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Турысты ў Беларусьè3

Гурт Лідар è4

К
ожны год, калі ў Залешаны пры
язджаюць людзі, Пятро Младзя
ноўскі адчувае сябе як не свой. 
Ажываюць успаміны, боль, крыў

да, бездапаможнасць...

— Я быў у гэтай хаце, — кажа, — яшчэ 
пяць мінут і ўсе б мы згарэлі...

29 студзеня 1946 года, калі іх вёску на
ехаў атрад «Бурага», панавала сонечнае 
надвор’е. Памятае як загналі ўсіх у хату 
і забілі дзверы. Сціск быў такі, не развяр
нуцца. Старыя і дзеці, уся вёска. Калі 
падпалілі хату з народам, ён выпхнуў акно 
і хацеў уцякаць. Але ў яго бок хтось пусціў 
серыю з эркаэма. Пятро адчуў агонь на 
сваёй шыі. Памятае, як маці скінула з гала
вы хустку і абкруціла яму шыю:

— Бо вжэ кроў біегла...

Калі агонь стаў займаць будынак, муж
чыны кінуліся выбіваць дзверы. Ну ж трэба 
было ратавацца. Памятае, як лопнулі дзве
ры і людзі замерлі ў атрупянелым жаху.

Што ім рабіць? Уцякаць ці вярнуцца 
ў агонь?

Бо каля хаты быў калодзеж, за якім 
выстойваў адзін з нацэленым эркаэмам. 
Гатовы страляць, класці па чарзе старых 
і малых...

Пра іх жыццё вырашыў цуд. Той вар
тавы з нацэленым эркаэмам чамусьці за
сумняваўся. І выстраліў... у паветра. Людзі 
ў міг зразумелі. Кінуліся ўцякаць — усе 
пабеглі ў бок Тапаркоў. Побач гарэлі клуні, 
вёска. Пятро запамятаў як маці адзела ва
лёнкі яму на ножкі і пакінула яго з братам 
у карчах. А сама пабегла шукаць бацьку, 
які, замест уцякаць з імі, вярнуўся на пана
дворак ратаваць маёмасць.

Пятру Младзяноўскаму было тады 
шэсць гадоў. Запамятаў галечу і прыніжэн
не:

— Асталіся без адной курыцы, каровы, 
свінні, каня... на гурбе горкага попелу. На 
ласцы сваякоў і добрых людзей. Ой, не дай 
Бог, такога!

* * *
Сваю гісторыю, як сам кажа мне 

Пятро Младзяноўскі, распавёў ужо сто 
разоў. Сёння ў 73 гадавіну трагедыі 
ў Залешаны з’ехала каля сотні народу. 
Насупраць крыжа, дзе пройдзе памінан
не ахвяр, палатка з надпісам: «Gmina 
Kleszczele». З’явіўся і сам бургамістр 
Аляксандр Сяліцкі. З гэтага года сумнавя
домая гадавіна ўпершыню набыла статус 
афіцыйнай:

— Каб людзі адчувалі, што дзяржава 
звяртае ўвагу на сваіх грамадзян, — пат
лумачыць бургамістр Кляшчэль. А ў сваім 
афіцыйным выступленні, скажа: — Гэтыя 
людзі аддалі сваё жыццё толькі таму, што 
былі трохі іншыя, у іншы спосаб верылі ў ад
наго Бога і на іншай мове гаварылі.

Кветкі і словы спачування ў бок сем’яў 

і нашчадкаў ахвяр выказалі таксама ста
раста Гайнаўскага павета Адрэй Скепка, 
старшыня БГКТ Ян Сычэўскі, Ігар Ісаеў 
з руху «Грамадзяне РП». Кветкі ўсклалі 
яшчэ Беларускае гістарычнае таварыства, 
працаўнікі Гайнаўскай гміны і Севярын Пра
капюк ад партыі «Разам». Самае краналь
нае і братэрскае выказванне належыць 
генеральнаму консулу Рэспублікі Беларусь 
у Беластоку спадарыні Але Фёдаравай, 
якая разам з саветнікам пасольства РБ 
у РП Юрым Калабухавым прадстаўлялі бе
ларускі бок:

— Дзякую за запрашэнне, — пачала 
спадарыня генконсул, — таму што сёння 
мы разам з вамі маем магчымасць ушана
ваць памяць беларусаў, нашых родных, 
блізкіх, якія загінулі толькі таму, што былі 
беларусамі і былі праваслаўнымі. Для нас 
гэтае месца, таксама як для вас, жыхароў 
вёскі Залешаны, святое. Мы заўсёды бу
дзем аддаваць памяць беларусам, якія ат
рымалі смерць з рук людзей, якія разумелі 
што твораць бяду, што гэта называецца 
генацыдам, таму што дэмакратычныя, раз
вітыя краіны так не паступаюць. Я сёння 
бачу родных тых, што загінулі. Я застаюся 
ўдзячная ўсім, хто шануе гэтую памяць. 
Нізкі вам паклон за тое, што яны ў вашым 
сэрцы. Яны таксама ў нашым сэрцы, таму 

мы заўсёды разам з вамі, — сказала Ала 
Фёдарава.

* * *
Сцяпан і Валянціна Календа кожны 

год прыязджаюць з Бельска адзначыць 
гадавіну трагічнай падзеі. Спатыкаю іх 
на вернісажы «Наша памяць». На плоце, 
насупраць падмурка спаленай бандай 
у 1946 годзе хаты, 13 стэндаў з беларускімі 
і польскімі надпісамі, здымкамі, спасылка
мі да сабраных матэрыялаў. Гаворым пра 
памылкі, якія ўдзельнікі праекта аднатавалі 
на помніках. Сцяпан спачатку не верыць, 
што такія памылкі дапушчаны, таму ідзем 
пад манумент, каб усё праверыць. Як сён
ня памятае той дзень, калі ў маі 1965 года 
прыехалі жаўнеры з Гайнаўкі і будавалі 
з гатовых частак помнік.

— Я якраз прыехаў з войска ў водпуск. 
Ой, было каля гэтага помніка завірухі, — ус
памінае. — Калі салдаты ўжо паставілі, 
яны ў пачот выстралілі ракеты. Адна з іх 
трапіла ў страху і загарэўся хлеў на сусед
нім панадворку. Пачалася беганіна, усе 
гасілі пажар...

Ужо з ходу мы прыкмецілі дзве памыл
кі. На помніку пераблытаны дата і лік ах

вяр. Замест шаснаццаці асоб, якія загінулі 
з рук атрада «Бурага», пазначаны толькі 
чатырнаццаць.

Пытаю, з якога часу людзі сталі ўшаноў
ваць падзею:

— Ад пачатку, — кажа Сцяпан Календа. 
— Кожны год людзі закуплялі малебен. 
А ў гэты дзень, 29 студзеня, заўсёды прыяз
джаў бацюшка з крашчэнскай вадой. Усе 
сыходзіліся да крыжа на малебен. Праўда, 
усё адбывалася ў вясковым, сямейным кру
зе. Не так урачыста, як сёння...

Сцяпан Календа разам з вяскоўцамі 
быў у падпаленай хаце. Праўда, яму, 
трохгадоваму хлапчуку, якога верагодна 
трымала на руках маці, запамятаўся толькі 
адзін вобраз. Як загарэлася вопратка на 
яго браце.

— Ён старэйшы за мяне, — апярэджвае 
маё пытанне Сцяпан Календа. — Тады, 
як вырваліся з падпаленай хаты, усе ўця
калі за вёску, на Тапаркі. А ён заблытаўся 
дзесьці, дзе гарэлі клуні. Там загарэўся. На 
шчасце ў пару адратавалі. Ён і сёння яшчэ 
жыве.

* * *
Аддаць паклон ахвярам прыехаў у За

лешаны Сяргей Нічыпарук, герой фільма 
«Сярожа».

Пытаю ў яго пра нашу памяць пра Зале
шаны.

— З памяццю не простая справа, — ка
жа Сяргей Нічыпарук. — На пачатку, калі 
здарыцца штось страшнае, ёсць невымоў
ны боль, пасля ён крыху ціхне і зноў вярта
ецца. І пакуль жывуць тыя людзі, якія былі 
непасрэднымі ўдзельнікамі трагедыі, або 
пакуль жыве другое пасля іх пакаленне, 
бацькі многа расказваюць. То ўсё яшчэ 
эмоцыі...

Пасля, пра што можам гаварыць ужо 
сёння, прыходзіць рэфлексія, раны гояцца. 
Але тая рэфлексія павінна быць вельмі 
глыбокай і разумнай. На жаль, не памерлі 
такія думкі, якія былі ў галовах тых, што 
здзяйснялі морд. Зло не засынае ніколі 
моцным сном, яно толькі дрэмле. І трэба 
гаварыць з маладымі, — працягвае Сяр
гей Нічыпарук, — усвядоміць ім, што зноў 
можа паўтарыцца. Частка з іх ведае пра 
Залешаны дзякуючы настаўнікам, баць
кам. Яны самі шукаюць праўды. Важна, 
каб быў грунтоўны, фактаграфічны пера
каз. Бо калі такога пераказу няма, усё 
можа прыціхнуць, стаць урыўкам гісторыі. 
І тое, што знайшліся такія людзі, якія ез
дзяць і дакументуюць гэтую страшную па
дзею, гэта надзейна. Яны — малайцы!

За супакой душ і памяць загінулых, якія 
прылічаны Царквой у спісак Святых Холм
скіх і Падляшскіх, маліліся чатыры свята
ры, у тым ліку настаяцель Кляшчэлеўска
га прыхода мітрат Мікалай Келбашэўскі, 
які ўжо 52 гады прыязджае ў Залешаны.

vТэкст і фота
 Ганны КандрацюК

Наша памяць пра Залешаны
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За ба ро на на 
жур на лі сты ку

Не за леж ная жур на лі сты ка ў Бе ла ру сі 
фак тыч на зна хо дзіц ца пад за ба ро най. Даз
ва ля ец ца толь кі прыд вор ная аб с лу га ў выг
ля дзе фі нан са ва ных дзяр жа вай ра ён ных, 
аб лас ных і цэн т раль ных ме дый, якія пак лі
ка ныя вес ці пра па ган ду рэ аль ных, а больш 
мі фіч ных, да сяг нен няў сі ня во кай рэс пуб
лі кі і яе кі раў ні коў. Най перш, ка неш не, 
га лоў на га на чаль ні ка дзяр жа вы, у дру гую 
чар гу — буй ных чы ноў ні каў, ну і па астат ку 
— „вер ты каль ні каў” больш дроб на га ка
ліб ру. Ёсць жор ст ка вып ра ца ва ны больш 
чым за двац цаць га доў не па хіс ны фар мат 
і ал га рытм дзе ян няў. Гэ та ка лі звер ху выз
на ча на пра што пі саць не па жа да на, пра 
што — ка тэ га рыч на нель га, пра што пі саць 
толь кі доб ра, а дзе бе лае наз ваць чор ным 
і на ад ва рот. Гэ тым дзяр жаў ным ідэ о ла гам 
на ват тэ а рэ тыч на цяж ка асэн са ваць, што 
жур на лі сты ка — гэ та не ўсхва лен не кі раў ні
коў дзяр жа вы, іх даль на бач нас ці і „муд рас
ці”. Што кож ны жур на ліст у кож най кра і не 
ў той ці ін шай сту пе ні па ві нен быць у апа зі
цыі да ўла ды. Што ас ноў ная мі сія жур на лі
сты кі — гэ та вы яў ляць за га ны, не да хо пы, 
пры чым не толь кі і не столь кі гра мад ства, 
а най перш ула ды, кі роў ных струк тур кра
і ны. Ду ма ец ца, што гэ тая про стая іс ці на 
на ват не пры хо дзіць ідэ о ла гам РБ у га ло
вы. На столь кі яны, ні бы ме ха ні стыч ныя 
ро ба ты, зап раг ра ма ва ныя зу сім на ін шае. 
У сі стэ ме іх ка ар ды нат ня ма мес ца та кім 
па няц цям, як ма раль, эты ка, сум лен не. Ас
ноў нае за дан не дзяр жаў ных ме дый — гэ та 
аб ліз ваць сва іх гас па да роў.

На ін шым по лю се ме дый най пра сто ры 
неш мат лі кія не за леж ныя вы дан ні, бло ге ры 
і жур на лі стыфры лан се ры. Іх дзяр жа ва цяр
пець не мо жа, та му ўся ляк дыск ры мі нуе, 
аб ра жае і прас ле дуе. Та му, пры кла дам, 
жур на лі сты Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя і тэ
ле ка на ла Бел сат пад асаб лі вым пры цэ лам. 
Шчы ра пры зна юся, што я про ста за хап ля ю
ся сва і мі ка ле га мі, якія шмат га доў цер пяць 
і выт рым лі ва юць пе рас лед, прэ сінг з бо ку 
сі ла вых і су до вых струк тур, бя скон ца штра
фу юц ца і зна хо дзяц ца пад паг ро зай яш чэ 
больш жор ст кіх рэ прэ сій. Мі ла на Ха ры то на
ва, Алесь Ляў чук, Яў ген Скра бец з Брэ ста, 
Та ма ра Шча пёт кі на з Бя ро зы, Тац ця на 

Смот кі на і Змі цер Лу пач з Глы бо ка га, 
Алесь Дзя ні саў, Алесь Кір ке віч, Ан д рэй 
Мя леш ка з Грод на, Ла ры са Шчы ра ко ва, 
Ан д рэй Тол чын і Ка стусь Жу коў скі з Го ме
ля, Ге надзь Бар ба рыч, Аляк сандр Ба ра зен
ка, Воль га Чай чыц з Мін ска — усе гэ тыя 
жур на лі сты шмат ра зо ва пры цяг ва лі ся да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці і ка ра лі ся на 
су дзі ліш чах. Пра шу пра ба чэн ня ў тых жур
на лі стаў, якіх я ў гэ тым пе ра лі ку мог за быц
ца і пра пус ціць. А штра фы вя ліз ныя — у пе
ра раз лі ку па 300600 до ла раў за кож ным 
ра зам. Ка стусь Жу коў скі зу сім ня даў на 
на ват быў зму ша ны па кі нуць Бе ла русь.

Тут для тых, хто не дас вед ча ны ў за ка на
даў стве трэ ба пат лу ма чыць асаб лі васць 
ар ты ку ла 22.9, част ка 2 ад мі ніст ра цый на га 
ко дэк су („не за кон ны вы раб і рас паў сюд 
ін фар ма цый най пра дук цыі”). Не ду май це, 
што гэ ты ар ты кул сам па са бе на столь кі 
рэп рэ сіў ны. Па юры дыч най ло гі цы ён пра
дуг ледж вае ад каз насць не фі зіч ных, а юры
дыч ных асоб. Але су ды ат ры ма лі цвёр дую 
ўста ноў ку ка раць ме на ві та асоб ных жур на
лі стаўфры лан се раў. За рэ гіст ра ваць жа 
рэ дак цыі та го ж Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя 
ці Бел са та ў Бе ла ру сі не маг чы ма. Не маж
лі ва і ат ры маць аса бі стую ак рэ ды та цыю 
ад МЗС Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Наш ка ле га 
Вік тар Пар фё нен ка зра біў ужо 10 (!) та кіх 
спроб. І, ка неш не, усё мар на. Та кім чы нам 
жур на лі сты па стаў ле ны ў сі ту а цыю зам к ну
та га ко ла, вый с ця з яко га ня ма.

Ні я кай „ад лі гі” ці лі бе ра лі за цыі ў га лі не 
іс на ван ня не за леж ных ме дый і асоб ных 
жур на лі стаў на ват не праг ляд ва ец ца. На ад
ва рот, сі ту а цыя цэ лы час няў хіль на па гар
ша ец ца. Вось на мі ну лым тыд ні ў Грод не 
зноў су дзі лі Але ся Кір ке ві ча і Але ся Дзя ні са
ва, якія зня лі сю жэт пра ту ры стыч ны па тэн
цы ял ста ра жыт ных су та рэн няў го ра да над 
Нё ма нам. Вы нік прад ка заль ны — вя ліз ныя 
штра фы абод вум. Апош няя вест ка яш чэ 
гор шая — су праць брэс ц ка га бло ге ра 
Сяр гея Пят ру хі на па ча лі ад ра зу дзве кры
мі наль ныя спра вы па ар ты ку лах „пак лёп” 
і „аб ра за”. Ні бы та Пят ру хін аб ра зіў сва ім 
ві дэ а ро лі кам год насць мі лі цы ян таў. Хоць 
больш, чым яны са мі ся бе, ніх то іх пры ні
зіць не ў ста не.

Та кія сён няш нія рэ а ліі жыц ця і пра цы бе
ла ру скіх жур на лі стаў.

vУла дзі мір ХІЛЬ Ма нО ВІЧ

Дзесь ці, ка лісь ці і з ін шай на го ды, але на
пэў на зу сім ня даў на, цы та ваў я пры го жую 
ста ра жыт на пер сід скую пры каз ку: «Стра ла 
ўжо ў па лё це, птуш ка ўсё яш чэ спя вае 
ў ле се...». Ка жа яна пра не паз беж насць 
пры чын навыніковых су вя зей па дзей, ня
гле дзя чы на ілю зор насць зду бя не ла га на 
гэ ты мо мант «ця пер». Вось гэ ты мо мант 
та кі пры го жы. Стра ла вы пуш ча ная з лу ка 
пара ней ша му ля ціць, птуш ка да гэ туль спя
вае... Ця пер! Гэ ты мо мант, які мы ба чым, 
як шчас лі вы, мо мант за ма ро жа ны ў на
шым ус п ры ман ні, ад нак, бяз мэт ны. Да рэч
нае прад бач ван не на ступ стваў. Ча ла ве чае 
глуп ства, як пра ві ла, не ха рак та ры зу ец ца 
мэ таз год нас цю. Яно жа лас на бяз мэт нае.

Мне хо чац ца па ля ман та ваць у гэ тым 
кан тэк с це: гла баль ны ўзро вень рас ча ра
ван ня пе ра сек стан тры во гі. Ня гле дзя чы 
на ўсё, мы, зда ец ца, не заў ва жа ем гэ та га, 
хоць яно вы лі ва ец ца ў бач ны і ад чу валь ны 
кры зіс псі хіч ных і псі ха ла гіч ных су поль нас
цей і асоб ных асоб, гра мад стваў і на ро
даў, кра ін і між на род ных уста ноў. І, на рэш
це, вы шэй: між на род ных ад но сін. Спра ва 
ў тым, што рас сы па юц ца іс ну ю чыя ідэі са
цы яль на га па рад ку, зас на ва на га на фі ла
со фіі моц най усе ма гут най дзяр жаў нас ці, 
якая кі ру ец ца каш тоў нас ця мі вы шэй шы мі 
чым эга із мы ці ін ды ві ду аль ныя пе ра ка
нан ні ўлас ных па лі тыч ных ася род дзяў ці 
ідэ а ла гіч ных пе ра ду моў. Ка лі б гэ та бы ло 
інакш, дзяр жа ва, як і мі фіч ны змей Уру
бор, зжэр ла б са мую ся бе ад хва ста. На 
жаль, яна па чы нае са ма па жы рац ца. На 
маю дум ку, пас лаб лен не аў та ры тэ ту дзяр
жа вы, не а ба вяз ко ва толь кі са спа сыл кай 
на пры клад яе пе ра ра джэн ня ў Поль ш чы 
пад ула да ран нем ПіС — гэ та ад бы ва ец ца 
ва ўсім све це. След ствам рэг рэ сіі дзяр жаў
нас ці з’яў ля ец ца ак ты ві за цыя мяс цо ва га 
па пу ліз му, на цы я наль ных ша ві ніз маў 
і псеў да пат ры я тыч най ры то ры кі, якая 
ўзмац няе край нія на цы я на ліз мы. Да ча го 
гэ та вя дзе? З па ве лі чэн нем рас ча ра ван ня 
так са ма па вы ша ец ца ўзро вень гла баль
най аг рэ сіі. З ча соў ха лод най вай ны, над
звы чай кан ф ран та цый най эпо хі дзвюх 
про ці лег лых ідэ а ло гій, не бы ло горш. 
Толь кі што сён ня не ідэ а ло гіі ма ты ву юць 
аг рэ сію... але бе ска рыс ны па пу лізм, вык
лі ка ны рэг рэ сі яй дзяр жаў нас ці ў гла баль
ным маш та бе.

Стрэл кі на Га дзін ні ку Гі бе лі спы ні лі ся 
ка таст ра фіч на бліз ка да 0.0.. га дзі ны... 

Не ха пае ім толь кі 2 хві лін. Гэ та на са мой 
спра ве не так шмат ча су, але да стат ко ва, 
каб ра ска яц ца і ней т ра лі за ваць фер мен ты 
раск ла ду, якія пе ра вар ва юць аў та і мун на 
ча ла ве цтва — яго скла да ную па лі тыч ную 
і са цы яль ную куль ту ру. Толь кі што эн т
ра пій ная жэр т ва зна хо дзіц ца ў поў ным 
раз га ры. Вя лі кі су час ны фі зік і ма тэ ма тык 
Ро джэр Пен роўз вы зна чыў па няц це эн т
ра піі ме рай бач най ха а тыч нас ці сі стэ мы. 
Наш ча ла ве чы Свет, які скла да ец ца 
з фак таў і мі фаў, ве ды і ве ры, рэ аль нас ці 
з ма тэ рыі і ду ху, та кая сі стэ ма, якая, на 
жаль, ві даць, бы ла па кі ну та са ма са бе 
зза на шых не даг ля даў. Ці, мо жа быць, 
зза пры ро джа най ча ла ве чай схіль нас ці 
да са ма раз бу рэн ня? «Рэ чы па кі ну тыя са мі 
са бе, — ка жа з ад цен нем смут ку Пен роўз, 
— ста но вяц ца з ча сам усё больш і больш 
неў па рад ка ва ны мі». І та му рас це эн т ра пія 
на ша га Све ту.

З са ма га па чат ку ча ла ве цтва, і ў мно
гіх пра я вах шмат лі кіх цы ві лі за цый, «тлу
ма чы ла ся» са сва ёй бяз мэт най ту пас ці 
не паз беж ным Апа ка ліп сі сам. Не за леж на 
ад свай го зна хо джан ня ў пра сто ры, раз
вой ге аг ра фіч на мяс цо вых гра мад заў
сё ды кар міў ся ім пэ там да кан чат ко вай 
гі бе лі. Быц цам тлу ма чыў шы свае хі бы. 
Па ка за лі гэ та егіп ця не, майя, грэ кі, су час
ні кі. Тэр мін ek py ro sis, быў шы ста іч ным 
паг ля дам част кі грэ каў аб пе ры я дыч ным 
зніш чэн ні Кос ма су вя лі кім па жа рам, а за
тым ад ра джэн ні Све ту, які зноў па ві нен 
быць спа ле ны, зна хо дзіць сваю ана ло гію 
ў су час най кас ма ло гіі, аб ста ля ва най ма
гут ным ма тэ ма тыч ным апа ра там, якая 
«раз ва жае» над ста нам бя гу чых ве даў 
па між Вя лі кім Вы бу хам і Вя лі кім Ка лап
сам. Пра асаб лі вас ці так зва ных чор ных 
дзі рак не ка жу чы. Са мап рыг не ча насць 
кан цом кан ца гі ста рыч ная. Яна ап лад няе 
ім пульс ча ла ве ча га жыц ця ад ста ра за па
вет наеван гель скіх да сён няш ніх тэ о рый 
кан ца Све ту. Гэ тая па ку та — ас ноў ны яго 
ру ха вік. Ці гэ тае «пыр ка тан не» ледзь ды
ха ю ча га ма то ра ча ла ве цтва ап раў д вае 
яго нае бяз мэт нае глуп ства? На дум ку мно
гіх — на жаль, так!

vМі ра слаў ГрЫ Ка

Птуш ка ўсё 
яш чэ спя вае

— На гэ тай вы стаў цы мы па ка за лі, 
якая на ша па мяць, коль кі ве да ем пра 
тра гіч ныя па дзеі 1946 го да, — га ва рыў 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак 29 сту дзе
ня г.г. у За ле ша нах. Ад ра зу пас ля афі
цый най част кі мы спы та лі ў пра фе са ра 
пра асаб лі вас ці і сэнс пра ек та «На ша 
па мяць».

Алег Ла ты шо нак, стар шы ня Бе ла ру
ска га гі ста рыч на га та ва ры ства:

— Ідэю пра ек та «На ша па мяць» пры
ду маў Ярас ла ваў Іва нюк з Фон ду ka mu
ni kat.org. Спа чат ку бы ла дум ка, каб зра
біць аб’ езд па мес цах, дзе прай шоў ат
рад «Бу ра га» і апі саць, сфа таг ра фа ваць 
усе пом ні кі ў па мяць ах вяр. Але ка лі 
мы па е ха лі і са бра лі ма тэ ры ял, то па ду
ма лі, што трэ ба па ка заць гэ та лю дзям. 
Папер шае, на шы ве ды па шы ры лі ся. 
Мы, на пры клад, здо ле лі знай с ці мес ца 

па ха ван ня дзяў чы ны, якая бы ла за бі та 
толь кі та му, што аба ра ня ла ся ад згвал
та ван ня. Ужо на ват мяс цо выя лю дзі не 
маг лі па ка заць, дзе яе ма гі ла. (Гэ та на 
мо гіл ках у Ма ле шах). Але на шы сяб ры 
бы лі на столь кі ўпар тыя, што пад ня лі кож
ны па ва ле ны крыж на мо гіл ках. І адзін 
з кры жоў, што ўжо ўпа лі, на ле жаў гэ тай 
дзяў чы не — Ма рыі Пе т ручук са Шпа коў. 
Так ад шу ка лі мес ца яе па ха ван ня.

Ган на Кан д ра цюк: — У ажыц цяў лен-
ні пра ек та пры мае ўдзел мно га ма ла дых 
лю дзей, якія пра цу юць на гра мад скіх 
па чат ках?

АЛ: — Ка лі Ярас лаў Іва нюк пра па на
ваў неш та зра біць, то спа чат ку па ду ма
лі, што трэ ба склі каць лю дзей. Я сам 
пай шоў да свай го ка ле гі пра фе са ра 
Ма цея Кар чэў ска га, каб ён зра біў нам 
ін ст рук таж як пра ца ваць з рэ гіст ра цы яй 
пом ні каў. А ён ска заў: сам з ва мі па е ду! 
Яго жон ка так са ма з на мі ез дзіць. Так 
што ан га жа ва ла ся шмат лю дзей і на гра

мад скіх па чат ках прыс вя ці лі ся бе гэ тай 
спра ве. І гэ та не толь кі ад ны бе ла ру сы.

ГК: — Ча му Вы ра шы лі па ста віць но-
выя пом ні кі? 

АЛ: — Но выя пом ні кі гэ та ўжо апош ні, 
пла на ва ны этап пра ек та. Спа чат ку хо чам 
ап ра ца ваць саб ра ны ма тэ ры ял і пе ра даць 
яго ва я вод ска му за ха валь ні ку пом ні каў, 
каб за нес ці іх у спі сак дзяр жаў ных пом ні
каў, бо гэ тыя ме ма ры я лы і пом ні кі ніш чэ
юць. Хо чам так са ма вы даць ін фар ма цый
ны бук лет з на шых вы ста вак. А ча му мы 
па ду ма лі пра но выя пом ні кі? На ні вод ным 
з гэ тых пом ні каў, прыс ве ча ных ах вя рам, 
ня ма над пі саў пабе ла ру ску. А яны про ста 
на ле жац ца ім, та му што гэ тыя лю дзі за гі ну
лі толь кі та му, што бы лі бе ла ру са мі.

ГК: — На сён няш няй вы стаў цы, якую 
скла да юць 13 стэн даў, мож на па ба чыць 
ар хіў ныя здым кі, на якіх аб га рэ лыя 
тру пы лю дзей. Фак таг ра фіч ны до каз 
ге на цы ду, які пры нёс з са бой ат рад Ра-

Ад стой ваць сваю па мяць 
— наш ма раль ны аба вя зак!

му аль да Рай са, псеў да нім «Бу ры». Яны 
па ка за ны ўпер шы ню?

АЛ: — Здым кі мы ат ры ма лі з Ін сты ту
та на цы я наль най па мя ці і яны вя до мыя 
дас лед чы кам, ха ця іх вель мі рэд ка па
каз ва юць. У нас больш та кіх здым каў, 
але мы няў пэў не ны, што яны да ты чаць 
як раз гэ тых кан к рэт ных мяс цо вас цей.

ГК: — Ці пас ля аб’ ез даў і па шы рэн ня 
ве даў пра сум на вя до мыя зда рэн ні 1946 
го да Вы зра зу ме лі, якія ў нас не да хо пы 
і пра бе лы ў гэ тай тэ ме?

АЛ: — Ні ко лі ня ма так, каб усё бы ло 
да кан ца ска за на і на пі са на. Я ду маю, 
што гэ тую гі сто рыю трэ ба нам на пі саць 
на но ва. Я сам знай шоў та кое вы каз ван
не «Бу ра га», яко га яш чэ ніх то не пры во
дзіў. А, між ін шым, ён ска заў, што спа ліў 
гэ тыя вё скі та му, што яны не сха це лі па
дац ца ў рэ пат ры я цыю ў Са вец кі Са юз.

ГК: — Ці ў сты хіі та таль най асі мі ля-
цыі, у якой апы ну ла ся бе ла ру ская мен-
шасць Пад ляш ша, мы змо жам ад ста яць 
сваю па мяць і праў ду?

АЛ: — Пы тан не не ў тым, «ці змо
жам», але ў тым, што му сім ад стой ваць 
сваю па мяць і праў ду. Гэ та наш ма раль
ны аба вя зак і з гэ та га са сту піць нель га.

vГутарыла Ган на Кан д ра цюК

Сваімі вачыма
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«Бе ла русь за раз больш ад к ры-
тая на ту ры стаў з Поль ш чы, 
чым Поль ш ча на бе ла ру саў», 
— ка жа шмат га до вы ўлас нік бе-
ла стоц кай тур фір мы «Юні ёр» 
Яў ген Лаў ра нюк.

— Як ду ма е це, коль кі ўжо лю дзей, ка-
ры ста ю чы ся пас лу га мі Ва шай тур фір-
мы, ад ве да ла Бе ла русь?

— Не ве даю, але мож на ска заць, што за 
апош нія га ды ты ся чы ту ры стаў па ба чы
лі Бе ла русь. Мя жа по бач, ма ем мно га 
кан так таў у Бе ла ру сі, мно га пар т нё раў. 
На ша тур фір ма іс нуе з 1995 го да і ад 
па чат ку пра па ну ем эк скур сіі ў Бе ла русь. 
Вя до ма, у на шай пра па но ве ма ем так са
ма ін шыя нап рам кі.

— Хто ка ры ста ец ца пас лу га мі Ва шай 
тур фір мы, ка лі га ва рыць пра Бе ла-
русь?

— Ту ры сты з Пад ляш ша гэ та мі ні маль ны 
ад со так. Усе, якія едуць у рам ках бяз ві за
ва га рэ жы му, гэ та лю дзі з Гдань ска, Поз
на ні — з усёй Поль ш чы. У мі ну лым го дзе 
з траў ня што ты дзень поў ны аў то бус ез дзіў 
у Га род ню. Ту ры стам вель мі па да ба ец ца 
гэ ты го рад. Я ўжо столь кі ра зоў там быў 
і ба чу як ён мя ня ец ца! За мак ра ман ту юць, 
мно га кра маў, ка фэ шак, рэ ста ра наў. Грод
на ста но віц ца ту ры стыч ным го ра дам. Гэ та 
ві даць па коль кас ці ту ры стаў — больш за 
сто ты сяч на ве да ла Га род ню ў рам ках бяз
ві за ва га ру ху. Там за ста юц ца гро шы, гэ та 
для Бе ла ру сі ка рыс нае.

— Ап ра ча Га род ні, Мі ра, Няс ві жа, На-
ваг руд ка, куды яш чэ цяг не ту ры стаў 
з За ха ду? 

— Мож на ска заць, што ту ры сты што раз 
больш за ці каў ле ны Мін скам. Хо чуць 
па ба чыць ста лі цу Бе ла ру сі. На ват ка лі 
спы ня юц ца ў Лі дзе ці Ба ра на ві чах, то хо
чуць на дзень па е хаць у Мінск. Гля дзяць 
і вяр та юц ца на ве чар у, на пры клад, 
тую ж Лі ду. Усе ту ры сты пад ура жан нем 
ад Мін ска. Ча ста га во раць, што гэ та 
сап раў д ная еў ра пей ская ста лі ца, якая 
ні чым не ад роз ні ва ец ца ад ін шых ста ліц 
у За ход няй Еў ро пе.

— У сва ёй пра па но ве ма е це так сама 
ля чэб ныя эк скур сіі. Якія са на то рыі 
пра па ну е це?

— Зван кі ёсць з усёй Поль ш чы. Вель мі 
нас це шыць, што шмат са на то ры яў зна
хо дзіц ца ў бяз ві за вай зо не. Ту ры стам 
гэ та вы гад на, тым больш што за раз мо
гуць ля чыц ца дзе сяць дзён.

— Як ацэнь ва юц ца са на тор ныя пас лу-
гі ў Бе ла ру сі?

— Вель мі доб ра! Там тан ней, чым у Поль
ш чы. Ма юць са мае су час нае аб ста ля ван
не, пер са нал, які заў сё ды лепш ці горш, 
але раз маў ляе паполь ску. Мно га ту ры
стаў ка ры ста ец ца бяз ві за вым рэ жы мам, 
каб ад па чыць і аз да ра віц ца ў бе ла ру скіх 
са на то ры ях Гро дзен ска га ра ё на.

— А як гэ та пра цуе ў дру гі бок? Ту ры-
сты з Бе ла ру сі пры яз джа юць на Пад-
ляш ша?

— За апош нія га ды кры ху менш ма ем 
за ка заў з Бе ла ру сі. Ка лі ўжо ёсць ах вот
ныя, едуць у Гданьск, Вар ша ву, Кра каў. 
Яш чэ зда ра юц ца гру пы, якія хо чуць па
ба чыць наш бок Бе ла веж скай пуш чы. 
Тут вар та ска заць, што ві за вая па лі ты
ка для раз віц ця ту рыз му вель мі доб

Ту ры сты што раз больш 
за ці каў ле ны Мін скам

рая! Ёсць гру па выя ту ры стыч ныя ві зы 
— толь кі 10 еў ра з асо бы, гэ та ням но га. 
Да ку мен ты на ві зу мож на афор міць за 
ад зін тыдзень. Про пу скі ў Грод на, Брэст 
так са ма неск ла да на ат ры маць. Гэ та муд
рая ту ры стыч ныя па лі ты ка! Мно га груп 
ез дзіць у Бе ла русь. Мно гія тур фір мы зай
ма юц ца гэ тым і ўсё рых ту юць за ту ры
ста. На жаль, гэ та інакш вы гля дае з дру
гой ста ра ны, зза шэн ген скіх за ко наў 
і ін шых... Ту ры стыч ная па лі ты ка поль скіх 
кон суль стваў у Бе ла ру сі не пад т рым лі
вае ту рызму так, як мы б гэ та га жа да лі.

— Ка лісь ці ме на ві та Ва ша тур фір ма 
пра па на ва ла бе ла ру сам «ві зу за квіт-
кі». Зда ец ца, што тыя эк скур сіі ка ры-
ста лі ся вя лі кай за ці каў ле нас цю.

— Тааак, гэ тая пра гра ма пра ца ва ла 
толь кі не каль кі ме ся цаў — шка да. За ці
каў ле ных па ез д кай у опе ру бы ло вель мі 
мно га. Куп ля ю чы адзін з куль тур нату
ры стыч ных па ке таў, бе ла ру сы ат рым лі
ва лі бяс п лат ную ві зу ў Поль ш чу. Кошт 
двух дзён най эк скур сіі з ад ным нач ле гам 
скла даў ка ля 50 еў ра. Пра па но ва бы ла 
на кі ра ва на на ар га ні за ва ныя гру пы. 
І ту ры сты маг лі па бы ваць у опе ры і па
ба чыць Суп расль. Так са ма ез дзі лі на 
ба зар на ву лі цы Ка ва ле рый скай. Для Бе
ла сто ка гэ та бы ла ка рыс ная спра ва. Мы 
на не ка то рыя спек так лі за паў ня лі опе ру, 

бе ла ру сам яны вель мі па да ба лі ся. Мы, 
дзя ку ю чы гэ тай пра гра ме, змя ня лі стэ
рэ а ты пы. На сам рэч усе прыз вы ча і лі ся, 
што бе ла ру сы — гэ та гі пер мар ке ты, 
кір маш ды ін шыя ган д лё выя кроп кі. Нам 
уда ло ся па ка заць бе ла ру сам Бе ла сток 
з ін ша га бо ку, па ка за лі куль ту ру Бе ла
сто ка, куль ту ру Поль ш чы. Са мі бе ла ру
сы ах вот на ка ры ста лі ся куль тур най пра
па но вай на ша га го ра да.

— А ці ад ме на віз на па куп кі мо жа 
стаць шан цам для раз віц ця ту рыз му? 

— Ві зы на па куп кі? Гммм... Маг чы ма 
мой ад каз мно гім не спа да ба ец ца, але 
не каль кі га доў та му, ка лі ўвя лі ві за выя 
цэн т ры ў Бе ла ру сі і па ча лі яны ра біць 
ві зы на па куп кі, гэ та кры ху пры бі ла ту
рызм. Больш жы ха роў Бе ла ру сі бра ла ві
зы на па куп кі, а ра ней па да ва лі ў тур фір
мах гру пы і та кія тур фір мы ар га ні за ва лі 
вель мі мно га эк скур сій. Праз гэ тыя ві зы 
ту рызм у Поль ш чы кры ху горш раз ві ва
ец ца. За раз ту рыст з Бе ла ру сі, ка лі на
ват куп ляе па ез д ку ў бе ла ру скай тур фір
ме, яму са мо му трэ ба па да ваць па пе ры 
на ві зы. Я гэ та ра зу мею, ра зу мею гэ тых 
лю дзей, але раз віц цю ту рыз му гэ та не 
спры яе.

— Вы ска за лі, што бе ла ру сы куп ля-
юць эк скур сіі ў Гданьск, Кра каў, рэд-

ка па да рож ні ча юць па Пад ляш шы. 
А як гэ та вы гля дае ў нас? Ча ста ма е-
це за ці каў ле ных эк скур сі я мі ў Бе ла-
русь ту ры стаў з Пад ляш ша?

— Ез дзяць вуч ні школ, у якіх вы ву ча
ец ца бе ла ру ская мо ва. А на о гул жы ха
ры Пад ляш ша са мі афар м ля юць са бе 
про пу скі, ві зы. Боль шасць мае сва я коў 
за мя жой, так што ім про ста не трэ ба ка
ры стац ца на шы мі пас лу га мі.

— Пас ля амаль трыц ца ці га доў іс на-
ван ня Ва шай тур фір мы Вы на пэў на 
доб ра ве да е це Бе ла русь, але так са ма 
на пэў на і яе лю бі це?

— Так, гэ та праў да. Вель мі ча ста там 
бы ваю, мож на ска заць, што я ўжо зве
даў амаль усю Бе ла русь. Мно га пар т нё
раў, мно га пры ват ных зна ё мых... Нас 
це шыць, што Бе ла русь так са ма ста ла 
больш пры ваб най для ту ры стаў з За
ха ду. Га лоў ная праб ле ма — гас ці ні цы. 
У Мін ску іх мно га, але толь кі ў Мін ску. 
У Лі дзе — ад на. Пры яз джа юць па ля
кі, ра сі я не, лі тоў цы. Мы за раз шу ка ем 
гас ці ніц на лі пень і ўжо вель мі цяж ка 
штоне будзь знай с ці. Не ўсе ду ма лі, што 
ту рызм гэ та біз нес. А гэ та доб ры біз нес. 
Ту ры сты за раз ез дзяць па ўсім све це 
і та кіх са мых стан дар таў пат ра бу юць ад 
Бе ла ру сі.

— Ту ры сты, па ба чыў шы Бе ла русь, 
на вед ва юць яе яш чэ раз? Вяр та юц ца 
ў Бе ла русь?

— Ма ем сва іх па ста ян ных клі ен таў, якія 
ту ды ез дзяць. Рэ ка мен ду юць так са ма 
па ез д кі ін шым. Што год што раз больш 
тур фір маў з Поль ш чы зай ма ец ца эк скур
сі я мі ў Бе ла русь. Гэ та свед чыць, што 
ёсць за ці каў ле насць. Мы так са ма, ап ра
ча Га род ні, Лі ды, Мін ска, пра па ну ем і Ко
са ва, Пінск, Ві цебск, По лацк...

— Так што з Ва шай тур фір май мож на 
ез дзіць амаль па ўсёй Бе ла ру сі?

— Па ўсёй Бе ла ру сі.

— Дзя кую за раз мо ву. 

vГу та ры ла 
Ур шу ля ШУБ З да
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А ГУРТ «ЛІ ДАР» НА ДА ЛЕЙ ІГ РАЕ

Бе ла стоц кі гурт «Лі дар» — адзін з са мых па-
пу ляр ных бе ла ру скіх гур тоў на Пад ляш шы. 
Хто ж не ве дае та кіх сла ву тых пе сень як 
«Мне ма ма ці ха га ва ры ла», «Пе ра пёл ка», 
«Ра манс», «Іг рай гі та ра». Іх пес ні па ста ян-
на гу чаць у кан цэр тах па жа дан няў у эфі ры 
Ра дыё Бе ла сток і Ра дыё Ра цыя. Пес ня «Вё-
сач ка» ста ла гім нам усіх вы хад цаў з вё скі, 
якія за раз жы вуць у га ра дах. Пра су час-
насць і мі ну лае гур та Юр ка Буй нюк раз маў-
ляе з ва ка лі стам гру пы «Лі дар» Мі рас ла-
вам Ка валь скім. 

Юр ка Буй нюк: — Гурт «Лі дар» паў-
стаў у 1996 го дзе, але ра ней Вы вы сту-
па лі пад наз вай «Рэ аль». Ка лі паў стаў 
гурт «Рэ аль» і хто быў у яго скла дзе?

Мі ра слаў Ка валь скі: — Гурт «Рэ аль» 
са стаў ля лі я, мае бра ты Ян і Чэс лаў Ка
валь скія ды Ян ка Крын скі, які з на мі іг раў 
на гі та ры.

— Коль кі гурт «Рэ аль» вы пус ціў аў-
ды я ка сет?

— Дзве ка се ты. Пер шая ка се та не ме
ла за га лоў ка, толь кі нот кі на вок лад цы. 
А на дру гой быў ужо зды мак гур та і наз
ва «Pio sen ki bia ło ru skie».

— Па мя таю, што гурт «Рэ аль» 
спя ваў пес ню «Па да ры» — ко вер на 
пес ню ру скай спя вач кі Ма ры ны Жу-
раў лё вай.

— Так, ка лісь ці пе ра раб ля лі крыш
ку, але не дзе ля ка мер цый ных мэт, як 
за раз. Мы ха це лі іг раць штось ці ін шае, 
чым ста рыя пес ні, але не так, што нех та 
з нас ха цеў за ха піць са бе гэ тыя пес ні 
як свае. За піс ва лі, што пры хо дзі ла ў га
ла ву, ка жу чы: «Ну, да вай це тую». І так 
ат рым лі ва ла ся.

— А хто на пі саў бе ла ру скі тэкст да 
пес ні «Па да ры»?

— Доб ра не пом ню хто, але мо жа сам 
Вік тар Швед на пі саў. Маг чы ма, што мы 
з Ге на дзем Шэ ме там пе ра ра бі лі сло вы 
пес ні на бе ла ру скі лад. Я доб ра не па мя
таю.

— А як у рэ пер ту ар гур та «Рэ аль» 
тра пі ла пес ня «Ра манс»? 

— «Ра манс» гэ та ра сей ская пес ня. Бе
ла ру скія сло вы на пі саў Вік тар Швед.

— Вы ка лісь ці іг ра лі на за ба ве 
ў Ма лін ні ках. Як ус па мі на е це пер шыя 
вы ступ лен ні гур та «Рэ аль»? Дзе вы іг-
ра лі на фэ стах, вя сел лях?

— На вя сел лях і фэ стах іг ра лі мы мно
га. Най час цей мы іг ра лі ў на шым рэ гі ё не, 
на Бе ла сточ чы не. З «Рэ а лем» вы сту па лі 
так са ма на фэс це лі тоў скай мен шас ці ка
ля Сей наў. Та ды на ад ной сцэ не ра зам 
з на мі вы сту па ла «Ча рам шы на». На ве да
лі мы Ся мя ты чы, Гай наў ку, БельскПад
ляш скі, Бе ла сток. Вы сту па лі ў Гдань ску 
на ад ной сцэ не з «Ма лан кай». Іг ра лі так
са ма ў Са ка ло веПад ляш скім. А вя сел лі 
іг ра лі ўжо як гру па «Лі дар» у Вар ша ве. 
Ка лі нам па да ры лі бе ла ру скія на род ныя 
строі, дык мы вы сту па лі так са ма на Бе
ла ру сі. На эст рад ныя вы ступ лен ні мы ез
дзі лі ў Мінск, вы сту па лі ў Ві цеб ску ра зам 
з Ге на дзем Шэ ме там, у Га род ні. Мно га 
бы ло ў гэ ты час бе ла ру скіх кан цэр таў 
і фэ стаў.

— Якая роз ні ца па між пуб лі кай 
і вы ступ лен ня мі на Пад ляш шы, у Поль-
ш чы ці ў Бе ла ру сі? Дзе Вас най лепш 
ус п ры ма лі? 

— На Бе ла ру сі на фэ стах і кан цэр тах 
так са ма бы ло мно га лю дзей. Мы іг ра лі 
на ад ной сцэ не, на якой вы сту па лі «Пес
ня ры». Там лю дзі фай на гу ля юць пры 
бе ла ру скіх пес нях. Мы як гурт «Лі дар» 
на Пад ляш шы бы лі больш вя до мы мі, 
чым на Бе ла ру сі, але і там лю дзі пры ма
лі вель мі фай на. Ду маю, што па да ба лі ся 
ім на шы вы ступ лен ні. Нам так са ма па да
ба ла ся на Бе ла ру сі. На Бе ла сточ чы не 
лю дзі ве да лі наш гурт «Лі дар», а на 
па чат ку «Рэ аль», бо мы і на ра дыё бы лі. 

Кож ная пуб лі ка фай ная. Най важ ней шае, 
каб вы ступ лен не па да ба ла ся. Та ды хо
чац ца вы сту паць на сцэ не. Свя до масць, 
што пуб лі ка за да во ле ная і шчас лі вая ад 
на шай му зы кі, нат х няе.

— «Рэ аль» вы да ваў ка се ты ў фа наг-
ра фіч най фір ме J. M. W. Ці спры я ла 
яна бе ла ру скім гур там з Пад ляш ша? 

— Аку рат мы ве да лі гэ та га ча ла ве ка, 
што вы пу скаў ка се ты і да га ва ры лі ся з ім. 
Гэ та бы ло вы да ве цтва, якое вы пу ска ла 
ка се ты і поль скіх, і бе ла ру скіх гур тоў 
з Бе ла сто ка. Але фір ма не пе рат ры ва ла.

— Ваш гурт, мож на ска заць, ся мей-
ны. Ад са ма га па чат ку вы сту па е це на 
сцэ не з род ным бра там Янам. Як Вам 
скла да ец ца су пра цоў ні цтва з бра там?

— Вель мі доб ра. Брат гэ та брат — ста
рэй шы заў сё ды па ма гае ма лод ша му. 
Ча сам па між на мі бы ва юць дроб ныя 
не па ра зу мен ні, у якіх по тым ста ноў чы 
фі нал. З бра та мі не бы ло моц ных ра зы
хо джан няў. Ра зыш лі ся мы з бра там Чэс
ла вам, які апош нім ча сам ду мае ку піць 
удар ныя ін ст ру мен ты, але не ве даю як 
да лей бу дзе. Па куль Чэ сек не мае ча су 
для му зы кі, та му што зай ма ец ца сва ёй 
фір май.

— Мо жа зноў бу дзе це іг раць ут ра іх 
ра зам, па коль кі ма е це му зы каль ны 
та лент. Ці ўся Ва ша сям’я та кая та ле-
на ві тая? 

— Усё па ча ло ся з на шай ба бу лі з бо
ку на ша га баць кі, Ан ны, якая на ра дзі ла
ся ў Ла сін цы, а по тым вый ш ла за муж за 
на ша га дзе да з Крыў ца. Яна вель мі пры
го жа спя ва ла. Та та наш так са ма пры го
жа спя ваў, іг раў на гар мо ні ку і на буб нах. 
Дзе ці спя ва юць так са ма. Мая дач ка двой
чы вый г ра ла му зыч ны кон курс у шко ле. 
Яна спя ва ла пес ню на ан г лій скай мо ве. 
Сын так са ма пры го жа спя вае. Най мен
ша му сы ну толь кі шэсць га доў, але ба чу, 
што так са ма бу дзе фай на спя ваць.

— А ці ба бу лі ны пес ні тра пі лі ў рэ-
пер ту ар гур та «Рэ аль» ці «Лі дар»? 

— Ба бу ля спя ва ла нам роз ныя пес ні 
і мы не ка то рыя з іх так са ма спя ва лі. На
пэў на ў рэ пер ту а ры гур ту «Рэ аль» бы лі 
дзветры на род ныя пес ні, якія мы ўзя лі 
ад ба бу лі.

— Ча му Вы змя ні лі наз ву гур ту «Рэ-
аль» на «Лі дар»? 

— «Рэ аль» паў стаў у 1990 го дзе. 
У 1995 го дзе ад бы ла ся зме на скла ду гур
та «Рэ аль» — адыш лі брат Чэс лаў і Ян ка 
Крын скі. На іх мес ца прый шоў Ге надзь 
Шэ мет і мы та ды наз ву па мя ня лі на «Лі
дар». Па ча лі мы іг раць поль скую му зы ку 
«dis co po lo» і ста лі ез дзіць на кан цэр ты 
па ўсёй Поль ш чы.

— З «Лі да рам» Вы вы пус ці лі дзве 
поль скія ка се ты «Suk nie ko lo ro we» 
і «Za cza ro wa ny świat». Як Ва шы вы ступ-
лен ні ўспры ма ла поль ская пуб лі ка, 
а як на ша пад ляш ская, бе ла ру ская?

— Кож ная пуб лі ка доб рая. Поль ская 
му зы ка бы ла ін шая. Па ля кі ма юць ін шы 
густ, чым бе ла ру сы Пад ляш ша, та му 
«dis co po lo» роз ніц ца ад бе ла ру скай му
зы кі з Пад ляш ша. Ка лі мы ез дзі лі ў Поль
ш чу, спя ва ю чы поль скія пес ні, дык гэ тыя 
кан цэр ты бы лі ар га ні за ва ны з боль шым 
раз ма хам, з боль шай рэк ла май, чым бе
ла ру скія кан цэр ты на Пад ляш шы. Та му 

на на шы поль скія вы ступ лен ні пры хо
дзі ла нам но га больш лю дзей. Я ду маю, 
што кож ная пуб лі ка доб рая, а на ша пад
ляш ская — са мая най леп шая.

— Вы вы да лі два бе ла ру скія аль бо-
мы. Пер шая ка се та гэ та «Вё сач ка» ад 
2001 го да. Як паў ста ла пес ня «Вё сач-
ка»? Гэ та пес ня з рэ пер ту а ру гру пы 
«Бе лый день». Хто на пі саў бе ла ру скія 
сло вы? 

— «Вё сач ку» мы на пі са лі з Ге на дзем 
Шэ ме там, пе рак ла лі з ру скай на бе ла ру
скую мо ву. Пас лу ха лі, што фай ная пес ня 
і зра бі лі.

— Ну і «Вё сач ка» ста ла най боль-
шым хі там, ха ця ў рэ пер ту а ры «Лі да-
ра» мно га пры го жых пе сень... 

— Гэ та ха рак тэр ная пес ня, а сло вы 
ты пу «ў цар к ве вя ско вай вян ча лі ся» 
— ду шаш чы паль ныя, якія на вя ва юць са
мыя чул лі выя ўспа мі ны. Але ёсць і пес ня 
«Бе лая ка лі на» і на вей шая «Ча ро му ха» 
— узя тая з ра сей скай на род най пес ні, 
але яна пабе ла ру ску так са ма гу чыць 
вель мі пры го жа.

— А хто на пі саў тэкст і му зы ку да 
«Бе лай ка лі ны»?

— Сло вы на пі саў Вік тар Швед, а му зы
ку скам па на ваў Валь дэк Ок ш туль — гі та
рыст поль скай гру пы «Ім пе ры юм». Яны 
зра бі лі гэ ту пес ню паполь ску. Там на ват 
аран жы роў ка зу сім ін шая. Валь дэк ка жа 
мне: «Зра бі пабе ла ру ску як хо чаш». Вік
тар Швед на пі саў сло вы і так мы кан чат
ко ва «Бе лую ка лі ну» пе ра ра бі лі. Мож на 
ска заць, што гэ та аў тар ская пес ня, не 
ўзя тая з ру скай ці ўкра ін скай му зы кі.

— Мне вель мі па да ба юц ца пес ні 
«Пе ра пёл ка», «Ка лі ны куст». Хто на пі-
саў тэкст і му зы ку да астат няй пес ні 
і як уво гу ле яна ўзнік ла? 

— Тэкст і му зы ку на пі саў Ге надзь 
Шэ мет і я яму кры ху да па ма гаў, мож на 
ска заць, у са ра ка пра цэн тах гэ та мая за
слу га. Пес ня паў ста ла даў но, яш чэ ў 90х 
га дах. Гэ та бы ло та ды, ка лі ўжо «Лі дар» 
іг раў. Мы ве да лі та ды кам па зі та ра і аран
жы роў ш чы ка з Бе ла ру сі Іга ра Гі ро і гэ та 
ён зра біў нам аран жы роў ку да пес ні 
«Ка лі ны куст». Так ат ры ма ла ся, што мы 
як гурт «Лі дар» вель мі лю бім вы кон ваць 
на сталь гіч ныя пес ні. У нас ня ма та кіх 
моц на пад рыў ных, але мож на бы ло б 
зра біць і ад ну та кую.

— Я вель мі люб лю Ва шу пес ню «Ка-
лі на крас ная». Як уз нік ла гэ тая пес ня? 

— Тэкст на пі саў Вік тар Швед — пе
ра клаў сло вы з ру скай на бе ла ру скую 
мо ву. Му зы ка ўзя тая ад пес ні «Ка лі на 
крас ная» Мі ха і ла Шу фу цін ска га, пер ша
га вы ка наў цы гэ тай пес ні.

— У 2017 го дзе Вы ўпер шы ню вы-
сту пі лі на Сяб роў скай бя се дзе. Як 
Вам па да ба ец ца гэ тая ім п рэ за? 

— Пуб лі ка на Сяб роў скай бя се дзе, 
мож на ска заць, num ber one, пуб лі ка — 
су пер, фай ная ат мас фе ра. Ві даць, што 
лю дзі пры хо дзяць сю ды не з пры му су, 
а та му што лю бяць бе ла ру скую му зы ку. 
Ім п рэ за — су пер. Ду маю, што бу дзе яна 
раз ра стац ца, што не знік не і бу дзе што
раз леп шая.

— Па раў ноў ва ю чы ат мас фе ру 90-х 
га доў і ця пе раш нюю, якія на зі ра е це 
зме ны?

— Ця пер ін тэр нэт мае ўла ду. Мо ладзь 
лю біць зу сім ін шую му зы ку, тан ца валь
ную. Ду маю, што кож ная дэ ка да мае 
сваю пуб лі ку і яна бу дзе заў сё ды. Ка лі 
бу дзе доб рая му зы ка, спя ва ная ад сэр ца 
пес ня, дык і пуб лі ка бу дзе фай ная.

— Ці ду ма е це ад крыць на Fa ce-
bo o ku сайт, а мо ства рыць ка нал на 
Yo u Tu be з клі па мі і пес ня мі гур та «Лі-
дар»? Гэ та ж за раз та кое мод нае.

— Ста рон ка гур та «Лі дар» ужо 
пад рых та ва ная, яе ад рас — http://zes
polli der.pl. Мы на ват укі ну лі туды ві дэа 
з фэ сту ўлет ку 2018 го да ў На раў цы. Так
са ма ёсць здым кі з гэ тай ім п рэ зы.

— У 1995 го дзе Вы на пі са лі пес ню 
«Mo ja gi ta ra», якая з’я ві ла ся на ка се це 
«Suk nie ko lo ro we». Ра ска жы це гі сто-
рыю гэ тай пес ні.

— Тэкст да пес ні на пі са ла Ма жэ на 
Зрай коў ская, а му зы ку — Марк Зрай коў
скі. За раз мы за пі са лі яе ў но вай вер сіі. 
У мі ну лым го дзе мы вы пус ці лі но вы кліп 
ра зам з гру пай «Ак цэнт». У 2012 го дзе 
гэ ту пес ню пе ра ра бі ла ўкра ін ская спя вач
ка Іры на Фэ ды шы на і за спя ва ла яе ўкра
ін скую вер сію. За раз хо дзяць чут кі, што 
мы ад яе ўкра лі пес ню, а гэ та няп раў да. 
Ма ла хто ве дае, што яна бы ла даў но 
на пі са на, яш чэ ў 1996 го дзе, Ма жэ най 
і Мар кам Зрай коў скі мі і мы як пер шыя 
за пі са лі яе на ка се це «Suk nie ko lo ro we». 
Гэ та дзе ля аб вяр жэн ня, бо мно гія не ве
да юць гі сто рыі гэ тай пес ні.

— У 2009 го дзе Вы вы пус ці лі бе ла-
ру скі аль бом, за пі са ны на жы вых ін-
ст ру мен тах. Як Вам пра ца ва ла ся над 
гэ тым аль бо мам? 

— Жы выя ін ст ру мен ты — гі та ра, гар
мо нік ці буб ны — да да юць му зы цы сма ку. 
Ду маю, што яны заў сё ды бу дуць заў важ
ны мі. Пра ца ваць над аль бо мам бы ло фай
на. Ду маю, што заў сё ды лю дзі бу дуць вяр
тац ца да іг ры на жы вых ін ст ру мен тах.

— Ка лі з’я віц ца но вы аль бом гур та 
«Лі дар» на бе ла ру скай мо ве?

— Цяж ка ска заць. Пла ны заў сё ды бы
ва юць вя лі кі мі, а фі нал ін шы ад за ду ма
на га. Ду маю, што та кі аль бом за пі шам. 
Я не ка жу, што адра зу бу дзе гэ та цэ лы 
дыск, але мо жа ад ну ці дзве но выя пес ні 
трэ ба бу дзе зра біць. За раз я да ту не на
за ву, але та кія пла ны ёсць.

— А ма е це но выя пес ні на бе ла ру-
скай мо ве? 

— Так, ёсць мае аў тар скія за дум кі. 
Я за піс ваю свае но выя ідэі на дык та фон 
і по тым гля джу ці гэ та фай нае, ці гэ та 
трэ ба раз ві ваць, ці пай с ці ў ін шы бок. 
Мож на ска заць, што ёсць ма тэ ры ял на 
но выя пес ні і мо жа штось ці з гэ та га ат
ры ма ец ца. Трэ ба па ча каць год, мо жа 
больш, або менш і мо жа ат ры мац ца 
штось ці фай нае. За раз пра цу ем над но
вай поль скай пес няй і па ба чым як яна 
нам удас ца. А пабе ла ру ску я заў сё ды 
лю біў спя ваць і бу ду спя ваць. Мы жы вем 
у та кім мес цы, якое на зы ва ец ца Пад ляш
ша, дзе мож на спя ваць на лю бой мо ве. 
Ду маю, што не па він на ні ко му пе раш ка
джаць, хто на якой мо ве спя вае. Най важ
ней шае, каб вы ка нан не доб ра ўспры ма
ла ся пуб лі кай.

vюр ка БУЙ нюК
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 У цэнтры Ковеля

— Ці пом ні це сва іх дзя доў?

— Дзе да Мі ка лая па баць ку і баб цю 
Па ра ске ву; па мя таю ба бу лю да ся мі га
доў. Я з баб цяй бы ла вель мі зжы тая; бы
ла яна ў бе жан стве не дзе за Жа бін кай, 
па мер ла ў 1950 го дзе.

Пас ля бе жан ства ат ры ма лі ад баб ці най 
сям’і пляц на ка лё ніі адзін кі ла метр ад Гор
на га Гру да; пом ню, што жы лі мы на ка лё
ніі. Ма ма на ра дзі ла шас цё ра дзя цей, але 
тра іх бра тоў па мер лі ма лы мі. Аста лі ся мая 
ся стра Еў да кія і брат Пят ро, які за гі нуў 
у 1979 го дзе ў вы пад ку на ма та цык ле.

Вё ску Гор ны Груд (ра ней Кляш чэ леў
ская гмі на, ця пер Ду біц кая) нем цы спа
лі лі і сям’я на ша жы ла ў Вэр сто ку, дзе 
я на ра дзі ла ся. Пас ля сям’я вяр ну ла ся на 
ра дзі му, на ка лё нію Гор ны Груд.

— Як ад бы ва ла ся Ва ша аду ка цыя?

— Ча ты ры га ды ха дзі ла ў шко лу ў Ста
ры ну, а пас ля ў пя ты, шо сты і сё мы кла сы 
ў Яд лоў ку; там ра ней бы ло вой ска. Да 
чац вёр та га кла са ву чыў Ба руш ка, а пас ля 
бы ло больш на стаў ні каў. Ву чы ла, на пры
клад, па ні Авен ка з Мік ла шоў. У шко ле ву
чы лі ся поль скай мо ве, з чац вёр та га кла са 
бы ла бе ла ру ская мо ва, а ру скай не бы ло.

З до му да шко лы бы ло тры кі ла мет
ры; пяш ком узім ку і ўлет ку. Ве ла сі пе да 
не бы ло, бо не бы ло за што ку піць. Ча
сам зі мою, ка лі за ду ва ла, баць ка пад во
зіў са ня мі.

Змал ку, з па чат ку 1950х га доў, трэ ба 
бы ло ўсё ра біць, пра ца ваць. З вась мі 
га доў пас ві ла я ка роў або аб гор т ва ла 
буль бу. У шко ле бы ла дзве част кі ме ся
ца, а трэ цюю — на пры клад пяць дзён 
у ме сяц — зваль ня лі, каб до ма ў по лі 
пра ца ваць. Але ка лі хто дрэн на ву чыў ся, 
то та го не зваль ня лі. У нас быў адзін та
кі ву чань, Пят русь са Стра жы, што сем 
га доў ха дзіў у пер шы клас. То смя я лі ся 
з яго: „Piot rek, ile masz lat?” А ён ад каз
ваў: „Ty le, ile na da chu łat, każ da ła ta po 
trzy la ta”. Але му сіў да аз на ча на га ўзро
сту ў шко лу ха дзіць, ін шай маг чы мас ці 
не бы ло, не бы ло спе цы яль ных школ.

У шко лу ха дзі лі сем га доў, элек т ра то
ку, свят ла на ка лё ніі не бы ло; элек т рыч
насць па я ві ла ся не дзе ка ля 1970 го да. 
Пом ню, пры вя ду з па шы ка роў — кож ны 
пас віў свае. Баць кі ля гуць спаць, а я ся
джу пры наф та вай лям пе і ўро кі ад раб
ляю. Ма ма пра бу дзіц ца і здзіў ля ец ца: 
«То ты яш чэ не спіш?».

А ка лі за кон чы ла сё мы клас, то тры 
ра зы пры яз джа лі на стаў ні кі да до му і пра
сі лі, каб мя не пус ці лі ву чыц ца да лей, 
абя ца лі, што афор мяць мне ін тэр нат. Бо 
я, сла ва Бо гу, ву чы ла ся ня кеп ска. Але 
ку ды ж — не бы ло за што ап ра нуц ца. 
А хто бу дзе на гас па дар цы пра ца ваць 
— столь кі гек та раў! Не пус ці лі баць кі. 
А па сы ла лі бра та, каб ішоў да лей ву чыц
ца, а бра ту ву чыц ца не ха це ла ся; бра ту 
маг чы масць бы ла.

— І ка лі не на ву ка, то ад ра зу пра ца?

— Я пай ш ла пра ца ваць у лес, па ло сы 
дзер ці, са дзі лі лес. У 1959 го дзе ха дзі лі 
на за роб кі ў лес. Вы дзі ра лі дзё ран і са
дзі лі са джан цы; ра бі лі вы сеч ку і ўруч
ную. Та ды не бы ло аран ня. У са ка ві ку 
ачыш ча лі вы сеч ку, зно сі лі гал лё і па лі лі.

На пра цу ў ле се да яз джа лі да нас 
дзяў чы ны і з Ка ша лёў, і з Ру дут. Трэ ба 
бы ло вы дзер ці па ла су паў мет ро вай шы
ры ні, каб мож на бы ло там са дзіць сас ну. 
Ка ля да ро гі за Ві лю ка мі я са ма вы дзер
ла па ла су і са ма па са дзі ла — та кую па
мят ку па кі ну ла. Паз ней ба чы ла, які там 
лес вы рас. Гэ та вяс ною. А зі мою шма ра
ва лі ма лад няк, каб сар ны не па е лі. Ва ры
лі сма лу і ма за лі вяр ш кі. Ця пер так са ма 
ма жуць, але чым сь ці штуч ным.

Тыя што са дзі лі, жы лі на ква тэ ры ў лес
ні чоў цы ў Гор ным Гру дзе. У 1950 го дзе 
за раб ля лі па 50 зло таў за пра ца дзень.

Жы ло ся як пры хо дзі ла ся, 
але бы ло ве се ла

— Ці за роб ле ныя гро шы аста ва лі ся 
Вам?

— А дзе! Трэ ба бы ло на па да так 
ад даць. Ка лісь бы лі тыя кан тын ген ты, 
трэ ба бы ло зда ваць мя са, буль бу і жы та 
дзяр жа ве.

— Ці пом ні це вя ско выя аб ра ды, на-
пры клад абы ход по ля?

— Ха дзіў ба цюш ка; за раз та го аб ра ду 
ня ма. У нас ад бы ва ла ся гэ та ты дзень 
пас ля Сё му хі. А вазь мі і абы дзі ка лё ніі 
ад да ле ныя пяць кі ла мет раў ад цар к вы. 
Кож ны гас па дар вёў на свой па ле так.

— Ба цюш ка ха дзіў, але не дар мо ва...

— А якая ж ка лісь бы ла зап ла та! Як 
ехаў фу рай, то ко шык буль бы браў, то 
збож жа, яй кі, то каў ба ску пе рад свя там. 
Ба цюш ка браў усё тое, што лю дзі да ва
лі. Ніх то гро шай не да ваў, бо іх не бы ло.

— Ці ў ха тах у лю дзей бы лі па ла ві кі?

— Не бы ло. Ган чар у Кляш чэ лях ра біў 
гар ш кі. А так то вё ска бы ла го лая і вя сё
лая. Бу дын кі бы лі са ло май нак ры ты.

— То і ба са нож ха дзі лі...

— Ооо... Цэ лае ле та хо дзіш ба са
нож. Кра соў кі баць кі пад свя та ку пяць, 
то даг ля да еш, каб увесь час но выя бы лі. 
А над вор’е бы ло па доб нае на ця пе раш
няе. Так пры вык лі і так жы ло ся як да вя
ло ся.

— Сем’і бы лі мна га дзет ныя. Як ад бы-
ва лі ся хрыс ці ны?

— Та го не пом ню. Бы лі, от, ку ма, кум, 
брат, ся стра, і то ўсё.

— Свя та ка ляд?

— Цэ лы час у лю дзей бы ло тра ды
цый на. Пры но сі лі ў ха ту сна пок жы та, на 
стол се на...

— Вя лік дзень?

— Што ж, як ідзеш, то і ка мусь ня сеш 
ва ла чоб нае. І лю дзі на да юць як да ка ля
жа нак зой дзеш. Так бы ло ўвесь час.

— Цяж ка бы ло жыць на ка лё ніі?

— Ка лё нія то за бі ты кут. Да чы гун кі 
бы ло во сем кі ла мет раў. А трэ ба бы ло 
ез дзіць ча ста. Як зда рыў ся та кі год 
у 1960х. На по лі ўсё вы мак ла, ме лі я
ра цыі не бы ло. То я ў Ві лю ках за адзін 
метр буль бы два дні ка па ла. І па хлеб 
трэ ба бы ло ў Гай наў ку. А за е дзеш ту ды, 
то да ста неш толь кі ад ну бу хан ку хле ба. 
Бы лі чэр гі і пра да ва лі па ад ной. І зноў 
трэ ба ехаць. На ват ро ва рам ез дзі ла 20 
кі ла мет раў у Гай наў ку па хлеб.

— Бы ло цяж ка. Сум на бы ло так са ма?

— У вёс цы бы ло вель мі мно га мо ла дзі. 
Ха ця бы ло толь кі 18 хат, то бы ло нас 18 
дзяў чат і 22 хлоп цы. Сем’і мна га дзет ныя 
бы лі; на ват больш за дзе сяць дзя цей. 
З баць ка мі і дзя да мі жы лі ў ад ной хат цы, 
дзе кух ня і па кой. Мно га дзя цей па мі ра ла.

Але бы ло ве се ла, фай на. Спя ва лі, 
што ня дзе лю хлоп цы ла дзі лі за ба ву. 
Пры яз джаў му зы кант То лік з Арэш ка ва.

А за раз ні дзе мо ла дзі не ві даць. Да 
25 га доў ву чыц ца а пас ля вый дзе за муж 
і за вя жа свет. А я, ха ця па ся мі кла сах, 
то двац цаць вя сел ляў ад гу ля ла. Бо та
кая вя лі кая сям’я бы ла. А дзе я не бы ла: 
і ў Пры буд ках ка ля Ка ме ня, Но вае Бе ра
зо ва, Та фі лаў цы. Вя сел лі доў жы лі ся па 
два дні: ня дзе ля ў ма ла дой, а ў па ня дзе
лак пап ра ві ны ў ма ла до га. Ця пер та го 
ня ма — вя сел ле ў рэ ста ра не не каль кі 
га дзін. Але мая ўнуч ка вы хо дзі ла за муж 
у Па мя хоў ку ка ля Вар ша вы, то вя сел ле 
бы ло су бо ту і ня дзе лю, у та кім фай ным 
мес цы над ра кою — так зап ла на ва лі.

— Ці аста ло ся што ад Ва шай ка лё ніі?

— Мая ся стра вый ш ла за муж у Вуль ку

Тэ ра хоў скую, а я ў 1967 го дзе ў Ор лю. На 
ка лё ніі аста лі ся та ды баць кі, я ез дзі ла да
па ма гаць ім у по лі, а пас ля зда лі зям лю за 
рэн ту, астаў ся толь кі ўча стак. Та кая бы ла 
ўмо ва, а бы ло ня ма ла, бо 19 гек та раў зям
лі 56 кла саў, толь кі але ні і зуб ры ха дзі лі. 
Ця пер ні чо га там ня ма, усё за рас ло ле сам.

— А як Вам жы ло ся ў Ор лі?

— У Ор лі, па куль не ста ла на ка
зён ную пра цу, то до ма шы ла ка роб кі. 
Ва зі лі на скуп ку ў Ру ду ты, трэ ба бы ло 
най маць. А пас ля скуп ля лі ў Ор лі і бы
ло бес п раб лем на — шэсць ка ро бак на 
спі ну і ту ды. Сва ёй са ло мы не ме лі, то 
ў су се да Зуб рыц ка га ма ла ці ла за са ло
му, куп ля ла ў Вась кі Пят роў ска га, Сё мы 
Зда но ві ча, дзе бы ла на го да. А хлю бы 
дзер лі з вяр бы. Вып ля таць на ву чы ла ся 
хут ка. Пад мо гі ад цес цяў не бы ло, бо 
мой муж Ві ця быў па сын кам у ай чы ма. 
Як пай ш ла на ка зён ную пра цу, то цеш ча 
ні вод на га дня не за ня ла ся дзець мі; даг
ля да лі Воль га Са е віч і Гай ко ва.

— Я, як жы хар Ор лі, да дам, што Вы 
бы лі не ар ды нар най ге ра і няй і мно гіх 
за дзіў ля лі, бо вы кон ва лі цяж кую фі зіч-
ную ра бо ту.

— Спа чат ку адзін се зон пра ца ва ла 
ў ца гель ні Ан та но ва. Пра ца ва лі там і ін
шыя ар лян скія жан чы ны: Ве ра На за рэ віч, 
Воль га Га лён ка, Воль га Да ні люк, Ірэ на 
Ах ры цэ віч, Со ня Ан та нюк. Я пра ца ва ла 
на пра дук цыі, пе ра но сі ла сы рыя цэг лы 
з ма шы ны на ваз кі — па тры цэг лы ва гой 
у тры кі лаг ра мы кож ная. У той час у Ор лі 
бы ла ўжо бе та няр ня, але ту ды жан чын не 
пры ма лі.

А ў 1974 го дзе бе та няр ня ста ла пры
маць, то спа чат ку пры ня лі Ірэ ну Ах ры цэ
віч і Воль гу Га лён ка, а пас ля мя не, Ка ця
ры ну Ша бан і На дзю Каз лоў скую.

Што ра бі лі? Спа чат ку ка мін ныя 
шла каб ло кі (пу ста кі), а пас ля і пу ста кі 
«пят кі» на віб ра цый ным ста ле. За тым 
ра бі лі тра ту ар ныя пліт кі. Муж чы ны ра бі лі 
«дзя сят кі», «ся мёр кі» і «пят кі». Кі раў
ні ком быў Ежы Ёд ла, бра каў ш чы ком 
Пётр Ку дэр скі. Ка лі Ёд ла ады шоў на 
пра цу ў Бельск, то кі раў ні ком стаў Лю ша 
Мар ты но віч, май ст рам быў Са ша Ор да, 
паз ней Са ша Шы ман скі. Ней кі час я бы
ла на мес ні цай кі раў ні ка і да во зі ла да ку
мен ты ў Бе ла сток на ву лі цу Гет ман скую. 
Там чы ноў ні ца звяр ну ла мне ўва гу, што 
я не скон чы ла пад ста воў кі, толь кі сем 
кла саў. А я ад ка за ла, што так — не за
вяр шы ла вось ма га кла са, бо та ды ў па
чат ко вай шко ле яго не бы ло.

І мы, пяць жан чын, пра ца ва лі да кан
ца, да пен сіі. Я агу лам пе рап ра ца ва ла 
пры бе то не 21 год, да пен сіі ў лі ста па дзе 
1994 го да. Пас ля пят нац ца ці га доў та кой 
пра цы ме лі мы пяць га доў да дат ку. А по
тым той да да так ска са ва лі.

— Як жы вец ца на пен сіі?

— Ця пер на хлеб ха пае.

— Ча ста Вас мож на су стрэць на мо-
гіл ках, лю бі це па ра дак...

— Вый дзеш з до му, з кімсь па раз маў
ля еш. [Спа да ры ня На дзея жы ве са ма, 
уда ва — М. М.] За нят каў мно га ня ма 
— ле там два за го ны ага ро да.

У ма ім жыц ці не бы ло ні чо га лёг ка га. 
Змал ку да кан ца. Так му сіць быць.

— Дзя кую за раз мо ву.

vГу та рыў 
Мі хал МІн цЭ ВІЧ

Раз мо ва з На дзе яй СІ КО РАЙ, 1943 го да на ра джэн ня.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 06-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 24 лютага 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Но сік, руч кі, нож кі мае,
Хоць яна і не жы вая,
Кож ны дзень са мной гу ляе.
Ад ка жы це, хто та кая?
Л......

Ад каз на за гад ку № 2: во жык.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ма рыя Крась ко, Дам’-

ян Авяр чук з Арэш ка ва, Дам’ ян Кар ні люк з ПШ № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім, Па вел Пах ві цэ віч, Пат ры цыя Ня він ская, 

Вік то рыя За леў ская, Дар’я Нес ця рук з Ор лі, Дам’ ян Гжэсь, 
Бар тэк Ру дзін скі, Пят рук С. з За лук. Він шу ем!

    

Рыгор БАРАДУЛІН

СНЕГАЎ 
СМЕХ
Снег вясёлы, 
Малады 
Засмяяўся смела, 
Аж прыціхлі 
Халады, 
Неба пацяплела. 
Шчыра так смяяўся 
Снег, 
Што згубіў 
Свой белы смех. 
А, згубіўшы смех свой, 
Снег 
Даганяць яго 
Пабег. 
Даганяць свой смех 
Яму 
Давядзецца ўсю зіму. 
Будзе бегчы, 
Не прыстане, 
Аж пакуль 
Вясной растане. 
І паўторыць 
Для вясны 
Снегаў смех 
Ручай лясны. 

Спек такль «Да ро га ў Віф-
ле ем» я ба чы ла ўжо 
ў вы ка нан ні Гро дзен-
ска га ля леч на га тэ ат ра. 

Та му, іду чы на пад ляш скі спек-
такль Іа ан ны Троц, я ўяў ля ла 
як спра віц ца яна з мно гі мі пер-
са на жа мі і ро ля мі ге ро яў. Ад-
нак з са ма га па чат ку тэ атр быў 
«на поў не ны і за поў не ны», 
ды не толь кі па шан ца ва ла тут 
з пуб лі кай. Боль шасць гле да чоў 
скла да лі ма мы з дзет ка мі.

Зрок пры ка ва лі рэк ві зі ты 
— аб’ яз ны до мік, з яко га як 
з ча ра дзей на га ка пе лю ша, з’яў-
ля лі ся ка ла рыт ныя і смеш ныя 
ге роі.

Сцэ на рый п’е сы да во лі про-
сты. «Ас ля ня» ўзі ра ец ца 
ў не ба, дзе ззяе Віф ле ем ская 
зор ка. Яна рас па вя дае яму 
пра даб ры ню і Бо га. Усё гэ та 
мё дзі кам кла дзец ца па сэр цы 
на ша му ге рою. Ён няш час ны. 
У яго хіт ры, злы гас па дар. Асёл 
су стра кае па да ро зе свін ню, 
іль ва і мал пу. У кож на га звя ра 
праб ле мы з пе ра боль ша ным 
эга. Яны за ці каў ле ны толь кі 
і вы ключ на сва ім лё сам. Так са-
ма гас па дар збі ра ец ца прыс лу-
жыц ца жаў не рам Іра да, якія 
вы ра шы лі за біць усіх дзя цей 
Віф ле е ма. Та ды наш асёл да-
па ма гае ўця чы ад зла чын цаў 
баць кам з Дзі цят кам. Яны абі-
ра юць да ро гу ў Егі пет. Усё, што 
зда рыц ца да лей, мы ве да ем 
ужо з евангелляў...

У па ста ноў цы цу доў ны на-
строй. Гэ та най перш дзя ку ю чы 
ста рым пад ляш скім ка ляд кам, 
якія Іа ан на Троц спя вае ра зам 
з Эвай Кот. За ха пі ла іг ра, кас цю-
мы і ка ла рыт ныя ма на ло гі ля-
лек-ге ро яў. Усё гэ та за ва ра жы-
ла бе ла стоц кую пуб лі ку. А ма ле-
чы, якія спа чат ку не ра зу ме лі 
пра што ідзе га вор ка, на ка нец 
бі лі гуч ныя бра вы і збі ра лі са 
сцэ ны «зор кі» на па мяць пра 
бе ла ру скую па ста ноў ку.

Спек такль «Да ро га ў Віф ле-
ем» па ка за ны ўжо 21 раз. У гэ-
ты раз ён на ве даў Бе ла сток, 
а больш да клад на — Пра ва слаў-
ны цэнтр куль ту ры.

(гак)

Спек такль пра ас ла, 
які раз маў ляў з зор ка мі
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Рак 
і яго 

навукі

(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ 
АР МЕ НІІ)

Ад ной чы ма ці-рачыха 

саб ра ла дзя цей і ка жа:

— Па слу хай це мі лыя! Ад 

сён ня вам трэ ба ха дзіць аку-

рат на, прос цень ка.

Што не ра бі лі ма лыя, як 

не ста ра лі ся, усё збі ва лі ся 

з тол ку. Спа чат ку ідуць пра-

ма, роў нень ка, а гля нуць на 

ма ці і ўсё... ба-ба-бах! Зблы-

та лі крок, раз лез ла ся ша рэн-

га, лоп нуў па ра дак. Уз бу ры-

ла ся ма ці ды кры чыць на 

ма лых:

— Ой, вы, таў ка чы кі 

мае! Ні якія на ву кі да вас не 

пры ста юць. Ву чы, не ву чы 

— усё да рэм на, ру кі аж но 

вя нуць.

А яны схі лі лі га лоў кі і ка-

жуць:

— Мы, мам ка, шчы ру ем, 

за кож ным тва ім кро кам со-
чым. І хо дзім да клад на так, 
як ты. Дзе сту піш ты, там ле-
зем мы, твае дзет кі.

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

Orzeł

Tom

BankWęch

Łąka

Żubr

Czy Tygrys

As Okazja

Nostalgia

Członek
rodziny

Szczęście Zamiana Małpa

Grzyb Lider Ar

Skrzydła

Gawron

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 № 2-2019: 
Ра нак, старт, ар, гу сак, бум, па ра ся, па вук, 

па ру ка, тон, ра на, ма тыў, язык. Рэ хат, нос, па-
ра, апа рат, ка ву ны, ру каў, са ба ка, трус, мян-
туз, та мож нік.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ка ся Жда-
нук, Ка ся Ра дал, Ма цей Дзер ма ноў скі з За-
лук, Ксе нія Ку чын ская, Лу каш Дзю ба нос, 
Рак са на Спо ра з Ор лі, Вік то рыя Гаць з КШ 
з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, Ага та Ба ра-
вік, Мат вей Уры но віч з ПШ № 4 у Гай наў цы, 
Ма ры ся Ва ран чук з Арэш ка ва. Він шу ем!

    
Эмі лія КА РАН КЕ ВІЧ 
За лу кі

Ра цуш кі
Ра цуш кі 

— гэ та смач ныя пам пуш кі.

Мая пра баб ця іх ра бі ла

І аб сва ёй мо ла дас ці га ва ры ла.

Так бы ло, ка лі яна 16 га доў ме ла,

Та ды вай на яе зас пе ла.

У нем ца ба бу ля цяж ка пра ца ва ла,

Ня раз да ха ты ноч чу ўця ка ла,

Ба я ла ся, пе ра жы ва ла...

На вай не дзя ду лю паз на ла

І моц на яго па ка ха ла.

Дзя ду ля ах вот на ра цуш кі з’я даў

Ба бу лі ных прыс ма каў-блін чы каў

Ес ці са бе не шка да ваў.

24 сту дзе ня 2019 го да ў дзі ця-
чым сад ку № 3 з ін тэг ра-

цый ны мі ад дзе ла мі ад быў ся эку-
ме ніч ны ка ля ды кон курс пад 
га на ро вым пат ра на там ды рэк-
тар Да ро ты Ду жын скай. На па-
чат ку вы сту пі лі гос ці — ка лек-
тыў „Зва нок” пад кі раў ні цтвам 
Свят ла ны Оле шаў і гас па да ры 
— гру па пя ці год каў „Са рэн кі”.

Пас ля ма стац кай част кі 10 
сем’ яў па ча лі спя ваць і спа бор ні-
чаць. Пуб лі ка па чу ла тра ды цый-
ныя ка ляд кі. Боль шасць удзель-
ні каў пад рых та ва ла ці ка выя 
рэк ві зі ты. За па на ваў вык люч ны 
свя точ ны на строй. З ва чэй па-
цяк лі слё зы ўзру ша нас ці.

Пас ля доў гіх аб мер ка ван няў 
жу ры пры су дзі ла мес цы:

І мес ца выс пе ва лі сем’і Мо на-
хаў, Са хар чу коў і Ле а ню коў.

Спе цы яль ныя пры зы ат ры-
ма лі сем’і Га ла ва чы каў-Бу раў, 
Ва лад ке ві чаў, Га лён каў, а вы-
лу чэн ні — сем’і Дут коў скіх, Чу-
ра каў, Пі са воц кіх і на ша сям’я 
Ра ман чу коў.

Дзя ку ем спон са рам і ар га ні-
за та рам ме ра пры ем ства: Ган не 
Аль шэў скай, Ба гу сі Ва лад ке віч, 
Улі Рач коў скай-Фі лі но віч за тое, 
што маг лі мы пры ка ляд цы пра-
вес ці асаб лі выя хві лі ны з на шы-
мі дзет ка мі. У сён няш ні за бе га-
ны час рэд ка та кое бы вае.

Аль ж бе та РА МАН ЧУК

Рэд ка та кое бы вае!

Nie Ząb

Эмі лія КА РАН КЕ ВІЧ (перша злева) і Юлія Грэсь з Залук 
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З вя лі кім су мам да ве даў ся, што не 
ста ла Ва сі ля Пет ру чу ка. Я ча ста з ім су
стра каў ся ў Бе ла сто ку ў рэ дак цыі „Ні вы”. 
З ці ка вас цю чы таў яго „Пож ню” і ін шыя 
кні гі. „Пож ня” за хоў ва ец ца ў ма ёй хат няй 
біб лі я тэ цы з аў тог ра фам аў та ра.

Па мя таю ў жніў ні 2002 го да Ва сіль да ве
даў ся, што я пры е хаў у Бе ла сток і ся джу 
ў „Ні ве”. Ён ку піў дзве бу тэль кі шам пан
ска га, цу ке рак і за ві таў у рэ дак цыю. Мы 
ся дзе лі, пі лі шам пан скае, ча ста ва лі ім 
усіх пры сут ных і гу та ры лі пра лі та ра ту ру 
і па лі тыч ныя спра вы. Не па мя таю, хто 
нас пад час гэ тай „п’ян кі” сфа таг ра фа ваў, 
а зды мак быў на дру ка ва ны ў фо так ні зе 
„Лі та ра тур нае аб’ яд нан не „Бе ла ве жа”. 
19582003 гг. у фа таг ра фі ях” (Бе ла сток, 
2003, с. 138). Яе скла даль нік — Ян Чык він.

Ва сіль Пет ру чук быў ча ла ве кам з гу ма
рам. Гу ма ру ён не ба яў ся і не крыў дзіў ся 
на жар ты. Я пе ра піс ваў ся з ім. Пі саў ён 
рэд ка. Праў да, у сва ім вя лі кім хат нім 
ар хі ве ад шу каў толь кі тры лі сты, якія пра
па ную чы та чам „Ні вы”. Не па мя таю сён ня 
для ка го я ў спа да ра Ва сі ля пра сіў за пра
шэн не. І ён прыс лаў, ха ця бач на па лі стах, 
што хва рэў і не каль кі ра зоў ста яў у чэр
гах. Але за пра шэн не выс лаў.

Я рых та ваў для ча со пі са „Род нае сло
ва” (апуб лі ка ва ны ў 1995 го дзе, № 23) вя
лі кі ар ты кул пра бе ла ру скую лі та ра тур ную 
плынь у Поль ш чы „Пад дзіў ны го ман Бе ла
веж скай пуш чы”. І пы таў у Ва сі ля Пет ру чу

ка бі яг ра фіч ныя звест кі і зды мак. Ён мне 
выс лаў вось свой зды мак, які пад пі саў 
так: „Гэ ты зды мак пры га дзіц ца?.. Ка лі не 
— вяр ні це, а я бу ду ста рац ца пра дру гі”. 
Зды мак я не вяр нуў, ён так і за стаў ся ў ма
ім ар хі ве, пры га дзіў ся толь кі сён ня.

Лі сты Ва сі ля Пет ру чу ка не вя лі кія. Але 
яны на пі са ны не так, як пі са лі ін шыя лі та ра
та ры. У гэ тых пісь мах ад чу ва ец ца са ма мо
ва аў та ра з роз ны мі выс лоў я мі і вы ра за мі: 
„гэ тыя чар тоў скія чэр гі”, „ка го Вы хо ча це на
па ло хаць ма ім здым кам?”, „зда роўя ў кож
ныя сут кі на пра ця гу ста га доў!”, „для мя не 
час — кас міч ная хут касць, для Вас — цяг ні
ко вая”, „а ця пер — з дру гой боч кі” і г.д.

Не ста ла Ва сі ля Пет ру чу ка — па бяд не
ла і бе ла ру ская лі та ра ту ра ў Поль ш чы. Та
му і сум на ад гэ та га, але час, як ён пі саў, 
са праў ды кас міч ная хут касць. Ад ны на ра
джа юц ца, ін шыя ады хо дзяць у веч насць. 
За ста юц ца ў на шай па мя ці і ў гі сто рыі 
толь кі леп шыя і та ле на ві тыя асо бы. Адзін 
з іх — Ва сіль Пет ру чук.

Ліст пер шы
Бе ла сток, 3 сту дзе ня 1992 го да

Спа дар Сяр гей!

Ві таю Вас сар дэч на, да ра гі Пры я цель!

Ва ша пісь мо ат ры маў 27 снеж ня 1991 
го да, як раз та ды, ка лі па лі ла мя не й ла-
ма ла най боль шая га рач ка — рап тоў на 
зла па ла мя не за па лен не лёг кіх і тры мае 
па сён няш ні дзень. Але трэ ба ж бы ло вы-
ка наць Ва шу прось бу, бо ніх то ак ра мя мя-
не гэ та га не зро біць, дык вы ла зіў з пас це лі 
аж тры ра зы і ха дзіў у гэ тыя чар тоў скія 
чэр гі, каб афор міць хлоп цу за пра шэн не. 
Пра шу ад нак не лі чыць гэ та кло па там, я гэ-
та ра біў для Вас з пры ем нас цю, ха ця вель-
мі дрэн на ся бе ад чу ваю.

Да ра гі Бра цец, я не ве даю як бу дзе 
з ма ёй бі яг ра фі яй, бо па куль цяж ка мне 
пі саць, а са здым кам дай це спа кой. Ка го 

Вы хо ча це мной на па ло хаць? А так на о гул, 
мож на ве даць на вош та гэ та ўсё?

Жа даю Вам доб ра га зда роўя і шчас ця 
ў жыц ці, якое мае тры ваць 100 га доў.

P.S. Мог бы і сам па слаць Ва ша му сяб-
ру гэ тае за пра шэн не, але, як заў сё ды, 
не ве даю што ра біць, дык па сы лаю Вам. 
Пе ра пра шаю, ка лі што не так. Бы вай це 
зда ро вы!

З па ша най — Ва сіль Пет ру чук.

Ліст дру гі
Бе ла сток, 7 лю та га 1992 го да

Ша ноў ны спа дар Сяр гей, 
мі лы даб ра дзей!

Я кры ху нес па кой ны, што ня ма ад Вас 
ні я кай ве стач кі. А ка лі так, дык ба ю ся, што 
Вы не ат ры ма лі май го пісь ма, а Ваш сяб-
ра — зап ра шэн ня. Я ад на ча со ва афор міў 
два зап ра шэн ні, і ад на ча со ва, 9 сту дзе ня 
б.г. абод ва ад пра віў у Бе ла русь. Ня ма ад-
ка зу ад ні ко га. Я ха цеў бы ве даць, як гэ та 
ўсё ёсць на са май спра ве. Гэ тае пісь мо 
пе ра сы лаю праз мя жу пры ват най асо бай, 
мо жа дой дзе.

Жа даю Вам пос пе хаў у твор час ці, ды 
шчас ця і моц на га зда роўя ў кож ныя сут кі 
на пра ця гу ста га доў!

Не звяр тай це ўва гі на мен скі ад рас.

Ваш Ва сіль Пет ру чук.

Ліст трэ ці
Бе ла сток, 2 сту дзе ня 1997 го да

Па ва жа ны мой пры я цель 
спа дар Сяр гей!

Сён ня ўжо 2 сту дзе ня і аж 1997 го да! 
Бо жа, як гэ ты час ім чыц ца. Для мя не гэ та 
ўжо кас міч ная хут касць. Вам яш чэ — цяг ні-

ко вая. Але не аб тым бу дзе мо ва. Бо ёсць 
спра вы ін ша га ты пу.

Сён ня чар го вы раз на ткнуў ся на Ваш 
ліст да мя не з 1991 го да. І яш чэ раз ас-
ме ліў ся на пі саць ну то ж ве даю, што Вы 
бы лі ма ім пры хіль ні кам і на ват у тым пісь-
ме, якое вось пе ра да мною чы таю, што 
суст рэ нем ся, а тым ча сам ані ра зу не на-
пі са лі. Я на ват Вас пы таў, ці Ваш ка ле га 
ат ры маў вык лік ад мя не і так са ма маў чок. 
Мо жа што зда ры ла ся і я Вас чым пак рыў-
дзіў, або яш чэ што?

Учо ра, 1 сту дзе ня, ні дзе з ха ты не вы-
хо дзіў, а цэ лы дзень (амаль) чы таў. Між 
ін шым, па чы таў ме сяч нік „Род нае сло ва”, 
дзе і я знай шоў ся ся род ін шых. Але там 
ма ёй асоб най фот кі ня ма. Гэ та не за кід 
у Ваш ад рас. І гэ та не бя да. Ні чо га з-за 
гэ та га не зда ры ла ся, а ду мак роз ных 
шмат. Най горш ба ю ся той, якая ста ла 
пры чы най Ва ша га маў чан ня, бо я вель мі 
шка дую стра ча ных сяб роў.

Яс на, што Вы мне пра ўсё не ска жа-
це, што і чу лі, але пра шу Вас, як свя до-
ма га, аду ка ва на га і ра зум на га ча ла ве ка, 
не пад да вац ца чор ным уну шэн ням і апо-
вес цям. Па мне тут лу пяць, як у бу бен, 
а я і ба ра ніц ца пе ра стаў, бо гэ та па ра-
жэн не. А ця пер, як у нас ка жуць, з дру-
гой боч кі.

Ці Вы ў кур се вы да вец кіх спраў? 
Пы таю та му, бо маю пад рых та ва ны ма-
тэ ры ял „З ма ёй зва ні цы”. Не пі шу ў вы-
да ве цтва „Ма стац кая лі та ра ту ра”, дзе 
бы ла вы да дзе на мая „Пож ня”, бо ба ю ся 
ма ро чыць ім го ла вы.

Пры на го дзе ха чу па жа даць Вам і Ва-
шай жа поў най ся мей цы ўся го толь кі 
та го, каб кло па ты і роз на га ты пу не да ма-
ган ні ўжо ад гэ тай хві лі ны ад ля це лі на су-
хі лес. Жы ві це ў зда роўі, шчас ці і ра дас ці 
ў 1997 го дзе ды ў сто да лей шых!

З па ша най Ва сіль Пет ру чук.

Вы да ве цтва Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га та
ва ры ства ў Поль ш чы 50 га доў на зад вы пус ці ла „Збор
нік сцэ ніч ных тво раў” (1969). Збор нік вый шаў пад рэ
дак цы яй Яні ны Чэр ня ке віч. Пра ект вок лад кі ажыц ця віў 
ма стак Стэ фан Ры бі.

Да рэ чы, пер шы па доб ны збор нік з’я віў ся на свет 
у 1957 го дзе. І ён быў вель мі па пу ляр ны і шмат да па
ма гаў бе ла ру сам ажыц цяў ляць спек так лі ў гур т ках ма
стац кай са ма дзей нас ці. У той збор нік бы лі ўклю ча ны 
тры ад на ак то выя п’е сы і ад на дву хак то вая. Гэ та п’е сы 
„Пя рэ стая кра су ля” А. Чу жы ні на, „Бо ты” М. Кра піў ніц ка
га (пе ра клад з ук ра ін скай мо вы), „Мі хал ка” (з поль скай 
пе рап ра ца ва на Да лец кі мі) і п’е са „Мі кі таў ла паць” Мі ха
ся Ча ро та. Гэ тыя п’е сы, якія та ды пуб лі ка ва лі ся, ста ві
лі ся дзя сят кі ра зоў, яны з’яў ля лі ся на ўсіх што га до вых 
аг ля дах дра ма тыч ных гур т коў БГКТ. У ас ноў ным гэ та 
бы лі ка ме дыі. І іх лю бі лі ста віць на сцэ не бе ла ру сы Бе ла
сточ чы ны, асаб лі ва мо ладзь, а гле да чы ад па ста но вак 
ат рым лі ва лі най вя лік шую аса ло ду і за да валь нен не.

У прад мо ве да „Збор ні ка сцэ ніч ных тво раў” (1969) 
па ве дам ля ла ся, што „паз ней бе ла ру скае та ва ры ства, 
эк с пе ры мен ту ю чы, вы да ва ла асоб ныя п’е сы спо са ба мі 
ў якас ці спе цы яль на га да дат ку да „Ні вы”, асоб ны мі вы
дан ня мі, або дру кам на ша пі рог ра фе. Але ўся го гэ та га 
бы ло не да стат ко ва, ды і не заў сё ды тыя п’е сы зна хо
дзі лі зра зу мен не ў на шых гур т коў цаў. Вы да ве цтва мі ж 
Са вец кай Бе ла ру сі не бы ло маг чы мас ці за бяс пе чыць 
усе гур т кі”.

Са праў ды, Са вец кая Бе ла русь не пас пя ва ла з вы
дан нем дра ма тыч ных тво раў вы пу скаць не толь кі для 
бе ла ру саў, якія жы лі на тэ ры то рыі БССР, а тым больш 
для бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны. Та му вы пуск па доб ных 
вы дан няў быў да рэ чы. І та ды, пас ля пер ша га вы дан ня 
збор ні ка дра ма тыч ных тво раў, БГКТ вы ра шы ла вы
даць но вы збор нік сцэ ніч ных тво раў.

„Збор нік сцэ ніч ных тво раў” (1969) ад к ры ваў ся вя лі
кай ка ме ды яй Ва лян ці на Зу ба „Зла вац ца не трэ ба”. Бы
лі змеш ча ны ў збор ні ку і п’е сы Ві та ля Воль ска га „Цу доў
ная дуд ка”, Ула дзі мі ра Ада еў ска га „Урок тан ца”. А так са

ма дзве п’е сы бе ла ру скіх аў та раў з Бе ла сто ка — Юр кі 
Ге ні ю ша „Вы ва ра жы ла” і Сак ра та Яно ві ча „Лю цын ка 
— ін жы не ры ха”. Да рэ чы, у 1976 го дзе БГКТ пад рых та ва
ла і вы пус ці ла асоб ны збор нік п’ес Юр кі Ге ні ю ша і Сак
ра та Яно ві ча, які так і на зы ваў ся „Збор нік сцэ ніч ных тво
раў”. У прад мо ве да гэ та га збор ні ка аў та ры ска за лі, што 
„тэ атр — гэ та тое, што ад бы ва ец ца на сцэ не, і што дзе
ец ца з гле да ча мі”. Пяць п’ес скла лі гэ ты збор нік — дзве 
Юр кі Ге ні ю ша і тры Сак ра та Яно ві ча. Але вер нем ся да 
„Збор ні ка сцэ ніч ных тво раў” 1969 го да.

Дру гі раз дзел вы дан ня быў пры све ча ны школь най 
сцэ не. Ме на ві та на школь ні каў най больш ары ен та ва лі
ся вы даў цы бе ла ру скіх п’ес. І плён быў. П’е сы ста ві лі ся 
ў шко лах, дзе ву чы лі ся бе ла ру скія дзет кі. Та ды ў „Збор
нік сцэ ніч ных тво раў” (1969) бы лі апуб лі ка ва ны дзве 
п’е сы Ва лян ці на Зу ба, п’е сы Мі ко лы Ал ту хо ва, Мі ха ся 
Скрып кі і Ха і ма Маль цін ска га.

Зга даю яш чэ, што ў тыя га ды (19501970) і тыд нё
вік „Ні ва” вы пу скаў рэ пер ту ар ны да да так у да па мо гу 
вы дан ням п’ес БГКТ. У да дат ку вый ш лі асоб ны мі 
бра шур ка мі п’е сы „Су сед ка” Але ся Паль чэў ска га, „Ма
раль На тал лі Зо та вай” Іды Эвальд, „Бя роз ка” Ва сі ля 
Шчо га ле ва і г.д. БГКТ так са ма ім к ну ла ся па шы раць 
вы дан не бе ла ру скіх п’ес, асаб лі ва кла сі ку бе ла ру скай 
дра ма тур гіі. Асоб ны мі кні жач ка мі свет па ба чы лі п’е сы 
Ула дзіс ла ва Га луб ка „Суд”, Ян кі Ку па лы „Паў лін ка” 
і ін шыя.

Прай ш лі дзе ся ці год дзі. Ця пер на ват і не ма гу пры
пом ніць, ка лі апош ні раз і што з бе ла ру скай дра ма тур
гіі вы да ва ла ся на Бе ла сточ чы не. І ці пі шуць п’е сы бе
ла ру скія лі та ра та ры Поль ш чы на о гул?.. Час мя ня ец ца. 
Але тое, што бы ло зроб ле на ў ХХ ста год дзі, гэ та на ша 
гі сто рыя — ці ка вая, вар тая дас ле да ван няў і па мя ці.

vСяр гей ЧЫГ рЫн

„Збор ні ку сцэ ніч ных тво раў” — 50 га доў

vСяр гей ЧЫГ рЫн

Тры лі сты Ва сі ля Пет ру чу ка
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Жа но чая па э зія „Бе ла ве жы”, лі та ра-
тур на га аб’ яд нан ня бе ла ру скіх пісь мен-
ні каў Поль ш чы, якое сё ле та ад зна чы ла 
сваё шас ці дзе ся ці год дзе, усё ж ма ла вя-
до мая чы та чу. А гэ та не адзін дзя ся так 
ад мет ных та лен таў. Пра па ную чы та чам 
„Ні вы” суст рэ чу з тво ра мі „бе ла ве жа-
нак”, якія са бра лі пры го жы бу кет квет ка-
вых воб ра заў.

Адзін з са мых рас паў сю джа ных у жа
но чай па э зіі „Бе ла ве жы” фла ры стыч ных 
воб ра заў — са ду. Акуль ту ра ная жы вая 
пры ро да, ство ра ная ча ла ве кам па воб ра зе 
і па да бен стве да тае, якую па да ра ваў ча
ла ве ку Твор ца, сад ста но віц ца не про ста 
мес цам ад па чын ку, су стрэч, спат кан няў, не 
толь кі спа жыт кам для це ла, да руе каш тоў
ную са да ві ну, але ста но віц ца пры тул кам ча
ла ве чай ду шы, улас ці вых ёй пам к нен няў, 
ма раў. Праз фла ры стыч ныя ма ты вы ў па э
зіі Ма ры лі Ба зы люк ад люст ра ва ны ма тыў 
ма ла дос ці, што пра мі ну ла. Воб раз віш нё ва
га вяс но ва га са ду як сім вал хут кап лын най 
вяс ны, якая за ста ец ца ў па мя ці на заў сё ды:

 У вер ты ка лях 
 ма іх зрэ нак
 сад віш нё вы.
Чы стая бе лая кве цень уз но сіць увысь, 

ду шэў ны зрок ге ра і ні ўзня ты да ня бес нае 
кра сы і свет лас ці. Ад сут насць зна каў пры
пын ку і рад ко выя пе ра но сы спры я юць 
эфек ту не ча ка нас ці. Па э тыч ная фра за, 
трох рад ко вік, са ма да стат ко вая, шмат га
во рыць чы та чу, сэн са ва за вер ша ная. Але 
да яе да лу ча ец ца на ступ ны ра док — „прац
віў ня бач на” — і сэнс цал кам змя ня ец ца, 
не ча ка на, бо ге ра і ню хва люе згад ка пра 
раз ві тан неад ц ві тан не. У вер шы, змеш ча
ным по руч, на на ступ най ста рон цы, што 
ўспры ма ец ца як пра цяг тэ мы, ідзец ца ўжо 
не пра ра ман тыч нае за хап лен не вяс но вым 
роск ві там, а пра ма гут ны по дых во се ні, 
што фар буе дрэ вы ко ле ра мі ад ц ві тан ня, 
яш чэ яр кі мі, аг ні сты мі, але ў гэ тым по лы мі 
на ка на ва на не жыць, а зга рэць. Гэ та ўжо 
не про ста раз ві тан не, а па мі ран не. Ма тыў 
смут ку, бо ады ход кра сы няў хіль ны, змя
няе тра гіч ны — прад чу ван не смер ці:

 па сы па ны
 чыр во на
 бар во ва
 тон кай мглою спа ві ты дзень
 ма ле бен асен ні 
 лі стоў пад на га мі
 зас му ча ны сон ца пра мень
 раз ві тан ні
 па мін кі па кве ці стым траў ні.
Каль ца вая кам па зі цыя вер ша (у фі на ле 

тая ж вяс но вая кве цень) на ра джае ма тыў 
заў сёд на га вяр тан ня ў сваё, пра мі ну лае, 
даў но ад ц ві лае, бо яно жы ве ў па мя ці ча ла
ве ка, і шы рэй — ма тыў спрад веч на га ад ра
джэн ня ў све це пры ро ды і ў жыц ці на о гул.

Ма ры лі Ба зы люк, да лі кат най, не звы чай
на пры го жай жан чы не, ма ці ча ты рох дзе
так бы ло толь кі трыц цаць шэсць, ка лі яна 
па кі ну ла гэ ты свет. Але яе сло ва не стра ці
ла ся, яно вяр ну ла ся ў лі та ра тур ны кан тэкст 
но ваю кні гаю з пяш чот наю наз вай „Ма
рыль ка”, што вый ш ла дзя ку ю чы тым, хто 
яе па мя тае. Вяр ну ла ся, як заў сё ды, па куль 
жы ве па мяць, бу дуць вяр тац ца яе шчым лі
выя, пра ро чыя рад кі:

Із ноў вяс на ку рас ле па мі
 бе лы мі
 сар дэч на ца луе
 маё вяр тан не
 квет кі аль хоў ні каў
 у глы бі ні сэр ца
 як слё зы ма ці
 цві туць 
 пап ро кам 
У вер шы Але ны Ані шэў скай „Асен ні 

сум” воб раз са ду зу сім ін шы. Ба чыць яго во
сень скаю па рой, ка лі ўзга да ва на ча ка ная 
ко лісь са да ві на, ні ко му за раз не пат рэб ная. 
Та му і су муе сад, су муе ста ры, ня мог лы 
гас па дар:

Су муе асен ні са док:
— Так доў га ча каць вяс ны!
 Гал лё пад ця жа рам пла доў
 зві сае да са май зям лі.
Жы ву чы ў га рад скім ася род дзі, Але на 

Ані шэў ская ні ко лі не тра ці ла здоль насці 
за хап ляц ца пры род най кра сой. Асаб лі ва 
па да ба ла ся ёй вяс на, час зя лё на га роск ві

ту, які ўспры ма ец ца як пры ход свят ла і лю
бо ві. Зга да ем верш „Пас ля даж джу”, дзе 
вы ка за ны ма тыў за хап лен ня пры род наю 
кра сою, па да ра ва наю лю дзям звыш, што 
вык лі кае жа дан не раз дзя ліць ра дасць ад 
ус ве дам лен ня да лу ча нас ці да гэ та га да ска
на ла га све ту ха ра ства з кім сь ці бліз кім:

Прай шоў вяс но вы дождж —
 зям ля сап рэ ла...
 А на га лін ках бэ зу
 ал маз ная ра са.
 Лі ло ваю але яю іду я
 і дзя кую Твар цу:
 та кая тут кра са!
Воб раз са ду, дзе квет кі выз на ча юць 

час, бо яго ны рух яск ра ва ві доч ны праз 
роск віт і ад ц ві тан не кве так, у вер шы Га лі
ны Тва ра но віч:

Пя лёст ка вых за вей
 жа да ная няз мен насць —
 ахоў ні ца ма іх шля хоў...
 Ус лед дух мя нае ака цыі
 ад во да рыць яз мін,
 цнат лі ва друж бай
 з шып шы най кол каю
 заў сёд на.
У апош няй стра фе паў стае ве ліч ны 

воб раз са ду, што сім ва лі зуе ча ла ве чы, 
жа но чы лёс. Лі рыч ная ге ра і ня ра зу мее, 
пры мае заў сёд ны ім к лі вы рух, але не па кі
дае яе жа дан не пры пы ніць час, каб і па ра 
пя лёст ка вых за вей і плод нае поў ні ста лі ся 
няз мен ны мі. Як зак лі нан не, гу чыць муд рая 
пад каз ка, у якой умо ва шчас ця, спаў нен ня 
за па вет ных на дзей:

Над за вяз зю пла доў
 у ча ла ве чым са дзе —
 жа да ная няз мен насць,
 ла ска вай будзь — ты
 не пя рэч са бе са мой —
 за ру ка спраў джа ных на дзей.
Верш „Губ ляе ў смут ку ліс це сад” сад вы

сту пае не про ста дэ ка ра цы яй смут ку, што 
па ся ліў ся ў ду шы ге ра і ні. Ён і сам па ку туе. 
Бо раз віт ва ец ца з цяп лом, бо на пе ра дзе 
зі мо вы хо лад:

 Губ ляе ў смут ку ліс це сад,
 Ка лы ша рэз ка ве цер гол ле.
 У ро ста ні глу хой мая ту га
 Зра ста ец ца з тва ёй ту гою.
Але ўся му свой час пад гэ тым не бам. 

І ўсё ў пры ро дзе заў сё ды вяр та ец ца, ру ха
ец ца па ко ле. Усё не без на дзей на. У тым 
ко лаз ва ро цепа вяр тан ні гу чыць ра та валь
ная но та, на дзея на но вую суст рэ чу:

У час губ ляе ліс це сад.
 Рых ту юц ца ка рэн не і ства лы
 Да стрэ чы но вае па ры.
І ўжо ро стань не глу хая, не паз баў ле ная 

сло ва і чуц ця, а звон кая, бо ад чу ва ец ца 
цяп ло род нае ду шы:

У час губ ляе ліс це сад.
 Па звон кай ро ста ні мая ду ша
 З род наю зра ста ец ца ду шою.
Аб рам ля ю чы лі рыч ны сю жэт тым жа 

рад ком, па эт ка змя няе толь кі ад но сло ва: 
рэз ка на вет ла, тым са мым цал кам змя ня
ю чы на строй, ус п ры няц це тво ра чы та чом. 
Ду ша лі рыч най ге ра і ні зла годж ва ец ца, 
на паў ня ец ца пяш чо тай і свят лом: Ка лы ша 
вет ла ве цер гол ле.

Сад, што паў стае ў вер шы Мі ры Лук шы, 
ство ра ны праз па ка лен не, ру ка мі дзе да. 
Цэ лая га ле рэя воб ра заў прод каў, што па
кі да лі на гэ тай зям лі свае сля дыпаз на кі, 
пра хо дзіць у па мя ці ге ра і ні. Усе яны сыш лі. 
А сад за стаў ся свед кай мі ну ла га, вар таў
ні ком ні ко му не пат рэб ных скар баў. Яш чэ 
жы вы, ды ўжо ад чу вае не паз беж нае, на ка
на ва нае:

І блек ла кож ны год цві туць нар цыс,
 лі лея пах кая, цюль пан і ру жа.
 Ста рэе сад у оду ме ў ата чэн ні сліў.
Гэ ты одумроз дум ба лю чы. Ад ка зы на 

пы тан не, ча му на бы так пра цы ра ней шых 
па ка лен няў ад кі ну ты, зра зу ме лыя. Най
перш гэ та зы ход з пры род на га ася род дзя 
ў больш зруч нае, кам фор т нае, ур ба ні стыч
нае іс на ван не. Для ча ла ве ка гэ та на бы так, 
але не толь кі: паз баў лен не па мя ці, ад ра чэн
не ад род на га, што вя дзе да не паз беж ных, 
ба лю чых страт.

 За бу ду сад і я,
 і сад мя не за бу дзе.
 Па кі ну сад і я,
 і сум са бе па кі не сад.

У фі на ле вер ша па эт ка ма люе кар ці ну 
смер ці даг ле джа нае ко лісь ча ла ве кам 
ся дзі бы. Гэ тая кар ці на ўраж вае, бо „на сель
ні кі” па кі ну тай ся дзі бы ўспры ма юц ца як 
жы выя істо ты, што пе ра жы ва юць вя лі кі, 
смя рот ны боль:

Ка лі пад сту піць пуш ча пад пар кан,
 гру ша сля зою зах лы нец ца,
 ан то наў ка ўда рыц ца ў зям лю,
 кроў вы сту піць, як сок на ка ме ні,
 і пус ціць па раст кі па рог
 до ма ў аб дым ках дрэў.
Сад у вер шы Жэ ні Мар ты нюк ад во дзіць 

у мі ну лае, ва ўсё аб дым ны вяс но вы роск віт. 
Па эт ка спра буе пе ра даць няст ры ма ную 
ма ла дую пра гу жыць і кра са ваць, ра дасць 
свет ла га па чуц ця:

Вяс на, вяс на... ва ко лі ца пяе!
 У бе лі сад, ні бы та ма ла ду ха.
Сэр ца жан чы ны пе ра поў не на по лы мем 

ка хан нем, што зніш чае, спа пя ляе ча са выя 
ме жы. Нат і тыя, якія не да дзе на ча ла ве ку 
пе рак ро чыць:

Ап’ я не лыя ад кве це ні ча ром хі,
Ўсё бя жым, васк рос лыя, на на шае 
спат кан не... 
Га лоў ны фла ры стыч ны воб раз у па э зіі 

Жэ ні Мар ты нюк — бе лы гар ла чык. Верш 
даў наз ву кні зе, пе ра не се ны ў но вую „Вет
разь ус па мі наў”. Лі рыч ная ге ра і ня паў стае 
ра ман тыч най ма стач кай, што ма люе не 
про ста ка ля ро вы мі фар ба мі, але ма рай, 
мро яй, ле ту цен нем:

На ма ім ма люн ку
ня бес ны бла кіт
і хма ры, поў ныя ма раў.
Бе лы гар ла чык — сім вал чыс ці ні, гар мо

ніі. Час яго ны, як кож нае квет кі, выз на ча
ны, ка рот кі. Зрод не ная сэр цам, бы з бліз
кім сяб рам, за дум вае з ім, сва ім бе лым 
гар ла чы кам, ван д роў ку ў бу ду чае, у но вы 
дзень:

Выц ві цеш ма ем, 
мой бе лы гар ла чык,
і ра зам увой дзем
у но вы наш дзень.
Фла ры стыч ны воб раз — бель скія га

род чы кі, што ства ры ла Га лі на Тва ра но віч. 
Са мая яр кая, са мая вя лі кая квет ка пі во ня 
паў стае ў воб ра зе дзяў чы ны ў куль мі на цыі 
свае кра сы. Ня ве ста. Квет ка выя ко ле ры 
за фар боў ва юць не толь кі пра сто ру ва кол, 
але і пра сто ру па чуц ця:

Ру жо выя, бе лыя хва лі пяш чо ты.
У бель скіх га род чы ках чэр вень.
Ня ве сты-пі во ні — плаў ная лі нія, 
пыш ная фор ма ба ро ка.
Вы ка за на за хап лен не, быц цам шэ

дэў рам вя лі ка га ма ста ка. Зрэш ты, гэ тая 
кра са і ёсць тво рам най вя лік ша га Твор цы, 
у па лот нах яко га ад па чат ку пра лі ча ны, 
на пе рад пад ка за ны ма ста кам усе жан ры, 
на кі рун кі жы ва пі су. Кра са пры род ная не 
вы пад ко васць, усё ў ёй ра зум на, ра цы я
наль на выш ту ка ва на, усё тут да мес ца, да 
ча су. Як і кож ны пя лё стаклёс ча ла ве чы 
ў сук вец ці ча ла ве чай гі сто рыі:

І кож ны пя лё стак па лі ча ны
з мес цам у зграб най па ста ве.
Сва ім.
Па лі ча ны із ноў жа муд рас цю ня бес най, 

што выз на чае кож на му сваё мес ца ў вя
лі кім све це, да руе ча ла ве ку най вя лік шыя 
па чуц ці тут, на зям лі, ды на заў сё ды пры вяз
вае зям ное да ня бес на га, веч на га:

Вось жа за ду ма на ко лісь дзі вос на
І вя дзец ца няз мен на да сюль:
Хва лі пяш чо ты, зям ля ў ня бё сах.
Ві таль нае, пе ра мож нае ха ра ство кве

так, што не пры ма юць раз ві тан ня на заў ж
ды, што кра су юць на су пе рак смер ці, у на
ступ ным вер шы Га лі ны Тва ра но віч:

З жыц цём
у змо ве веч най 
квет кі
ус лед зак ра са ва лі.
З са мо таю ха лод най
спра ча лі ся ўпар та
пі во ні, ру жы,
флёк сы і вяр гі ні.
Ад мет ны квет ка вы воб раз ства ры ла па

эт ка — сла неч нік. Тра ды цый ная сут насць 
яго — сон ца вая квет ка — не пра мі ну та. 
Але аў тар ка не про ста паў та рае агуль на вя
до мае, а ства рае ці ка вы лі рыч ны сю жэт. 
Ад са ма га па чат ку ўзні кае па чуц цё нас ця

ро жа нас ці: праг ны пяш чо ты, бо, ві даць, не 
мае яе:

гэ ты сла неч нік — праг ны ла ска вай ува гі
най перш уся іс на га сон ца, 
вер ны свя ці лу да ско ну, 
не ўзга да ва ны шчас лі ва
ля ха ты драў ля най
у на тоў пе сяб ры ны
круг лат ва рай.
Урэш це па эт ка раск ры вае пры чы ну неш

час лі вас ці, адзі но ты сон ца вай квет кі: пе ра
не се ны на чу жую гле бу, у сум ную мяс ці ну. 
Не там за зям лю тры ма ец ца, дзе мож на 
квіт нець і плыс ці ўслед за сон цам, а там, 
дзе заў сёд ная сці ша насць і мар ко та, дзе 
ён, сон ца пак лон нік, не да рэч ны госць:

гэ ты сла неч нік
ка рэнь чы кам жва вым
на мо гіл ках
ут ры ва ліў ся.
На ад мет насць воб ра за пра цуе су пя рэч

насць: ма ла дая жыц цё вая пра га („ка рэнь
чы кам жва вым”) і мо гіл кі — мес ца смут ку.

Па э тыч ны аб ра зок, што, ві да воч на, з’я
віў ся дзя ку ю чы кар ці не Га лі ны Ра ма на вай, 
якой пры све ча ны верш. Па вет ра насць, няў
лоў насць, лёг касць:

Дзьму хаў ца мі аб са джа на ле та.
Ся род па ра шу таў пух на тых —
Кры ла стра ка зі на га цень.
Трым ціць, мі гат лі ва спя шае.
Гэ тая за ма лёў ка, на ве я ная пей за жам, 

не са ма мэ та. Вы во дзіць на ін шы ўзро вень, 
да ра зу мен ня ім к лі вас ці ма ла дос ці, жыц ця:

Дзьму хаў цы з вет ра ка мі — па вет ра.
Як жыц цё — стра ка зі нае ле та.
Са мы паз на валь ны фла ры стыч ны воб

раз Га лі ны Тва ра но віч — ве ра сы Да ра га
на ва. Спа лу чэн не гэ тых слоў, што ста ла ся 
наз вай кні гі, гу чыць над звы чай па э тыч на. 
У ім ад люст ра ва ны гу ка вы пе ра зоў, су
лад насць, пры цяг нен не. Ра дзін ны знак, 
звя за ны з мес цам на ра джэн ня і ўзга да ван
ня. Воб раз стаў скраз ным, су стра ка ец ца 
ў мно гіх тво рах. Так, у вер шы „Сон цу”, 
у якім ство ра ны лі рыч ны гімн ня бес на му, 
жыц ця дай на му свя ці лу. Ге ра і ня паў стае 
праў дзі вай сон ца пак лон ні цай. У тво ры 
ахоп ле на вя лі кая пра сто ра, да ра гія сэр цу 
мяс ці ны: мен скі Зя лё ны Луг, Ка ло жа над 
Нё ма нам, „у го ра дзе ма ры Га род ні”, храм 
Свя то га Мар ка ў Бял г ра дзе, „па якім нель
га не ле ту це ніць”. Але ўсё гэ та, бліз кае сэр
цу і да ра гое, зас ла ня ец ца най да ра жэй шым 
— ра кою Ра дзі мы, бо по вязь з мяс ці най 
на ра джэн ня няз мен на моц ная:

Да клад на ве даю ад на ра джэн ня:
пра мень чы кі сто му стра са юць
не ў слаў ныя Нё ман або Ду най —
у Пціч, якая плаў на аб мі нае
ма мі ны Хал кі, Ся лец ды Краі...
зрэд ку на суп ле ны мі
бры ва мі зя лё ных бе ра гоў —
ў све це ра ка...
Маё сон ца ба віць
ка рот кую лет нюю ноч
толь кі ў ве ра сах
пад Д а р а г а н а в а м.
Гра фіч нае вы дзя лен не сло ва, раз рыў лі

тар пра цуе на ўспры няц це як най га лоў на га 
чы та чом мо не над та абаз на ным, пад ка жа, 
як бя скон ца пе ра лі ва ец ца ў сэр цы ме ло
дыя вя лі кай лю бо ві і нат х нен ня.

Воб раз ве ра сы Да ра га на ва не па кі ну
ты і на да лей. У кні зе „Чац вёр тая стра жа” 
так са ма пра хо дзіць скраз ным ма ты вам. 
У вер шы „Зап ро ша на бы ла за стол...”, дзе 
ад люст ра ва ны ма тыў сну, у якім ге ра і ня 
гас цюе ў бліз кай ра дзі не, што ў веч нас ці, 
між тых, што ве да юць яе час і мес ца. Та му 
на стой лі ва, стро га вяр та юць да га лоў на
га, та го, што тры мае ў зям ной жыц цё вай 
ра дзі не на зям лі. Між са ма га га лоў на га 
— ве ра сы:

Ідзі, ся дай за ін шы стол.
Там ча ша-ча ра ўжо твая су муе
і ве ра сы твае лі ло вай хва ляй...
Га лоў ны, вяр шын ны воб раз ве ра соў Да

ра га на ва, як па да ец ца, ство ра ны ў вер шы 
„Це ха на вец кі зба нок...”, у якім па яд нан не 
роз ных, да лё кіх у пра сто ра вым вы мя рэн ні, 
але зрод не ных лю боўю зна каў:

Це ха на вец кі зба нок,
 бель ская ха та,
 а ве ра сы з Да ра га на ва,
 што ў Пці чы на пля чы
 хва ё вае пры мас ці ла ся.

(працяг будзе)

vаль ж бе та КЕда

ПРЫ ГО ЖЫЯ ПА РАСТ КІ „БЕЛА ВЕ ЖЫ”
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Арсеня Ліса

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі лі та ра ту раз на вец, фаль к ла
рыст, куль ту ро лаг Ар сень Ліс на ра дзіў ся 
4 лю та га 1934 г. у вёс цы Вёт ха ва, што 
паб лі зу зна ка мі та га За лес ся (Смар гон скі 
ра ён). Па хо дзіў з ся лян скай сям’і. Яго ны 
баць ка, Сяр гей Пят ро віч Ліс, з 1944 го да 
пра ца ваў на чы гун цы. Ста рэй шыя бра ты 
баць кі Іван і Яў ген — ак тыў ныя ўдзель ні
кі за ход не бе ла ру ска га ру ху.

Ся рэд нюю шко лу Ар сень Ліс скон чыў 
у 1951 г. у Смар го ні. У тым жа го дзе па
сту піў ву чыц ца на фі ла ла гіч ны фа куль
тэт Бе ла ру ска га дзяр жаў на га ўні вер сі
тэ та, які скон чыў у 1956 г. Пра цоў ную 
дзей насць па чаў на стаў ні кам ру скай 
мо вы і лі та ра ту ры ў шко ле ў Шар коў ш
чы не. Ад на час на за гад ваў пе да га гіч ным 
ка бі не там ра ён на га ад дзе ла аду ка цыі. 
З 1957 г. — рэ дак тар рэ дак цыі ма стац
кай лі та ра ту ры Дзяр жаў на га вы да ве цтва 
БССР. У 1959 г. па сту піў у ас пі ран ту ру 
пры Ін сты ту це ма ста цтваз наў ства, эт на
гра фіі і фаль к ло ру Ака дэ міі на вук Бе ла
ру сі. З 1962 г. — ма лод шы, а з 1968 г. 
— стар шы на ву ко вы су пра цоў нік гэ та га 
ін сты ту та.

Пер шая пуб лі ка цыя Ар се ня Лі са (ар
ты кул пра ма ста ка Паў ла Южы ка) з’я ві
ла ся ў 1955 г. у га зе це „Лі та ра ту ра і ма
ста цтва”. Ар сень Ліс дас ле да ваў тра ды
цый ную куль ту ру бе ла ру саў, лі та ра ту ру, 
гі сто рыю і пе ры я дыч ны друк За ход няй 
Бе ла ру сі, жыц цё і дзей насць дзе я чаў бе
ла ру ска га на цы я наль навыз воль на га ру
ху, гі сто рыю куль ту ры.

У 1965 г. па іні цы я ты ве Ар се ня Лі са 
Але сем Бе ла ко зам бы ла ар га ні за ва на ак
цыя на кі ра ван ня лі стоў слу ха чоў кур саў 
уда ска на лен ня на стаў ні каў бе ла ру скай 
мо вы і лі та ра ту ры ў Мін ску на ад рас ЦК 
КПБ з уз ды ман нем праб лем да тыч на ста
ту су бе ла ру скай мо вы. Ак цыя вык лі ка ла 
не за да во ле насць ка му ні стыч ных улад.

Ураж вае аб’ ём зроб ле най пра цы дас
лед чы кам. Ар сень Ліс — адзін з ук ла

даль ні каў, аў та раў уступ ных ар ты ку лаў 
і ка мен та ры яў шмат том на га ака дэ міч
на га збо ру „Бе ла ру ская на род ная твор
часць”. Ак тыў ны аў тар уні вер саль най 
і га лі но вых бе ла ру скіх эн цык ла пе дый. 
Адзін з удзель ні каў шас ці том най на ву ко
ватэ а рэ тыч най пра цы „Бе ла ру скі фаль к
лор. Жан ры, ві ды, па э ты ка” (20012007) 
і ча ты рох том ні ка „Гі сто рыя бе ла ру скай 
лі та ра ту ры ХХ ст.” (вя лі кі раз дзел па лі та
ра ту ры За ход няй Бе ла ру сі аў тар ства А. 
Лі са змеш ча ны ў 2м то ме). Аў тар аў та бі
яг ра фіч на га тво ра „Ад мат чы ных пе сень” 
(1973), ма наг ра фій „Бра ніс лаў Та раш ке
віч” (1966), „М. Шча ка ці хін: Ха ра ство не
паз на най зям лі” (1968), „Пёт ра Сер гі е віч” 
(1970), „Ку паль скія пес ні” (1974), „Веч ны 
ван д роў нік: на рыс пра ма ста ка Язэ па 
Драз до ві ча” (1984), „Пя ку чай ма лан кі 
след: Эцю ды да пар т рэ та ма ста ка Го ры
да” (1981), „Ва ла чоб ныя пес ні” (1989), 
„Жніў ныя пес ні” (1991). Аў тар кніг „Glo
ria vic tis!” (2010), „Ар сень Ліс. Выб ра нае” 
(2014) з се рыі кніг „Бе ла ру скі кні газ бор”. 
Ук ла даль нік шмат лі кіх ін шых збор ні каў 
на род ных пе сень, аў тар пад руч ні каў для 
сту дэн таў. Аў тар і су аў тар сцэ на ры яў да
ку мен таль ных філь маў пра бе ла ру скіх 
дзе я чаў.

За ак тыў ны ўдзел у на цы я наль ным Ад
ра джэн ні ў 1998 го дзе Ка мі тэ там Уша на
ван ня га на ра ва ны ме да лём Язэ па Драз
до ві ча „За руп лі васць на ні ве бе ла ру ска
га ма ста цтва”, ме да лём Ана то ля Бя роз кі 
„Цвя ток Ра дзі мы” і ад па вед ны мі дып ло
ма мі. За пі са ны ў Кні гу го на ру „Руп ліў цы 
твае, Бе ла русь”.

Боль шую част ку свай го жыц ця Ар сень 
Ліс пра жыў у Мін ску. Быў сяб рам Са ю за 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў, сяб рам Згур та
ван ня бе ла ру саў све ту „Баць каў ш чы на” 
з ча су яго зас на ван ня. Па мёр 28 траў ня 
2018 го да. Па ха ва ны на ма лой ра дзі ме 
на мо гіл ках у За лес сі.

vУла дзі мір ХІЛЬ Ма нО ВІЧ

У жыц ці кож на га ча ла ве ка, пэў на, 
ёсць неш та, аб чым ён хо ча рас па вес ці 
ін шым, на ват не род ным лю дзям. У апош
нія га ды хай са бе па куль не вя лі кую, але 
па пу ляр насць ста лі на бы ваць так зва
ныя жы выя біб лі я тэ кі. Сэнс іх у тым, што 
той, хто мае жа дан не, мо жа рас па вес ці 
пра сваю пра цу ці хо бі жа да ю чым яго 
слу хаць. Па коль кі з’яў лен не жы вых біб
лі я тэк прый ш ло ся на час усё боль ша га 
пра нік нен ня роз ных ме сэн джа раў і са цы
яль ных се так у на ша жыц цё, то, зда ец ца, 
што гэ тая з’я ва — вы нік нес вя до ма га не
жа дан ня пе ра во дзіць усю люд скую ка му
ні ка цыю ў вір ту аль насць.

Бе ла ру сы лі чац ца людзь мі, якія не 
вель мі хо чуць упу скаць у сваю ду шу чу
жых, не вя до мых асоб. Ад нак жы выя біб
лі я тэ кі і ся род іх ака за лі ся па пу ляр ны мі. 
Ад ным са свед чан няў гэ та га з’яў ля ец ца 
сайт у ін тэр нэ це, які так і на зы ва ец ца 
„Жы вая біб лі я тэ ка” і мес ціц ца па ад ра се 
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«„Жы вая Біб лі я тэ ка” — гэ та нез вы
чай ная біб лі я тэ ка. Тут за мест звык лых 
нам кніг вы сту па юць жы выя лю дзі са 
сва і мі гі сто ры я мі, якія га то вы ад каз ваць 
на лю быя пы тан ні. „Кні га” — гэ та жы вы 
ча ла век, які мае пэў ную ідэн тыч насць, 
рэд кую пра фе сію, уні каль ны дос вед, няз
вык лы для „боль шас ці” лад жыц ця аль бо 
све та пог ляд. Пра цуе „Жы вая Біб лі я тэ ка” 
гэ так жа, як і звы чай ная: „чы та чы” пры
хо дзяць, ат рым лі ва юць „кар т ку чы та ча”, 
вы бі ра юць „кні гу”, за піс ва юц ца і чы та юць 
яе на пра ця гу пэў на га ча су», — рас па вя
да ец ца на га лоў най ста рон цы сай та, які, 
што пры ем на, прак тыч на ўвесь пабе ла
ру ску.

Увер се га лоў най ста рон кі мес цяц ца 
вый с ці на неш мат лі кія руб ры кі. Пер шай 
ідуць „На ві ны”. Тут ці каў на га ка ры сталь

ні ка ча кае не вя лі кае рас ча ра ван не, бо 
ад чэр ве ня мі ну ла га го да ні я кіх но вых 
па ве дам лен няў там ня ма, хоць прай ш ло 
ўжо паў го да. Па ўсім ві даць, у ка ман ды, 
рас по вед пра якую зна хо дзіц ца ў су сед
няй руб ры цы „Пра нас”, уз нік лі ней кія 
праб ле мы з пуб лі ка цы яй ак ту аль най ін
фар ма цыі. Гэ та да во лі дзіў на, бо над да
ным пра ек там пра цуе не адзін ча ла век. 
„За раз на ша ка ман да скла да ец ца з 13 ар
га ні за та раў і ка ля 12 ва лан цё раў, якія да
па ма га юць нам рых та ваць і пра во дзіць 
усе ме ра пры ем ствы. У нас вя лі кая і вель
мі ды на міч ная ка ман да, якая ўвесь час 
змя ня ец ца, шу кае ся бе і ім к нец ца стаць 
яш чэ лепш!” — рас па вя да ец ца ў руб ры
цы „Пра нас”. Там жа па да юц ца імё ны 
і ка рот кія рас по ве ды аб ак ты ві стах „Жы
вой біб лі я тэ кі”.

У пад руб ры цы „Гі сто рыя” ці каў ны ка ры
сталь нік мо жа па зна ёміц ца з тым, як уз нік 
су свет ны рух жы вой біб лі я тэ кі і ўлас на 
бе ла ру скі. Па вод ле там тэй ша га рас по ве
ду, жы вая біб лі я тэ ка ў пер шы раз прай ш
ла ў Бе ла ру сі 11 каст рыч ні ка 2014 го да. 
На сам рэч, гэ та не зу сім так. На пры клад, 
яш чэ ўлет ку 2012 го дзе ў бе ла ру скім Ма гі
лё ве га рад ская біб лі я тэ ка, ім к ну чы ся пры
цяг нуць да ся бе но вых на вед валь ні каў, 
сар га ні за ва ла на ад ным з ме ра пры ем
стваў жы вую біб лі я тэ ку. Та ды на пра ця гу 
двух дзён у цэн т раль ным скве ры го ра да 
бы лі ўста ноў ле ны ста лы, за які мі ся дзе лі 
лю дзі«кні гі», га то выя ад ка заць на пы тан
ні чы та чоў. Ах вот ныя змаг лі па гу та рыць 
з дзяр ж с лу жа чай, ма ці ін ва лі да, «сет ка ві
ком», пра вас лаў ным свя та ром, па эт кай, 
бай ке рам. Згод на з умо ва мі «пра чы тан
ня», раз мо ва не па він на бы ла пе ра вы
шаць 30 хві лін, «кні га» маг ла не ад каз
ваць на тыя пы тан ні, на якія не ха це ла.

vаляк сандр ЯКІ МюК

— Ад куль узя ла ся ў Ва шым сэр цы 
му зы ка? Хто ву чыў іг раць?

— Ка лі мне бы ло дзе вяць га доў, мой 
ста рэй шы брат Ян ка ву чыў мя не іг раць 
на гі та ры, якая ста ла ма ім лю бі мым ін ст
ру мен там. Я не ву чыў ся ў му зыч най шко
ле, я — са ма вуч ка. Мая пер шая гі та ра 
бы ла бал гар скай вы твор час ці, та кая тра
ды цый ная, про стая гі тар ка. За раз яна ля
жыць на га рыш чы ў на шай род най ха це.

— Якую му зы ку Вы пры ват на лю бі-
це слу хаць, на якой мо ве, якіх жан раў 
і якіх вы ка наў цаў?

— У мя не ня ма ад на го лю бі ма га вы ка
наў цы. Мой густ — раз на стай ны. Я люб
лю і су час ную му зы ку, і кла січ ную. Гэ та 
за ле жыць ад наст рою. Я ду маю, што не 
кож ная му зы ка фай ная. На пры клад, я не 
слу хаю рэ пу. Най важ ней шае — хто вы
кон вае пес ню.

— Яш чэ пом ню Ва шу пес ню «Яб-
лынь ка». Хто на пі саў да яе му зы ку 
і сло вы? 

— Ідэю гэ тай пес ні даў Ге надзь Шэ
мет і гэ та ён на пі саў тэкст і му зы ку.

— Як ус па мі на е це вы ступ лен ні на 
Фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня» ў Бе ла-
сто ку? 

— Ка лі мы вы сту па лі, гэ та бы лі фай
ныя ча сы. Заў сё ды там мы ха це лі вы сту
паць.

— У сва ім рэ пер ту а ры ма е це пес ню 
«Ска жы гі та ра» ўкра ін ска га спе ва ка 

Та ра са Кур чы ка. Хто зра біў бе ла ру скі 
пе ра клад пес ні і як яна тра пі ла ў рэ-
пер ту ар гур та «Лі дар». Ці Вы суст рэ лі-
ся з Кур чы кам? 

— Не су стрэў ся. Аран жы роў ку пес ні 
ра біў Марк Зрай коў скі. Бе ла ру скія сло вы 
на пі саў Вік тар Швед.

— Спя ва е це так са ма пес ню «Вяс-
на». У ары гі на ле гэ та «Ка лі на», 
а спя вае ўкра ін ская спя вач ка Соф’я 
Ра та ру. Хто на пі саў бе ла ру скі тэкст да 
гэ тай пес ні? 

— Тэкст на пэў на на пі саў Вік тар Швед. 
Яму вель мі спа да ба ла ся гэ тая пес ня. Та
му ён на пі саў зу сім ін шыя сло вы па так 
зва ных на шых «пад ляш скіх пат ра ба ван
нях». Я люб лю роз ных вы ка наў цаў, та му 
мне па да ба ец ца і Соф’я Ра та ру. Мой 
баць ка вель мі лю біў слу хаць яе пе сень 
і пэў на та му так ат ры ма ла ся. Яна ўжо 
мно га га доў спя вае на сцэ не пры го жыя 
пес ні.

— Як Вам скла да ла ся су пра цоў ні-
цтва з Ге на дзем Шэ ме там, які на пі саў 
Вам мно га пе сень і доў гі час быў у Ва-
шым гур це? 

— Я цэ лы час га ва ру пра Ге на дзя 
і та му не му шу яго прад стаў ляць. Вель мі 
доб ра нам пра ца ва ла ся. Ге на — вя лі кі 
му зыч ны та лент. Да та го ў яго вы шэй
шая му зыч ная аду ка цыя. Ён — ча ла век
ар кестр. Мно га га доў мы іг ра лі і спя ва лі. 
Ён на ра дзіў ся ў Ма зы ры на Бе ла ру сі, пра

ца ваў у Ві цеб ску, пе ра е хаў у Поль ш чу. 
Мы крыш ку яму да па маг лі, ка лі пры е хаў 
на Пад ляш ша, і так па ча ло ся су пра цоў ні
цтва. Фай на бы ло.

— Ска жы це, што най лепш лю бі це 
ра біць у сва бод ны ад кан цэр таў час? 

— Ска жу, што мо жа гэ та зда вац ца 
дзіў ным, але я да ма сед. Бы вае так, што 
хо чац ца па быць до ма з сям’ ёй, а тут трэ
ба ехаць да лё ка на кан цэр ты. Ча сам на 
вё ску па е ду да ма мы.

— Ці ча ста на вед ва е це род ную вё-
ску Кры вец? 

— Ка лі даз ва ляе час дык еду. Вя до
ма, на свя та і не толь кі.

— Дзе ў блі жэй шы час мож на па ба-
чыць гурт «Лі дар»? 

— Блі жэй шыя кан цэр ты бу дуць ле
там. Ча сам у ду э це з дру гім гур том спя
ваю, каб не згу біць во пыту, та му што 
лю боў да спя ван ня за ста ла ся. Як вый дзе 
наш сайт дык мы бу дзем па каз ваць свой 
кан цэр тны гра фік.

— Боль шасць бе ла ру скіх гур тоў 
вы сту пае на вя сел лях. Ці вы лю бі це 
іг раць вя сел лі?

— Вя сел лі гэ та му зыч ны вар ш тат для 
му зы кан таў. На вя сел лі трэ ба па ста рац
ца. За раз пуб лі ка больш пат ра ба валь
ная, чым ка лісь ці, але кож ная пуб лі ка 
доб рая. Гэ та доб ра, ка лі лю дзі мно га 
пат ра бу юць, та ды му зы кант му сіць ста
рац ца крыш ку больш. На лаў рах нель га 

спа чыць на заў се ды. Вя сел лі фай на 
ўспа мі наю. Ча сам трэ ба бы ло іг раць на 
вя сел лі два дні за пар. За раз не гра ем 
на вя сел лях. Ка лісь ці на вя сел лях іг ра лі 
ра зам з Мар кам і Ма жэ най Зрай коў скі мі, 
але Ма жэ на за кон чы ла сваю кар’ е ру. 
Крыш ку нам рэ пер ту ар ра зы шоў ся.

— Ці пры ват на гурт «Лі дар» сяб руе 
з дру гі мі бе ла ру скі мі гур та мі? 

— З кан ку рэн цы яй? (смех) Сяб ру ем. 
Су стра ка ем ся з ка лек ты ва мі. Пад т рым лі
ва ем нар маль ныя ад но сі ны.

— Ці сё ле та бу дзе на го да па ба чыць 
«Лі дар» на бе ла ру скіх за пу стах? 

— Не ве даю, ці бу дзем іг раць на бе ла
ру скіх ды ска тэ ках. Ка лі нас зап ро сяць, 
дык зай г ра ем, ча му не.

— А не зап ра ша юць Вас?
— Зап ра ша лі, толь кі тэр мі ны не сы хо

дзяц ца, та му не вы сту па ем. Рэ пер ту ар 
мож на крыш ку ас вя жыць і мож на зай
граць. На ша му зы ка крыш ку не па ды хо
дзіць пад бе ла ру скія ды ска тэ кі.

— Вы за раз рых ту е це аль бом на 
поль скай ці бе ла ру скай мо ве?

— Я ска жу так, што за раз за піс ва ем 
но выя пес ні на поль скі ры нак. Але як 
я ска заў, зра біць аль бом на бе ла ру скай 
мо ве так са ма ў нас не зак ры тая да ро га. 
Нам не пе раш ка джае ці за пі саць но выя 
пес ні паполь ску ці на бе ла ру скай мо ве.

— Дзя кую за раз мо ву. Жа даю Вам 
пос пе хаў у му зыч най кар’ е ры.

— І Вам уся го най леп ша га. Пры ві тан
не ўсім фа на там на ша га гур та.

vГу та рыў 
юр ка БУЙ нюК

А ГУРТ «ЛІ ДАР» НА ДА ЛЕЙ ІГ РАЕ
4працяг
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10.02 — 16.02

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Не каль кі мі лых нес па дзя ва-
нак. Да 12.02 агуль ны ба ла ган і не да хоп ча су. 
У па чуц цях не па куй ад ра зу ва лі зак! Пер шы 
пра цяг ні ру ку. На пра цы пры цяг ваць бу дзе 
ця бе ры зы ка, дык ах вот на зай г ра еш ва-банк, 
на ват пой дзеш «на сваё». За ся родзь ся на аба-
вяз ках. Ра бі ўсё па па рад ку. Не ад пу скай трэ ні-
ро вак, хай гэ та бу дзе раўнд ва кол пад вор ка ці 
ха ты. Не еж абы-ча го і абы-як.
(21.04. — 21.05.) Бу дзеш мець пад трым ку 
ва ўсім. 14.02. за ві тае ў твой знак Марс, не су-
чы зда роўе, ап ты мізм і мно ства ажыў ляль най 
энер гіі. Вык лі чаш сім па тыю і за ці каў ле насць 
ін ша га по лу. З 15.02. га ра чыя ран дэ ву. Су вя зі 
на ла джа ныя з 16.02. (да 20.02.) бу дуць ста біль-
ныя і тры ва лыя. Увесь ме сяц доб ры на да лё кія 
пла ны і па чы нан не но вых пра ек таў. У зда роўі 
ад чу еш па веў вяс ны.
(22.05. — 22.06.) Прый дуць та бе ў га ла ву цу-
доў ныя за ду мы і бу дзе ня цяж ка іх зрэ а лі за ваць. 
Час вель мі спры яль ны тва ёй кар’ е ры. Вель мі 
ўда ла ў пар, якія пра цу юць ра зам. Вель мі шмат 
бу дзе дзе яц ца ў кам па ніі. 9-11.02. мно га су-
стрэч, ды ску сій, «бу раў маз гоў». У га ла ве Бліз-
ню ка на ро джа на га ў ІІ дэ ка дзе дас пее ці ка вы 
пра ект (бу дзе пат ра ба ваць ана ліз і фі нан саў, 
але мае вя лі кі шанц на пос пех і не ма лы пры бы-
так. Не пад да вай ся ві ру сам.
(23.06. — 23.07.) 10-16.02. будзь вель мі ас ця-
рож ны, бо мо жаш апы нуц ца ў вель мі не бяс-
печ най сі ту а цыі; асаб лі ва піль нуй ся за ру лём! 
З 15.02. мо жаш ад чуць да ка гось ці «мя ту», 
з уза ем нас цю. Вый дзі да лю дзей, але да лё ка 
тры май ся ад па даз ра ва ю чых усё і ўсіх. Пад піс-
вай да мо вы і куп ляй важ нае. Тое, што ця пер 
зро біш, бу дзе тры ва лае і пры ня се пры быт кі на 
доў гі час. Мо жаш доб ра па ху дзець, а кі лаг ра-
мы не вер нуц ца.
(24.07. — 23.08.) Рэ а лі зуй свае ма ры і пла ны. 
Энер гіі і за па лу хо піць. Доб рае су пра цоў ні-
цтва. Да но вых зна ём стваў бу дзеш па ды хо дзіць 
як са ба ка да во жы ка, але не ра бі ні чо га сі лай. 
Лепш пра вес ці «ва лян цін кі» з пра ве ра ны мі сяб-
ра мі. До ма мно ства пры ем ных за ві ра ван няў, 
мо жа па вя лі чыц ца сям’я. 10-11.02. служ бо выя 
вы ез ды або ві зі ты за меж ні каў, пос пе хі ў пе ра-
мо вах. Не дзей ні чай на цяп-ляп. Піль нуй ся ад 
кан ту зій.
(24.08. — 23.09.) Зна ём ствы з ці ка вы мі людзь-
мі, шма та бя цаль ныя пер с пек ты вы. Пры хіль ныя 
лю дзі, кі раў ні цтва. Цу доў на ў па ры. Але не 
будзь ліш не сур’ ёз ным. Пра вя дзі больш ча су 
до ма, са сва я ка мі, па ладзь до ма сёе-тое. Ка лі 
шу ка еш пра цу, выш лі Сі-Ві ў ін шыя мес цы чым 
да гэ туль. Вель мі зва жай на тое, што ясі.
(24.09. — 23.10.) 9-11.02. прый дзе та бе ў га ла ву 
за ду ма, як вы ра шыць праб ле мы і пе ра а до лець 
пе раш ко ды. Вя лі кі пры ліў энер гіі, зрэ а лі зу еш 
ам біт ныя пла ны. Раз мах і ад ва га ў пра вя дзен ні 
змен. Ка лі на ват «ва лян цін кі» пра вя дзеш з ка том, 
не зна чыць гэ та, што за ста неш ся адзін. Не дай 
уцяг нуць ся бе ў ін т ры гі і кан ф лік ты. На пра цы 
па ка жаш, што ўме еш — твае пе ра ва гі ў лю тым 
— хут касць, пас пя хо выя ра шэн ні, твор часць. 
Будзь ак тыў ным і дзей ні чай не стан дар т на.
(24.10. — 22.11.) Не за быў ны ме сяц — поў ны 
ша лё ных пры год і не ча ка ных зда рэн няў. Шмат-
лі кія кан так ты і но выя зна ём ствы. Ад бу ду еш 
сваю па зі цыю. З 15.02. мо жаш ат ры маць пяр с-
цё нак. Аба вяз ко ва зай г рай у ла та рэю. Зва жай 
на ру хі кан ку рэн цыі, не спя шай ся. Ку пі штось ці 
но вае з гар дэ ро бу. 10-16.02. піль нуй ся ад рап-
тоў ных і не аб ду ма ных пры ё маў. Лёг ка і тры ва-
ла па ху дзе еш на зда ро вай ды е це.
(23.11. — 22.12.) Без праб лем пе ра мо жаш 
змен лі васць лё су. Па пу ка цее твой ка ша лёк. 
Бу дзеш ана лі за ваць, раз дум ваць, кам бі на ваць, 
каль ку ля ваць і не зро біш па ру глуп стваў. 
У па чуц цях цёп лень ка і спа кой на. Не пе ра-
боршч з ім п рэ за мі. Уда чы ў фі нан сах, асаб лі ва 
ў Страль цоў з ІІ дэ ка ды, якія не ба яц ца ры зы кі. 
Бу дзеш жа хам для кан ку рэн цыі! Уда ла ў фі нан-
сах, зніж кі, уда лыя па куп кі, вер ну тыя даў гі, прэ-
мія за эфек тыў ную пра цу, вый г рыш у кон кур се 
ці ў ла та рэі. Доб рая фор ма.
(23.12. — 20.01.) Ап ты мізм, ве ра і сі ла, энер-
гія для рэ а лі за цыі ам біт ных пла наў. Але і нер-
во васць. Су вя зі на ла джа ныя ў лю тым бу дуць 
ста біль ныя і тры ва лыя. Пры знац ца ў ка хан ні мо-
жаш з 15.02. (да 19.02.). Да лу чы ся да ва нан цё-
раў. 10.02. мо жа ру шыць упе рад твой біз нес, 
які ледзь ды хае. Але 10-16.02. мо жа раз бу рыц-
ца тое, на што доў га і цяж ка ты пра ца ваў.
(21.01. — 19.02.) 10-16.02. хут кія і ры зы коў-
ныя ра шэн ні ака жуц ца вель мі ка рыс ны мі і пры-
быт ко вы мі. 9-11.02. но выя ве ды, кур сы, ары-
гі наль ныя за ду мы, з якіх мож на мець гро шы; 
вар та зас на ваць свой біз нес. Мо жаш з ні чо га 
зра біць штось ці! Да13.02. на ро біш ся за двух. 
Але 13-17.02. бу дзеш пры му ша ны выб раць 
«мен шае зло».
(20.02. — 21.03.) Па рад кі ў жыц ці, за вяр шэн не 
не за кон ча на га. Вы бе ры ся ў ра ман тыч нае па да-
рож жа. Са мот ная Ры ба ня хай пе ра мо жа сваю 
няс ме ласць. Не ха вай ся на дру гім пла не! Будзь 
іні цы я тыў ны і ад важ ны. Цёп лыя ад но сі ны до ма. 
На пра цы гар мо нія, у вы пад ку праб лем лёг ка 
зной дзеш са юз ні каў. Вель мі ўраж лі выя зу бы. 
Цеш ся ма лым, ла ві ўлёт ныя хві лі ны.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ 

1. ча раў нік, 2. юрыст, які аба ра няе на 
су дзе пад суд на га, 3. пе ра мож нае за вяр
шэн не шах мат най пар тыі, 4. го рад між 
Дзят ла вам і Ля ха ві ча мі, 5. зван не ма лод
ша га ка ман д на га са ста ву ў ар міі.

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 2 ну ма ра
Ло каць, кун туш, факт, жняя, пя ро, ка

ток, Спас, Ява, якут ка, яеш ня, дзік, сцеж
ка, шлюб, марш, Бе лае.

Ра шэн не: Кож ная птуш ка так спя вае, 
як у яе дзю ба рас це.

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

Ка му 
па скар дзіш ся?
Два га ды та му спат рэ біў ся мне бан каў

скі крэ дыт. Па спра ба ваў я па ін тэр нэ це 
рас паз наць аб кош тах крэ ды ту ў па а соб
ных бан ках, якія прый ш ло ся б мне зап ла
ціць. Вы бар паў на «Альёрбанк». Па даў ся 
я з дач кою ў Бе ла сток на ву лі цу Лі па вую. 
Стар шы бан кір, па ні Ка ся, ака за ла ся быць 
га вар кой і вет лі вай чы ноў ні цай. Ху цень ка 
за поў ні ла крэ дыт ную за я ву і па да ла да ку
мен ты для пад пі сан ня. Я, зра зу ме ла, не 
меў маг чы мас ці па зна ёміц ца са зме стам 
за пі са ных бі се рам на дзя сят ках ста рон ках 
да мо вы, за тым на мяк нуў: «А не бу дзе 
тут ней кіх за ка вык?» — «Усё зра зу ме ла 
за пі са на», — з ус меш кай за я ві ла пра цаў
ні ца бан ка. І я па ве рыў. Спы ніў ся ад но 

пры спра ве стра ха ван ня крэ ды ту. А кошт 
у ма ім вы пад ку зак лю чаў ся не ма лой су
май, больш за дзве ты ся чы зло тых. «Ка лі 
крэ дыт ра ней вып ла ці це, дык за ня вы ка
ры ста ны тэр мін мож на вяр нуць гро шы». 
Не каль кі га дзін паз ней мы вяр та лі ся да
моў. У ха це я скру пу лёз на па зна ёміў ся 
са стра хо вач ным по лі сам. І вы я ві ла ся тут 
уто е ная за ка вы ка. У 1 і 3 пун к це по лі су 
я вы му ша ны быў па даць за я ву аб ста не 
свай го зда роўя. Я та го не зра біў. Не свя
до ма, бо не чы таў да мо вы. Пры тым 
па зна ёміў ся з 12 пун к там «Кар ты пра дук
ту», які даз ва ляе та му, хто бя рэ крэ дыт, 
ад ка зац ца ад стра хо вач най ахо вы. Та кую 
за я ву я па слаў у цэн т раль нае кі раў ні цтва 
«Альёрбан ка» за каз ным пісь мом 4 чэр
ве ня 2016 го да. Па сён няш ні дзень — без 
ад ка зу. На адзі нац цаць ме ся цаў ра ней 

я вып ла ціў крэ дыт. Па даў за я ву ў банк, 
каб вяр ну лі гро шы за ня вы ка на ную ахо ву 
стра ха ван ня. Без вы ні ку. Быц цам га ро хам 
аб сцен ку. І ка му па скар дзіш ся, ча ла ве ча? 
«Ры ба псу ец ца ад га ла вы», — га во раць 
у на ро дзе. А гэ та праў да. Пас ля та го, 
як вяр нуў ся я са шпі таль на га ля чэн ня, 
на ка пі ла ся шмат па та ла гіч ных праб лем. 
12 лі пе ня мі ну ла га го да па слаў я пісь мо 
ў Гай наў скую пра ку ра ту ру з прось бай 
вы свет ліць спра ву. Без вы ні ку. Па слаў паў
тор на прось бу. Гай наў ская пра ку ра ту ра 
глу ха ня мой за ста ец ца па сён няш ні дзень. 
А па вод ле Ад мі ніст ра цый на га ко дэк су ад
каз на пісь мо кож ная ўста но ва аба вя за на 
даць у трыц ца ці дзён ны тэр мін. І што вы на 
гэ та, да ра жэнь кія?

— Не ўсім усё даз во ле на.
vУла дзі мір СІ да рУК

Кан цэрт „Жэ мэр вы” 
ў Ста рым Ляў ко ве

„Ні ва” і чы та чы

Бе ла ру скі што тыд нё вік „Ні ва” ме ў 
і мае сва іх па ста ян ных чы та чоў, між 
ін шым, ся род жы ха роў На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та. Там, дзе яе 
не чы та юць, туды не пры во зяць. У На
раў ку кож ны ты дзень „Ні ву” пры во зяць 
на пош ту і ў тры кра мы. За ці каў ле насць 
род ным ча со пі сам у нас бы ла і ёсць.

„Ні ву” № 5 ад 3 лю та га гэ та га го да 
ку пі лі Ма рыя і Ка стусь Це лу шэц кія, Воль
га і Ві таль Скеп кі, Га лі на і Аляк сандр 
Скеп кі, Эва Дзе ніс, Ма рыя Кры шань, 
Ва лян ці на Іг на цюк, Ірэ на і Ян ка Грэ сі кі, 
Мал га жа та і Сла ва мір Смоль скія ды 
Зі на Са доў ская з Но ва га Ляў ко ва, а так
са ма Ма рыя і Ян ка Яне лі, Ве ра Клі мюк 
і Ва лян ці на Са мой лік з Плян ты. У гэ тым 

25 сту дзе ня гэ та га го да ка лек тыў пес ні 
і тан ца „Жэ мэр ва” са Сту дзі во даў, што 
ў межах Бель скаПад ляш ска га на ве даў 
з кан цэр там Ста рое Ляў ко ва На раў чан
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Па слу

ну ма ры бы лі тры мае до пі сы з На раў чан
скай гмі ны, у тым лі ку ці ка выя дэ маг ра
фіч ныя вест кі.

2 лю та га г.г. па тэ ле фа на ва ла мне 
Валян ці на Іг на цюк з Но ва га Ляў ко ва 
з пы тан нем, ці маю „Ні ву” з бе ла ру скім 
ка лен да ром на 2019 год. Яна хо ча ку
піць. Спа да ры ня Ва лян ці на ска за ла мне, 
што за раз „Ні вы” з ка лен да ром ужо ня
ма ў про да жы ў кі ё сках у Гай наў цы. Там 
шу ка ла яе ей ная дач ка Ба ся і не ку пі ла.

3 лю та га г.г. яна пап ра сі ла яш чэ дзве 
„Ні вы” з ка лен да ром для Ірэ ны Хар ке віч 
і Га лі ны Це лу шэц кай. Бы лі гэ та — як 
па ін фар ма ваў мя не лі ста но ша Юрый 
Дрозд — апош нія эк зем п ля ры га зе ты 
ў про да жы на пош це ў На раў цы. Хто 
яш чэ бу дзе ха цеў ку піць, ня хай на ве дае 
рэ дак цыю „Ні вы” ў Бе ла сто ку. (яц)

За пуш ча ны роў 

Вё ска Плян та ў На раў чан скай гмі не 
Гай наў ска га па ве та скла да ец ца з трох 
ча стак: дзве з іх раз дзя ляе чы гун ка з Ча
ром хі ў Ці соў ку, трэ цяя рас па ло жа ная за 
вы со кім сас но вым ле сам і да во лі да лё ка 
ад чы гун кі. Ця пер у ся ле пра жы вае 155 
ча ла век. Тут ак тыў ныя жан чы ны і яны 
за сна ва лі Гур ток вя ско вых гас па дынь. Ма
юць пры го жую свят лі цу, у якой ча ста збі ра
юц ца і ла дзяць куль тур наза баў ляль ныя 
ме ра пры ем ствы.

У ся рэд няй част цы вё скі (яна по бач 
чы гун кі) цяг нец ца пры за бы ты доў гі роў. 
Ён праз га ды за рос ку ста мі і ў ім поў на 
апаў ша га ліс ця і су хіх га лін. У ро ве ста іць 
ва да, то і та му зям ля раз мок лая. У ка го 
ёсць скле пы з ага род ні най, у іх пра соч ва ец
ца і ста іць ва да. Жы ха ры да моў, ка ля якіх 
бя жыць да во лі шы ро кі і глы бо кі роў, пат
ра бу юць, каб яго да вя лі да па рад ку. У ім 
не аб ход на сся чы ку сты і вяс ной ачыс ціць 
ад му лу. Гэ тую спра ву на кі роў ва ем перш
на перш да сол ты са, а ён ця пер пас ля апош
ніх вы ба раў так са ма і гмін ны рад ны. (яц)

фу рор. Най перш спя ва ла ка ляд кі. Ся род 
пе сень бы лі, між ін шым, ко ліш нія лі рыч
ныя пес ні, за пі са ныя ад ста рэй шых жы ха
роў На раў чан скай і Нар ваў скай гмін ды на 
Па лес сі (Бе ла русь). На акар дэ о не ня стом
на граў Да ра фей Фі ё нік. Да па ру тан цаў 
бы лі за про ша ныя ляў коў скія жан чы ны 
ў ся рэд нім уз рос це. Усё з мэ тай кры ху 
раз ва ру шыць пуб лі ку, бо яна гля дзе ла вы
ступ лен не быц цам як па шы ра нае важ нае 
жу ры. Пад час кан цэр та бы ло пры ем на 
і ве се ла.

Пры да ло ся б больш та кіх ме ра пры ем
стваў у свят лі цах На раў чан скай гмі ны. Іх 
тут шмат і ап ра ча трохча ты рох яны на о
гул наг лу ха за кры ты.

vТэкст і фо та Ян кі цЕ ЛУ ШЭц Ка Га

хаць яго прый шлі і пры е ха лі жы ха ры 
Ста ро га і Но ва га Ляў ко ва. У свят лі цы 
яр ка свя ці лі ся ўсе вок ны і аж но на ву лі
цы чу ваць бы ло вя сё лую му зы ку і спеў. 
Вы лу ча лі ся мі ла гуч ныя дзя во чыя га ла сы 
і рыт міч ныя гу кі акар дэ о на. Ар ты сты вы
сту пі лі ў бе ла ру скіх на род ных убо рах.

„Жэ мэр ва” сва ім вы сту пам вык лі ка ла 
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 апош ні дзень сту дзе ня ў Пак
роў скай цар к ве і ка ля пом ні ка 
на брац кай ма гі ле на вай ско
вым мо гіль ні ку ў Бель скуПад

ляш скім саб ра ныя ма лі лі ся да свя тых 
му ча ні каў — трыц ца ці ва за коў, за бі тых 
73 га ды та му ка ля Пу ха лаўСта рых 
жаў не ра мі ат ра да поль ска га ан ты ка му ні
стыч на га пад пол ля ка пі та на Ра му аль да 
Рай са, псеў да нім «Бу ры» і ўша на ва лі іх 
па мяць. На ста я цель Пак роў скай цар к вы 
міт ра фор ны про та і е рэй Ян Шмыд кі, які 
слу жыў ма ле бен у го нар свя тых му ча ні
каў Зям лі Хол м скай і Пад ляш скай удак
лад ніў, што Поль ская аў та ке фаль ная 
пра ва слаў ная цар к ва ўклю чы ла 30 ва
за коў у лік зга да ных му ча ні каў і мож на 
ма ліц ца да іх і пра сіць у іх ха дай ні цтва 
ў Бо га ў роз ных пат рэ бах. У ба ры «Ан
на» ад быў ся бель скі вер ні саж вы ста вы 
«На ша па мяць», якая ўпер шы ню бы ла 
зап рэ зен та ва на два дні ра ней у За ле ша
нах. Бель скія не фар маль ныя ўра чы стас
ці за кон чы лі ся ў ба ры спат кан нем, між 
ін шым, з ся мей ні ка мі за бі тых ва за коў 
і раз мо ва мі за гар ба тай і ка вай.

— Сён ня адз на ча ем дзень па мя ці ва за
коў, якія ад да лі жыц цё за Хры ста. Мы 
мо лім ся за іх за ступ ні цтва на Ня бё сах, 
па коль кі Пра ва слаў ная цар к ва ў Поль
ш чы ўклю чы ла іх у лік свя тых му ча ні каў 
Зям лі Хол м скай і Пад ляш скай. Ця пер 
на шы му ча ні кі ёсць ма літ вен ні ка мі за нас 
у Бо га, — га ва рыў міт ра фор ны про та і е рэй 
Ян Шмыд кі пас ля ма леб на ў цар к ве ў го
нар свя тых му ча ні каў.

Сем дзе сят тры га ды та му ка ля Пу ха лаў
Ста рых бы лі за бі ты жаў не ра мі ат ра да 
ка пі та на Ра му аль да Рай са «Бу ра га» 30 ва
за коў, якія ра ней бы лі выс ла ны ў Ло зі цы 
для на рых тоў кі дроў. Ка ля пя ці дзе ся ці га
доў ся мей ні кі не ве да лі, дзе зна хо дзяц ца 
іх астан кі. У дзе вя но стых га дах мі ну ла га 
ста год дзя ака за ла ся, што ва за кі бы лі за
бі ты і ў пя ці дзя ся тых га дах пе ра па ха ва ны 
з Пу ха лаўСта рых на мо гіль нік у Клі хах. 
У 1997 го дзе ад бы ла ся эк с гу ма цыя астан
каў ва за коў і пе ра па ха ван не на вай ско вы 
мо гіль нік у Бель скуПад ляш скім. Пе рад 
брац кай ма гі лай ва за коў і пом ні кам у іх 
го нар на вай ско вым мо гіль ні ку ў Бель ску
Пад ляш скім кож ны год у га да ві ну за бой
ства суст ра ка юц ца, мо ляц ца і ўша ноў ва
юць па мяць іх ся мей ні кі. Ра ні цай 31 сту
дзе ня 2019 го да па ма ліц ца ў Пак роў скай 
цар к ве пры бы лі ся мей ні кі за бі тых у 1946 
го дзе ва за коў і ін шыя асо бы для ўша на
ван ня па мя ці бяз він ных ах вяр.

— Я што год пры яз джаю ў Бельск, каб 
па ма ліц ца і ўша на ваць па мяць ва за коў 
за бі тых ат ра дам «Бу ра га». Тут, у брац кай 
ма гі ле па ко іц ца мой баць ка Фё дар Які мюк 
з Пад рэ чан, які быў за бі ты ра зам з ін шы мі 
ва за ка мі ка ля Пу ха лаўСта рых. Мы доў
га не ве да лі, што зда ры ла ся з баць кам, 
а ма ці вель мі моц на су ма ва ла па ім. Ка лі 
баць ка не вяр нуў ся з па ез д кі за дры ва мі, 
нам бы ло вель мі цяж ка жыць, па коль кі 
ма ма са ма му сі ла вы хоў ваць нас, ча ты рох 
дзе так. Пад час ня мец кай аку па цыі нас пе
ра ся лі лі на ін шае мес ца і паз ней без ка ня 
і во за трэ ба бы ло па чы наць на жы ваць усё 
на сва ім па на двор ку. Не да лі нам ні я кай 
кам пен са цыі пас ля стра ты баць кі, а на ват 
бра ту паз ней не да зво лі лі гас па да рыць 
і ўтрым лі ваць сям’ю. Ка лі брат пад рос, 
за бра лі яго ў вой ска, пат лу ма чыў шы, што 
шас нац ца ці га до вая ся стра мо жа за няц ца 
гас па дар кай. Мы доў га га ра ва лі, а ма ці 
ча ка ла вяр тан ня баць кі. Ка лі да ве да ла ся, 
што ён за бі ты, вель мі ха це ла тра піць на 
яго ма гі лу і пры вез ці кос ці блі жэй до му, 
але не да ча ка ла ся та кой хві лі ны, па коль кі 
па мер ла ў па чат ку ся мі дзя ся тых га доў. 
Доб ра, што паз ней уда ло ся пе ра вез ці 
астан кі ва за коў у Бельск, па ха ваць у брац
кай ма гі ле і па ста віць пом нік у іх го нар. 
Мно га доб рых лю дзей нам да па ма га ла 
і да па ма гае ў на шай су поль най спра ве. 
Жур на лі сты роз ных мас ме ды яў так са ма 
зра бі лі вя лі кую ра бо ту, пад ра бяз на рас па
вя да ю чы пра смерць ва за коў, лёс іх астан
каў і ас вят ля ю чы ця пе раш нія ўра чы стас ці 
ў іх го нар. Ця пер я ра да, што ах вя ры ат
ра да «Бу ра га», а ў гэ тым лі ку мой баць ка 
Фё дар, ук лю ча ны ў лік свя тых му ча ні каў 
Зям лі Хол м скай і Пад ляш скай. Стра ля лі ж 

да іх, не ві ноў ных, за тое, што яны бы лі 
пра ва слаў ны мі бе ла ру са мі, — рас па вя ла 
Ва лян ці на Кяр с ноў ская, якая ця пер жы ве 
ў Гай наў цы і пры бы ла на ўра чы стас ці ра
зам са сва ім му жам Янам і шваг рам Ва сі
лём Іва ню ком з Бель скаПад ляш ска га.

Ва лян ці ну і Яна Кяр с ноў скіх спат каў я год 
та му пе рад Мар шам у го нар вык ля тых 
жаў не раў у Гай наў цы. Рас па вя да лі яны 
та ды жур на лі стам пра лёс свай го баць кі 
і цес ця Фё да ра Які мю ка з Пад рэ чан, за бі
та га ат ра дам «Бу ра га».

— У май го цес ця быў доб ры конь і па
зы ча ны воз. Ён ха цеў іх вяр нуць да моў. 
Муж чы ну, які ра шыў ся ўця каць, мой цесць 
ска заў, што апа са ец ца, каб пад час уцё каў 
не заст рэ лі лі, па коль кі до ма ча кае жон ка 
і чац вё ра дзе так. Гэ та му муж чы ну ўда ло
ся ўця чы, а май го цес ця Фё да ра Які мю ка 
за бі лі. Тых з ат ра да «Бу ра га» зра бі лі ге ро
я мі, а іх сем’ ям вып ла ці лі кам пен са цыю. 
Ся мей ні кам ах вяр ат ра да «Бу ра га» не 
да лі ні я кай кам пен са цыі за смерць бліз кіх 
асоб, — га ва рыў Ян Кяр с ноў скі з Гай наў кі.

— Мой дзед Мі хал Ляш ке віч быў заст рэ ле
ны ка ля Пу ха лаўСта рых ра зам з ін шым 
пра ва слаў ны мі жы ха ра мі Крас на га Ся ла, 
а ўсе ка то лі кі з гэ тай са май вё скі бы лі ад
пуш ча ны да моў, — ска заў Юры Ляш ке віч.

Пас ля ма літ ваў у цар к ве вян кі і квет кі 
да пом ні ка на брац кай ма гі ле ва за коў 
на вай ско вым мо гіль ні ку ўскла лі ся мей
ні кі ах вяр, прад стаў нік пас ла Сей ма РП 
Ро бер та Тыш ке ві ча, ва я вод скі рад ны 
Сла ва мір На за рук з Бе ла сто ка, лі да ры 
пар тыі «Ра зам» з на ша га рэ гі ё на, на
мес нік ста ра сты Бель ска га па ве та Пётр 
Бож ка, бель скі бур га містр Ярас лаў Ба роў
скі, стар шы ня Ра ды го ра да БельскПад

ляш скі Ан д рэй Рош чан ка і яго на мес нік 
Та маш Су лі ма, які ад імя ся мей ні каў за бі
тых ва за коў і ра зам з Па кроў скім пры хо
дам у Бель скуПад ляш скім су ар га ні за ваў 
бель скія ўра чы стас ці.

* * *
29 сту дзе ня гэ та га го да ка ля кры жоў 
у За ле ша нах ад бы лі ся афі цый ныя ўра
чы стас ці з ма літ ва мі ў га да ві ну тра гіч ных 
па дзей 1946 го да, ка лі з рук жаў не раў 
ат ра да «Бу ра га» за гі ну лі мір ныя жы ха ры 
вё скі. Ура чы стас ці пра хо дзі лі з удзе лам 
пра ва слаў ных свяш чэн ні каў і шмат лі кіх 
асоб. За пра шэн не на ўра чы стас ці бур га
містр Кляш чэ ляў Аляк сандр Ся ліц кі раз
мяс ціў на сай це го ра да і гмі ны Кляш чэ лі. 
У За ле ша нах ад быў ся так са ма вер ні саж 
вы ста вы «На ша па мяць», якую бяль ш ча
не маг лі ўба чыць два дні паз ней у ба ры 
«Ан на». Эк с па зі цыя з тры нац ца ці по ста
раў прад стаў ляе фа та гра фіі і ма тэ ры я лы 
з трох па ез дак прад стаў ні коў Бе ла ру ска га 
гі ста рыч на га та ва ры ства і Фон ду Ka mu ni
kat.org, якія бы лі ар га ні за ва ны ў рам ках 
пра ек та «На ша па мяць» улет ку 2018 го
да па шля ху ат ра да ка пі та на Ра му аль да 
Рай са ў па чат ку 1946 го да і іх ніх бе ла ру
скіх ах вяр. Пад час па ез дак бы лі па ча ты 
ін вен та ры за цыя пом ні каў і ма гіл ах вяр, 
фа таг ра фіч нае іх да ку мен та ван не і збі
ран не ін фар ма цыі. Паў стаў так са ма план 
за рэ гіст ра ваць пом ні кі і ма гі лы за гі нуў
шых у 1946 го дзе бе ла ру саў і на ма гац ца, 
каб яны бы лі ахоў ва ны на дзяр жаў ным 
уз роў ні. Пра гэ та рас па вя лі ў За ле ша нах 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак — стар шы ня 
Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства, 
а ў Бель скуПад ляш скім Ярас лаў Іва нюк 
— стар шы ня Фон ду Ka mu ni kat.org, якія 
ства ры лі вы ста ву «На ша па мяць». Збі ра

лі ся там срод кі ў скар бон ку на да лей шую 
рэ а лі за цыю пра ек та «На ша па мяць», які 
пра дуг ледж вае збі ран не ар хіў ных да ку
мен таў, ад наў лен не пом ні каў ах вяр жаў
не раў ат ра да «Бу ра га» з 1946 го да і змяш
чэн не на пом ні ках ме ма ры яль ных до шак 
з над пі са мі на бе ла ру скай мо ве.

— Я пра цую тут, у ба ры «Ан на», рас па ло
жа ным з дру го га бо ку ву лі цы ад пом ні ка 
ва за кам і праз ак но ба чу мо гіль нік. Заў сё
ды эма цый на ўспры маю тра гіч ныя зда рэн
ні 1946 го да. На шы ўра чы стас ці — не а фі
цый ныя і ха це ла ся б, каб праз два га ды, 
на 75 га да ві ну ад за бой ства ва за коў, 
уша на ваць іх па мяць у час ура чы стас цей 
на дзяр жаў ным уз роў ні, — за я віў на мес нік 
стар шы ні Ра ды го ра да БельскПад ляш скі 
Та маш Су лі ма.

Рад ны Сей мі ка Пад ляш ска га ва я вод ства 
Сла ва мір На за рук за я віў, што ўсклаў 
вя нок да пом ні ка ад ся бе і Фо ру му мен
шас цей Пад ляш ша. Рад ны пах ва ліў 
іні цы я ты ву ма лі тоў на га ша на ван ня ў Бель
скуПад ляш скім па мя ці ва за коў, якія бы лі 
за бі ты зза та го, што бы лі пра ва слаў ны мі 
бе ла ру са мі. Вы я віў ён так са ма ра дасць, 
што ах вя ры ат ра ду «Бу ра га» ўклю ча ны 
ў лік свя тых му ча ні каў Зям лі Хол м скай 
і Пад ляш скай і мож на за раз да іх ма ліц ца 
і пра сіць у іх ха дай ні цтва ў Бо га ў агуль наг
ра мад скіх і ін ды ві ду аль ных пат рэ бах. Бель
скія не фар маль ныя ўра чы стас ці за кон чы
лі ся спат кан нем у ба ры «Ан на», на якім 
пры сут ні ча лі ся мей ні кі ва за коў — ах вяр 
ат ра ду ка пі та на Ра му аль да Рай са, і раз мо
ва мі за гар ба тай і ка вай.

* * *
На ста я цель пра ва слаў на га пры хо да ў Ма
ле шах ай цец Марк Які мюк 2 лю та га ад с
лу жыў ма леб ны ў го нар свя тых му ча ні каў 
Зям лі Хол м скай і Пад ляш скай у За нях 
і Шпа ках і ра зам з саб ра ны мі ўша на ва лі 
па мяць ах вяр — жы ха роў гэ тых вё сак, 
якія 2 лю та га 1946 го да бы лі за бі ты жаў не
ра мі ат ра да «Бу ра га». Ай цец Марк Які мюк 
па ін фар ма ваў, што Пра ва слаў ная цар к ва 
ах вя ры ат ра да «Бу ра га», якія ў па чат ку 
лю та га 1946 го да за гі ну лі ў За нях і Шпа
ках, ук лю чы ла ў лік свя тых му ча ні каў Зям
лі Хол м скай і Пад ляш скай.

* * *
Ад нак, на жаль, на 23 лю та га із ноў зап ла
на ва ны ў Гай наў цы IV Марш па мя ці вык ля
тых жаў не раў, які яго ар га ні за та ры пла ну
юць пра вес ці ў га дзі нах 1315 па ву лі цах 3 
Мая, Ба то рыя і ай ца Ан то нія Дзе вя тоў ска
га, по бач Свя таТро іц ка га са бо ра і за кон
чыць на ста ян цы ка ля Гай наў ска га до ма 
куль ту ры. У су вя зі з чар го вым Мар шам па
мя ці вык ля тых жаў не раў у час спат кан ня 
ў ба ры «Ан на» па я ві ла ся пра па но ва, каб 
у гэ ты час у ня даў на збу да ва най цар к ве 
ў го нар свя тых му ча ні каў Зям лі Хол м скай 
і Пад ляш скай у Збу чы ар га ні за ваць свят
ка ван ні ў го нар ах вярму ча ні каў. Прыб ліз
на па ло ва ва за коў за бі тых ат ра дам «Бу ра
га» па хо дзі ла са Збу ча і на ва кол ля.

— Я не су праць вык ля тых жаў не раў, бо 
ся род іх пэў на бы лі асо бы, якія, зма га ю чы
ся за не за леж насць Поль ш чы, зас лу жы лі 
асаб лі ва га ша на ван ня і па мя ці. Ад нак 
на вош та пад час гай наў скіх мар шаў вых
ва ляць «Бу ра га», ад каз на га за смерць 
май го баць кі, астат ніх ва за коў і ін шых 
за бі тых яго ат ра дам лю дзей. Та му нам 
асаб лі ва крыў д на, што марш у Гай наў цы 
пра во дзіц ца з ус х валь ван нем «Бу ра га» як 
ге роя, — за я ві ла Ва лян ці на Кяр с ноў ская 
з Гай наў кі, дач ка за бі та га ва за ка Фё да ра 
Які мю ка.

vТэкст і фо та 
аляк сея Ма рО За

Уша на ва лі па мяць 
30 за бі тых ва за коў

 У цар к ве і ка ля пом ні ка на ма гі ле саб ра ныя ма лі лі ся да свя тых му ча ні каў-ва за-
коў, за бі тых 73 га ды та му ка ля Пу ха лаў-Ста рых жаў не ра мі ат ра да «Бу ра га»


