сё ле та з’я віў ся ў су свет ным па ву цін ні 
і дае маг чы масць да ве дац ца, як раз маў
ля юць лю дзі ў бе ла ру скіх вё сках як у Бе
ла ру сі, так і ка ля яе.

Сайт Dia lects (Ды я лек ты) мес ціц ца ў ін
тэр нэ це па ад ра се https://dia lects.na tat
nik.by. Яго ны вы гляд да стат ко ва про сты 
— па ся рэ дзі не вы яў лен ня на га лоў най 
ста рон цы мес ціц ца кар та з паз на чэн ня мі 
тых мес цаў, дзе ўжо ёсць най г ра ны ма на
лог мяс цо ва га жы ха ра. На вер се вы яў лен
ня — вый с ці на тры руб ры кі — „Аб пра ек
це”, „Дас лаць аў дыё” і „Аў та ры”.

„Не трэ ба доў га скар дзіц ца на ма лую 
па шы ра насць бе ла ру скай мо вы — трэ ба 
про ста га ва рыць на ёй. Не трэ ба ка заць, 
што праз 10 год усе ды я лек ты вым руць 
— трэ ба іх па пу ля ры за ваць. Што мы з ва
мі ўсе ра зам і зро бім з да па мо гай пра ек та 
Dia lects. Мы бу дзем на но сіць на ма пу га
вор кі ка рэн на га на сель ні цтва ўсіх бе ла ру
скіх вё сак і га ра доў, а так са ма су меж ных 
з Бе ла рус сю тэ ры то рый, каб па гля дзець, 

як да лё ка на шы ды я лек ты рас паў сюдж ва
юц ца і чым яны па доб ныя або, на ад ва рот, 
ад роз ні ва юц ца ад су сед скіх. Бе зу моў на, 
ды я лек то ла гі даў но вы ву ча юць га вор кі 
і без нас з ва мі, але іх ма пы, папер шае, 
гра фіч ныя, падру гое, вуз кас пе цы яль
ныя, слу жаць мэ там апі сан ня і кла сі фі ка
цыі. Ад роз нен не на шай ма пы ў тым, што 
га вор ку мож на бу дзе па слу хаць. Ва шы 
ба бу лі і дзя ду лі, ма мы і та ты на сва ёй мо
ве рас па вя дуць пра шмат лі кія ба кі жыц ця 
бе ла ру са, а мы змо жам са ма стой на зра
біць выс но вы, чым жа ўсход нія ды я лек ты 
ад роз ні ва юц ца ад за ход ніх. І чым уні каль
ная га вор ка ва шай — так, ме на ві та ва шай 
— вё скі”, — па лы мя на рас па вя да ец ца на 
ста рон цы „Аб пра ек це”.

Па куль аў та ра мі, а так са ма ства раль ні
ка мі сай та вы сту па юць тры асо бы — Іна 
Хо міч, Мак сім Хля бец і Аляк сей Жук, якія 
па хо дзяць з Бе рас цей ш чы ны. Па вод ле 
ін тэр в’ю, якое яны да лі бе ла ру ска му ін
тэр нэтпар та лу Tut.by, на рэ а лі за цыю да
дзе на га пра ек та ў іх пай ш ло не каль кі ме
ся цаў, і ўжо ця пер на сай це больш за 50 
най г ра ных ма на ло гаў жы ха роў роз ных бе
ла ру скіх вё сак. Пры чым гэ тыя пра моў цы 
не толь кі з Бе ла ру сі, але і з Пад ляш ша.

Для тых, хто хо ча так са ма паў дзель ні
чаць у ства рэн ні кар ты бе ла ру скіх га во
рак, у руб ры цы „Дас лаць аў дыё” мес цяц
ца пра ві лы, па вод ле якіх та кі аў ды ё за піс 
бу дзе вы стаў ле ны на сайт. „Тэ мы раз моў 
мо гуць быць са мыя роз ныя: ад тра ды цый
ных аб ра даў і пе сень да аб мер ка ван ня 
над вор’я. Га лоў нае, каб гэ та бы ло ці ка ва 
і каб бы ло зра зу ме ла, пра што ідзе га вор
ка”, — пі шуць ства раль ні кі „Ды яектаў”, 
па пя рэдж ва ю чы, што най г ра ны тэкст не 
па ві нен ут рым лі ваць не цэн зур най лек сі кі 
і мо вы ва ро жас ці.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. зма та ныя ў ша рык ніт кі, 2. брат дач

кі, 3. счэп лі ван не ў хо дзе мар ско га бою 
свай го суд на з ва ро жым для ру ка паш
най схват кі, у якім... бард, 4. го рад на Ня
мі зе, 5. вен скі та нец, 6. не я да ві тая змяя 
ся мей ства паў зу чых, 7. Зя лё ныя свят кі, 
у якіх... му ха, 8. сяб роў ка гу скі і ку ры цы, 
9. даў няя наз ва вя лі ка га паў д нё вав’ ет
нам ска га го ра да, 10. хла рыд нат рыю.

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 — на род ная 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 37 ну ма ра
Ак но, алея, кар ніз, ке баб, Ле нін, 

Ста лін, ха кей, шча ка, ясак.

Ра шэн не: Ка лі не хо чаш каб та бе 
се лі на ка рак, не кла няй ся ніз ка.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Ан
не Дэм’янюк з БельскаПад ляш ска га 
і Мі халу Байко з Беластока. 

(22.03. — 20.04.) Ча кае ця бе шмат вык лі каў, 
не бу дзе нуд на. Мно ства спраў на га ла ве, але 
і вя лі кі пры ліў энер гіі. 9-11.10. да цэ ніш ка ха-
ную асо бу. 9-13.10. бу дзеш мэ тай для ата кі 
кан ку рэн цыі. З пе раш ко да мі спра віш ся. Вя лі кія 
пе ра ту соў кі ся род зна ё мых. Не ўця чэш ад ня-
лёг кіх аса бі стых ра шэн няў. Не пра вей ся і не 
пра стынь.
(21.04. — 21.05.) У каст рыч ні ку па я віц ца не-
каль кі вы дат ных на год для ад ме ны лё су. Зор кі 
па мо гуць у ка лек тыў най пра цы. Кан ку рэн цыя 
бу дзе му сі ла з та бой лі чыц ца. Маг чы мыя флір ты 
і ра ма ны, але без пра ця гу. Ся род рад ні і сяб роў 
бу дзеш са праўд ным скар бам. На пра цы да ча ка-
еш ся прыз нан ня і ўзна га ро ды. 9-13.10. да ска на-
лы час на рэ а лі за цыю пра ек таў, якія даў но та бе 
ха дзі лі па га ла ве. Вяр тан не да доб рай фор мы.
(22.05. — 22.06.) Не за леж на ад пе раш код 
удас ца зрэ а лі за ваць важ ныя спра вы. Спра віш-
ся з хва ста мі. Са мот ны Бліз нюк спат кае ка гось-
ці, з кім бу дзе яму вель мі доб ра раз маў ляц ца. 
6-7.10. лепш не вы бі рай ся ў да ро гу і ў гос ці. 
10-12.10. усё бу дзе та бе пса вац ца, ні чо га 
адзін не ладзь, сам так са ма ляж лепш у ло жак. 
Энер гія бу дзе ця бе пхаць да но вых за дач, але 
да вя дзі да кан ца ста рыя.
(23.06. — 23.07.) Увесь ме сяц вя лі кая пад трым-
ка зо рак. Кар’ е ра прыс пе шыць, а дом на поў-
ніц ца го ма нам і сме хам. Трэ ба бу дзе за няц ца 
важ ны мі спра ва мі. 8-10.10. бліз кія мо гуць пат-
ра ба ваць ад ця бе ліш ня га. 10-12.10. лепш не 
вы бі рай ся ў па да рож жа. 9-13.10. па ка жаш, 
які ты па трэб ны ў фір ме (Ра кі з дру гой дэ ка ды 
ня хай не пап су юць ад но сін з ка ле га мі). Буй нае 
кам па ней скае жыц цё; не аб’ я дай ся і моц на не 
на пі вай ся.
(24.07. — 23.08.) Па я віц ца га ра чае па чуц цё. 
Але не за бы вай ся пра пра цу і за нят кі. 9-11.10. 
мо жа пап са вац ца гар мо нія ў па ры. У каст рыч ні-
ку Ве не ра не прад бач вае вам доб рых ве стак. 
Но вае спат кан не мо жа зат рэс ці фун да мен там 
жыц ця! Спрэч кі і не па ра зу мен ні са сва я ка мі; 
мо жаш стаць не га цы я та рам (8-10.10.). На пра-
цы мно ства ам біт ных пла наў, мно га з іх схо чаш 
зрэ а лі за ваць, але не ча пай ні чо га да 18.10. Жы-
ві ў зго дзе з унут ра ным га дзін ні кам.
(24.08. — 23.09.) Па я вяц ца гро шы, на якія зу-
сім не раз ліч ва еш 8-10.10. 11-13.10. мо жаш 
сфі на лі за ваць важ ны пра фе сій ны пра ект. Шан-
цы на шма та бя цаль нае зна ём ства і леп шую 
пра цу. Гро шай хо піць. Мо жаш пра вес ці зме-
ны, якія спрос цяць тваё жыц цё. Доб ра зро біць 
той, хто ця бе пас лу хае. Доб ры на строй і да ска-
на лая фор ма.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш ра шу чы і бу дзеш ве-
даць, як дай с ці да шчас ця. 8-10.10. ат ры ма еш 
но вы ім пульс да дзе ян ня. Паз ма га еш ся за прыз-
нан не, хоць пе раш код бу дзе ня ма ла. Пры ліў па-
чуц цяў у па рах са ста жам; за га рыц ца асаб лі ва 
9-13.10. Доб ры час на ра мон ты, ха ця бу дзеш 
шка да ваць стар’я. Аў ра спры яе ў пра фе сіі, за-
пал, доб рыя ла ды.
(24.10. — 22.11.) На свет гля неш вет лі вым во-
кам, а свет ад ка жа та бе так са ма. Ха ця 9-13.10. 
прыт ра пяц ца не пат рэб ныя кан ф лік ты. Бу дзеш 
ва яў ні чы, твор чы, ма еш сім па тыю шэ фа і су пра-
цоў ні каў. Спра вы бліз кіх бу дуць для ця бе блі-
жэй шыя, чым свае. На пра цы 9-13.10. бу дуць 
на го ды, каб вый с ці па-за схе мы, но выя за ду мы, 
но выя ме та ды дзе ян няў. Але аж да 22.10. кеп-
ска з іму ні тэ там; лы гай ві та мі ны і да баў кі для 
ўзмац нен ня.
(23.11. — 22.12.) Паз бя гай ры зы кі і ўва хо джан-
ня ін шым у да ро гу — бу дзеш мець шанц на ўда-
лы ўвесь ме сяц. 9-13.10. у па ры па га ра чэе. 
Ха ця 8-10.10. хтось ці злос на ця бе пап рак не. 
Ап ты мізм, энер гія. Пла нуй служ бо выя па да-
рож жы, су стрэ чы з клі ен та мі і ін шыя. Уда дуц-
ца не га цы я цыі, а хто шу кае пра цу, ня хай хут ка 
рас сы лае Сі Ві. Але Стра лец з дру гой дэ ка ды 
9-13.10. мо жа стра іць пра цу, дык не ды ску туй 
з шэ фам і прык лад вай ся да ра бо ты. Ва ру шы ся 
на све жым па вет ры.
(23.12. — 20.01.) Больш пра цы, но выя вык лі кі, 
але спра віш ся з усім і да ча ка еш ся не ма ло га 
прыз нан ня. Ста бі лі за цыя і сі ла стаць перад во-
ра га мі. Шмат лі кія кан так ты. Сціх нуць спрэч кі, 
пач нуц ца ім п рэ зы. Зда бы вай но выя ўме лас ці 
— бу дуць про пу скам да леп ша га за нят ку. 9-
13.10. ста неш во ка ў во ка пе рад вель мі пат ра-
ба валь най і су во рай асо бай. 8-10.10. не пе-
ра боршч з пат ра ба ван ня мі. 11-13.10. больш 
на ву чыш ся ад дас вед ча ных.
(21.01. — 19.02.) 8-10.10. но выя твор чыя 
ін с пі ра цыі. 9-11.10. заз зя еш пад час схо даў, 
абу чэн няў, і ат ры ма еш ці ка вую пра па но ву. Па-
ка жаш поў ню сва іх уме лас цей. Бу дзе дзе яц ца 
ў муж чын ска-жа но чых спра вах! Зой муць ця бе 
спра вы бліз кіх. Бу дзеш моц ны, энер гіч ны, але 
пад ма цоў вай ся ка ла рый ны мі стра ва мі, мо жаш 
да зво ліць са бе і на дэ сер ты!
(20.02. — 21.03.) Уз рас це твая па пу ляр насць, 
но выя зна ём ствы, сяб роў ства. Але 7-9.10. прый-
дзец ца та бе даць зго ду на тое, ча го не хо чаш. 
Зор кі спры я юць у ам біт ных пла нах, змя туць пе-
раш ко ды, пап ра вяць ад но сі ны. Кон чыш з ныц-
цём і ма руд лі вас цю, ха ця бу дзеш кры ху ля ні вы. 
Піль нуй ся ад гры пу, ад ра зу кла дзі ся ў ло жак!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

сва іх вер шах на ма га еш ся за ха ваць ад 
за быц ця — там мож на знай с ці фраг мен
ты та го све ту, які або зні кае на на шых 
ва чах, або яго ўжо па сут нас ці ня ма.

— Я ця гам шмат лі кіх га доў су стра ка ла ся 
з людзь мі і ве даю, што кож ны з’яў ля ец ца 
па э там. Нат х нен не з’яў ля ец ца ча ста — ці 
то хтось арэ по ле, ці тчэ ды ва ны, ці до іць 
ка роў. І ча сам ча ла век не мае ча су, каб за
пі саць тое, што ад чу вае, што ду мае. Ча сам 
за піс ваю, ча сам пра шу не ка то рых глы бо ка 
ўдум лі вых асоб, каб яны за на та ва лі, каб 
яны паз ма га лі ся са сло вам, каб узя лі пя ро 
і спра ба ва лі за пі саць. Ак ру жа юць мя не 
па э ты, ёсць мно ства між нас па э таў і ад чу
ваю гэ тае жы вое мес ца па гра ніч ча, дзе ўсё 
жы ве, раз ві ва ец ца, гэ та га ра чыя ва ро ты, 
дзе ад бы ва ец ца ця пе раш ні час і ўвесь час 
пра хо дзяць лю дзі, якія тут бы лі, эмо цыі, той 
дух, які тут тры вае. У мя не та кое ўра жан не, 
што вель мі ча ста кра на юць мя не бы лыя 
эмо цыі. Ча сам ба чу або ад чу ваю не ка то
рыя з’я вы больш чым хто ін шы. Па эт па ві
нен ад чу ваць той па веў, той до тык ча су на 
са бе; і гэ та ча ста вель мі ба лю чае.

— Ты жур на ліст ка і бы ва еш пе ра дат
чы кам, апа вя да еш гі сто рыі спат ка ных 
Та бою асоб.

— Ча сам лю дзі ад к ры ва юц ца пе ра да 
мною, ча ста праз мер на, жан чы ны сну юць 
свае ра ска зы, па чы на юць на свой лад спа
вя дац ца. Гэ та знай ш ло ся ў ма ёй пад бор цы 
за ма лё вак, „Баб скія гі сто рыі”. А ў вер шах 
гэ та свай го ро ду ба ла ды, пры све ча ныя ка
мусь, маё ба чан не іх ро лі для нас. Гэ та і по
шу кі май го ра да во ду, глы бін нас ці на шай 
зям лі. Ча ста гэ та не гі ста рыч ная кні га, але 
ся даю за да вед нік, бо каб на пі саць, то трэ
ба мець ве ды на тэ му, трэ ба пі саць праў ду. 
І ка лі пад піс ва ю ся сва ім імем то ве даю, 
што апіс ваю тое, што ад чу ваю; і гэ та аста
ец ца. Ве даю, што сло ва за пі са нае важ нае 
не толь кі мне.

— Ра да вод важ ны Та бе...

— Бо гэ та так са ма ра да вод сло ва, якое на
во дзіць сваю аса цы я цыю, раз бу джае дум
ку. А бе ла ру ская мо ва жы вая, гэ та не ад но 
ней кая вя ско вая мо ва, на якой не маг чы ма 
ўся го вы ка заць — гэ та сло вы пры го жыя, 
якія аста нуц ца са мною.

— Важ ным у Тва ім аса бі стым кос ма се 
мес цам з’яў ля ец ца „Ні ва”, рэ дак цыя.

— „Ні ва” гэ та не звы чай нае мес ца, у якім 
гур та ва лі ся нез вы чай ныя лю дзі. У іх лі ку 
пры сут ны тут Вік тар Швед, мой на стаў нік, 

пер шы жы вы па эт, яко га я па ба чы ла ў се
мя ноў скай шко ле, і які пі ша вер шы, якія 
ўсе ра зу ме юць. Мне паш час ці ла тра піць 
у „Ні ву” па сут нас ці дзі цём, а пас ля і са ма 
ту ды тра пі ла, дзе та ды пра ца ва ла па ка лен
не ма іх баць коў: Ге ор гій Вал ка выц кі, Яні на 
Чэр ня ке віч, Ве ра Леў чук ды ін шыя, якія 
зра зу ста лі ма і мі быц цам дру гі мі баць ка мі. 
Яны ўжо та ды на ра ка лі, што пас ля іх ні ко га 
ўжо не бу дзе. Але мы пра цу ем і па ка лен не 
на шых дзя цей ужо пі ша ў „Зор ку”, па чы нае 
за дум вац ца над сва ёй то ес нас цю. „Ні ва” 
гэ та так са ма та кая хро ні ка на ша га пад ляш
ска га жыц ця, та кіх звы чай ных лю дзей, якія 
аруць, се юць, ства ра юць.

— Ад Твай го дэ бю ту мі ну ла 45 га доў. 
Гэ та ты ся чы на пі са ных слоў, сот кі тэк
стаў. Ці ў іх лі ку ёсць та кія, якія з сён
няш няй пер с пек ты вы лі чыш асаб лі ва 
важ ны мі, пе ра лом ны мі?

— Я ча сам гар таю даў нія ну ма ры „Ні вы”. 
Гля джу тэк сты пра важ ных мне асоб. Па эт 
усё дас пя вае, ста но віц ца больш ра зум ным, 
спрак ты ка ва ным, ста но віц ца быц цам та кім 
стар цам, які што раз блі жэй зям лі, ука ра
не лы як дрэ ва ці як траў ка, як част ка пры
ро ды, част ка та го мес ца, з яко га вы рас. 
А вер шы са мі пры хо дзяць, ча сам быц цам 
з кос ма су з’яў ля юц ца, гэ так як нех та заў ва
жыў, дзі ця па сы лае на зям лю Бог, вы бі ра ю
чы яму тут ма му. І верш сы хо дзіць з кос ма

су, а я яму толь кі пе ра дат чы кам, за піс ваю 
за дум лі ва кож ную лі та ру, быц цам пі шу 
кры вёю. Не ка то рыя вер шы пе ра чыт ваю 
пла чу чы, бо ідзём у бок чы та чоў, та кіх як 
мы, лю дзей куль ту ры, якія ча ка юць свай го 
па э та ця гам доў гіх га доў, і ён пры хо дзіць.

— Ка му ляг чэй пі саць: да рос лым ці дзе
цям?

— Дзе цям пі шац ца з вя лі кай ра дас цю. Та
ды му шу быць цё цяй Мі рай, але та кой ма
лень кай; шмат дзя цей на зы вае мя не ме на
ві та цё цяй Мі рай. Але я не толь кі дзі ця чай 
па эт кай, я так са ма па эт кай на род най, бо 
адзін з ма іх вер шаў стаў ас но вай па пу ляр
най у Бе ла ру сі пес ні. Быў час, ка лі я пі са ла 
са ты рыч ныя тво ры, дзе ля хле ба, і ўкар мі ла
ся да та кой паў на ты як ця пер...

* * *

Бы лі ў час су стрэ чы і нес па дзя ван кі, ад мыс
ло выя він ша ван ні. Спа дар Збы шак На сяд
ка пра спя ваў Юбі ляр цы па ле скую на род
ную пес ню, а зга да ны наш лі та ра тур ны ма
фу са іл Вік тар Швед пра чы таў ад мыс ло вы 
верш пры све ча ны гэ та му лі та ра тур на му 
юбі лею. Бы лі так са ма квет кі ад Мар шал коў
скай уп ра вы і ад Пад ляш скай ксён ж ні цы.

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

Сап фір ны юбі лей1 Fпрацяг
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Му жык, хоць і за ла ты — ад веч ны 
боль га ла вы і кло пат жа но ча га ро ду. 
Трэ ба да ца ніць яго за лё ты, але ні ко лі не 
ве рыць у яго даш люб ныя абя цан кі. Ня
хай са бе пры ся гае і сып ле па да рун ка мі 
— гэ та яш чэ ні чо га не зна чыць.

— Ко лісь то нэ жэ ні лісь як тэ пэр, што 
то бэ рут ста рэй шых і вся кіх, — сцвяр
джае 89га до вая Лю ба з пуш чан скай вё
сач кі За на ві ны. 

Ка ра цей, усе піль на ва лі, каб не за ся
дзец ца ў дзеў ках. Бо та ды ін шая пес ня, 
ка ва ле ры аб мі на лі двор, а ў сва ты пры
хо дзі лі ўдаў цы або та кія, якіх ад но град 
не да біў...

А тут на ўвесь Вяр хо віц кі пры ход сен
са цыя! Да Пі лі па вай На дзі пас ва таў ся ка
ва лер. Строй ны, зу ха ва ты, пры гро шах...

— Яна то дзеў ка хоць і ста рэй шая, 
ні чо га са бе бы ла, — да дае ба ба Лю ба. 
— Усё ў яе як трэ ба, у цар к ву ха дзі ла. 
Толь кі што без па са гу! Ча му ён та кую 
бя рэ? — дзі ва ва лі ся лю дзі. Тут ужо пап
ры хо дзі ла мно га ма ла дых з Гер ма ніі, 
усе за муж хо чуць... А ён — не! Яму ад на 
На дзя ў га ла ве.

— Мо жа за ка хаў ся ў яе без па мя ці? 
— га даю ўго лас.

— Ну хай са бе і за ка хаў ся, — іг на руе 
з ус меш кай маю заў ва гу ба ба Лю ба. 
— Пас лу хай, што яны нат ва ры лі...

У ня дзе лю, ка лі на зна чы лі шлюб, зру
шы ла ся ўсё на ва кол ле.

— Я так са ма па бег ла з сёст ра мі ў Вяр
хо ві чы па гля дзець він чэль нік, — пры
гад вае ста ра жыл ка. — А пад цар к вой 
на ро ду — як у пры хад скі праз нік. Ну, 
тая На дзя ўжо пры е ха ла з друж бан та мі 
і ча кае ма ла до га. Ча ка юць, гля дзяць 
на да ро гу, аж тут вя дуць ма ла до га. Мы 
яго не ве да ем — дык ду ма ем, што ўсё 
пра віль на. А яны за мест та го строй на га 
ка ва ле ра, куль га ва га пад вя нец ста вяць. 
І ня ма ўжо вы ха ду — усё пад рых та ва на, 
гос ці з’е ха лі ся. То хоць і з аб ма нам, але 
аб вян ча лі ма ла дых... Ды ўсё ў сям’і за
ста ло ся, — пра даў жае сен са цый ны апо
вед кан ца 40х га доў ба ба Лю ба, — бо 
той ка ва лер, які ні бы та сам ха цеў жа ніц
ца, пад ста віў пад вя нец бра така ле ку... 
А сам дзесь ці з’е хаў...

— О Гос па дзі! — абу ра ю ся па чу тым. 
— І да ча го гэ та да вя ло?

— Яны не важ на з са бой жы лі, — ка

XXІ 
Агуль на поль скі 

кон курс 
бе ла рус кай 

па э зіі і про зы
Рэ дак цыя „Ні вы” аб’ яў ляе XXІ Агуль-
на поль скі кон курс бе ла ру скай па э зіі 
і про зы «ДЭБЮТ». У кон кур се бу дуць 
раз  гля дац ца пра цы гра ма дзян Поль-

ш чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 31 кас-
тры чніка 2018 г. (вы ра шае да та 
паш то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў-
ле ны ў лістападзе 2018 г.

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

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

жа мая су бя сед ні ца, — ды хут ка па ўмі ра
лі. Апош няя звест ка зай мае мо ву. Маў
чым хві лі ну, шу ка ем ад па вед ных слоў да 
па чу та га. Але га ва руш чая ба ба Лю ба як 
з ру ка ва сып ле ўжо чар го вай гі сто ры яй 
пра за муж жы з аб ма нам:

— Тут не трэ ба да лё ка шу каць, — за
яў ляе жан чы на, — ды ў на шай рад ні бы
ло та кое вя сел ле.

*  *  *
Дру гая гі сто рыя ра зыг ра ец ца ў між

ва ен ны пе ры яд, на зло ме двац ца тых 
і трыц ца тых га доў. Тут па доб ную ін т ры гу 
змай ст ра ваў пля мен нік му жа ма ёй су бя
сед ні цы. Ён аб ду рыў не толь кі ма ла дую 
дзеў ку, але і род на га баць ку. Усё, каб 
ажыц ця віць свой пак ру ча сты і ша лё ны 
план. Яго ад чай і ра шу часць аж но нак лі
ка лі маё прыз нан не. Праў да, ка лі ба ба 
Лю ба па ка за ла фа та гра фіі та го сва я ка, 
я зноў аб се ла на пад ляш скі грунт. На ім 
аб ман ш чыксва як на па мі наў ты по ва га 
дзядзь ку з Арэш ка ва ці Та пі ла. Ён вы
стой ваў у кам па ніі дзя бё лай жон кі, якая 
ві да воч на да мі на ва ла ў іх аб жы тым і сы
тым су жон стве...

Але та ды, на зло ме двац ца тых і трыц
ца тых, ка лі на зна чы лі дзень яго шлю бу, 
сва як пад па ліў за са бой усе ма сты. Яго 
кры ва душ насць з пер с пек ты вы ча су ака
за ла ся ап раў да най і на ват ге рой скай. Ба
ба Лю ба не па мя тае, каб у сям’і пап ра ка
лі яго за мат ры ма ні яль ны аб ман. Хут чэй 
за фо кус, які змай ст ра ваў баць ку. Ка ра
цей, у да ро зе да шлю бу ён не пры кмет на 
знік. Ма ла дая, што ча ка ла яго ў Вяр хо ві
чах, абам ле ла ад нер ваў. Нер вы па нес лі 
і яго на га баць ку, які па кі нуў пад цар к вой 
вя сел ле і прым чаў да ха ты, каб вы свет
ліць ад сут насць не ад каз на га сы на.

— Ён да ка мо ры, а там за мок у сун
ду ку сар ва ны, — апа вя дае ба ба Лю ба, 
— дык баць ка ад ра зу зда га даў ся. Тое 
вя сел ле Ры гор пры ду маў, каб зда быць 
гро шы. А ка лісь, ка лі сва таў ся доб ры 
хло пец, па саг да ва лі. Дык ён сха піў 
па саж ныя гро шы і знік. Баць ка, каб ра
та ваць сла ву і не як выг раб ці ся з пра паў
ша га па са гу, пры му сіў ма лод ша га сы на 
жа ніц ца з пад ма ну тай дзеў кай.

— А што з Ры го рам? — пы таю.
— Ён спа чат ку пра паў, — пра цяг вае 

свой ра сказ мая су бя сед ні ца, — а праз 
не каль кі га доў пры яз джае з Аме ры кі, 

пры во зіць баць ку до ла ры і зноў хо ча жа
ніц ца ў Вяр хо ві чах.

*  *  *
І ў гэ тым мес цы яш чэ раз звер нем

ся да двац ца тых га доў ХХ ста год дзя, 
а ўвесь ра сказ про ста з Вяр хо віч і За на
ві наў пры вя дзе да на ша га Арэш ка ва.

— Мой муж на ра дзіў ся ў час вя лі кай 
га ле чы, — апа вя дае ба ба Лю ба. — Лю
дзі, толь кі што вяр ну лі ся з бе жан ства. 
Тут хрыс цін ня ма за што вы пра віць. Дык 
адзін брат ма ёй свек ры ві за біў зуб ра на 
мя са. Хрыс ці ны то спра ві лі, але та го Іва
на па ча ла шу каць па лі цыя. Нех та да нёс 
і ён як бра ка ньер му сіў ха вац ца. Дык 
ён спа чат ку ха ваў ся ў сям’і ў Арэш ка ве, 
а пас ля ней кім цу дам пат ра піў у Аме
ры ку. Там ужо бы лі хлоп цы з на шых 
ста рон. І ка лі той Ры гор, які пры хо дзіў ся 
для Іва на пля мен ні кам, да стаў ся ў Аме
ры ку, дзядзь ка яму ва ўсім да па мог. 
Ры гор хут ка да біў ся кі раў ні ча га мес ца 
ў лі цей най фаб ры цы, прыд баў гро шы 
і вяр нуў ся на баць каў ш чы ну, каб ажа ніц
ца з Еле най з Ма ло чак.

— Ён пры е хаў спе цы яль на па жон ку, 
— ад зна чае ба ба Лю ба, — ажа ніў ся 
і вяр нуў ся з ёй у Аме ры ку. А нам увесь 
час да сы лаў па сыл кі. Для май го му жа, 
які быў ін ва лі дам і зай маў ся ста ляр кай, 
дас лаў ста ляр скія пры ла ды. А нам — па
лат но на су кен кі і коф ты. Ён жа ба чыў 
па кар тач ках як мы адзе ты. Го лад і га ле
ча та ды ў кал га сах па на ва лі. Дык ён нас 
ра та ваў, не ба ра ка...

— А як скла ла ся жыц цё та го бра та 
Ры го ра, яко га баць ка, каб ра та ваць го
нар, пры му сіў жа ніц ца з аб ма ну тай дзяў
чы най?

— Ні як не скла ла ся, — за яў ляе без 
ліш ніх страс цей ба ба Лю ба. — У іх не 
бы ло дзя цей і яны са мі хут ка па мер лі. 
Дзядзь ку Іва ну, які прыд баў вя лі кі ка пі
тал і ма рыў, каб яго па ха ва лі на мо гіл ках 
у Вяр хо ві чах, так са ма не па шан ца ва ла. 
Пад ка нец жыц ця аб ду ры ла яго ней кая 
ўла саў ка. Жан чы на за ха пі ла ўсю ма ё
масць, спа лі ла яго це ла, кос ці ды кі ну ла 
ў ней кую бе зы мен ную яму, каб ніх то не 
прый шоў і не за пла каў на яго ма гі ле...

vТэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦЮК
 Рэ пар таж уз нік дзя ку ю чы твор чай 
сты пен дыі Мар шал ка Пад ляш ска га 

ва я вод ства за 2018 год.

Як пуш чан скія хлоп цы 
жа ні лі ся з аб ма нам?


