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Л
епшыя пастаянныя ўдзельнікі 
Конкурсу беларускай гавэнды на
вучыліся добра расказваць, уме
юць паказаць свае акцёрскія ўме

ласці, аратарскія здольнасці, а таксама 
выклікаць эмоцыі ў публікі. Амаль штогод 
дабіваюцца поспехаў, а да пераможцаў 
далучаюцца падчас чарговых выпускаў 
гавэнды новыя расказчыкі. ХХ Конкурс 
беларускай гавэнды — Гайнаўка 2019 ад
значаўся высокім узроўнем расказвання 
і вялікай колькасцю ўдзельнікаў.  
22 лютага ў Комплексе школ з дадат
ковым навучаннем беларускай мове 
ў Гайнаўцы займальна выступілі вучні 
пачатковых і гімназічных школ, а таксама 
белліцэіст, які, пачынаючы з пачатковай 
школы, пастаянна дабіваецца поспехаў 
у час конкурсу расказчыкаў. Перад публі
кай 31 расказчык змагаліся за перамогу 
распавядаючы пабеларуску між іншым 
пра здарэнні са свайго жыцця, расказваю
чы пра вучобу і спасылаючыся на жыццё 
дарослых асоб і іх клопаты.

Пры нагодзе круглага юбілею, ХХ выпу
ску Конкурсу беларускай гавэнды, была па
казана мультымедыйная рэтраспектыўная 
прэзентацыя конкурсаў. Публіка ў актавай 
зале белліцэя паглядзела здымкі з розных 
выпускаў конкурсу, да якіх каментарый 
даваў настаўнік беларускай мовы ў Гай
наўскім белліцэі Ян Карчэўскі, ініцыятар 
і галоўны арганізатар Конкурсу беларускай 
гавэнды, які ладзіцца з 2000 года. Побач 
пераказвання зместу казак і легенд, сталі 
паяўляцца аўтарскія расказы, якія вучні 
рыхтавалі самастойна або з дапамогай 
настаўнікаў, бацькоў і апекуноў. Настаўнікі, 
ведаючы магчымасці вучняў, дапамагалі 
ім рыхтавацца да выступаў так, каб маглі 
яны паказаць як найбольш сваіх козыраў. 
Перамога ў вялікай ступені залежала ад 
акцёрскіх здольнасцей удзельнікаў спабор
ніцтваў. Узровень Конкурсу беларускай 
гавэнды павысіўся. Канешне, не адбывала
ся гэта з году ў год, паколькі бывала, што 
ў некаторых гадах выступала менш пад
рыхтаваная моладзь. Вучні, якія выступалі 
ў першых выпусках конкурсу расказчыкаў, 
цяпер ужо ў сваіх сем’ях выхоўваюць дзе
так, якія могуць стаць удзельнікамі конкур
су расказчыкаў у бліжэйшых гадах.

— За гэтыя 20 выпускаў конкурсу вы
ступілі сотні ўдзельнікаў. Зацікаўленасць 
конкурсам увесь час вялікая. Сёння запрэ
зентаваліся звыш трыццаці расказчыкаў. 
У Беларускай гавэндзе, побач аратарскіх 
умеласцей, важнымі з’яўляюцца інспіра
цыя і арыгінальнасць расказаў, творчая 
вынаходлівасць, а дапамагаюць спан
таннасць, жэсты, рэквізіты. Каб добра 
расказаць, трэба разумець тэкст і ўмець 
зацікавіць расказам публіку. У многіх вы
ступоўцаў наглядаецца добры кантакт 
з публікай, што можна было таксама заў
важыць сёння, — сказаў Ян Карчэўскі.

Арганізатарам Беларускай гавэнды 
з’яўляецца Аб’яднанне «Наша школа», 
якое дзейнічае пры Комплексе школ з да
датковым навучаннем беларускай мове 
ў Гайнаўцы. Старшыня аб’яднання Ян Кар
чэўскі ўжо традыцыйна адкрыў Конкурс 
беларускай гавэнды і прывітаў сабраных. 
Сярод іх былі саветнік Пасольства Рэспуб
лікі Беларусь у Польшчы Юры Калабухаў, 
прадстаўніца бургамістра Гайнаўкі — га
лоўнага спонсара Беларускай гавэнды 

Дарота Бандарук, дырэктар Гайнаўскага 
белліцэя Ігар Лукашук, пісьменнік Міхась 
Андрасюк, які прыйшоў паслухаць раска
зу ў выкананні ўнука, і настаўнікі белару
скай мовы з паасобных школ. Настаўнік 
Ян Карчэўскі пералічыў спонсараў гавэн
ды, якімі апрача бургамістра Гайнаўкі былі 
Культурны цэнтр Рэспублікі Беларусь 
у Польшчы, Павятовае стараства ў Гайнаў
цы, Фонд «Kаmunikat.org», а таксама рэ
дактар «Зоркі» Ганна Кандрацюк, Галіна 
і Ян Максімюкі, якія перадалі свае кніжкі 
на ўзнагароды вучням. Пасля рэтраспек
тыўнай прэзентацыі Конкурсу беларускай 

гавэнды сталі выступаць расказчыкі са 
школ у Гайнаўцы, Навакорніне, Нарве, Мі
халове, Белавежы, Нараўцы і Чыжах.

Першае месца сярод вучняў да шоста
га класа пачатковай школы заняла Зося 
Раманюк з Навакарнянскай школы, якая 
займальна распавядала пра сваіх сямейні
каў, з якіх большасць вучылася ў Гайнаў
скім белліцэі, у тым ліку мама, яе сёстры 
і браты бацькі. Выдатна запрэзентавалася 
з аповедам пра кісель Марыя Бармута 
з Белавежскай школы і заняла другое мес
ца. Малгажата Ваўранюк з Нарваўскай 

школы, якая распавядала пра паездку 
ў Кракаў, таксама заняла другое месца.

— Я спецыяльна падрыхтавала Мал
гажаце такі тэкст для аповеду, каб яна 
магла паспяхова справіцца з расказам, 
хаця ў маёй вучаніцы ёсць праблемы 
з вымаўленнем. Такім вучням патрэбны 
публічныя выступы, каб набралі адвагі 
і маглі паказаць, што ўмеюць справіцца са 
складанымі задачамі. Братоў Кутузавых 
і Алівію Рэпку (заняла трэцяе месца сярод 
малодшых вучняў) падрыхтавала настаўні
ца беларускай мовы Ніна Абрамюк. 

— Я рыхтавала вучняў, якія ў такім 
конкурсе выступаюць упершыню. Я сама 
сёння таксама знаёмлюся з конкурсам, 
— распавядала настаўніца беларускай 
мовы ў Нарваўскай школе Тамара Бяльке
віч, якая перайшла на працу ў Нарву з Га
радоцкай школы.

Вялікіх поспехаў у Конкурсе белару
скай гавэнды дабіліся вучні Пачатковай 
школы № 4 у Гайнаўцы. Барташ Яканюк 
у старэйшай катэгорыі вучняў заняў пер
шае месца, а Магдалена Кендысь і Шы
мон Юшчук апынуліся на трэцім месцы.

— З нашай школы прыехала пяць вуч
няў. Некаторыя з іх выступяць упершыню. 
Барташ Яканюк, шматгадовы пераможац, 
сёння запрэзентуецца з аўтарскім раска
зам. Аднак большасць састаўляюць вучні 
малодшых класаў, якія яшчэ вучацца 
расказваць, — заявіла настаўніца белару
скай мовы ў ПШ № 4 Беата Кендысь.

Сярод бабуль і дзядуляў, якія прыбылі 
паслухаць расказаў сваіх унукаў, былі пісь
меннік Міхась Андрасюк з жонкай і свань
кай. Іх унук Караль Андрасюк, вучань ПШ 
№ 4, выступіў адважна і пераконваў, што 
трэба карыстацца сваім розумам, а не слу
хаць падказак іншых асоб.

— Патэнцыял да расказвання ў Караля 
ёсць, — заявіў дзядуля Міхась Андрасюк, 
які ў гэты ж дзень даў інтэрв’ю для Радыё 
Рацыя наконт сваёй нававыдадзенай кніж
кі «Поўня».

Паслухаць расказы на белавежскай 
гаворцы ў выкананні Марты Хілецкай пры
была ў белліцэй яе мама Галіна Хілецкая 
і прабабуля, якая захаплялася выступамі 
сваёй праўнучкі і астатніх выступоўцаў.

— Праўнучка Марта вельмі здольная 
дзяўчынка, — сказала прабабуля Марты 
Хілецкай, якая заняла першае месца ў ка
тэгорыі старэйшых вучняў. Настаўніца 
беларускай мовы Анджаліна Масальская 
паінфармавала, што дала Марце аповед 
на белавежскай гаворцы, таму што яна 
зарыентаваная ў вымаўленні дыялектных 
слоў.

— Да конкурсу расказчыкаў больш 
складана падрыхтаваць, чым да дэклама
тарскага конкурсу. Прымаюць у ім удзел 

Юбілейны Конкурс 
беларускай гавэнды

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Ян Карчэўскі

n Малгажата Галёнка n Зося Раманюк

n Марта Хілецкая n Барташ Яканюк
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Сваімі вачыма

Час адчаю

Свет лая 
зай з д расць

Чым больш жы ву, тым менш ра зу
мею. Гэ тыя жыц цё выя сло вы праў ды 
ў сён няш нім бур лі вым све це ад но сім не 
да фі ла соф скаэк зі стэн цы яль ных пы тан
няў, але про ста да та го ўся го, што про
ста скла да ец ца на што дзён нае вы жы ван
не. У апош нім ча се заў ва жыў я паст ку, 
у якую наў мыс на за га ня юць нас, па куп ні
коў, вя лі кія сет кі пра дук то вых крам. Шля
хам ін тэн сіў най пра мо цыі про ста пры му
ша юць клі ен таў куп ляць са мыя не аб ход
ныя та ва ры ва ўдвая, ці ўтрая боль шых 
аб’ ё мах. Ка лі ку піш тры ка вал кі мас ла 
за раз, зап ла ціш знач на менш, чым сь ці 
за адзін. А на хрэн мне ад ра зу столь кі ка
вал каў мас ла, ці ча ты ры бу тэль кі ма ла
ка, тры па ке ты смя та ны, во сем бу ла чак, 
ча ты ры ўпа коў кі ту а лет най па пе ры? Як 
ва ўсім гэ тым ра заб рац ца, ка лі на ват па
ду маць пра рэ аль насць ца ны куп ле на га 
на мі пра дук ту? Зна чыць, усё ста но віц ца 

больш умоў ным, а не рэ аль ным. На пры
клад, ча му ка ва лак іта льян ска га ці іс
лан д ска га мас ла тан ней шы за поль скі? 
Та кая ж са мая ва га, а кошт ужо не. Дзе 
Рым ці Рэй к’ я вік, але ж мы жы вем у ма
лоч ным ва я вод стве, у якім гас па дар чы мі 
флаг ма на мі з’яў ля юц ца ма лоч ныя ка 
апе ра ты вы! Маё ся лян скае ду ман не пра 
свет не ў змо зе ла гіч на раст лу ма чыць 
та кіх су па дзен няў.

Зна чыць, за ста ец ца мне па кла січ най 
схе ме стаць ах вя рай спа жы вец ка га аб
дур ван ня. Ад на мая зна ё мая з пад’ ез да 
пры зна ла ся мне, што муж не пу скае 
яе са мой на па куп кі з пра мо цы яй, бо, 
як ка жуць, на ба бах за ста ец ца. Ця пер 
хо дзіць у суп ра ва джэн ні му жа або дзя
цей. Фак та рам, які вы дат на да па ма гае 
куп ляць вя лі кія коль кас ці яды, якая не 
мес ціц ца ў ха ла дзіль ні ку і тра ціць тэр мін 
пры год нас ці, у яе вы пад ку бы лі вы хад 
на па куп кі з сяб роў ка мі, якія ча ста ад на 
пе рад дру гою на бы ва юць без па мя ці ўся
ля кую «пра ма цый ную не пат рэб ш чы ну». 

Ба рах ло ле зе ў ха ту, а гро шы ўця ка юць 
з кі шэ ні. «Абы хут чэй да вяс ны, — за су ма
ва ла зна ё мая, — та ды ад ра ні цы да ве ча
ра бу ду зай мац ца ў ага род чы ку і не бу ду 
ба дзяц ца па кра мах». Яна — пен сі я нер ка 
і для яе вель мі важ нае не ся дзець у ха це 
пе рад тэ ле ві за рам, толь кі суст ра кац ца 
з людзь мі. Ме на ві та са мым про стым та го 
спо са бам з’яў ля ец ца вы хад па па куп кі. 
Да ска на ла гэ тую гру пу гра мад ства — па
ста ян ных па куп ні коў — пры цяг ва юць да 
ся бе ме на ві та пра даў цы.

Доб ра ве даю та кія гі сто рыі з вя ско
вых на зі ран няў, ка лі па жы лыя лю дзі пры
хо дзяць куп ляць у аў та лаў ку дзе ля та го, 
каб неш та ку піць, абы толь кі аў та лаў ка 
не ад вяр ну ла ся ад іх пля чы ма. Не менш 
важ най спра вай з’яў ля ец ца маг чы масць 
па ба чыць жы вую ду шу, з якой мож на 
пе ра кі нуц ца хоць не каль кі мі сло ва мі. 
Са мо та, страх і за быц цё — стра шэн ная 
хва ро ба сён няш ня га ча су. Але, на жаль, 
та кая рэ аль насць пе ра коч ва ец ца праз 
на шы вё скі. Да стат ко ва піль на ўчы тац

ца ў дэ маг ра фіч ную ста ты сты ку на шых 
гмін. Ці каў лю чы ся на шы мі на ба ле лы мі 
праб ле ма мі, звяр нуў я ўва гу на пы тан не 
па жы лых лю дзей у Япо ніі. Дзе ж бед нае 
Пад ляш ша мо жа мець неш та су поль нае 
з ба га ты мі япон ца мі. Аказ ва ец ца, мо жа. 
Ад двух дзе ся ці год дзяў, як ін фар муе Бі
БіСі, у Япо ніі ўзра стае зла чын насць ся
род па жы лых лю дзей, якім больш за 65 
га доў. Аказ ва ец ца, ста рэй шыя япон цы 
хо чуць іс ці ў тур му, бо ба яц ца бя ды і адзі
но ты. У тур ме не трэ ба кла па ціц ца пра 
яду і ква тэ ру. У 1997 го дзе ся род ту рэм
ш чы каў бы ло толь кі 5% лю дзей ва ўзрос
це звыш 65 га доў. Сён ня скла да юць 
яны ўжо больш за двац цаць ад сот каў 
зня во ле ных. Ся род се ні ё раў шмат ужо 
так са ма рэ цы ды ві стаў. У лі ку 2,5 ты ся чы 
пры су джа ных ста рэ чаў у 2016 го дзе кож
ны трэ ці быў ужо па ка ра ны мі ні мум пяць 
ра зоў. Ста расць не ра дасць, — нез дар
ма ка жуць у на ро дзе. Але та кія рос пач
ныя кро кі свед чаць пра ра ды ка лі за цыю 
гэ тай праб ле мы. Да рэ чы, у на шай ту рэм
най сі стэ ме ма ем шмат пад суд ных, якія 
ім к нуц ца на зі му тра піць у тур му. На пэў
на кошт ут ры ман ня вяз ня боль шы чым
сь ці хво ра га ў шпі та лі. А з пен сій на шых 
ба буль і дзя ду ляў не так лёг ка за пэў ніць 
апе ку ў да мах для са ста рэ лых. Гля дзець 
пры хіль ным во кам на ту рэм ную сі стэ му 
як на мес ца бяс печ най ста рас ці не сні ла
ся яш чэ не так даў но ні ко му. Час поў на
га ад чаю.

vЯў ген ВА ПА

З дзя цін ства ў мя не не ма ве да ма ад
куль бы ла ней кая асаб лі вая сен ты мен
таль насць да эстон цаў. Маг чы ма та му, 
што Эсто нія бы ла са май ма лень кай рэс
пуб лі кай ве лі зар на га Са вец ка га Са ю за. 
Ка лі іх нія спар тоў цы ці спе ва кі вы бі ва лі ся 
на вяр шы ню Алім па, гэ та заў сё ды ўспры
ма ла ся як ней кая не ве ра год насць аль бо 
на ват ма лень кае цу да. Ад ным з ма іх спар
то вых ку мі раў быў эстон скі ве ла гон ш чык 
Аа ва Пік ку ус, ураж ва ла як юнак з ма лень
кай вё сач кі праз ша лё ную кан ку рэн цыю 
здо леў уз няц ца на вяр шы ню п’е дэ ста лаў.

Ужо ў са вец кім вой ску я па сяб ра ваў 
з не каль кі мі эстон скі мі хлоп ца мі. Аб’ яд на
ла нас ці ка васць да му зы кі, а ка лі я пры 
зна ём стве на зваў сва ім но вым эстон скім 
пры я це лям пяцьшэсць проз віш чаў іх на
цы я наль ных ге ро яў, то да кан ца на шай 
ар мей скай служ бы за стаў ся іх сяб рам. 
У са мой Эсто ніі да вя ло ся па бы ваць толь кі 
адзін раз — га доў пяць та му. Ура жан ні ад 
ма лень кай дзяр жа вы на ўскрай ку Еў ра
са ю за за ста лі ся та ды толь кі па зі тыў ныя. 
Ста ра ю ся не пра пу скаць пуб лі ка цыі пра 
жыц цё і па лі ты ку гэ тай кра і ны. Па вод ле 
май го, ка неш не суб’ ек тыў на га, мер ка
ван ня Эсто нія адзі ная з усіх пят нац ца ці 
бы лых рэс пуб лік Са вец ка га Са ю за здо ле
ла пра вес ці пас пя хо выя рэ фор мы, улад
ка ваць эка но мі ку і куль ту ру, ар га ні за ваць 
пры быт ко вы ту рызм. Пра Эсто нію вель мі 
ма ла чу ваць у вы пу сках на він, а гэ та адзін 
з вы раз ных па каз ні каў па зі тыў най ста біль
нас ці і спа кой на га раз віц ця.

А дня мі ў Эсто ніі ад бы лі ся пар ла мен
ц кія вы ба ры. Што ха рак тэр на, яна ста ла 
пер шай кра і най у све це, якая поў нас цю 
пе рай ш ла на элек т рон ную сі стэ му га ла
са ван ня. Гэ та зна чыць, што лю дзям не 
трэ ба іс ці на вы бар чыя ўчаст кі, пра га ла
са ваць мож на не вы хо дзя чы з до му, на
ціс нуў шы не каль кі кно пак на сва ім хат нім 
кам п’ ю та ры. Пры знац ца, мя не та кія фор
мы га ла са ван ня кры ху нас ця рож ва юць, па
коль кі жы вем у час та таль ных тэх ніч ных 
ма ні пу ля цый і фаль ша ван няў. Ад нак, ні я
кіх асаб лі вых на ра кан няў вы ні кі га ла са ван
ня не вык лі ка лі, гуч ных скан да лаў, зда ец
ца, ня ма. І гэ та пры тым, што на вы ба рах 

пе ра маг ла апа зі цый ная Пар тыя рэ форм. 
Вы яў ля ец ца, што эстон ска му на ро ду хо
чац ца жыць яш чэ лепш. А ў па лі ты цы ж 
іс нуе міф пра тое, што вы бар цы ні ко лі не 
пра га ла су юць за ней кія рэ фор мы!

Уся го ў вы ба рах у вы шэй шы за ка на
даў чы ор ган Эсто ніі ўдзель ні ча лі аж но 
10 пар тый. І вось тут са праў ды мож на 
падоб ра му па зай з д рос ціць гра ма дзя нам 
гэ тай кра і ны. Большменш паз на ё міў шы
ся з праг ра ма мі гэ тых пар тый, я зра зу меў, 
што пры нам сі за па ло ву з іх га то вы быў 
бы ад даць свой го лас. Усе па лі тыч ныя 
сі лы ў той ці ін шай сту пе ні ша ну юць на цы
я наль ныя і дэ мак ра тыч ныя каш тоў нас ці, 
што з’яў ля ец ца га ран там раз віц ця.

Ад но з клю ча вых праг рам ных па ла жэн
няў Пар тыі рэ форм — гэ та пат ра ба ван не 
„адзі ных па во дзін Еў ра са ю за ў да чы нен
нях з Ра се яй”. Пад гэ тым „рэ фар мі сты” 
ра зу ме юць пас ля доў ную пад трым ку 
ан тык рам лёў скіх сан к цый усі мі кра і на мі 
Еў ра са ю за. Лі дар пар тыі Та а ві Рый вас 
яш чэ ў 2015 го дзе за яў ляў на пар тый ным 
з’ез дзе, што трэ ба зра біць усё, каб пад
тры маць Ук ра і ну ў яе аба ро не ад Ра сеі. 
Вы каз ва ю чы хва ля ван не за Ук ра і ну, эстон
цы слуш на хва лю юц ца і за ся бе — мець 
та ко га аг рэ сіў на га су се да як ім пер ская 
Ма ско вія — гэ та сап раў д ная не бяс пе ка. 
Не вы пад ко ва Эсто нія так спя ша ла ся ў НА
ТА, а яе рэ фор ма і ма дэр ні за цыя вой ска 
зас лу гоў ва юць асаб лі ва га за хап лен ня.

Дру гое мес ца на вы ба рах за ня ла кі роў
ная сён ня Цэн т рыс ц кая пар тыя на ча ле 
з прэм’ е рам кра і ны Юры Ра та сам. А вось 
трэ цяе мес ца вы раз на па ка за ла рост па
пу ляр нас ці пра вай кан сер ва тыў най На род
най пар тыі. Гэ тая сі ла вы раз на вы сту пае 
за тра ды цый ныя каш тоў нас ці, су праць 
ад на по лых шлю баў і ін шых ле ва лі бе раль
ных пры я ры тэ таў. Яна так са ма зак лі кае 
на рош ч ваць ва ен ны бю джэт і па тэн цы ял 
для аба ро ны ад Ра сеі. Кан сер ва тыў ная 
На род ная пар тыя наў рад ці ўвой дзе з кім
не будзь у пар ла мен ц кую ка а лі цыю і, ду ма
ец ца, неў за ба ве ста не ас ноў най апа зі цый
най сі лай.

У кож ным ра зе амаль усе ана лі ты кі ад
зна ча юць, што ней кіх рэз кіх і кар ды наль
ных змен у знеш няй і ўнут ра най па лі ты цы 
Эсто ніі не ад бу дзец ца. Гэ тая кра і на пра
цяг не ўма цоў ваць свой су ве рэ ні тэт і раз ві
вац ца да лей.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ліс і снегавік
Што звяз вае гэ тыя дзве не асаб лі ва ві

до віш ч ныя па дзеі, якія ад бы лі ся ў апош ні 
час у Ра сіі і Бе ла ру сі? Пра іх ні жэй. Толь кі 
што ні чо га іх не спа лу чае! Гэ та са мае ін т ры
гу ю чае.

Пер шая па дзея: дзяр жаў ныя ор га ны 
ў ра сій скім Са ра та ве кан фі ска ва лі 12 кг 
поль ска га сы ру, які пры быў у гэ тую кра і ну 
не ле галь на. Што за сыр, не вя до ма. Маг
чы ма, быў смач ны... што вы ні кае з пат ры я
тыч най пра па ган ды... та му што ён поль скі! 
Зда рэн не ад бы ло ся не каль кі тыд няў та му. 
Не каль кі ме ся цаў ра ней у ін шым го ра дзе 
за ха пі лі тры поль скія за ма ро жа ныя гу сі. 
Так са ма не за кон ныя. Па гэ тых не ад клад
на і без су да пра ка ціў ся буль до зер, але 
ў пры сут нас ці тэ ле ка мер. Над сы рам быў 
пра ве дзе ны па ка заль ны суд, за вер ша ны 
па ка ран нем яго на кас цёр. Пе рад вы ка нан
нем эк зе ку цыі, каб па ка заць сур’ ёз насць 
чы ноў ніц ка га су да, ура чы ста пра чы та лі 
пе рад ёю ад па вед ную фор му лу. «[Не ле
галь ны ў Ра сіі — мая пры пі ска]... та вар на 
пад ста ве ўка за Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ
ра цыі пад ля гае [...] зніш чэн ню ва ўста ноў ле
ным па рад ку”. Прэ зі дэн там РФ з’яў ля ец ца 
Ула дзі мір Пу ці на, ён так са ма, пад піс ва ю чы 
ўка зы, ад каз вае аса бі ста за „ўста ля ва ны 
па ра дак” у Ра сіі. Усё роў на, ці да ты чыць 
ён гі ган ц кай ка руп цыі ра сій скай ула ды, 
ці па кут ні цтва поль ска га сы ру. Так са ма 
ра сій ска га спа жыў ца. Што са мі ра сі я не аб 
гэ тым ду ма юць — іх спра ва. А ка лі га вор ка 
пра поль скі сыр, то я даю са бе пра ва на вы
ка зан не аса бі ста га кан фу зу. Ат рым лі ва ец
ца, што сыр — не абышто. Гэ та поль ская 
спра ва. За вык лю чэн нем, ад нак, плаў ле на
га сы ру. Гэ та не так поль скі як між на род ны 
ня год нік па сма ку. У яго аба ро ну не аб’ я віў 
бы я Ра сіі ні вай ны, ні на ват кіў нуў бы ў яго 
на прам ку пат ры я тыч на пра цяг ну та га ся рэд
ня га паль ца. Ін шая спра ва ў вы пад ку та ко
га, на пры клад, цвёр да га і доў га дас пя ва ю
ча га гай наў ска га сы ру, ка ро ны поль скай 
ма лоч най пра мыс ло вас ці — «Цар ска га». 
Без вай ны за яго го нар не абыш ло ся б. 
Ду маю, ад нак, што гас па дзін Пу цін — хіт
ры ліс не на ва жыў ся б да здзе ку над ім. 
Бы ло б гэ та вар тым сме ху. Смеш насць для 
па лі ты ка ча сам смя рот ная. Уя ві це са бе, 
коль кі кан тэк ст ных смач коў пры нес ла б 
зла чын ства над «Цар скім» сы рам па ўка зе 
ўсё ма гут на га прэ зі дэн та Ра сіі? Толь кі ці 
ра сі ян? Ад нак, не трэ ба сум ня вац ца, што 
эк зе ку цыя поль ска га сы ру (на жаль, не 
гай наў ска га) у Са ра та ве ме ла ха рак тар за
ме ны. Цяж ка без па лі тыч ных на ступ стваў 
свай го су се да на зы ваць во ра гам. Але сыр 

— ка лі ла ска. 
Знеш ні во раг 
для спу сто
ша най са мой 
са бою ўла ды 
не аб ход ны, 
каб яе во ра гам 
не стаў спа ку
та ва ны ёю на род. Гэ ты па лі тыч ны ме ха
нізм гэ так жа ста ры, як свет. Ка лі Свя тая 
Ін к ві зі цыя па за бі ва ла ўвесь д’я баль скі вы ва
дак на ве ні ках, пры тым у ас ноў ным дзя віц, 
зза іх ад сут нас ці ста лі асу джаць на каст ры 
чор ных ка тоў, дох лых ка жа ноў і на ка нец 
хат нія ве ні кі (са праў ды!), што вык лі ка ла 
нес ла бе ю чае за хап лен не на тоў пу. Кож ная 
ўла да з ча сам ста но віц ца іды ёц кай, усё ж 
поў нас цю свя до мая та го, што аў та ры за цыя 
яе ва ла да ран ня ро біц ца ў ва чах лю дзей, 
а не ў іх га ло вах. Усё ж да ча су, ад нак, ка лі 
што раз больш ві до віш ч нае, та му дур ней
шае ўла да ран не кі раў ні цтва знош ва ец ца 
так хут ка, як ча ла ве чая та ле ран т насць 
да яго праг рэ су ю ча га іды я тыз му. Спра ва 
ў тым, што ка лі ў кан цы дзей нас ці Ін к ві зі
цыі бы лі спа ле ны на каст ры апош ні кот 
у Еў ро пе і апош ні ве нік з кож най ха ты, лік 
па цу коў, мы шэй і паў сюд ны бес па ра дак 
ста лі на столь кі цяж кі мі, што пап скай бу лай 
гэ тую ўста но ву, толь кі па наз ве свя тую, 
афі цый на лік ві да ва лі. Толь кі што ў Ра сіі 
ана лаг па пы... гэ та ра сій скі на род.

Дру гая па дзея: у ска ва ным ма ро зам 
Брэс це ся род асоб пі ке ту ю чых бу даў ні цтва 
эка ла гіч на нед ру жа люб на га аку му ля тар
на га за во да быў... сне га вік. Лі та раль на: 
бал ван! Та кое пры нам сі вы ні кае з выс но вы 
бе ла ру ска га су да, які па лі чыў, што быў ён 
част кай не за кон най ак цыі пра тэ сту. Па
коль кі сне га вік не з’яў ля ец ца юры дыч най 
асо бай, па ка ран нем за яго пра ві ну суд 
па ві нен аб ві на ва ціць дзя цей, якія, зну джа
ныя спра ва мі да рос лых, або каб паг рэц ца, 
зля пі лі бал ва на з яш чэ не ат ру ча на га фаб
рыч ны мі ды ма мі сне гу. Ме жы іды я тыз му 
не бы лі пе ра вы ша ны, на шчас це, бо і дзе ці 
не ма юць ста ту су юры дыч ных асоб. Та кім 
чы нам, суд, прад стаў ля ю чы бе ла ру скую 
дзяр жа ву, пры су дзіў да штра фу ад ну з ма
ці, што рас пус на абяс цэнь ва юць эка на міч
ныя ра шэн ні ця пе раш няй ула ды. Але ад на 
тон касць — зза няў важ лі вас ці да дзя цей 
і сне га ві ка ўла да быц цам бы зраў ня ла іх 
з са бою. Суд вы ка заў яе спа дзя ван не, што 
з бал ва ноў вы ра стуць толь кі бал ва ны, якіх 
мож на ра заг наць га ра чай ва дой з па лі ва
чак мі лі цыі...

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У ня дзе лю, 3 са ка ві ка, у кан фе-
рэнц-за ле Цэн т ра пра ва слаў най 
куль ту ры ў Бе ла сто ку ад бы ла ся 

чар го вая прэ зен та цыя вы ста вы з цык ла 
„На ша па мяць”. Вы ста ву суп ра ва джаў 
да клад стар шы ні Бе ла ру ска га гі ста рыч-
на га та ва ры ства пра фе са ра Але га Ла ты-
шон ка. Саб ра ла ся поў ная аў ды то рыя.

Алег Ла ты шо нак пры знаў ся, што гі сто
ры ку гэ тая тэ ма не ці ка вая, бо ўжо тут бы ла 
вы ка на на па ра дач ная гі ста рыч ная пра ца, 
асаб лі ва ад нос на ка пі та на Рай са «Бу ра га». 
На гэ тую тэ му на пі са на вель мі доб рая кні га 
Ежы Ку ла ка „Рас ст ра ля ны ад дзел”. Гэ та 
сум лен ная кні га, аў тар на ма гаў ся ў ёй па
ка заць праў ду. Ка лі на ват яго так глы бо ка 
не ці ка ві лі пы тан ні, якія тут нас ці ка вяць, 
то на пі саў ён шчы ра. Сён ня ад бы ва ец ца 
сур’ ёз ная ды ску сія не так пра тое, што та
ды зда ры ла ся, як пра ма раль ную ацэн ку 
тых па дзей, асаб лі ва ж ці ка пі тан Райс «Бу
ры» мо жа быць поль скім ге ро ем. Вя до ма, 
што нам усім тут саб ра ным ад каз на гэ тае 
пы тан не ад моў ны. Мне най важ ней шае 
— ча му гэ та зра біў, бо тут яш чэ ёсць по ле 
для раз ва жан няў: ча му так зра біў, ці меў 
за га ды, ці дзей ні чаў са ма воль на. Бо гэ та 
ней кім чы нам змя няе на ша гле джан не на 
тыя па дзеі. Ра му альд Райс «Бу ры» быў 
зас лу жа ным пар ты за нам Ар міі Кра ё вай. 
І ўсё, што пра яго ве да ем, свед чыць, што 
быў вель мі доб рым пар ты за нам, доб рым 
жаў не рам. Але пас ля яе рас фар ма ван ня 
ў жніў ні 1945 го да пе рай шоў ра зам са сва
ім эскад ро нам да НЗВ. Стаў шэ фам ПАС 
НЗВ Бе ла стоц кай ак ру гі ў зван ні ка пі та на. 
У сту дзе ні 1946 го да ад дзел па чаў свой 
марш з Чор найВя лі кай, гэ тая вё ска бы ла 
аг раб ле на, але ніх то не згі нуў. Да лей ад
дзел не вя до ма як пра соў ваў ся, ха ця гна ла
ся за ім гру па па го ні, якая ме ла для свай го 
ка ры стан ня са ма лёт. То зна хо дзі лі той 
ад дзел, то гу бі лі. Ад но з пад раз дзя лен няў 
«Бу ра га» за а та ка ва ла Ну рэцСтан цыю, 
там абяз з б ро е на са кі стаў. У Аў гу стын цы 
заст рэ лі лі сол ты са; пас ля ад дзел пра нік 
у Бе ла веж скую пуш чу, а гру па па го ні стра
ці ла след. Ка ман да ван не гэ тай гру пы да
пус ці ла мно га па мы лак і шу ка лі не там, дзе 
трэ ба. Не над та вя до ма, хто па сут нас ці 
гас па да рыў у глы бін цы. Афі цый ныя струк
ту ры бы лі глы бо ка на сы ча ны пад поль най 
аген ту рай, та му «Бу ры» доб ра ары ен та
ваў ся ў сі ту а цыі; маг чы ма, што тыя ва за кі 
апы ну лі ся там не вы пад ко ва. З Ло зіц ат рад 
ад п ра віў ся ў бок Гай наў кі, якую за а та ка ваў 
ве ча рам та го ж са ма га дня, ад нак быў ад
туль вы цес не ны са вец кі мі ат ра да мі. Што 
ра бі лі са ве ты ў Гай наў цы? Гэ та бы лі тран с
пар ты, якія вяр та лі ся з за ха ду, а «Бу ры» не 
пра вёў пат рэб най раз вед кі, за а та ка ваў ус
ля пую. Гай наў ку ён ве даў, бо ра ней ка ман
да ваў ад дзе лам ляс ной стра жы і мер ка ваў, 
што лёг ка рас п ра віц ца з мяс цо вы мі сі ла мі. 
Пэў на так бы бы ло, ка лі б не тыя са вец кія 
эша ло ны. Са вец кія сал да ты не вель мі ха це
лі біц ца з «Бу рым», бо на ват не ве да лі, што 
ад бы ва ец ца. Ка ман да ван не бы ло ў лаз ні, 
але па ма лу ста лі ар га ні за вац ца, браць 
верх і «Бу ры» быў зму ша ны ад сту піць. 29 
сту дзе ня 1946 го да ад дзел «Бу ра га» спы
ніў ся ў За ле ша нах. Там заст рэ лі лі ма ла до
га ча ла ве ка, які ад мо віў даць авёс. Пас ля 
«Бу ры» за га даў жы ха рам вё скі саб рац ца 
ў ад ну ха ту. Ха ту пад па лі лі, але саг на ныя 
ту ды лю дзі здо ле лі ўця чы; вар та выя «Бу ра
га» стра ля лі ў па вет ра; ніх то з тае ха ты не 
згі нуў. Ад нак стра ля лі да лю дзей з ін шых 
пад паль ва ных хат; агу лам згі ну ла 16 цы
віль ных асоб, у тым дзве жан чы ны і дзя вя
цё ра дзя цей. Ра ней заст рэ лі лі двух муж
чын, у іх лі ку пар т сак ра та ра з Су ха воль цаў 
і сол ты са ва га сы на за між са мо га сол ты са, 
яко га там не бы ло. У той са мы дзень пад
па лі лі часць збу да ван няў у Вуль цыВы га
ноў скай і за мар да ва лі двух жы ха роў вё скі. 
30 сту дзе ня «Бу ры» апы нуў ся ў Крас ным 
Ся ле; там заст рэ лі лі сол ты са. 31 сту дзе ня 
ад дзел спы ніў ся ў Пу ха лахСта рых; у та
маш нім ле се бы лі за мар да ва ны трыц цаць 
ва за коўбе ла ру саў; па ля каў ад пус ці лі сва
бод на. 2 лю та га «Бу ры» за а та ка ваў Шпа кі, 
заст рэ лі лі пяць муж чын і ад на го смя рот на 
па ра ні лі. За бі лі так са ма дзяў чы ну, якая 
ба ра ні ла ся пе рад гвал там. Ха ты па мар да
ва ных спа лі лі, агонь за няў так са ма ха ты 
поль скіх су се дзяў. У той сам дзень часць 
ат ра даў увар ва ла ся ў вё ску За ні; ха ты пра
ва слаў ных пад па лі лі, а да іх жы ха роў стра
ля лі. У За нях за гі ну лі 24 асо бы, а 8 бы лі 

па ра не ны ку ля мі. Так са ма 2 лю та га адзін 
са ўзво даў спа ліў Кан ца віз ну; тут ніх то не 
згі нуў, бо лю дзі заў час на па ха ва лі ся. Пас ля 
гэ та га ад дзел «Бу ра га» ад сту піў у Вы со
ка ма за вец кі па вет, а пас ля скі ра ваў ся ва 
Ус ход нюю Пру сію; як ацэнь ва юць дас лед
чы кі, бы ла гэ та вя лі кая па мыл ка «Бу ра га», 
бо ў Вы со ка ма за вец кім па ве це ан ты ка
му ні стыч нае пад пол ле ме ла пад трым ку 
мяс цо ва га на сель ні цтва, а на тэ ры то рыі Ус
ход няй Пру сіі бы ло мно га аў тах то наў або 
рэ пат ры ян таў, якія не вель мі ця мі лі, што 
ад бы ва ец ца; не бы ло та ко га на сель ні цтва, 
якое ха це ла б пад трым лі ваць гэ ты ат рад. 
Там, пас ля ад ной з су ты чак, дзе не каль кіх 
жаў не раў «Бу ра га» згі ну ла, ат рад ад сту піў, 
а пас ля быў рас фар ма ва ны.

Ця пер ас ноў нае пы тан не: ча му так 
ста ла ся? Па цы фі ка цыя гэ та тэр мін, ка лі 
ней кая ўла да пра буе пад па рад ка ваць са бе 
на сель ні цтва ней кай тэ ры то рыі, у кан к
рэт нас ці — вё скі. У рам ках па цы фі ка цыі 
да пу ска ец ца за бой ства асоб, якія ва ро жа 
ста вяц ца да ўла ды; але толь кі гэ тых асоб, 
не іх сем’ яў ці дзя цей. У рам ках па цы фі ка
цыі мо жа ўва хо дзіць спа лен не вё скі; гэ та 
вель мі су ро вы сро дак, які, ад нак, яш чэ 
мес ціц ца ў рам ках па няц ця па цы фі ка цыі. 
Але пад пал вё скі і мар да ван не ўсіх жы ха
роў нель га наз ваць па цы фі ка цы яй. «Бу ры» 
цвер дзіў, што ат ры маў за гад ад ка ман да
ван ня ак ру гі спа ліць вё скі За ні і Шпа кі, а За
ле ша ны спа ліў сам за ва ро жае стаў лен не 
да яго ат ра да; пас ля ад гэ та га ад ра каў ся.

Ка ман дзір бе ла стоц кай ак ру гі НЗВ 24 
жніў ня 1944 го да вы даў за гад спа цы фі ка
ван ня ў кан цы ве рас ня паў д нё ваўсход няй 
част кі Бель ска га па ве та, як рэ ванш за 
ва ро жае стаў лен не да кан с пі ра тыў най 
спра вы. Па коль кі ПАС не бы ло яш чэ сар га
ні за ва нае, не бы ло ка му вы ка наць гэ тую 
па цы фі ка цыю, яе ад тэр мі на ва лі на паз ней
шы час. Але 8 снеж ня 1945 го да ад бы ла ся 
на ра да ка ман да ван ня ак ру гі, дзе так са ма 
згад ва ла ся пра бе ла ру скае на сель ні цтва; 
пра та ко ла з гэ тай на ра ды ня ма. Па па ка
зан нях ад на го з удзель ні каў вя до ма, што 
га ва ры ла ся пра бе ла ру саў, але мер ка ван ні 
бы лі па дзе ле ны — бы лі ўдзель ні кі, якія за 
бе ла ру саў за сту па лі ся, сцвяр джа ю чы, што 

гэ тае на сель ні цтва мо жа яш чэ быць са юз
ні кам. За тое «Бу ры» вы каз ваў ся вель мі 
ва ро жа пра бе ла ру саў, ды не толь кі: меў 
ба дай за я віць, што на тэ ры то рыі Літ вы, Ук
ра і ны і Бе ла ру сі не па він на быць ін шых на
цы я наль нас цей ап ра ча поль скай. Ёсць яш
чэ ад но вы каз ван не «Бу ра га» са след ства, 
у якім ён пры знаў ся, што спа ліў гэ тыя вё скі 
— але не пры знаў ся, што па мар да ваў жы
ха роў — та му, што на сель ні цтва гэ тае не 
рэ пат ры я ва ла ся ў СССР. У Шпа ках пас ля 
ад ступ лен ня ат ра да «Бу ра га» зной дзе на 
бы ла лі стоў ка, у якой за гад ва ла ся, каб 
бе ла ру скае на сель ні цтва ця гам 14 дзён 
па кі ну ла поль скую тэ ры то рыю, бо ў ін шым 
вы пад ку бу дзе лік ві да ва на. Мне зда ец ца, 
што ка лі «Бу ры» ат ры маў ней кія за га ды, то 
бы лі гэ та за га ды та го, што са праў ды на зы
ва ец ца па цы фі ка цы яй, зна чыць, маг лі яны 
да ты чыць спа лен ня вё сак і се лек тыў ных 
эк зе ку цый. За тое ніш то не па каз вае, што 
ат ры маў ён за гад та кой жор ст кай трак
тоў кі жы ха роў тых вё сак; ча му так зра біў 
— пэў на ні ко лі не да ве да ем ся, бо ж не па
кі нуў ме му а раў, а ка лі б і та кія аста лі ся, то 
сум ня ва ю ся, ці на пі саў бы там праў ду.

«Бу ры», не ча ка на са бе, пра ва ліў ся 
ў Гай наў цы, бо за хоп Гай наў кі быў бы сап
раў д най дэ ман ст ра цы яй сі лы. Тым ча сам 
у Гай наў цы быў па бі ты і быў ім і да лей шы
мі па дзе я мі раз лю та ва ны.

Да во лі неп ры ем ны факт, пра які ма ла 
згад ва ец ца, гэ та су се дзі — па ля кі. Бо ка
лі ў За ле ша нах маг ло дай с ці да ней кай 
эска ла цыі неш час лі вых вы пад каў і злос ці 
«Бу ра га», то ў ін шых вё сках нель га га ва
рыць пра дзей ні чан не ў ней кім афек це, 
гне ве — гэ та бы ла пры га та ва ная ак цыя. 
Мяс цо выя па ля кі ве да лі, што яна ад бу дзец
ца і, што важ нае, не па пя рэ дзі лі сва іх бе
ла ру скіх, пра ва слаў ных су се дзяў. Вы нес лі 
яны даб ро з хат, бо бы ла не бяс пе ка, што 
яны мо гуць за няц ца ад аг ню. За бой цы 
ве да лі, ка го бу дуць за бі ваць і чые ха ты 
бу дуць па ліць. Не маг лі гэ та быць лю дзі 
толь кі з Ві лен ш чы ны, гэ та на пэў на мяс цо
выя па каз ва лі мі шэ ні. Ма ем рэ ля цыю, як 
ка та ліч ка ў За нях вы да ла пра ва слаў ную су
сед ку, якая ха це ла пры кі нуц ца ка та ліч кай, 
а гэ та ж маг ло ўра та ваць ёй жыц цё. І ка лі 

га во рым пра су се дзяў, то тыя па дзеі на бі ра
юць ін шае вы мя рэн не. Бо сам «Бу ры» і яго 
зла чын ныя дзе ян ні з’яў ля юц ца толь кі сім
ва ла мі, бо ж тыя во сем дзе сят асоб, гэ та не 
так ужо і мно га ў па раў нан ні з ты мі раз ня
мі, якія ад бы ва лі ся ў час Дру гой су свет най 
вай ны, на пры клад на поль скаўкра ін скім 
па меж жы. Гэ тыя ах вя ры неш мат лі кія. І ка
лі б не тое, што ця пер «Бу ра га» ўзво дзяць 
у ге роі, то, пэў на, мы б так не пра тэ ста ва лі. 
Мар шы ў Гай наў цы і вок лі кі „«Бу ры» наш 
ге рой” па бу дзі лі нас за ду мац ца над тым, 
што дзе ец ца і да рэ ак цыі...

Мож на га ва рыць пра эт ніч ную чыст ку, 
бо па цы фі ка цыя — гэ та наз ва не а дэк ват
ная — так пап раў дзе бы ла гэ та эт ніч ная 
чыст ка. Яна ме ла ўсе пры ме ты эт ніч най 
чыст кі, бо мар да ва лі лю дзей па вод ле на цы
я наль ных і вер ніц кіх кры тэ ры яў, без аг ляд
кі на пол і ўзрост. За бой цы яс на па каз ва лі, 
ка го на ма га юц ца выг наць. Сам «Бу ры» гэ
та пац вер дзіў, пры чым трэ ба заў ва жыць, 
што не быў ён ка та ва ны; ён пра ба ваў ра
та вац ца, зваль ваў ві ну на сва іх пад ка ман
д ных, вы даў свай го на мес ні ка «Рэ кі на»; 
та му не дзіў, што да мар да ван ня не прыз на
ваў ся, але да вы га нян ня — так.

Яш чэ адзы ва юц ца га ла сы, якія ба ро
няць «Бу ра га» та кім чы нам, што быц цам 
ні чо га не да ка за на, па ка зан ні па хо дзяць 
з ка му ні стыч на га су да, бы ла ў вё сках ней
кая пе раст рэл ка, нех та згі нуў, а пап раў дзе 
ні чо га пэў на га не вя до ма, свед кі блы та юц
ца, да та го ж што тыя свед кі вар тыя, мя
ня юць свае па ка зан ні. Але тут не ма ем да
чы нен ня, так, як на пры клад, у Вер ха ві нах 
ці ін шых вё сках Хол м ш чы ны, дзе не бы ло 
пра ве дзе най эк с гу ма цыі, не вя до мы да клад
ны лік ах вяр, па да юц ца не ве ра год ныя лі кі. 
У вы пад ку «Бу ра га» мож на спра чац ца пра 
ад нудзве асо бы больш ці менш, ад нак усе 
па сут нас ці яго ах вя ры вя до мыя па іме ні 
і проз віш чы, ве да ем дзе яны па ха ва ны. 
Та кое стаў лен не спра вы гэ та гі ста рыч ны 
ні гі лізм. Чым жа яш чэ мы мо жам да ка заць, 
што гэ та па сут нас ці ад бы ло ся. Ка лі пры та
кім аг ром ным до каз ным ма тэ ры я ле нех та 
сцвяр джае, што ні чо га не вя до ма, то я ма гу 
толь кі раз вес ці ру кі.

Я су праць не пас рэд на га рэ а га ван ня 
на дзе ян ні гла ры фі ка та раў «Бу ра га». Мы 
па він ны дзей ні чаць згод на ўлас ным пе ра
ка нан ням і маг чы мас цям. Та му за пус ці лі 
мы, Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства, 
пра ект „На ша па мяць”. Трэ ба спі саць тое, 
што ма ем — пом ні кі. Шмат якія з іх трэ ба 
аб на віць, вы пра віць. Мы ра шы лі па чаць 
з ах вяр «Бу ра га». Ах вяр мно ства. Ба чу 
ў за ле спа да ра Ма саль ска га, які ў сва ёй 
вы дат най кні зе пе ра лі чыў тыя ах вя ры. 
А па коль кі «Бу ры» з’яў ля ец ца сім ва лам, то 
мы ра шы лі па чаць ме на ві та з яго. Улет ку 
мі ну ла га го да пра вя лі мы тры эк с пе ды цыі 
па мяс цо вас цях: Ло зі цы — За ле ша ны, пас
ля За ле ша ны — Пу ха лыСта рыя і на ка нец 
Ма ле шы — За ні. Да та го ж да поў ні лі гэ та 
кве рэн дай у да ку мен тах ІНП.

Алег Ла ты шо нак да даў, што з лі ку 
трыц ца ці ты сяч вы се ле ных у СССР толь кі 
па ло ва вы еха ла па ўлас ным жа дан ні, а па
ло ва, г.зн. ка ля пят нац ца ці ты сяч, па кі ну ла 
род ныя мяс ці ны ў вы ні ку тэ ро ру. Ах вяр мно
га, і мы па ча лі іх уша ноў ван не з ах вяр «Бу
ра га», бо гэ та най больш вы раз ны сім вал 
та го сі ла во га за па лох ван ня бе ла ру ска га 
на сель ні цтва.

Бы ло з за лы пы тан не пра ка му ні стыч
ныя сім па тыі бе ла ру ска га на сель ні цтва. Ці 
ў За ле ша нах бы ла ка му ні стыч ная ячэй ка 
і ці ві та лі там са ве таў у 1939 го дзе. Алег Ла
ты шо нак ад ка заў, што не здзі віў ся б, ка лі б 
у За ле ша нах бы ла та кая ячэй ка і што там 
маг лі ві таць са ве таў. А ка лі на ват і бы лі там 
ка му ні сты, то гэ та не ап раў д вае мар да ван
ня жан чын і дзя цей. А ка лі пра ка му ні стаў 
— спа дар Ма саль скі згад ваў пра ах вя ры 
«Гу за ра», то амаль усе яны бы лі па ля ка мі. 
І да лу чэн не да ка му ні стыч ных струк тур аба
зна ча ла ры зы ка ван не жы цём. Пры га даў 
ён так са ма, што на схі ле ПНР Поль ш ча 
бы ла больш ска му ні за ва ная чым БССР, бо 
тут быў боль шы ад со так пар тый ных. Гэ та 
вя до мыя з псі ха ло гіі вык ру та сы, быц цам ка
му ні за ва лі Поль ш чу бе ла ру сы.

Бы ло так са ма пы тан не пра ша на ван не 
«Бу ра га» і Бан дэ ры. Бан дэ ра афі цый на 
пры лі ча ны ва ўкра ін скія ге роі, «Бу ры» та ко
га го на ру ў Поль ш чы не мае і трэ ба спа дзя
вац ца, што не бу дзе мець. Па куль уша ноў
вае яго толь кі жмень ка пры хіль ні каў.

Су се дзі
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА
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С
ем дзе сят удзель ні каў на род
ных ка лек ты ваў (з агуль на га 
лі ку 72) з Пад ляш ша саб ра лі ся 
ў бе ла стоц кай «ста рой» фі лар

мо ніі па ву лі цы Пад лес най. Цэн т раль
ны ад бо рач ны кан цэрт XХVI вы пу ску 
Агуль на поль ска га фе сты ва лю «Бе ла
ру ская пес ня — 2019» (як кон курс гэ та 
50 вы дан не), ар га ні за ва ны Бе ла ру скім 
гра мад скакуль тур ным та ва ры ствам, 
саб раў сот ні ама та раў род най пес ні, якія 
ча сам у ся мей най ура чы стай грон цы на
бы лі квіт кі ў фі лар мо нію, а ра ней — на 
ад бо рач ных аг ля дах. На сцэ не вы сту пі лі, 
спя ва ю чы па ад ной пес ні, пе ра мож цы пе
сен ных па вя то вых аг ля даў, якія прай ш лі 
ў Ся мя ты чах і Дуб ро веБе ла стоц кай, 
а пас ля ў Гай наў цы, Ор лі (у но вым бу
дын ку мяс цо ва га ГА Ка) і ў Бе ла сто ку. 
Та кія аг ля ды БГКТ па ча ло ар га ні за ваць 
у 1970 г. У па ло ве 90х га доў мі ну ла га 
ста год дзя бы лі яны пе рай ме на ва ны 
ў Агуль на поль скі фе сты валь «Бе ла
ру ская пес ня» (сё ле та ўсе ўдзель ні кі 
— з Пад ляш ша). Ян Сы чэў скі, стар шы ня 
БГКТ, з ра дас цю пад к рэс ліў: «Бе ла ру
ская пес ня ся род бе ла ру скай на цыі на 
Бе ла сточ чы не жы ве і раз ві ва ец ца».

— Збі рае нас у гэ тай за ле ад но — лю
боў да род най пес ні і бе ла ру скай куль ту
ры, — ад зна чыў, па чы на ю чы ме ра пры
ем ства, на мес нік стар шы ні БГКТ Ва сіль 
Се гень. — Пе ра мож ца мі фе сты ва лю 
мож на ўжо наз ваць усіх, хто вы сту піў, хто 
пры няў удзел у на шым сё лет нім фе сты
ва лі. Гэ та пра я ва вя лі кай лю бо ві да бе ла
ру скай пес ні, бе ла ру скай му зы кі, і вя лі кі 
дзя куй усім вы ка наў цам за гэ тую лю боў.

Лаў рэ а ты — пе ра важ на з пер шых мес
цаў у сва іх ка тэ го ры ях — пры ня лі ўдзел 
у га лакан цэр це ў Пад ляш скай опе ры 
і фі лар мо ніі ў Бе ла сто ку 1 са ка ві ка.

За ці каў ле насць фе сты ва лем не мен
шае, як у вы ка наў цаў, так і гле да чоў, 
за лы ў час як ра ён ных, так і цэн т раль
на га ад бо ру бы лі паў нют кія. Ві зу аль на 
ён сціп лы па сцэ наг ра фіі, адзі ная яго 
аз до ба — і ста рэй шыя, і ма ла дыя вы сту
поў цы, як ка ля ро выя ма ты лі на сцэ не 
ў бе ла ру скіх на цы я наль ных стро ях або 
ў са праў ды ў га лаўбо рах. На мес нік 
БГКТ Ва сіль Се гень пад к рэс лі вае, што 
бю джэт на фэст не вель мі вя лі кі, а бю ро 
фе сты ва лю — толь кі не каль кі асоб, якія 
вы кон ва юць аг ра мад ную пра цу. Бю джэт 
фе сты ва лю скла дае да та цыя Мі ні стэр
ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі, 
Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га 
ва я вод ства і го ра да Бе ла сто ка.

Фе сты валь не мае ўжо асоб най 
ка тэ го рыі аў тэн тыч най фаль к лор най 
пес ні. Але фаль к лор ная пес ня гу чыць 
у вы ка нан ні спе ва коў, якія, зда ец ца, 
неў мі ру чыя на Пад ляш шы. Па жы лыя 
жан чы ны і муж чы ны пя юць у пра ця рэб
ле ных ве кам ка лек ты вах ста ра даў нія 
ту тэй шыя, і су поль ныя для сла вян пес ні, 
якія ўвай ш лі ў бе ла ру скі аб сяг. Су час ны 
пе сен ны рэ пер ту ар ча ста па зы ча ны зза 
ўсход няй мя жы. Але трап ля ец ца но вая 
аран жы роў ка, но выя тэк сты на сло вы аў
та раў з Бе ла сточ чы ны, у тым лі ку „бе ла
веж цаў”, па чы на ю чы ад сла ву та га гім на 
Бе ла сточ чы не Але ся Бар ска га.

— Гэ та це шыць, што па яў ля юц ца но
выя тэк сты, но вая му зы ка, — ска за ла 
Га ле на Шчы гол, кі раў нік ся мя тыц ка га 
«Омор фо су». — Ра дуе так са ма пры сут
насць на сцэ не та ле на ві тых ма ла дых вы
ка наў цаў, лі цэ і стаў і сту дэн таў. Гэ та най
леп шы до каз, што бе ла ру ская пес ня на 
Бе ла сточ чы не гу чаць бу дзе яш чэ доў га.

Удзель ні кі роз ных уз ро стаў прад ста
ві лі на суд жу ры на род ныя і эст рад ныя, 
даў ней шыя і су час ныя на бе ла ру скай 
мо ве пес ні. Ве ра ні ка Пта шын ская з бел
лі цэя ў Гай наў цы: «Я рас ла з ма лень ка
га ўзро сту пры гэ тых пес нях. Спя ваю 
ўсё сваё жыц цё бе ла ру скія пес ні. Цяг не 
да іх». Удзель ні ца Іза Кар чэў ская з Гай
наў ска га до ма куль ту ры: «Я ду маю, мы 
ту тэй шыя, і Бе ла русь — на ша Ай чы на 
так са ма, як Поль ш ча. Ах вот на вы сту па
ем на гэ тым фе сты ва лі».

ВЫ НІ КІ ХХVI ФЕ СТЫ ВА ЛЮ 
«БЕ ЛА РУ СКАЯ ПЕС НЯ — 2019»

Пра фе сій нае жу ры пад кі раў ні цтвам 
Мі ха ла Дры неў ска га, выс лу хаў шы ў час 
шмат га дзін на га кан цэр та ся мі дзе ся ці вы
ка наў чых адзі нак, вы ста ві ла на ступ ную 
ацэн ку.

СПЕ ВА КІ А КА ПЭ ЛА. Са лі сты — І 
мес ца: Ма рыя Вруб леў ска га з Га рад ка 
і Ве ра ні ка Фе да рук з Бель ска; ІІ мес ца: 
Ян Шы ма нюк з Се мя ноў кі, Га ле на Дат чук 
з Маш чо найКа ра леў скай, Ве ра Ні чы па рук 
з Ма лін нік; ІІІ мес ца: Ка ця ры на Ці ха нюк 
са Збу ча, Ва лян ці на Ка жа неў ская з Суп
рас лі. Ду э ты, трыо і квар тэ ты — І мес ца: 
«Тры я да» (сё стры Ан на, Ур шу ля і Юсты на 
Са доў скія), трыо Ка ця ры на Сян ке віч, Са
фія Ус ці но віч і Ала Ка мен ская; ІІ мес ца: 
бра ты Ад ры ян і Цэ зар Да ні лю кі з Мі ха ло ва, 
квар тэт «На ві на» з Маш чо найКа ра леў
скай. Ва каль ныя ан сам б лі — Гран-пры: 
„Сві та нак» з Бе ла сто ка. Ха ры (мя ша ныя) 
— І мес ца: «За гад ка» з Суп рас лі; ІІ мес ца: 
хор До ма пра ва слаў най куль ту ры з Бель
скаПад ляш ска га. Ха ры (ад на род ныя): ІІ 
мес ца: «Васк лік на ве ніе» з Гай наў кі.

 СПЕЎ З ІН СТ РУ МЕН ТАЛЬ НЫМ АКА-
МПА НЕ МЕН ТАМ. Са лі сты. І мес ца: Ні на 
Шы ман ская з Ор лі, Юсты на Ляў чукМай
дан чык з Бель ска; ІІІ мес ца: Вяс ла ва 
Ваў ры но віч з Бель ска. Ду э ты, трыо, 
квар тэ ты. І мес ца: жа но чы квар тэт «Ва сі
лёч каў» з Бель ска, жа но чы квар тэт «Чы
жа вян»; ІІ мес ца: ду эт «Лай ланд» з Гра
боў кі, муж чын скі квар тэт «Чы жа вян», 
«Не ма раль ная пра па но ва» з Бе ла сто ка; 
ІІІ мес ца: ду эт Лю ба Гаў ры люк і Ала Ка
мен ская, ду эт Ні на Шы ман ская і Ва лян ці
на Арэ шук; вы лу чэн не: квар тэт з Мо ра.

Ва каль ныя ка лек ты вы: І мес ца: 
жа но чая гру па «Ка ла скоў» з Бе ла сто
ка. ІІ мес ца: «Рэ чань ка» з Коз лі каў, 
«Рас с пя ва ны Га ра док», жа но чая гру па 
«Мік ро на» з Бе ла сто ка, жа но чая гру па 
«Цаг лі нак» са Ста ро га Ляў ко ва. ІІІ мес-
ца: «Ка ла скі» з Бе ла сто ка, ка лек тыў 
«Ма лан ка» з Бель ска. Вы лу чэн не: «Ар
ля не» з Ор лі, муж чын ская гру па «Цаг лі
нак» са Ста ро га Ляў ко ва.

Ха ры (мя ша ныя): І мес ца: «Кры ні
ца», «Мік рон» з Бе ла сто ка; ІІ мес ца: 
«Ва сі лёч кі» з Бель ска, «Цаг лін кі» са Ста

ро га Ляў ко ва; ІІІ мес ца: «Рэ ха Пуш чы» 
з Гай наў кі.

Ха ры (ад на род ныя): ІІ мес ца: жа
но чая гру па «Ва сі лёч каў» з Бель ска; ІІІ 
мес ца: жа но чая гру па «Рэ ха пуш чы» 
з Гай наў кі, «Ку ран ты» з Бель ска.

СПЕЎ ПАД ФА НАГ РА МУ. Са лі сты. 
І мес ца: Ма рыя Мар ты нюк з Бель ска, 
Іза бе ла Кар чэў ская з ГДК у Гай наў цы; 
ІІ мес ца: Ка ця ры на Друж ба з ГДК у Гай
наў цы; ІІІ мес ца: Аляк сан д ра Ла жэц кая 
з Бель ска. Ду э ты, трыо, квар тэ ты: 
І мес ца: трыо Ан на Гуль, Пар ты цыя Бур
ке віч, Ма рыя Мар ты нюк з Уні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку, трыо «Су ве нір» з Бе ла сто
ка. ІІ мес ца: «Спя вай ду ша» з Га рад ка 
(Аляк сан д ра Яроц кая, Цэ зар і Ад ры ян 
Да ні лю кі).

Ва каль ныя ка лек ты вы. І мес ца: Сту
дыя ГДК у Гай наў цы, «Ад Рэм» з Дуб ро
выБе ла стоц кай, «Омор фос» з Ся мя тыч; 
ІІ мес ца: «Фер ма та» з Ор лі; ІІІ мес ца: 
«Вэр воч кі» з Ор лі, «Ро сы» з Ры ба лаў, 
«Зніч ка» з Гай наў ска га бел лі цэя.

— Мы спя ва ем ра зам, усім, — ад зна
ча юць спе ва кі з «Су ве ні ра». — «Мы 
спя ва ем удзень і ноч». Як абя ца лі, сё
ле та зай г ра лі так са ма на ёл ках і ба лях 
у До ме апе кі ў Баб ро вай і ў Цэн т ры 
пра ва слаў най куль ту ры. У час за ба вы 
ад чу ва лі, што з кож ным так там усе, што 
нас слу ха лі, ма юць яш чэ больш энер гіі 
і сі лы, больш чым ме лі ка ліне будзь! 
У мо мант мы ад чу ва лі, што і нам па ва
сям нац цаць! Зры ва лі ся да тан ца тыя, 
хто ні ко лі не тан ца ваў, пад пя ва лі тыя, 
хто ра ней не спя ваў. Ча го ж больш трэ
ба — ра да вац ца пры род най пес ні! Вы 
да да лі нам кры лаў на на ступ ныя га ды! 
Да су стрэ чы!

— Ка лі сы хо дзіш са сцэ ны пры акам
па не мен це нес ці ха ных ап ла дыс мен таў, 
па вер це нам, ад чу ва ем, што му зы ка 
гэ та штось ці не ве ра год нае, — ска за лі 
спе ва кі з гур та «Су ве нір» Ян ка Хо ха і Ан
д рэй Жа мой да пас ля га лакан цэр та, ка
лі лаў рэ а таў пер шых мес цаў сё лет ня га 
Агуль на поль ска га фе сты ва лю «Бе ла ру
ская пес ня — 2019» па чу лі — у пят ні цу, 
1 са ка ві ка, пад час ура чы ста га га ла
кан цэр та, які тра ды цый на ад бы ва ец ца 
ў Пад ляш скай опе ры і фі лар мо ніі па 
ву лі цы Адэ скай, 1. — Ця пер гэ та мы мы 
б’ем «бра ва!» цу доў най пуб лі цы, якая 
саб ра ла ся пад час кан цэр та. У нас тут 
аг ра мад ны па тэн цы ял у выг ля дзе ан га
жа ван ня ўсіх ка лек ты ваў, ду э таў, трыо 
і гэ так да лей, якія пры ма лі ўдзел у ад бо
рах у па ве тах Пад ляш ша і ра ней у ся бе 
ў гмі не, на пры клад, у Га рад ку. Не без 
пры чы ны на па чат ку кан цэр та крык ну лі 
мы «РА ЗАМ!» Да хут ка га па ба чэн ня! Мы 
спя ва ем усім. І вель мі дзя ку ем Вік та ру 
Стах вю ку, які цяр п лі ва больш за трыц
цаць га доў пад т рым лі вае на шы спро бы 
пі сан ня тэк стаў да на шых пе сень.

 XXVI Фе сты валь. Мы спя ва ем ра зам
vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

n Трыо Анна Гуль, Патрыцыя Буркевіч і Марыя Мартынюк з Універсітэта ў Беластоку

n „Росы» з Вясковага дома культуры ў Рыбалах

n «Сувенір» з Беластока. Музыка і словы Янкі Хохі (першы злева)
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Хто да па мо жа 
сі ні цам, сой кам 
і сне гі рам
На шы кры ла тыя сяб ры зі мой у пат-

рэ бе. Ім ня лёг ка знай с ці са бе ка ла рый-
ны корм. Га лод ныя птуш кі ў вя лі кі ма-
роз хут ка за мяр за юць. Не за бы лі пра 
іх толь кі не ка то рыя да рос лыя жы ха ры 
ці хіх вё сак і вё са чак, у тым лі ку Но він 
і Плян ты ў На раў чан скай гмі не Гай наў-
ска га па ве та. Яны жы лі і жы вуць на вёс-
цы, зі мой да па ма га лі птуш кам — як бы-
лі дзець мі, так і ця пер. У кра ме ў Плян-
це па ча лі больш куп ляць са ла ні ну. Два 
га ды та му пра да ва лі спе цы яль ны корм 
для пту шак з зяр нят ка мі сла неч ні ку, іль-
ну і ін шых рас лін у за сты лым тлуш чы.

Птуш кі хут ка знай ш лі свае зі мо выя 
кар муш кі на дрэ вах у ага род чы ках. На 
па над вор ках з’я ві лі ся най перш шуст-
рыя ве раб’і і неў за ба ве ад важ ней шыя 
сі ні цы, сой кі і дзят лы. Сне гі ры і амя луш-
кі пры ля це лі пад сам ве чар. Ні ва рон, ні 
са рок я не ба чыў. Не ба чыў іх тут і два 
га ды та му. Да дам, што ў плян таў скім 
ле се за вя ло ся мно га кар шу ноў (яст ра-
баў). У пры ро дзе неш та па мя ня ла ся. 
За раз зі мой у ся рэ дзі не дня яны па лю-
юць на ку рэй на па над вор ках.

Ця пер вя ско выя лю дзі ста лі менш ці-
ка віц ца ак ру жа ю чай іх пры ро дай, птуш-
ка мі і звяр ка мі. Зі мой то ўжо зу сім ма-
ла. Ся дзяць, як не ка то рыя, ад ра ні цы 
да но чы пе рад тэ ле ві за ра мі дый го дзе. 
Яш чэ нер ву юц ца, ка лі хто зой дзе ў ха ту, 
ка лі як раз „ідзе” тэ ле се ры ял, які яны аг-
ля да юць. Моў, ім не пе раш ка джай. На-
вед ваць мне, як сол ты су, бы ло трэ ба 
па спра вах. За раз ся ля не-пен сі я не ры 
не га ду юць ні ка ро вы, ні кур кі. А што 
там па ду маць ім пра ін шую птуш ку. Хай 
са бе га лод ная за мяр зае. Я і но са з ха-
ты не вы су ну. Маю ж пры бі раль ню-вы-
хо дак до ма.

Дзве пту шы ныя ста ло выя „ад кры-
ла” на ша шмат га до вая чы тач ка Ве ра 
Клі мюк з Плян ты — на гру шы і на яб-
лы ні. Птуш кі дзяў буць са бе ня со ле ную 
са ла нін ку са шкур кай. Ва ды не трэ ба ім 
вы но сіць з до му. Не за мер з лі рэч кі На-
рвы, На раў ка, Баб роў ка і іх пры то кі ды 
вя лі кае ва дас хо віш ча Се мя ноў ка.

У Но ві нах „сва іх” дзі кіх пут шак ця пер 
пад кор м лі вае ніў скі вер ны чы тач Кан-
стан цін Яра шук. Яго па ста ян ныя кры ла-
тыя гос ці — сі ні цы, дзят лы і ін шыя ляс-
ныя птуш кі. У Но ві ны — гэ та я ба чыў 
— пры ля та юць так са ма са ро кі. (яц)

Пар т рэт 
з ка лен да ром 
„Ні вы”
16 сту дзе ня гэ та га го да зай шоў 

я пад ст рыг чы ся да цы руль ні цы ў На-
раў цы Гай наў ска га па ве та. У гэ тай най-
боль шай вёс цы ў цэ лай На раў ш чы не 
цы руль ня ад на. Пад ст ры гае cпа да ры-
ня Ба гус ла ва, жон ка лі ста но шы Юр кі 
Дроз да, які пра дае най больш у гмі не 
„Ні вы” з бе ла ру скім ка лен да ром.

Я аг ле дзеў ся па па мяш кан ні і ад ра зу 
кі ну ла ся мне ў во чы, што на сця не ў цы-
руль ні па ве сі лі зна ё мы ўжо мне бе ла ру-
скі ка лян дар „Ні вы” на 2019 год. Ка лян-
дар ві сіць у вя лі кай лад най рам цы са 
шкля ной шы бай. Каб час ча кан ня ў чар-
зе не доў жыў ся, тут мож на заг ля нуць 
у ка лян дар і да ве дац ца, якія наб лі жа юц-
ца свя ты ды ўво гу ле які за раз чар го вы 
дзень тыд ня. Бы вае ж, што не ад ной чы, 
як ка жуць, па гу біш дні. Для мя не, што 
ні ка жы, пар т рэт з ніў скім ка лен да ром 
— пры ем ная нес па дзеў ка. (яц)

Пра вы стаў ку Да не ля 
Ры хар ска га «Стра-
хі», якая 15 лю та га ад-
к ры ла ся ў вар шаў скім 
Му зеі су час на га ма ста-
цтва, на пі са лі ўсе боль-
шыя поль скія ча со пі сы. 
Вы стаў ка ўзбу джае 
так са ма шмат спрэ чак, 
та му што звяр та ец ца 
да ідэ а ло гіі ЛГБТ. Для 
мя не ма ты ва цы яй, каб 
выб рац ца на ад к рыц цё 
вы стаў кі, быў «Пом нік 
му жы ку» і маг чы масць 
су стрэ чы з ма ста-
ком, які так па зі тыў на 
ўсклад ніў воб раз су час-
най вё скі.

— Жы ха рам га ра доў зда ец ца, што 
тое, што ім па да ба ец ца ў га рад ской га ле
рэі, бу дзе так са ма па да бац ца на вёс цы, 
або што гэ та па він на па да бац ца на вёс
цы, а та ко га не бы вае, — га во рыць ма
стак. — У Поль ш чы ма ла прык ла даў ма
ста цтва, якое ства ра ец ца пры суп ра цоў
ні цтве з жы ха ра мі вё скі. Ма ла доб рых 
прык ла даў, та му што вель мі ча ста гэ та 
кан ча ец ца на ка ла ні за тар скіх дзе ян нях, 
зна чыць: «Мы пры во зім вам на ша ма ста
цтва і вам гэ та мае па да бац ца». Не, гэ та 
зу сім ін шае ася род дзе.

Упер шы ню пра ма ста ка Да не ля Ры хар
ска га па чу ла я ў 2016 го дзе, ка лі аб вяс ці лі 
на мі на ва ных да ўзна га ро ды «Паш парт 
„Па лі ты кі”». У ар ты стыч ных ко лах ці ў лю
дзей, якія рэ гу ляр на ад соч ва юць ма стац
кія ці ка він кі, Ры хар скі быў ужо доб ра вя до
мым ма ста ком. Пра яго ста ла гуч на, ка лі 
ў суп ра цоў ні цтве з жы ха ра мі сва ёй род
най вё скі на сце нах ста рых хат, ста до лаў 
і аў то бус ных пры пын ках зра біў му ра лі, 
якія прад стаў ля лі гіб рыд ныя жы вё лы. Та
ды яго ма ста цтва па ча лі на зы ваць вя ско
вым стрытар там. Ры хар скі ства рыў так
са ма «Пом нік му жы ку», які на ве даў ужо 
боль шыя га ра ды, та кія як Кра каў, Люб лін 
ці Вар ша ву, але, на дум ку ма ста ка, ён най
больш пра маў ляе да жы ха роў вё сак.

— На вё сках ён быў вель мі доб ра 
ад чы та ны, — ка жа Ры хар скі. — Му жык 
з тва рам Хры ста Фра саб лі ва га ся дзіць 
на кан цы — ніх то за раз не мо жа пра
даць ма ла ка і г.д. Мне вель мі ста ла 
пры ем на, ка лі «Пом нік му жы ку» па ча лі 
зап ра шаць на да жын кі — яго па ча лі вы
ка ры стоў ваць у вя ско вых тра ды цы ях.

«Пом нік му жы ку» ма стак прыс вя ціў 
сол ты су вё скі Ку руў ка (Ku rów ko), што 
ў Ма за вец кім ва я вод стве, у якой вы ха
ваў ся. Яе жы ха ры да гэ та га ча су пра цу
юць на ро лі, вя дуць так зва ныя не вя лі кія 
ся мей ныя гас па дар кі.

— Поль скія зем ля ро бы ні ко лі не ха це
лі ства раць прад п ры ем стваў і стаць, як 
ха цеў бы Еў ра са юз, фер ме ра мі, — ска
заў ма стак. — Яны ад да ва лі пе ра ва гу 
мен шым участ кам, з якіх мож на зас па
ко іць пат рэ бы сям’і. Ку руў ка на са мой 
спра ве бы ло та кім пер шым мес цам, да 
яко га я вяр нуў ся пас ля за кан чэн ня шко
лы. Гэ та бы ло пры яз нае мес ца.

Вы стаў ка «Стра хі» пры цяг ну ла ў Му
зей су час на га ма ста цтва сот ні лю дзей 
— не толь кі вя до мых дзе я чаў куль ту ры 
і сла ву тых жур на лі стаў, але так са ма сва
іх бе ла ру саў, на пры клад, Дар ка Жу коў
ска га. На о гул вы стаў ка пры цяг ну ла лю
дзей з роз ных ася род дзяў. Гэ та зра зу ме
лае, па коль кі сам ма стак су пра цоў ні чае 
з ся лян скі мі та ва ры ства мі, рэ лі гій ны мі 
круж ка мі ці ак ты ві ста мі ЛГБТ.

— Ён з жы ха ра мі Ку руў ка і ва ко ліц 
пра цуе ўжо не каль кі га доў. Ма ем та кое 
ўра жан не, што гэ тыя ўсе скла да ныя пы
тан ні, якія ты чац ца сек су аль най то ес нас
ці, не маг лі з’я віц ца на са мым па чат ку, 

Да нель РЫ ХАР СКІ — ар тыст, ак ты віст, 
твор ца вя ско ва га стрыт-ар ту. Жы ве і пра цуе 
ў род най вёс цы Ку руў ка і ў Кра ка ве. У 2005-
2009 га дах штудзіраваў гра фі ку на Фа куль-
тэ це ма ста цтваў Пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 
імя КЭН у Кра ка ве, дзе ця пер вык ла дае на 
Ка фед ры муль ты ме ды яў. У 2012 го дзе ат ры-
маў зван не «Куль ту рыст го да», пры су джа-
нае ІІІ пра гра май Поль ска га ра дыё. У 2016 
го дзе стаў пе ра мож цам «Паш пар та „Па лі ты-
кі”» ў га лі не вы яў лен ча га ма ста цтва.

— ска заў ку ра тар вы стаў кі Шы ман Ма лі
бор скі. — Гэ та свай го ро ду ра парт з адзі
нац ца ці га до вай ма стац кай дзей нас ці Да
не ля. Папер шае, шу ка ем но вых моў для 
апі сан ня рэ ча іс нас ці, якія ра сказ ва лі б 
мац ней аб гэ тым, што ма ем за ак ном, аб 
су пя рэч ных, пас ва ра ных то ес нас цях.

Вы стаў ка ўзя ла наз ву ад апош ня га 
пра ек та, які Да нель Ры хар скі рэ а лі за ваў 
у мі ну лым го дзе. Та ды ў Ку руў ку паў
ста ла двац цаць адзін роз ных кры жоў, 
ап ра ну тых у рэ чы, якія да сы ла лі яму 
лю дзі ЛГБТ, якія ка лісь ці спаз на лі дыск
ры мі на цыю.

— Яны на гад ва юць стра хі, пу дзі лы, 
які мі ся ля не па ло ха юць дзі коў. На гад ва
юць пра ва слаў ную Га ру кры жоў Гра бар
ку, і гэ та вы раз ма ёй ве ры. Ве ры без 
прыг нё ту, якую ня се рэ лі гія, — ска заў 
ма стак. — Я не за хап ля ю ся вё скай, гэ та 
дрэн нае ак рэс лен не — я там на ра дзіў ся. 
Я ве даю, што вё ска вель мі пры го жая, 
але і цяж кая. На вёс цы так са ма шмат 
праб лем. Тут жыц цё скла да нае, перш за 
ўсё для ма ла дых лю дзей.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

Заглянуць 
у вочы 
су час най 
вё скі
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 10-19

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

Дзе га ра ды без лю дзей, 
а рэ кі без ва ды? 
(На г......, на к....)

Ад каз на за гад ку № 6: ляль ка.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Клаў дзія Ні кан чук, 

Оля Хі лі ма нюк з Нар вы, Аляк сан д ра Які мюк з ПШ № 1 
у Гай наў цы, Оля Ду дзіч, Іг нат Ду дар, Ася Пят ке віч з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Аляк сан д ра Га лу-

бо віч, Паў лі на Лян ке віч з Шу дзя ла ва. Він шу ем!

Ка ла рыт ны кон курс ра сказ чы каў «Бе-
ла ру ская га вэн да» — юбі ляр. Яму 
двац цаць га доў. За гэ ты ад нос на ка-

рот кі час ён стаў тры ва лым эле мен там 
бе ла ру скай куль тур най пра сто ры. На гэ та 
спра ца ваў эн ту зі язм на стаў ні каў і вуч няў. 
Кож ны год, ка лі на блі жа ец ца кон курс, 
у та кіх шко лах як у Нар ве, вя лі кае ажыў-
лен не. Тут як ні дзе зжы лі ся з «Га вэн дай» 
і ў до каз лю бо ві з’яў ля юц ца но выя зор кі. 
Да гэ тай па ры з Нар вай аса цы я ва ла ся імя 
Кры сты я на Паск роб кі, які ўжо не каль кі га-
доў за пар прад стаў ляе Гай наў скі бе лі цэй. 
Ця пер Нар ву рас с лаў ля юць но выя зор кі: 
бра ты Марк і Ула дзік Ку ту за вы. А ўслед за 
імі сту па юць ма лод шыя, як нез вы чай ная 
Аліў ка Жэп ко. Па доб ны пра цэс ад бы ва ец ца 
ва ўсіх шко лах Гай наў ска га па ве та.

Кон курс, дзя ку ю чы вы со кім пат ра ба ван-
ням, збі рае ад мыс ло вы, пры го жы круг 
дзя цей і мо ла дзі. Тут як аг ню паз бя га юць 
ма са вас ці, у якой губ ля ец ца твор чы дух.

Сё ле та вы сту піў 31 ра сказ чык, і гэ та, ка-
лі гля дзець праз прыз му мі ну лых га доў, 
над та шы ро кая кам па нія.

— Га вэн да гэ та жы вы кон курс, які па-
тра буе ду ман ня, — ка жа Ян ка Кар чэў скі, 
іні цы я тар і ду ша кон кур су.

Він шу ем 
«Га вэн ду»!

Герб Па го ня — га лоў ны на цы я наль ны і гі ста рыч ны сім вал бе ла ру саў.
У ас но ве — вы я ва ры ца ра на бе лым ка ні на чыр во ным фо не. Вер ш нік тры мае ў пад-

ня тай пра вай ру цэ меч, у ле вай — шчыт з за ла тым шас ці кан цо вым кры жам, які бе-
ла ру сы на зы ва юць Кры жам Еў ф ра сін ні По лац кай. З ле ва га бо ку ў вер ш ні ка дру гі меч, 
з-пад сяд ла зві сае трох кан цо вая вуп раж.

Па го ня — сім вал ад ва гі і неў мі ру час ці Бе ла ру сі.

Герб Па го ня 
— раз ма люй це!

Са праў ды, ся род апо ве даў — жы выя зда-
рэн ні і пры го ды з жыц ця вуч няў. Част ка 
кон кур с ных вы ступ лен няў гу чыць на га-
вор ках вё скі, ад куль вуч ні. Яны не толь кі 
за хоў ва юць род ную мо ву ад за быц ця. Ра-
зам з жы вы мі апо ве да мі ства ра юць па чуц-
цё су поль нас ці ся род на ву чэн цаў 
бе ла ру скай мо вы.

Га вэн да — гэ та не толь кі ак-
цёр ска-лі та ра тур ны вык лік. Яны 
спры чы ня юц ца да фар ма ван ня 
то ес нас ці. Ра сказ чы кі па мя та-
юць свае вы ступ лен ні га да мі, ды 
дзя ку ю чы гэ та му глы бей, чым 
апош нія, ад чу ва юць мі ла гуч-
насць род най мо вы.

Ад імя рэ дак цыі він шу ем «Га-
вэн ду» і ня стом на га Ян ку Кар-
чэў ска га! Зы чым Вам но вых та-
лен таў, чар го вых юбі ле яў і шчод-
рых спон са раў.

Зор ка
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Малако і вада
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Бы лі ў ад ной уда вы сын і дзе сяць коз. Кож най ра ні цы хла пец вы га няў ка зуль на па пас, а ма ці да і-
ла іх і пра да ва ла ма ла ко. Ад ной чы пад г ле дзеў сын, як ма ці за чар п ну ла са бе ку бак ма ла ка, а на гэ тае 
мес ца пад лі ла ку бак ва ды.

— Што ты ро біш? — абу рыў ся хла пец. — Грэх пра да ваць ва ду за мест ма ла ка.
— Грэх гэ та на сіць дур ную га ла ву на пля чах, — ад ка за ла ма ці. — Я кла па чу ся, каб прыд баць кры-

ху сы ру і мас ла на зім ку. А так без пры па саў прый дзец ца зу бы на па лі цу пак лас ці!
— Ка жуць, ад кра дзе на га не па таў с це еш... — па чаў сын.
Ма ці, ад нак, ве да ла сваё, яна са спа чу ван нем зір ну ла на сы на і ска за ла:
— Не та бе ву чыць мя не жыц ця...
Ад ной чы, ка лі хла пец пас віў ста так, нах лы ну лі цём ныя хма ры з ма лан ка мі і пе ру на мі, зва ліў ся 

гу сты лі вень. Ва да за лі ла луг, а пас ля ір ва ну лі па то кі. Гля дзіць па сту шок: ужо за нес ла ў па то кі яго 
ко за чак, пап лы лі яны, бед ныя, з ва дой і ў рэш це рэшт апы ну лі ся ў ра цэ.

Пры бег ён да ха ты з ад ной ду бі най у ру ках.
— А дзе ко зы? — здзі ві ла ся ма ці. — А ча му так ра на вяр нуў ся ты з па па су да ха ты?
А ён у ад каз пра дэк ла ма ваў ёй:
— Ма ці, гэ тыя куб кі ва ды, якія ты пад лі ва ла ў ма ла ко, раз лі лі ся па ўсім лу зе, пас ля яны сцяк лі ся 

ў мно гія па то кі, а тыя па то кі за ха пі лі на шых ко за чак і за нес лі ў ра ку ды іх па та пі лі.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак-
ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў 
даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 6-2019: 
Мал па, член, на го да, ці, тыгр, не, зубр, ты луг, арол, 

банк, мы. Шчас це, ме на, зуб, на, ту га, грыб, грак, лі дар, 
том, ар, кры лы.

Уз на га ро ды, свя точ ныя нак лей кі, вый г ра лі Якуб 
Ва сіль чык з На раў кі, Аляк сан д ра Ба кун з ПШ № 1 у Гай-
наў цы, Дам’ ян Кар ні люк, Ася Фі лі ма нюк з Бель ска-
Пад ляш ска га, Кац пэр Грын чэль, Кры сты ян Мой сак, 
Зо ся Які мец з За лук, Ма ры на Мі ся юк з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія, Мая Та па лян ская з Нар вы, Зу зан на Міш чук 
з Арэш ка ва, Ліліяна Пазьняк  з Шудзялова. Він шу ем!

Мак сiм Танк

Вы рай
Зе ля не юць зноў ку лаз ня кі,
А ў вя сен нім не бе — крык пту шы ны,
Крык пту шы ны — го лас жу раў лі ны
Над па ля мі, над пра сто ра мі ра кі.

Не бас хіл ахоп ле ны за рой.
I з кры ла у ва жа ка ста ро га
Па дае на чор ныя раз ло гі,
Дзі ва мі іг ра ю чы, пя ро.

Вось яно кра ну ла хмар гра ду —
I яны вя сёл ка мі заз зя лі;
За ча пі ла вер баў ча ра ду —
I яны уміг зак ра са ва лі;

А ка лі апа ла на ва ду, —
Па сі не лі, за шу ме лі хва лі,
Не ра сту ю чы, пай ш лі са мі па дну,
I су зор’і лі лій паў с п лы ва лі...

Ка жуць, каб зла віў тое пя ро,
Ка зач ні кам стаў бы, ча ра дзе ем.
Кож наю вя сен няю па рой
Я вы хо джу з тай наю на дзе яй

На шля хі і на пра сто ры ніў,
Дзе губ ляе вы рай свае пер’і...
Хоць даў но мі ну лі тыя дні,
Ка лі я ва ўсе прык ме ты ве рыў.

Уну кам 
15 лю та га 2019 г. у бель скай 

«трой цы» ад бы ла ся су стрэ ча 
з уну кам Ла ры сы Ге ні юш — Мі-
ха лам Ге ні ю шам і з ук ла даль-
ні кам но вай кніж кі па эт кі Гле-
бам Ла ба дзен кам (жур на лі стам, 
куль тур ным дзе я чам з Мін ска). 
Су стрэц ца з імі ме лі маг чы-
масць вуч ні кла саў VIII «а» 
і ІІІ «а» гім на зіі.

У кніж цы «Уну кам. Вер шы 
і лі сты без цэн зу ры» зна хо дзяц-
ца вер шы, якія Ла ры са Ге ні юш 
да сы ла ла сва ім уну кам. Кніж ка 
паў ста ла та му, каб ін шыя па чу-
лі ба бу лі ну цеп лы ню і тое, што 
ба бу ля ха це ла пе ра ка заць уну-
кам.

Я змаг ла па ста віць не каль кі 
пы тан няў на шым гас цям.

Вік то рыя Гаць: — Коль кі ча су 
Вы скла да лі гэ тую кніж ку?

Глеб Ла ба дзен ка: — Пра ца 
іш ла так больш-менш два га-

ды. У 2016 г. мы па ча лі яе скла-
даць, а вый ш ла яна на Ка ля ды. 
Я вель мі це шу ся, бо для мя не 
гэ та вель мі ці ка вая спра ва: ся-
дзець у ар хі ве і ба чыць ру ка пі-
сы і ма люн кі па э тэ сы.

Вік то рыя Гаць: — Ці Вы ма е-
це та кі верш, які най больш за-
ха ваў ся ў сэр цы?

Мі хал Ге ні юш: Мно га та кіх 
вер шаў, якія аста лі ся ў ма ім 
сэр цы, але ду маю, што верш 
«Лес» най больш мне за па мя-
таў ся.

Вік то рыя Гаць: — Вы лю бі лі 
ез дзіць да ба бу лі?

Мі хал Ге ні юш: — Я заў сё ды 
ча каў, ка лі бу дзе мож на па е-
хаць да яе. Гэ та бы ло для нас 
вя лі кае свя та. А нам да ва лі да-
звол толь кі раз на два га ды.

Вік то рыя Гаць: — Як Вы ака-
за лі ся ў Бе ла сто ку?

Мі хал Ге ні юш: — Пры е хаў 
я сю ды з ма май, бо мой баць ка 
сту ды я ваў тут.

Вік то рыя Гаць: — Ці Ва ша лю-
боў да звя роў вы во дзіц ца з ба бу-
лі ных ма люн каў?

Мі хал Ге ні юш: — Не, на ад ва-
рот. Ма люн кі вы во дзяц ца ад 
лю бо ві да звя роў. Мая ба бу ля 
ма ля ва ла мне тое, што мне па-
да ба ла ся.

Вік то рыя ГАЦЬ,
бель ская «трой ка»

Chód

Ob
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Юр ка Буй нюк: — У 2017 го дзе Вы вяр-
ну лі ся на поль скую му зыч ную сцэ ну. 
Як пуб лі ка ўспры мае Ва шы ста рыя 
і но выя пес ні?

Сла ва мір Тра фі мюк: — Пароз на му. 
Най лепш ус п ры мае на шы пес ні ста рэй
шая пуб лі ка, 1990х га доў, якая быц цам 
за ту жы ла па та кіх гур тах як мы. Сён няш
няя мо ладзь на шых ста рых пе сень не ве
дае і не ве дае нас як ка лек ты ву. Ад нак 
на зі раю агуль ную за ці каў ле насць му зы
кай, якую мы іг ра ем. Мы про ста не та кія 
вя лі кія зор кі, але ўспры ман не ёсць, ха ця 
ін шае чым сь ці да гэ тых пор.

— Вяр ну лі ся Вы ў лі пе ні 2017 го да но-
вай пес няй і клі пам „Sza lo na mi łość”. 
На за пу стах я чуў бе ла ру скую вер сію 
гэ тай пес ні...

— Я быў у пэў най эй фа рыі — зас пя ва
лі, пай ш лі ў сту дыю і я ду маў, што ўсё 
фай на. По тым мы па ба чы лі, што штось
ці не да пі са на, быц цам не ха пае ад на го 
го ла су. Ка лі мы на Фе сты ва лі „Бе ла ру
ская пес ня” за ня лі пер шае мес ца, мы яе 
рас пі са лі на два га ла сы ў бе ла ру скай 
вер сіі, інакш зас пя ва лі пры пе вы. Ка лі 
мы за пі са лі пес ню „Sza lo na mi łość”, дык 
я ду маў, што дзесь ці пус цяць гэ ты кліп ці 
па ка жуць. Пус ці лі па ру ра зоў у тэ ле ка на
ле Po lo TV, але не да да лі да Хітпа ра да.

— За пі са лі Вы но выя вер сіі пе сень 
і клі паў „Szko da łez” i „Na zam ku”. 
Апош ні кліп па гля дзе ла больш за паў-
та ра мі льё на ча ла век на ка на ле Yo u-
Tu be. Ва шым фа на там больш па ды хо-
дзяць ста рыя ці но выя пес ні? 

— Лю дзі хо чуць па па ло ве. Ад ны ка
жуць, што трэ ба но вых пе сень, а дру гія 
— што трэ ба ста рых. Даў я шанс для 
на ша га Юр кі Юраў ца і ён на пі саў пад 
гі та ру пес ню „Pięk ne oczy” — пес ню ты пу 
„W dy sko te ce”.

— А як ад бы ва ец ца пра мо цыя Ва шых 
поль скіх пе сень у поль скіх мас ме ды-
ях? 

— Ка лі я вы сы лаю свае пес ні ва агуль
на поль скія ра ды ё стан цыі ты пу VOX FM, 
а на шых пе сень не ўклю ча юць у пра гра
му, зна чыць, яны нас не хо чуць. Ка лі за
пі шу но вы аль бом, дык ад мя не гэ тыя ра
ды ё стан цыі ні чо га но ва га не ат ры ма юць.
Так са ма ў тэ ле ка на ле Po lo TV мно га 
дрэн най му зы кі і я на ват не гля джу гэ ты 
ка нал. Po lo TV мае за гад не пра соў ваць 
сла вян скую му зы ку, толь кі яе ніш чыць 
і дыск рэ ды та ваць. Po lo TV кі ру ец ца 
прын цы пам „па ка жы це нам пры го жую 
дзяў чы ну, а мы зро бім яе вя лі кай зор кай 
dis co po lo”. Яны за хап ля юц ца тым, што 
не да кан ца якас на доб рае. У іх аран
жы роў ка і ва кал ство ра ны ў му зыч най 
сту дыі, а не на вы ступ лен нях ужы вую 
і та му му зы ка ста но віц ца штуч най. Яны 
ду ма юць, што ма юць доб ры рэ цэпт на 
пра мо цыю му зы кі, а я ду маю, што па
чы на ец ца тэн дэн цыя спа ду рэй тын гу 
Po lo TV — пры ват на га ка мер цый на га 
му зыч на га тэ ле ка на ла. Там ма юц ца пры
ват ныя ці спон сар скія су вя зі. Я ў гэ та не 
ха чу ўва хо дзіць.

— Ваш ка нал на Yo u Tu be — най больш 
раз ві ты ў па раў нан ні з ін шы мі гур-
та мі. Тут мож на па слу хаць Ва шы 
пес ні з усіх аль бо маў. Ці Yo u Tu be гэ та 

доб рая пра мо цыя бе ла ру скіх гур тоў 
з Пад ляш ша? 

— Ба чу вя лі кую маг чы масць пра мо цыі 
на ка на ле Yo u Tu be. Та кія гур ты як „MIG”, 
„De fis”, „Mi ra ge” ма юць свае ка на лы 
і я спа кой на ду маю, што Yo u Tu be і ін тэр
нэт — для нас вель мі доб рае мес ца і мы 
як ка лек тыў бу дзем там раз ві вац ца.

— Як бе ла стоц кае ра дыё Jard ста віц-
ца да пра мо цыі бе ла ру скай му зы кі?

— Яны ро бяць вель мі доб рую пра цу ў га
лі не пра мо цыі му зы кі з Бе ла сточ чы ны, 
але ёсць ад на за га на — ня я кас ны гук 
вяш чан ня. Яны па він ны прыд баць доб
ра га гу ка рэ жы сё ра і аб ста ля ваць ра дыё 
су час най тэх ні кай.

— У ін тэр в’ю раз Вы ска за лі, што вы-
ха ва лі ся на кан цэр тах па жа дан няў 
Вік та ра Руд чы ка на Ра дыё Бе ла сток. 
Як ус па мі на е це гэ тыя пе ра да чы? 

— Я на гэ тых пе ра да чах ву чыў ся. Я маю 
іх за пі са ныя на маг ні та фон ных ка се тах 
з 1982 го да.

— Ап ра ча Пад ляш ша шмат кан цэр таў 
іг ра е це па ўсёй Поль ш чы...

— Ця пер ся джу і пі шу тэкст поль скай 
вер сіі пес ні „Ты ля ці мая ду ша”. У гэ тым 
го дзе ма ем за пра шэн не ў Пол чын

Здруй, дзе на па чат ку жніў ня ад бу дзец
ца Сла вян скацы ган ская бя се да (тран с
ля цыя на TVP2). Там мы бу дзем вы сту
паць на бе ла ру скай і поль скай мо вах. 
Год на зад мы іг ра лі ка ля Гдань ска, Гнез
на. Зак лю ча ны ўжо да га вор на да жын кі 
ў Бя лаПі скай на Ма зу рах, на кан цэрт 
у Бар та шы цах, Уй ка ві цах. Су поль ныя ге
ны ха рак тэр ныя для ўсіх сла вян скіх моў 
і не іс нуе шан саў іх вы ка ра ніць.

— У 2012 го дзе да 20-год дзя гур та 
„Ас” Вы вы пус ці лі мо жа і на ват най-
леп шы аль бом у Ва шай кар’ е ры. Вы 
яго зра бі лі з гі та ры стам гру пы „Ім пэ-
ры юм” Валь дэ ма рам Ок ш ту лем і тра-
ды цый на з Мар кам Зрай коў скім. Ці 
доў га Вы пра ца ва лі над гэ тым аль бо-
мам і ка лі вы пус ці це чар го вы? 

— Я не шка дую гэ та га, бо гэ та быў най
важ ней шы мо мант у на шай кар’ е ры. 
Нам та ды сэр ца спя ва ла бе ла ру скай пес
няй. Гэ та быў мо мант, ка лі я най лепш 
ад чу ваў ся бе ў му зыч ным пла не, а аран
жы роў ш чы кі Валь дэк Ок ш туль і Марк 
Зрай коў скі з ах во тай з на мі пра ца ва лі. 
Яны мне ска за лі, што над ад ной пес няй 
пра цу юць па па ру ме ся цаў, каб пры го жа 
ат ры ма ла ся. І так паў стаў аль бом „Ты ля
ці мая ду ша”. Яны мне ка за лі, што вель
мі лю бяць пра ца ваць з ма ёй му зы кай, 
та му што яна ме ла дыч ная. Па доб най му
зы кі да гэ тай па ры ніх то не ра біў. Бы ла 
пад трым ка ад спон са раў аль бо ма і я пла

ціў ім кан к рэт ныя гро шы. Та ды паў ста лі 
пес ні „Ты ля ці мая ду ша”, „Ган дзя”, „Бе
лая ча ро муш ка”, „Сі няя ва лош ка”, „Яс ны 
со кал”, „Ко ля трак та рыст». Мяр кую, што 
аль бо мам „Ты ля ці мая ду ша” мы аста ві
лі вя лі кі след ва ўсход няй, бе ла ру скай 
бе ла стоц кай му зы цы і ён за ста нец ца на 
па ка лен ні. Па доб на спра ва ма ец ца з пес
ня мі „Едуць га рад скія”, „Пес ня пра ка хан
не” ці „Пес ня пра ма му”.

— У ін тэр в’ю для на ва год няй „Ні вы” 
ў 1996 го дзе Вы ска за лі, што да 
ўзнік нен ня гур та „Ас” Вы пра ца ва лі 
на эміг ра цыі ў Ан г ліі. Як ус па мі на е це 
гэ ты час? 

— У 1990я га ды вы е хаў я на за ро бак, 
бо там бы лі боль шыя гро шы. Эміг ра цыя 
ўсвя до мі ла мне ад но, што ёсць ту га па 
род ным Пад ляш шы. Ан г лія гэ та цал кам 
ін шы свет. Ка лі я там па ехаў у 1990 
го дзе і пра ца ваў на бу до ве, то ў па раў
нан ні да та дыш няй Поль ш чы тэх на ло гія 
ў Ан г ліі бы ла нам но га больш раз ві тая. 
Там бы лі ма шы ны мар кі Ma ki ta, Blac ken, 
Bosh, якія ў Поль ш чы з’я ві лі ся ў кан цы 
1990х. Я там быў ко рат ка, толь кі паў го
да, але за ра біў мно га гро шай. У Ан г ліі 
не пар ваў я з му зы кай. Я пра бы ваў у ася
род дзі бе ла ру саў дык раз ці два вы сту
піў на га да ві не Слуц ка га паў стан ня. Сам 
я іг раў на кла ві шах і спя ваў. Гэ та бы ло 
для мя не но вае пе ра жы ван не. Бы лі там 
лю дзі з Бе ла ру сі, якія ў Ан г лію пры е ха лі 
пас ля Дру гой су свет най вай ны. Мая па
ез д ка ў Ан г лію бы ла для мя не на ву кай, 
але мя не цяг ну ла даха ты, на Пад ляш ша. 
Быў я ка ва ле рам, ха цеў мець сваю дзяў
чы ну і звя заць з ёю сваё жыц цё. Мне 
ха це ла ся вяр нуц ца да на шых лю дзей, 
да баць коў, сяб роў, а ў Ан г ліі я не ха цеў 
за стац ца.

— Вы іг ра лі кан цэр ты ў Бель гіі. Як 
Вас там пры ма лі на шы су ро дзі чы? 

— У Бель гію на шых лю дзей вы еха ла 
больш і мно гія там па ся лі лі ся. Там пе
ра важ на на шы дзяў ча ты адзі но кія і іх 
мно га. Су стрэў я су се дзяў і школь ных 
сяб роў. Ка лі мы на свой сайт па ста ві лі 
ін фар ма цыю, дык яны прый шлі. Мы па е
ха лі бу сам, пра е ха лі паў та ры ты ся чы кі
ла мет раў на за хад, а там свае лю дзі! Мы 
рас ста ві лі ін ст ру мен ты на сцэ не, зай г ра
лі кан цэрт. Я ад чу ваў ся бе як у бе ла стоц
кім клу бе. Пер шы раз вы сту пі лі з роз ны
мі пес ня мі. Але ка лі дру гі раз па е ха лі, 
дык пес ні ў боль шас ці бы лі ўсход нія. Як 
ці ка він ка, для нас на кан цэрт афі цы ян
ты ля це лі з Ся мя тыч. Быў з Пад ляш ша 
свой скі стол са свой скай ежай з Бе ла
сточ чы ны, так як у нас на бе ла стоц кіх 
за пу стах у клу бе „Mo zart” ці „San ta na”. 
У мя не скла ла ся ўра жан не, што яны там 
жы вуць на чу жы не і вель мі пат ра бу юць 
на шай бе ла ру скай му зы кі, што ім цяж ка 
жыць да лё ка ад род най ха ты.

— Вы так са ма вы сту па лі з кан цэр та-
мі на Бе ла ру сі. Як бе ла ру ская пуб лі ка 
Вас ус п ры ма ла?

— На Бе ла ру сі я быў мно га ра зоў ра зам 
з ін шы мі ка лек ты ва мі з Бе ла сточ чы ны. 
Мы бы лі ў Мен ску, Грод не, Няс ві жы, Ба
ры са ве, Дуб роў не. Там нас лі чаць па ля
ка мі. Быў я ў свай го доб ра га сяб ра, які 
іг рае ў вя сель ных ка лек ты вах. Ён жы ве 
ў Ва сі ліш ках, ад куль ро дам Чэс лаў Не
мэн. Жы ха ры гэ тай мяс цо вас ці лі чаць 
ся бе па ля ка мі. Во сен ню 2018 го да на вя
сел ле яго дач кі пры е хаў з Грод на вя сель
ны ка лек тыў му зы кан таўпра фе сі я на лаў 
— хло пец з дзяў чы най. Хло пец іг раў на 
гар мо ні ку і сін тэ за та ры, а дзяў чы на спя
ва ла ўжы вую, вель мі пра фе сій на, быц
цам На тал ка Кар па („Од на ка ли на” — хіт 
2006 го да на Ук ра і не — Ю. Б.). І я з імі 
спя ваў. Яны лі чы лі мя не па ля кам, а я ж 
бе ла рус! Вель мі ім па да ба ла ся, ка лі мы 
вы сту па лі з гар мо ні ка мі і гі та рай. Я там 
спя ваў усе свае бе ла ру скія і поль скія 
пес ні. Яны бы лі вель мі за да во ле ны з гэ
тых вы ступ лен няў. Дзяў чы на, што спя
ва ла, лі чыць ся бе поль кай з Бе ла ру сі. 
Ка лі яна пры е ха ла ў Вар ша ву і за пы та ла 
ў вар ша вян кі, як тра піць на За ла тыя та
ра сы, тая ад вяр ну ла ся і не сха це ла ёй 

Нам сэр ца спя вае 
бе ла ру скай пес няй
Са Сла ва мі рам Тра фі мю ком — лі да рам бе ла ру ска га ка лек-

ты ву „Ас”, ва ка лі стам, кам па зі та рам, аў та рам тэк стаў, гар ма ні-

стам і гі та ры стам з Бе ла сто ка раз маў ляе Юр ка Буй нюк.
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ад ка заць. Поль ка з Бе ла ру сі ду ма ла, 
што поль ка з Вар ша вы па він на ёй да па
маг чы, але ка лі па чу ла ў яе поль скую 
мо ву з ру скім ак цэн там, дык уцяк ла! Гэ
та па каз вае як моў ны мен та лі тэт дзе ліць 
бе ла ру саў з Бе ла сточ чы ны і бе ла ру саў 
з Бе ла ру сі, так як і па ля каў з Бе ла ру сі 
з ка рэн ны мі па ля ка мі з Поль ш чы. Сі
ту а цыя смеш ная, ка лі я ім на Бе ла ру сі 
тлу ма чу, што я ка рэн ны бе ла рус, а там 
лі чаць мя не па ля кам, а па ля каў з Бе ла
ру сі жы ха ры Поль ш чы лі чаць ру скі мі, 
ха ця яны спа кон вя коў па ля кі і жы вуць 
у ва ко лі цах Лі ды ці Шчу чы на на Бе ла ру
сі. Па ля кі з Бе ла ру сі едуць у Вар ша ву, 
а там лі чаць іх ру скі мі! І ду маю, што гэ
та ска жо ны мен та лі тэт. Ка лі мы іг ра ем 
з гар мо ні кам, дык адзы ва ец ца іх ус ход
няя ду ша. Ад гэ тай му зы кі бя рэц ца гар
мо нія лю дзей і яны хо чуць ра зам з са бой 
бя се да ваць, ра зам спя ваць, ра зам гу та
рыць і гэ та най важ ней шае.

— Да ня даў на вы іг ра лі на вя сел лях. 
Ка жуць, што вя сел лі гэ та вель мі доб-
ры му зыч ны вар ш тат для му зы кан-
та. Як ус па мі на е це гэ ты час? 

— Вя до ма, што гэ та адзі нае мес ца, дзе 
нас, неп ра фе сій ны ка лек тыў, пат ра ба ва
лі ама та ры му зы кі „на ўсход нюю но ту”. 
Та ды па пу ляр ная бы ла поль ская пап са 
ты пу „Ak cent”, „Im pe rium”, а „Ас” быў адзі
ным бе ла ру скім ка лек ты вам. Яш чэ та ды 
іг раў гурт „Рэ аль” бра тоў Ка валь скіх. 
Гэ та быў ка нец ка му ны ў Поль ш чы. На 
Пад ляш шы пас ля рас па ду гру пы „Ду бі
ны” бы ло вя лі кае за пат ра ба ван не на 
бе ла ру скую му зы ку. І ка лі пас ля 2002 
го да поль ская му зы ка dis co po lo зыш
ла „ў пад пол ле”, мы ўвесь час спя ва лі 
бе ла ру скія, ру скія і ўкра ін скія пес ні. І на 
вя сел лях бы лі па трэб ны та кія пес ні. Мы 
маг лі пра я віць ся бе так са ма на гмін ным 
фэс це ў На раў цы ці ў Бель ску або на Фе
сты ва лі „Бе ла ру ская пес ня” ў Бе ла сто ку. 
Лю боў да му зы кі і спя ван ня, а пры тым 
і за ро бак — дык усё гэ та іш ло ра зам. Вя
сел лі, бе ла ру скія „ат ра сі ны” сту дэн таў, 
Но вы год, за пу сты, бе ла ру скія ды ска тэ
кі, але най час цей мы іг ра лі на вя сел лях .

— Дзе вя но стыя га ды гэ та час шмат лі-
кіх бе ла ру скіх фэ стаў і ку пал ляў, ар га-
ні за ва ных БГКТ, на якіх так са ма і Вы 
вы сту па лі. Як ус па мі на е це гэ ты час?

— Мы на да лей суп ра цоў ні ча ем з БГКТ. 
У 1990х га дах бе ла ру скіх фэ стаў бы ло 
вель мі мно га. За раз ёсць мно га кан ку
рэн т ных ме ра пры ем стваў і тэр мі ны не 
су па да юць. Мя ня ец ца пуб лі ка, якая не 
хо ча мець са мых бе ла ру скіх ка лек ты ваў, 
ім п рэ зы ста лі раз на стай ны мі ў му зыч
ным пла не. Бе ла ру скія кан цэр ты зай г ра
еш ра зоў пяць, а мо дзе сяць і ўсё. То на 
да жын кі па е дзем, то ў На раў ку ці на Ку
пал ле і гэ та ўсё, дзе вы кон ва юц ца толь кі 
бе ла ру скія пес ні. Мне па да ба юц ца ні за
выя іні цы я ты вы. На пры клад, апош нім 
ча сам у маю род ную вё ску Страль цы 
пры яз джа ла тэ ле ба чан не. Мяс цо выя 
лю дзі па чы на юць шу каць ра дас лоў ную, 
ці ад бу доў ваць свят лі цу і гэ та ро біць сол
тыс, кры ху да па ма гае гмі на і адзін ці два 
гур ты. І гэ та мне вель мі па да ба ец ца.

— Ма е це не каль кі но вых пе сень на 
бе ла ру скай мо ве: „За дзяў чы най”, 
„Ва сям нац цаць га доў”, „Су стрэў я ру-
жу”, ці „Мая ра бі на”. Ці пла ну е це аль-
бом на бе ла ру скай мо ве? 

— Бе ла ру скіх аль бо маў ужо не каль кі 
ёсць. Най паз ней да кан ца 2019 го да 
хо чам за пі саць бе ла ру скі аль бом. Бы ла 
ўжо су стрэ ча, ма ем ужо тэ мы на гэ ты 
аль бом, трэкліст за га лоў каў. Я заў ва
жыў, што не ка то рыя ка лек ты вы ба яц ца 
бе ла ру ска га рэ пер ту а ру. На пры клад, 
коль касць зна ё мых па той пры чы не, што 
па я ві лі ся бе ла ру скія пес ні „Аса” на ка на
ле Yo u Tu be, змен шы ла ся на фей с бу ку. 
Але ням но га, не 5 ты сяч, толь кі 1020 
асоб ад кі ну ла ся ад ка лек ты ву, ка лі ў рэ
пер ту а ры па ба чы лі ўсход нес ла вян скія 
пес ні. 

— Коль кі пе сень бу дзе на бе ла ру скім 
аль бо ме? 

— Трэкліст бе ла ру ска га аль бо ма бу дзе 
та кі: 01. Мил ли он алых роз; 02. Мая ра бі-
на; 03. Сар ва лі ру жу; 04. Ва сям нац цаць 
га доў; 05. Я та бе ма ма не га ва ры ла; 06. 
Ка лі ты бе ра гам ідзеш; 07. За дзяў чы-
най; 8. Яс ны со кал і яш чэ шэсць пе сень, 
якія ня хай за ста нуц ца сюр пры зам.

— Якой му зы кі па вод ле Вас па тра буе 
наш бе ла ру скі на род на Пад ляш шы?

— На пра ця гу го дадвух на кан цэр тах 
я пра вя раў, як бу дзе вы гля даць му зы ка, 
ча го яна па тра буе і доб ра ве даю, ча го 
хо чуць на шы лю дзі. Яны інакш ацэнь ва
юць „на шы” гур ты ты пу „Ak cent”, „Mi ra
ge”, „Jor r gus”, а інакш нас. Ка лі мы іг ра лі 
пад ка нец ле та ў Гай наў цы, лю дзі хва лі
лі нас. Пуб лі ка ў Гай наў цы вель мі доб ра 
нас ус п ры ня ла.

— Ся род но вых пе сень гур та „Ас” 
ёсць вя до мая пад ляш ская пес ня „Ко-
лі ты бэ рэ гом ідэш”. 

— Гэ тую ме ло дыю я па мя таю, але я не 
ве даў слоў. Я ня даў на па чуў гэ тую пес
ню ў вы ка нан ні ўкра ін ска га жа но ча га гур
та „Ду лі бы”. Гэ та ка вер на род най пес ні. 
Мы зас пя ва лі яе ў муж чын скай та на цыі. 
Ёсць не каль кі тэк ста вых вер сій гэ тай 
пес ні — „Ко лі ка лі на нэ цві ла” або „Ко лі 
ты бэ рэ гом ідэш”. Мы гэ тай пес ні на да лі 
наш пад ляш скі ха рак тар. На фе сты ва лі 
„Бе ла ру ская пес ня” мы вы сту пі лі з бе ла
ру скім тэк стам, ад нак най лепш пес ня гу
чыць пана ша му, папад ляш ску. Ска жу, 
што пес ня „Ко лі ты бэ рэ гом ідэш” гэ та 
ты по вая пад ляш ская пес ня.

— Ці бу дуць бе ла ру скія ві дэ ак лі пы 
гур та „Ас”? 

— Па куль ня ма бе ла ру скіх ві дэ ак лі паў, 
але бу дуць. На пэў на да ча ка е це ся ві дэ ак
лі па да „Пес ні пра ма му”. Я не ха чу за піс
ваць ві дэ ак лі па дзе ля най боль шай коль
кас ці праг ля даў на Yo u Tu be, але для ад
люст ра ван ня на ша га ка лек ты ву ў гэ тай 
пес ні. Ска жу, што ду маў пра „Пес ню пра 
ма му”, па куль мая ма ма жы ве.

— Ча ста вы сту па е це на бе ла ру скіх за-
пу стах ці ды ска тэ ках. Як ацэнь ва е це 
пуб лі ку бе ла ру скіх ды ска тэк за раз 
і ў 2003-2008 га дах, ка лі Вы па чы на лі 
вы сту паць на та ко га ты пу ім п рэ зах? 

— Мы здзіў ле ны, што вель мі мно га мо ла
дзі пры хо дзіць на гэ та га ты пу ім п рэ зы. 
Для мя не вель мі пры ем на, што ўжо дру
гое па ка лен не мо ла дзі пры хо дзіць на 
на шы ім п рэ зы па слу хаць му зы ку, якую 
мы спя ва ем. Мя не це шыць, ка лі на бе
ла ру скія ды ска тэ кі пры хо дзіць мо ладзь, 
якая мае до сыць „хлам’я”, які пра муе 
Po lo TV і ім бра куе сла вян скай ме ло ды
кі. Яны ве да юць усе на шы пес ні, якія мы 
спя ва ем і я не ду маў, што так яш чэ бу
дзе ў клу бе „Гвінт” у Бе ла сто ку, дзе мы 
8 са ка ві ка бу дзем іг раць. У клу бе „Гвінт” 
нам ка жуць: „Іг рай це толь кі пасвой му”, 
дык мы іг ра ем.

— У Ва шай ды скаг ра фіі боль шасць 
скла да юць аль бо мы на бе ла ру скай 
мо ве. Вы ў 1995-2005 га дах амаль 
што год вы да ва лі аль бом. 

— У апош нім ча се ў „Бе ла ру скім ка лен
да ры” я на ча ты рох ста рон ках апі саў 
сваю твор чую да ро гу. Так, у 19951998 
га дах у фір ме Gre en Star мы вы да лі тры 
бе ла ру скія ка се ты „Едуць га рад скія”, „Ва
рож ка” і „Ас для вас”. Пас ля са мі па са бе 
вы пус ці лі кам пактды скі „З пес няй праз 
жыц цё” (2000), „Пры яз джай це на свя та” 
(2001), „Як що лю биш ко хай” (2002), 
„За ла тое ка леч ка” (2005), „Пес ні на шых 
баць коў” (2008 Gre en Star) і „Ты ля ці мая 
ду ша” (2012).

— Ка лі Вы ней кую пес ню бя рэ це з Ус-
хо ду, дык заў сё ды на кам пакт-ды-
ску пі ша це хто аў тар слоў і му зы кі 
ў ары гі на ле і гэ та мне вель мі па да ба-
ец ца. Якія пес ні пуб лі ка най лепш ус п-
ры мае — Ва шы аў тар скія, на род ныя 
ці Ва шы ка ве ры з ру скай му зы кі?

— Пуб лі ка ў па мя ці і ў ге нах мае ўсход
нія ме ло дыі. „За ла тое ка леч ка” гэ та пес
ня, якую спя вае Вік тар Ка ра лёў (аў тар 
му зы кі не ён). А, на пры клад, на ша бе ла
ру ская пес ня „Лёс” — аў тар му зы кі Ула
дзі мір Кас цюк, які на пі саў яе для На дзеж
ды Ка ды ша вай (ру ская гру па „Зо ло тое 
коль цо” — Ю. Б.). Але „Ві на ва та”, ха ця 
спя вае Ка ды ша ва, гэ та на род ная пес ня. 
Я сам не ве даў, што пес ня „Кон фет ки
ба ра ноч ки” (з рэ пер ту а ру гур та „Зор ка” 
— Ю. Б.) гэ та са вец кая пес ня, а ме ло
дыя на пі са ная ў 1905 го дзе. Пры пес нях, 
якія мы вы кон ва ем як ка ве ры, пі шам, 
хто аў тар, ці Ка ды ша ва, ці Ка ра лёў. Іх 
пес ні даў но жы вуць у на шым на ро дзе, 
але цяж ка аў та ра му зы кі да кан ца пры
пі саць. На пры клад, усе ду ма юць, што 
вя до мая ўкра ін ская пес ня „Роз п ря гай те 
хлоп ці ко ней” — на род ная, а гэ та аў тар
ская пес ня (сло вы і му зы ка Іва на Нэг рэ
бэць ко го — Ю. Б.). З на шых аў тар скіх 
пе сень, якія я пі саў, лю дзям най больш 
па да ба юц ца „Едуць га рад скія”. „Пес ня 
пра ма му” доб ра ўспры ма ец ца на вя сел
лях. За год ці два мы ад но вім гэ тыя пес
ні ў но вых аран жы роў ках. Яны бу дуць 
для тан ца валь ных мэт, каб па да ба лі ся 
лю дзям. На кан цэр тах на род най лепш 
ус п ры мае пес ні „Ты ля ці мая ду ша”, 
„Вый ду на ву лі цу”, „За ла тое ка леч ка” ці 
„Бе лая ча ро муш ка”. На конт „Бе лай ча ро
муш кі” — яе вы кон вае Сяр гей Сла вян скі 
пад за га лоў кам „Алё нуш ка”, але му зы
ка вы во дзіц ца з поль скай пес ні „Śpią ca 
kró lew na”. У Лон да не я на пі саў аў тар
скую ме ло дыю да пес ні „Бо гач”. А пес ні 
„Дзяў чы нач ка”, „Ай чы на”, „Гэй, па ны”, 
„У маю”, „Пес ня пра ка хан не”, „Пес ня 
пра ма му”, „Едуць га рад скія”, „Толь кі 
ка хай”, „Не за будзь бе ла рус”, „Бе лая су
кен ка”, „Тост для баць коў”, „Ган дзя” гэ та 
мае аў тар скія тво ры.

— Пер шы аль бом „Вый ду на ву лі цу” 
Вы вы да лі ў фа нар га фіч най фір ме J. 
M. W. Ці яна спры я ла бе ла ру скім гур-
там? 

— У 1990х га дах Ярас лаў Вазь неў скі 
меў свой му зыч ны гурт, а на ба за ры 
ў Бе ла сто ку — сваю „бу ду” (лаў ку), 
у якой пра да ваў ка се ты. Гэ та даў ні сяб
ра Мар ка Зрай коў ска га. Ярэк з бра там, 
Мі рас ла вам Вазь неў скім, за сна ва лі 
фа наг ра фіч ную фір му і ад туль узя ла ся 
яе наз ва J. M. W. Яна як пер шая вы да
ва ла ка се ты „на ўсход нюю но ту” та кіх 
гур тоў як „Ба ла лай ка”, „Рэ мікс”, „Рэ аль” 
і ін шых. Ярэк быў та ды адзі ным му зыч
ным вы даў цом на Бе ла сточ чы не, та му 
мы да яго прый шлі са сва ім дэ бют ным 
ма тэ ры я лам на пер шую ка се ту „Вый ду 
на ву лі цу”. Ён жыў у Бе ла сто ку па ву лі цы 
Ру жа най.

— У сту дыі Ма ры ю ша Ха ру жа га Вы 
за пі са лі аль бом ка ля дак з жы вы мі 
ін ст ру мен та мі. Як Вам пра ца ва ла ся 
над гэ тым аль бо мам? 

— Гэ та быў час, ка лі да ка лек ты ву „Ас” 
прый шоў Юр ка Юра вец. Ма тэ ры ял для 
„Пес ні на шых баць коў” быў га то вы, пад
рых та ва ны яш чэ з Яр кам Ба ра ві ком. 
Пер ша па чат ко ва я спя ваў яго з Мар кам 
і Ма жэ най Зрай коў скі мі. Ка лі Юр ка дай
шоў да гур та, та ды ў нас ат ры ма ла ся 
фай нае двух га лос се. Мы з Юр кам усе 
пес ні, якія спя ва лі да гэ тай па ры, па ча лі 
спя ваць на два га ла сы. Ме на ві та Юр ка 
ўвёў у ка лек тыў „Ас” двух га лос нае спя
ван не. Ста лі да нас пі саць лю дзі з уся го 
Пад ляш ша, што ў нас вель мі пры го жае 
двух га лос се і што мы па він ны за пі саць 
аль бом. Да гэ тай па ры я спя ваў на два 
га ла сы сам, за піс ва ю чы гук на дзвюх 
сцеж ках. А тут з’я віў ся Юр ка, дру гі ва
кал і гэ та бы ло звян чэн не на шай кар’ е
ры. Ка ляд кі на два га ла сы да лі вель мі 
доб ры старт для на ша га ва каль на га 
ду э ту і но ва га на прам ку, па якім меў 
пра ца ваць у бу ду чы ні ка лек тыў „Ас”. Юр
ка прый шоў да Ха ру жа га ў 2008 го дзе 
і дас лоў на на пра ця гу ме ся ца вы да лі 
мы аль бом з ка ляд ка мі ў двух га лос сі. 
Ка ляд кі пай ш лі ў на род і лю дзі ах вот на 
іх слу ха лі. Не ка то рыя ба цюш кі ка за лі, 
што яны за моц на му зыч ныя, та му што 

звы чай на ка ляд кі спя ва юць без ін ст ру
мен таў. Я заў сё ды ка ля да ваў па вёс цы 
з гар мо ні кам.

— А як Вы суст рэ лі ся з Юр кам Юраў-
цом? Ён ра ней вы сту паў у гур це „Ко-
шы кі”. 

— Ён мно га вы яз джаў, быў за ня ты 
і пе ра стаў вы сту паць, а „Ко шы кі” ста лі 
іг раць у ін шым скла дзе. Та ды ён стаў 
шу каць ін ша га гур та. Ад нас та ды ады
хо дзіў Ярэк Ба ра вік. Мы суст рэ лі ся на 
Сяб роў скай бя се дзе ў Га рад ку ў 2008 
го дзе. Па ні Да ну ся Ца цэр ка, якая мае 
дру кар ню і нам вы да ва ла вок лад кі для 
аль бо маў, прад ста ві ла мне Юр ку Юраў
ца. А ўжо ў каст рыч ні ку па е ха лі мы на 
пер шую ім п рэ зу. Ап ра ча „Ко шы каў” 
Юр ка спя ваў у пра вас лаў ным хо ры пры 
Свя таМі ка ла еў скай цар к ве на ву лі цы Лі
па вай у Бе ла сто ку.

— Ча му Вы не вы сту па е це на Сяб роў-
скай бя се дзе? 

— Най больш нам пе раш ка джа юць пад пі
са ныя да га во ры на вя сел лі на два га ды 
на пе рад. А да га во раў у нас вель мі мно
га. Але ка лі маю сва бод ны тэр мін і зво
ніць Юр ка Астап чук, дык я та ды аба вяз
ко ва еду на Сяб роў скую бя се ду, ці ра ней 
на Пры мац кую бя се ду, на якой я іг раў 
вель мі ча ста. Два най леп шыя кан цэр ты, 
якія я зай граў у сва ёй кар’ е ры, гэ та за ба
вы на Пры мац кай бя се дзе ў Мі ха ло ве. 
Я там ся бе вель мі доб ра ад чу ваў, та му 
што гэ та род ная мяс цо васць ма ёй жон кі 
і шваг ра (Ада ма Снар ска га — кла віш
ні ка гур та „Ас”). Там бы ло па ру ты сяч 
лю дзей. Я вель мі доб ра ся бе ад чу ваў 
так са ма як прад стаў нік бе ла ру скай тан
ца валь най пес ні на Бе ла сточ чы не, яко га 
на леж ным чы нам аца ні лі тыя лю дзі, якія 
пры е ха лі на мае кан цэр ты.

— На ка нец крыш ку гі сто рыі. У пер-
шых скла дах „Аса” бы лі Ан д рэй 
Са доў скі, Ярас лаў Хом чык, Ярас лаў 
Ба ра вік і Ан д рэй Кас цю ке віч. Ці тры-
ма е це кан такт з бы лы мі ка ле га мі? 

— На да лей кан так ту ем ся. Ан д рэй Са
доў скі па бу да ваў ха ту ў Гра буў цы ка
ля Бе ла сто ка. Ён — во дап ра вод чык, 
зай маў ся прак лад кай цэн т раль на га 
ацяп лен ня, а ця пер пра цуе пры тэр ма і
за ля цыі да моў. У гур це „Ас” ад каз ваў за 
тэх ніч нае ас наш чэн не, быў кла віш ні кам 
і дру гім ва ка лі стам. Ан д рэй Кас цю ке віч 
за кон чыў юры дыч ны фа куль тэт і стаў 
па лі цы ян там; неў за ба ве пой дзе на пен
сію. Ён жы ве ў Бе ла сто ку і мы раз на 
паў го да су стра ка ем ся, каб вы піць ка ву 
і па гу та рыць. Ярас лаў Хом чык вы е хаў 
у Бель гію, жы ве ў Бру се лі. Ка лі мы іг ра лі 
кан цэрт у Бру се лі, та ды суст рэ лі ся на 
ім п рэ зе. Ра зам ез дзі лі па го ра дзе і па
гля дзе лі Бру сель. Ярэк Ба ра вік жы ве 
ў Бе ла сто ку, ня даў на вы даў за муж дач
ку. Па мёр яго баць ка і я быў на па ні хі дзе 
па баць ку. З Яр кам Ба ра ві ком пла ну ем 
пад’ е хаць на вё ску, та му што я апош
нім ча сам быў у яго ма мы, а ён у мя не 
ў Страль цах не быў. З усі мі хлоп ца мі 
з „Аса” ўтрым лі ваю кан так ты. Я чуў, што 
Ге надзь Шэ мет прых ва рэў.

— Вы з Шэ ме там ра бі лі аль бом „За ла-
тое ка леч ка”? 

— Марк Зрай коў скі ка ры стаў ся яго акар
дэ он най ін ст ру мен тоў кай. Ге надзь па ды
гры ваў на гар мо ні ку ў пес нях „За ла тое 
ка леч ка”, „Ша ра бан”. Ён за пі саў не каль кі 
гу ка вых сце жак на пес ні з аль бо ма „За
ла тое ка леч ка”.

— Спа дар Сла ва мір, вель мі Вам дзя-
кую за раз мо ву і жа даю пос пе хаў 
у Ва шай му зыч най кар’ е ры.

— Шчы ра дзя кую вам за раз мо ву і жа
даю ўся го най леп ша га пак лон ні кам на
ша га ка лек ты ву „Ас”.

vГу та рыў 
Юр ка БУЙ НЮК
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90 га доў з дня на ра джэн ня

Факунды Несцяровіча

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Удзель нік ан ты ка му ні стыч на га пад
поль на га вуч нёў ска га ру ху на Мя дзель
ш чы не, вя зень са вец кіх кан ц ла ге раў Фа
кун да Нес ця ро віч на ра дзіў ся 8 са ка ві ка 
1929 г. у вёс цы Юш ка ві чы (ця пе раш ні 
Мя дзель скі ра ён). Бі яг ра фія Нес ця ро ві ча 
дас ле да ва на ма ла, пэў ныя звест кі мож на 
знай с ці ў кніж цы Мі ха ся Чар няў ска га „Як 
по шуг ма лан кі”, пры све ча най най перш ге
рою ан ты са вец ка га суп ра ці ву Рас ціс ла ву 
Ла піц ка му.

Ула даль нік рэд ка га імя Фа кун да (яно 
па хо дзіць ад ла цін ска га сло ва „fa cun dus” 
— кра са моў ны) ву чыў ся ў Мя дзель скай 
ся рэд няй шко ле. Там па зна ёміў ся з Рас ціс
ла вам Ла піц кім і пад яго ным уп лы вам ук
лю чыў ся ў мо ла дзе вы пад поль ны рух. Зна
ём ства ад бы ло ся так: Фа кусь Нес ця ро віч, 
Ге нік Наф ра но віч з Юш ка ві чаў і Аль фон 
Кун д ра з Кра піў ны ква та ра ва лі не па да лёк 
шко лы ў до ме Звя ру гаў („Звя руж каў”) — іх 
як ад на дум цаў і знай шоў Ла піц кі. Увес ну 
1948 г. пад поль ная гру па, ар га ні за та рам 
і ідэй ным нат х няль ні кам якой быў Ла піц кі, 
ужо сфар ма ва ла ся. Дру гім лі да рам, фак
тыч на на мес ні кам Ла піц ка га быў Нес ця ро
віч, та ды ву чань сё ма га кла са.

Нес ця ро віч удзель ні чаў у су стрэ чах 
пад поль ш чы каў у Мі ка сец ку, дзе жыў 
Ла піц кі з ма ці. Пас ля за кан чэн ня сё ма га 
кла са Фа кун да па сту піў у Мін скі па лі тэх
ні кум, ад нак су вя зей з мя дзель скі мі сяб
ра мі не пе ра пы няў. Ар га ні за ва ная гру па 
мо ла дзі дру ка ва ла і рас паў сюдж ва ла ан
ты са вец кія ўлёт кі. Яны бы лі до сыць ра ды
каль ны мі і раск лей ва лі ся на Мя дзель ш чы
не, у Смар го ні, част ку ўлё так Нес ця ро віч 
за во зіў на ват у Мінск. Улёт кі дру ка ва лі ся 
на ма шын цы Юзі ка Ка чэр гі — гэ тую ма
шын ку пры вез ла не ка лі з Фран цыі яго
ная цёт ка, якая бы ла там на за роб ках.

Фа кун да Нес ця ро віч быў арыш та ва ны 
на Мя дзель ш чы не ў па чат ку 1950 г. ад
ным з пер шых. Яго арыш та ва лі, ка лі ён 

пры е хаў на ка ні ку лы ў род ныя Юш ка ві
чы. Па вод ле слоў бы лых мя дзель скіх вуч
няў, пры пе рат ру се ў яго бы ла зной дзе на 
зброя і вы бу хо выя рэ чы вы. Усіх арыш та
ва ных ма ла дзё наў жор ст ка ка та ва лі ў са
вец кіх тур мах.

На пра цэ се ўдзель ні каў мя дзель ска
смар гон ска га пад пол ля, які ад быў ся 
ў Ма ла дзеч не ў лі пе ні 1950 г. су дзі лі аж
но 17 ча ла век. На „пра цэ се” не бы ло ні ад
ва ка таў, ні на ват пра ку ро ра. Пе ра важ ная 
баль шы ня з пад суд ных тры ма ла ся на гэ
тым су дзі ліш чы вель мі год на. „Слу хан ні” 
ад бы ва лі ся з 17 па 20 лі пе ня. Не ка то рыя 
бы лі за су джа ныя да 10 га доў са вец ка га 
кан ц ла ге ра, баль шы ня — аж но да 25 га
доў зня во лен ня.

Чы тан не пры су даў Ла піц ка му і Нес
ця ро ві чу бы ло вы лу ча на ў асоб ную пра
цэ ду ру. Ва ен ны тры бу нал Бе ла ру скай 
вай ско вай ак ру гі пры га ва рыў Фа кун ду 
Нес ця ро ві ча і Рас ціс ла ва Ла піц ка га да 
рас ст рэ лу. Абод вух тры ма лі ў Вя лей скай 
тур ме ў ка ме ры смя рот ні каў. Во сень скай 
ноч чу іх ра зам па вез лі ў пад вя лей скі лес 
на рас ст рэл. Пад вя лі да вы ка па най ямы, 
за чы та лі спяр ша пры суд Нес ця ро ві чу. Ус
лед аб вяс ці лі па ста но ву Прэ зі ды у ма Вяр
хоў на га Са ве та СССР пра за ме ну рас ст
рэ лу на 25 га доў зня во лен ня ў са вец кіх 
кан ц ла ге рах. На Ла піц ка га так са ма бы ла 
та кая па ста но ва, але яго рас ст ра ля лі. На
пэў на та му, што ён ка тэ га рыч на ад мо віў
ся пі саць пра шэн не пра па мі ла ван не.

Зня во лен не Нес ця ро віч ад бы ваў пе ра
важ на ў Вар ку це. Пад ка нец 1950х га доў 
выз ва ле ны. Ад ра зу ж ра зам з баць ка мі 
вы е хаў у Поль ш чу. Там скон чыў бу даў ні
чы ін сты тут, пра ца ваў, ажа ніў ся з пе ра ся
лен кай з Мя дзель ш чы ны.

Па мёр Фа кун да Нес ця ро віч 14 лі ста па
да 1987 г., па ха ва ны ў Ба ляс лаў цы Ніж не
сі лез ска га ва я вод ства.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі ў „Ні ве” з’я ві лі ся пер шыя ар ты ку лы 
аб сай тах у бе ла ру скім сег мен це ін тэр нэ
ту, яш чэ не бы ло смар т фо наў і ай фо наў, 
смарттэ ле ба чан ня, GPSна ві га та раў, не
маг чы ма бы ло ад са чыць па тэ ле фон ным 
да дат ку рух аў то бу саў. З та го ча су мі ну ла 
ка ля 17 га доў, і сён ня не ка то рыя та га час
ныя „су час ныя” сло вы выг ля да юць не каль
кі паста рас вец ку. На пры клад, ця пер рэд
ка хто ўжы вае та кія сло вы як вір ту аль ная 
рэ ча іс насць, а кам п’ ю тар ная пісь мен насць 
аз на чае кры ху ін шае, чым про ста здоль
насць наб раць тэкст і ада слаць элек т рон
ны ліст.

Та кі пра грэс стаў маг чы мым, дзя ку ю чы 
па ста ян най пра цы ІТспе цы я лі стаў, ар мія 
якіх з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца, але, 
тым не менш, гэ та пра фе сія лі чыц ца ад ной 
з най больш за пат ра ба ва ных у све це. Гэ та 
зна чыць, пра цы ім хо піць яш чэ не на адзін 
год.

Зра зу ме ла, што су час ныя ве ды, а ІТ
ве ды мож на наз ваць най су час ней шы мі, 
каш ту юць да во лі до ра га. Та му ай ціш ні кі 
за раб ля юць не ма лыя гро шы. Але і ся род іх 
зной дуц ца лю дзі, якія га то вы неш та зра біць 
бяс п лат на, на ха ры та тыў ных па чат ках.

Мес цаў, дзе суст ра ка юц ца тыя, ка му 
па трэб ны сайт і тыя, хто мо жа за дар ма 
зра біць та кі сайт, не так мно га, і ад но з іх, 
так зва ная „Ліч ба вая май стэр ня”, мес ціц ца 
ў ін тэр нэ це па ад ра се https://it.fa lan s ter.by. 
„Ліч ба вая май стэр ня. Он лайнмар кет ІТва
лан цёр ска га аб ме ну, на якім ва лан цё ры 
і гра мад скія іні цы я ты вы змо гуць зна хо дзіць 
адзін ад на го”, — так вы зна ча ец ца сут насць 
сай тамай стэр ні. Улас на гэ та сайт рас п ра
ца ва ны да во лі доб ра і вы гля дае ці ка ва, так 
бы мо віць, пама ла дзё ва му.

Ад на з яго най боль шых ад мет нас цей — 
мо вы. Са зме стам сай та мож на па зна ёміц
ца пабе ла ру ску, паан г лій ску, пару ску і на 
тра сян цы. Апош няя ні ко лі не су стра ка ла ся 

аў та ру да ных рад коў у дру ка ва ным выг ля
дзе. Зра зу ме ла, гэ та з кпі ны з не пісь мен
най па точ най га вор кі. „Цыф ра вая мас цір
ская. Эта как ба зар, гдзе ітэва лан цё ры і аб
с чэ ствін ные іні ца ті вы най дут адзін ад на во”, 
— так, на дум ку ства раль ні каў „Ліч ба вай 
май стэр ні”, вы гля дае дру ка ва ны ва ры янт 
бе ла ру скару скай тра сян кі.

Ка лі ж вяр тац ца да тых маг чы мас цей, 
якія дае май стэр ня, то для гра мад скіх іні
цы я тыў гэ та спо саб ад ра ман та ваць або 
ства рыць сайт, зра біць ды зайн пла ка та, 
ба не ра, ла га ты па і г.д., на пі саць ма біль ны 
да да так, пе ра ста вiць апе ра цый ную сі стэ му, 
пе рак лас ці вэбсэр віс або зра біць урок па 
ліч ба вай бяс пе цы. Да па маг чы іні цы я ты вам 
зра біць усё гэ та здо лее ай ціва лан цёр, які 
мо жа быць рас п ра цоў ш чы кам сай таў або 
ма біль ных да дат каў, ад мыс лоў цам у ін фар
ма цый най бяс пе цы, гра фіч ным ды зай не
рам, SEOспе цы я лі стам ці пе рак лад чы кам. 
„І ка лі вы жа да е це па дзя ліц ца сва і мі ве да мі 
ды ча сам з ін шы мі гра мад скі мі іні цы я ты ва мі 
— вы па тэн цый ны ўдзель нік ва лан цёр ска га 
ру ху”, — сцвяр джа ец ца на сай це.

Ні жэй на га лоў най ста рон цы раз меш ча
ны гі сто рыі іні цы я тыў і ва лан цё раў, якія ме лі 
ці ма юць ста сун кі з „Ліч ба вай май стэр няй”. 
Да тыч на апош ніх ці ка ва да ве дац ца, што 
паў п лы ва ла на іх, што яны вы ра шы лі зай
мац ца ў ёй ай ціва лан цёр ствам. „Ліч ба вая 
май стэр ня” — гэ та мес ца, дзе на бі ра юц ца 
во пы ту. Тут лю дзі ат рым лі ва юць на вы кі, 
якія бу дуць ка рыс ны мі на рэ аль ных пра ек
тах”, — ка жа фронтэнд (праг ра міст, які зай
ма ец ца рас п ра цоў кай ка ры сталь ніц ка га ін
тэр фей са) Змі цер Буй міст раў. „ITва лан цёр
ства — гэ та доб рая маг чы масць рас крыць 
ся бе, знай с ці ад на дум цаў і зра біць неш та 
ка рыс нае для тых, хто не мае пат рэб ных 
рэ сур саў”, — ад зна чае ў сваю чар гу ды зай
нер ка Ана ста сія Фрост.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

https://it.fa lan s ter.by

вуч ні, якіх не па ло ха юць доў гія тэк сты. 
Каб да біц ца пе ра мо гі, па трэб ны яш чэ ак
цёр скія здоль нас ці, — за я ві ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы Ан джа лі на Ма саль ская. 
Па ін фар ма ва ла яна, што пры вез ла на 
кон курс дзве ву ча ні цы са шко лы ў Бе ла ве
жы і ву ча ні цу ПШ № 1 у Гай наў цы, у якой 
з гэ та га школь на га го да так са ма ву чыць 
бе ла ру скай мо ве.

У хо дзе кон кур су ці ка ва зап рэ зен та ва
лі ся трое вуч няў з Мі ха ло ва, якіх пад рых та
ва ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Эмі лія 
Гры ка. Ха ця Мі ха ло ва рас па ло жа на паза 
Гай наў скім па ве там, вуч ні ад сюль шо сты 
раз пры ня лі ўдзел у кон кур се ра сказ чы
каў і ў мі ну лых га дах да бі ва лі ся пос пе хаў.

— Мне мой на стаў нік Ян Кар чэў скі даў 
ма тэ ры я лы. Я вы браў апо вед, які мне най
больш па ды хо дзіў. Я люб лю ра сказ ваць, 
тры ма ю чы пуб лі ку ў нап ру жа нас ці, ста ра ю
ся рас па вя даць тэк сты з гу ма рам, па коль
кі ў та кім жан ры я най лепш ся бе ад чу ваю. 
На жаль, сяб роў кі і сяб ры з бел лі цэя не 
ра шы лі ся пры сту піць да кон кур су ра сказ
чы каў і та му сён ня толь кі я бу ду вы сту
паць ад імя бел лі цэя, — ска заў Кры сты ян 
Паск роб ка, яко му сё ле та жу ры прыс во і ла 
трэ цяе мес ца.

— Я вель мі люб лю рас па вя даць з гу ма
рам і сён ня так са ма бу ду так ра сказ ваць, 

каб раз ве ся ліць пуб лі ку, — за я ві ла пе рад 
сва ім зай маль ным вы сту пам Мал га жа та 
Га лён ка з трэ ця га кла са Гай наў скай бел
гім на зіі. Рас па вя да ла яна паак цёр ску 
і за ня ла пер шае мес ца ў ка тэ го рыі вуч няў 
сё ма га, вось ма га кла саў па чат ко вай шко
лы і трэ ця га кла са гім на зіі.

Пер шыя мес цы ў гэ тай гру пе за ня лі так
са ма Ула дзіс лаў Ку ту заў з Нар вы, Та маш 
Хар ке віч з На раў кі, Мар та Хі лец кая з Бе ла
ве жы і Бар таш Яка нюк з Гай наў кі.

— Каб да біц ца пос пе хаў у кон кур се 
ра сказ чы каў, трэ ба да яго рых та ваць вуч
няў, якія лю бяць рас па вя даць. З на шай 
шко лы ра ней мно га вуч няў тут ра сказ ва
ла і да бі ва ла ся пос пе хаў. Сён ня я ра да 
вы сту пу Та ма ша Хар ке ві ча, у яко га ёсць 
вя лі кі во пыт і ўме лас ці, — удак лад ні ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў На раў чан
скай шко ле Ан на Кан д ра цюк.

— Я ву чу ся ў Гай наў скай бел гім на зіі, 
але тэкст да па ма га ла мне пад рых та ваць 
бы лая на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў на
шай шко ле Іа лан та Гры га рук, якая за раз 
пра цуе ў Па чат ко вай шко ле ў На ва кор ні
не. Я з гу ма рам бу ду рас па вя даць ство ра
ную пад кон курс гі сто рыю май го жыц ця 
так, каб за ці ка віць пуб лі ку ма ім ра ска зам, 
— за я віў гай наў скі бел гім на зіст Якуб Ка зі
мі рук, які за няў дру гое мес ца.

Паў лі на Дзміт рук і Мар ты на Кер да ле
віч з ПШ № 3 у Гай наў цы, якіх пад рых та
ва ла да кон кур су на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Ма рыя Крук, за ня лі дру гія мес цы. 
Та кія ж мес цы ў ка тэ го рыі ста рэй шых 
вуч няў за ня лі так са ма Юлія Ах ры мюк 
з Чы жоў скай шко лы і Мар ко Ку ту заў 
з Нар ваў скай шко лы, якія ўжо не па чат
коў цы і ве да лі, як трэ ба рас па вя даць, каб 
зда быць прыз нан не ў кон кур с най ка мі сіі. 
Тры ву ча ні цы з ПШ у На ва кор ні не — Ан

на Ру шук, Воль га Сі да рук і На тал ля Ляў
чук за ня лі трэ ція мес цы.

— Са шко лы ў На ва кор ні не я пад рых та
ва ла на кон курс 5 вуч няў і боль шасць з іх 
тут вы сту пае пер шы раз. Спа чат ку я пап
ра сі ла, каб яны ра ска за лі, што іх ці ка віць 
і та ды да кож на га май го вуч ня ства ра ла 
апо вед, які най больш яму па ды хо дзіць, 
— удак лад ні ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо
вы ў ПШ у На ва кор ні не Іа лан та Гры га рук, 
якая ад мно гіх га доў пра цуе ў жу ры кон
кур су ра сказ чы каў.

— Коль кі я пра цую ў ка мі сіі, яш чэ ні ко лі 
не бы ло так вы со ка га ўзроў ню ра ска заў, 
як пад час юбі лей на га двац ца та га вы пу ску. 
Нас це шыць, што сён ня рас па вя дае так
са ма больш асоб, чым вы сту па ла пад час 
па пя рэд ніх кон кур саў і скла да на бу дзе вы
лу чыць лаў рэ а таў пер шых мес цаў, — за я
ві ла пас ля ўсіх вы сту паў вуч няў член жу ры 
Ірэ на Іг на то віч з Гай наў ска га бел лі цэя.

Ка лі жу ры кон кур су ра сказ чы каў, 
у якім пра ца ва ла так са ма Ві я ле та Ан д ра
сюк з Гай наў ска га бел му зея, ана лі за ва ла 
вы сту пы па а соб ных вуч няў і раз г ля да ла 
кан ды да таў на пе ра мож ныя мес цы, пе рад 
саб ра ны мі ў ак та вай за ле вуч ня мі і іх на
стаў ні ка мі вы сту пі лі бел лі цэй скі ка лек тыў 
«Зніч ка» і яго са ліст ка На тал ля Му сюк. 
Паз ней вуч няў і на стаў ні каў за пра сі лі ў ста
ло вую па а бе даць, дзе ўру ча лі ся дып ло мы 
і ўзна га ро ды пе ра мож цам.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Юбі лей ны Кон курс 
бе ла ру скай га вэн ды

n Та маш Хар ке вічn Ула дзіс лаў Ку ту заў
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10.03 — 16.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Бу дзеш мэ та на кі ра ва ны; не 
спя шай ся. Будзь кры тыч ным пры но вых зна ём-
ствах. 15-17.03. неп рад ба ча ны ві зіт сва я коў мо-
жа пак ры жа ваць та бе пла ны. Да 13.03. гля неш 
на пра фе сій ныя праб ле мы све жым во кам. Шу-
ка ю чыя пра цу мо гуць па ста віць пра ца даў цам 
ліш не вы со кія пат ра ба ван ні. Зда роўе па куль 
не най леп шае, аж не мі не зі ма — не фар сі руй ся, 
ад пус ці не ка то рыя рэ чы.
(21.04. — 21.05.) Зор кі за ах во цяць да эк с пе-
ры мен таў, на ві нак. Цяж кія спра вы пап х неш да 
пе ра ду. 11-14.03. ра ман тыч ныя су стрэ чы. Па я-
вяц ца ці ка выя лю дзі. Паз бу дзеш ся не пат рэб ш-
чы ны, якая ця бе прыг ня тае. Па мо гуць та бе лю-
дзі, да якіх бу дзеш мець шчас це (не а ба вяз ко ва 
твае ад на дум цы). Не зай май ся фар маль нас ця мі. 
Бу дуць боль шыя вы дат кі.
(22.05. — 22.06.) 15-17.03. ат ры ма еш важ ныя 
ін фар ма цыі. Але за да чы, якія да ру чаць та бе 12-
16.03., мо гуць ця бе пе ра рас ці Заз зя еш у кож-
най кам па ніі. Не на ад ну асо бу ака жаш ура жан-
не. Твой ама тар мо жа па во дзіць ся бе на ад ва-
рот — мо жа та бе да ку чаць, зво дзіц ца з ця бе, 
злос на ка мен ці ра ваць; хо ча на ся бе звяр нуць 
ува гу? На пра цы боль шыя пат ра ба ван ні, вар та 
ця пер пад ву чыц ца, здаць эк за ме ны, лепш сар га-
ні за ваць мес ца пра цы. 15-17.03. на пра цы мо-
жа вы бух нуць афё ра (не бу дзе ця бе да ты чыць). 
Што б ты ні вы браў — будзь упэў не ны ў сва ім 
ра шэн ні. Зад бай аб доб ры сон.
(23.06. — 23.07.) Цяр п лі ва ча кай мо ман ту, бу-
дзе пос пех. Ця пер мо жаш паз быц ца не да ро-
бак, па пра віць па мыл кі. Бы лое ка хан не мо жа 
ажыць ка ля 11.03. Так са ма не спя шай ся! Мо-
жаш на но ва склас ці ад но сі ны з чле на мі сям’і. 
На пра цы не ры зы куй, афар м ляй най важ ней-
шыя спра вы. 15-17.03. мо жаш не пат рэб на заб-
лы тац ца ў ін т ры гу. Пат ра бу еш больш ад па чын-
ку, ме ды туй.
(24.07. — 23.08.) 10-11.03. спа кой на, бяс печ-
на. 14-16.03. пе ра ка на еш кож на га да ўся го, 
што хо чаш. Рых туй ся да боль ша га вы сіл ку. 
Хтось зна ё мы бу дзе кру ціць ней кую ін т ры гу, 
ні чо га не выс вет ліш да на ступ на га ме ся ца, але 
за сту пі ся за суп ра цоў ні ка. 12-16.03. шан цы для 
Львоў з улас ным біз не сам, але кош ты мо гуць 
ака зац ца боль шы мі чым ты мер ка ваў. Зра бі ара-
мат ны ма саж, больш ва ру шы ся.
(24.08. — 23.09.) Ча со выя скла да нас ці ў па рах. 
Тро хі па бы вай у кам па ніі, не за шы вай ся до ма. 
Мож на бу дзе вы свет ліць спра вы з мі ну ла га. Бу-
дзеш цяр п лі вы і тры ва лы. 12-16.03. квад ра ту ра 
Сон ца з Юпі та рам мо жа кеп ска ад біц ца на тва-
іх ся мей ных ад но сі нах. 15-17.03. не пад пі шы 
не ка рыс ных для ся бе да моў. Так са ма ліш не не 
пад т рым лі вай «пат ра бу ю чых».
(24.09. — 23.10.) Не са ро мей ся па каз ваць свае 
та лен ты, хтось ці на іх паз на ец ца. Вер нец ца ве-
ра ў ся бе, а за тым пой дуць ці ка выя пра па но вы. 
Па ду май, ці рэ аль ныя твае ма ры пра ідэ аль нае 
ка хан не; не да хоп кан так ту з рэ аль нас цю мо жа 
шмат ця бе каш та ваць. Гля дзі, каб твой пер фек-
цы я нізм не за мя ніў ся ў пра ца га лізм. Піль нуй ся 
з тым, што і дзе ясі, што куп ля еш.
(24.10. — 22.11.) 11-15.03. п рэ зен ту еш ся з як 
най леп ша га бо ку. Але з 15-17.03. мо жа па я-
віц ца не ка рыс ны збег ака ліч нас цей і пак ры жа-
ваць та бе пла ны. Маг чы мас ці раз вою і рэ а лі за-
цыі за ці каў лен няў. Зной дзеш ава рый ны вы хад 
з кож най сі ту а цыі. Бу дзеш вель мі пры ваб ным. 
14-16.03. доб рыя вест кі ад да лё кіх сва я коў. Па-
вы шай ква лі фі ка цыі, мо жаш па чаць но вы пе ры-
яд у сва ёй пра фе сіі (мо жа быць ці ка вы пра ект 
ці ін ве сты цыя, но вае кам п’ ю тар нае аб ста ля ван-
не, вы вуч ван не моў). Па ве рыць са бе мо гуць 
у нес п ры яль ных аб ста ві нах асаб лі ва Скар пі ё ны 
з ІІ дэ ка ды. Піль нуй на са вых па зух і гор ла.
(23.11. — 22.12.) 12-16.03. кан ф лік ты з кі раў ні-
цтвам і чы ноў ніц ка-юры дыч ныя праб ле мы. 15-
17.03. не пат рэб на мо гуць па нес ці ця бе нер вы. 
14-16.03. вар та пад тры маць кан так ты з да лё кі мі 
сва я ка мі, мо жа вы нік нуць сур’ ёз нае су пра цоў ні-
цтва, ся мей ная фір ма. Слу хай тое, што та бе ка-
жуць і ча го про сяць сва я кі. Пап раў па мыл кі.
(23.12. — 20.01.) 9-11.03. пап ра віш і паш чыль-
ніш ад но сі ны з сям’ ёй. Не бу дзеш ба яц ца сюр п-
ры заў. Тую асаб лі вую асо бу вар та па шу каць. Вя-
дзі ад кры ты дом 14-16.03. Да дат ко выя аба вяз кі 
на пра цы 15-17.03. — бу дзеш ра та ваць пра ект! 
Спра віш ся. Больш ру ху, не бой ся ад лі гі.
(21.01. — 19.02.) Зда бу дзеш во пыт, раз бя рэш-
ся ў спра вах, на якіх не вель мі зна еш ся. Бу дзе 
кры ху нер во ва, але ўсё пой дзе па-твой му. До-
ма два ра зы па ду май, па куль ска жаш. На пра цы 
слу хай, змо жаш пры няць удзел у фір мен най 
гуль ні. Не ра бі ні чо га на апош нюю хві лі ну.
(20.02. — 21.03.) 11-15.03. за ін с пі ру еш ся да 
ад важ ных і ам біт ных дзе ян няў. Але 15-17.03. 
піль нуй ся, каб цэ ля чы вы со ка, не пра ва ро ніць 
зда бы чу. Увесь ме сяц бу дуць шчас лі выя на го-
ды — узі рай ся і ха пай! Уда ла афор міш ня лёг кія 
спра вы. 12-16.03. мо жа ака зац ца, што да ро гі 
з пар т нё рам ра зыш лі ся, але рас стан не не бу-
дзе вель мі ба лю чае. Са мот ныя Ры бы: ся род 
шкель цаў мо жа заз зяць ды я мент, ня лёг ка бу дзе 
яго ўба чыць і вы ла віць — па мо гуць та бе зор кі 
15-17.03.

1. член рад ні, 2. рэ гі ён Іс па ніі з Мад ры дам, 3. вы бу хо
вае рэ чы ва Аль ф рэ да Но бе ля, 4. кра і на з Ма ра ке шам 
і Ра ба там, 5. зор ная па ра су так, 6. ін ст ру мент для пра
кол ван ня ад ту лін, 7. ан то нім ха ла дэ чы, 8. аме ры кан скі 
штат на суп раць Чу кот кі, 9. кал гас ні ца з на до я мі, 10. 
буй ны ба вар скі го рад, 11. го рад на паў д нё вым за ха дзе 
Люк сем бур га, 12. не аб ход ная ў кух ні.

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 6 ну ма ра
Ча ра дзей, ад ва кат, мат, Ба ра на ві чы, сяр жант

Ра шэн не: Дзе ва да там вяр ба.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Ля-

во ну Федаруку з Рыбал.

У шас ці дзе ся тых га дах, ка лі я пра ца
ваў у Ва я вод скім праў лен ні кі но, гля дзеў 
шмат са вец кіх філь маў. І ўспом ні ла ся 
мне рап там пес ня «Марш вя сё лых ра
бят» Ле а ні да Уцё са ва з кі на філь ма «Вя
сё лыя ра бя ты» (поль скі за га ло вак філь
ма «Świat się śmie je»).

Лег ко на сер д це от пес ни ве сё лой,
Она ску чать не да ёт ни ког да,
И лю бят пес ни де рев ни и сё ла,
И лю бят пес ни боль шие го ро да.
Нам пес ня жить и лю бить по мо га ет,
Она как друг и зо вёт, и ве дёт,
И тот, кто с пес ней по жиз ни ша га ет,
Тот ни ког да и ниг де не про па дёт. 

Свя тая праў да. У гэ тых сло вах ад
люст ра ва на мая бі яг ра фія, мой жыц цё
вы шлях. З пес няй дру жу ўсё жыц цё 
— ад дзя цін ства па спе лыя га ды. Лю біў 
я спя ваць, го лас у мя не звон кі, рэ пер
ту ар — ба га ты. Па мя таю, як пас віў шы 
ка роў з ба буль кай Ана ста сі яй, слу хаў 
яе ка зац кія пес ні: «Ска кал ка зак че рез 
до ли ну», «Те че річ ка не ве лич ка з виш
не во го са ду», «Ка ким ты был, та ким 
остал ся». Та кія пес ні та ды спя ва лі на 
ве ча ры нах, на ла вач ках пры вя ско вых 
ву лі цах. Ма ім кам па ньё нам па спе ве быў 
бра ту ха Вік тар. Ні вод ная ку заў ская за ба

ва не ад бы ла ся без на ша га вы сту пу. Ды 
і на гу лян ках у на ва кол лі «кан цэр та ва лі» 
— най больш у Гра да лях на Бель ш чы не. 
З мо лад дзю гэ тай вё скі па зна ёмі лі ся 
праз дзядзь ку Ра ма на Брэнь ку.

А бы ло гэ та так. У па ло ве пя ці дзя ся
тых га доў, на Вар ва ру, 17 снеж ня, за ві
таў да нас му жы чок зпад Ры го раў цаў, 
які ха цеў ку піць ву галь. Та ды чы гу нач
ні кам на ту рай да ва лі дзве з па ло вай 
то ны ву га лю. А «чы гу нач ны» ву галь 
быў якас ны, та му ся ля не з Бель ш чы ны, 
дзе не ха па ла апа лу, хлы ну лі ў Ча ром
ху за ву га лем. Ды і чы гу нач ні кі тан ней 
яго пра да ва лі. У нас ву галь ны па ёк 
ат рым лі ва лі баць ка і ста рэй шая ся стра 
Яў ге нія. Тра ды цый на на Вар ва ру гас
ця ваў у нас дзядзь ка Ра ман з цёт кай 
Ган най з Даб ры ва ды. Баць ка зга дзіў ся 
пра даць ву галь пры шэль цу. За тым за
пра сіў я ў гос ці да свя точ на га за стол ля. 
«Ра ман Брэнь ка з Гра да лёў» — ад рэ ка
мен да ваў ся госць, які ака заў ся га вар кім 
су бя сед ні кам.

— У мя не да рос лыя дзе ці, Ко ля з Ве
рай, — кі нуў у бок ста рэй шай сяст ры цы 
Ге ні. — Пры яз джай це, паз на ё мі це ся...

Так па ча ло ся на ша зна ём ства 
з Брэнь ка мі з Гра да лёў. Мы з Ге няй і Вік
та рам гас ця ва лі ў іх на Ілью і Лу ка ша, 
яны ў нас на Тэк лю. А ў Гра да лях бы ла 

Усё жыц цё з пес няй свят лі ца. Мо ладзь ар га ні за ва ла ў ёй 
тан ца валь ныя вя чор кі, іс на ваў ма стац кі 
ка лек тыў. Пры на го дзе су стрэч зап ра
ша лі нас на за ба вы, а ў пе ра пын ках 
па між тан ца мі мы з Вік та рам вы сту па лі 
ў ду э це. Хі том на шых вы сту паў бы лі 
вя до мыя пес ні — «Ма ла дёж ная», «Ва ся
Ва сі лёк», «Рид на ма ти моя». Гра да лёў
скія са ма дзей ні кі вы сту па лі ў свят лі цы 
ў Ку за ве. З хо дам га доў Ве ра Брэнь ка 
вый ш ла за муж за афі цэ ра ВП і па да ла ся 
ў Поль ш чу, Мі ка лай афор міў ся на пра цу 
ў чы гу нач най Ча ром се. Пас ля па мёр. За
ста ла ся ма лод шая Ма ры ся, якая пра цяг
вае тра ды цыю ро ду Брэнь каў і вы сту пае 
ў бель скіх «Ва сі лёч ках». Ня ма ў жы вых 
на шай ста рэй шай сяст ры цы Яў ге ніі, 
адыш ла ў веч ны спа чын во сем га доў 
та му. Лю бі ла, як зрэш ты мы ўсе, спя
ваць. Мно ства пе сень ве да ла ды ме ла 
шы кар ны го лас. Яе сяб роў кі па кам па ніі 
збі ра лі ся на ла вач цы по бач на ша га до
ма і ў лет нія су бот нія ве ча ры вя лі доў гія 
на пе вы. Ма лод шы бра ту ха, Вік тар, яш чэ 
вы хо дзіць з жан чы на мі ка ля да ваць на 
цар к ву. А мне ад но за ста ло ся слу хаць 
тран с ля цыі кан цэр таў па тэ ле ба чан ні. 
Уз рост ужо не той ды і са слы хам спра
ва не най лепш ма ец ца. А даў ней шых пе
сень і за раз не за быў ся. Ба га тую ка лек
цыю грам п лас ці нак за хоў ваю быц цам 
рэ лік вію на па мят ку мі ну лых га доў. Так 
ужо ў жыц ці бы вае.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Юрый Ра він скі пры е хаў у Ста рое Ляў
ко ва На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та ў па чат ку 1970 го да. З 1965 да 
1973 го да тут бу да ва ла ся ке ра міч ная 
фаб ры ка і спа дар Ра він скі стаў тут 
пра ца ваць бу даў ні комспе цы я лі стам. 
Ад сюль узяў са бе жон ку. За раз жы вуць 
у пры го жым драў ля ным до ме ў ся рэ дзі
не вё скі.

З Юры ем Ра він скім мы зна ё мы мно
га га доў. З та го ча су, ка лі я пра ца ваў 
у рэ дак цыі „Ні вы”, ез дзіў у ка ман дзі роў кі 
і на вед ваў ста ра ляў коў скую ке ра міч ную 
фаб ры ку. Ён тэ ле фа на ваў у рэ дак цыю 
„Ні вы”, ка лі вы ка па лі бі вень ма ман та і ка
лі бы лі ін шыя зна ход кі або ка лі па чы на лі 
вы пу скаць но вы асар ты мент пра дук цыі.

Юрый Ра він скі мае сваё хо бі. Ён не 

рас ста ец ца з фо та а па ра там і кі на ка ме
рай. На са мых па чат ках меў толь кі фо та
а па рат. Ка лі пры е хаў у Ста рое Ляў ко ва 
пра ца ваць, у воль ныя хві лі ны зды маў на 
фо тап лён ку па бу до ву фаб ры кі ды вы сту
пы хо ру „Цаг лін н кі”. Ра біў сот ні здым каў, 
пад рых та ваў фо та вы ста ву з на го ды са
ра ка пя ці год дзя ляў коў ска га за во да. Вы

ста вы мож на бы ло гля
дзець у Гай наў скім до
ме куль ту ры, Га ле рэі 
імя Та ма ры Са ла не віч 
у На раў цы і ў бу дын ку 
„Ка ры на” на бе ра зе 
Се мя ноў ска га ва дас
хо віш ча. Ужо шмат 
га доў важ ней шыя 
па дзеі, першна перш 
у На раў чан скай гмі не, 
за піс вае на ка ме ру.

Юрый Ра він скі 
мае шмат лі кія за пі сы 
з роз ных куль тур ных 
ме ра пры ем стваў, між 
ін шым, бе ла ру скіх 

фэ стаў, на CD і DVDды сках. 3 са ка ві ка 
г.г. я гля дзеў і слу хаў за пі сы бе ла ру скіх 
пе сень. Ся род іх ёсць „Гімн Ляў ко ва” 
(з пры го жы мі здым ка мі вё скі) ды ка ля
дак у вы ка нан ні ка лек ты ву „Цаг лін кі”. 
Жа да ем яму пос пе хаў.

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Хо бі 
Юрыя Ра він ска га
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— Сто ра зоў пра яз джаў і ні ко лі не быў 
уся рэ дзі не, — ка жа Да ра фей Фі ё нік.

Кі ваю га ла вой у знак зго ды.

— І я заў сё ды ца ла ва ла ў клям ку, 
— сцвяр джаю з не да ве рам.

Пе ра сту па ем па рог у прыт вор Спа са
Пра аб ра жэн скай цар к вы ў Дзміт ро ві чах.

— За ходзь це, за ходзь це, — зак лі ка юць 
уся рэ дзі ну вет лі выя жа но чыя га ла сы.

Пад ба дзёр вае нас вы пад ко васць, якую 
ча сам на зы ва юць «шчас цем». Каб пры
е ха лі пяць хві лін паз ней, ні ко га ўжо не 
зас пе лі б.

— О, то вам пош ча сты ло! — ка жа ад на 
з жан чын. — А мы толь кі што прыб ра лі 
і ўжо вы хо дзі лі...

— Ну, паш час ці ла, — пад так ва ем, 
— паш час ці ла!.

За сціп лым аб ме нам слоў скры ва ец ца 
шмат не да рэч ных пе раш код, якіх не
маг чы ма абыс ці без дак лад на га пла на, 
ра ней шых за ха даў і да мо ваў. Ка ра цей, 
вя ско выя цэр к вы ў Бе ла ру сі зак ры тыя 
на тры зам кі. Іх ад к ры ва юць ад но ў час 
ба га служ бы, ды і то не ў кож нае свя та. 
Бы вае, адзін свя тар аб слу гоў вае дзве
тры па ра фіі. Кан так та вац ца трэ ба па 
тэ ле фо не. І гэ та яш чэ ні чо га не абя цае 
і не га ран туе пос пе ху. На Ка мя неч чы не 
ін сты тут пля ба ніі прак тыч на не іс нуе.

— Наш ба цюш ко на яз джае аж но з Бе
рас ця, — ка жуць жан чы ны, — бо тут 
ня ма та кіх умоў, каб па ся ліць яго з сям’
ёй. І лю дзі не над та гор нуц ца да цар к
вы, — у го ла се су бя сед ніц ад чу ва ец ца 
без да па мож насць. — Вось у ня дзель ку 
прый дзе пяцьдзе сяць ста рых, то і ўсё, 
на ўсю па ра фію з шас нац ца ці вё сак.

Цар к ва ў Дзміт рові чах пра маў ляе як 
«ва ро ты» ў Бе ла веж скую пуш чу. Кож ны, 
хто едзе з ус хо ду ці з поў д ня, не мо жа 
ад вес ці ва чэй ад бла кіт най бу доў лі з ге а
мет рыч най зва ні цай. Усё бляд нее і нік не 
ў яе за гад ка вай аў ры, ва біць зна ё май 
эстэ ты кай і зак лі кае ўся рэ дзі ну.

І кож ны раз, ка лі пра яз джаю по бач, ад
чу ваю ра дасць су стрэ чы, як з жы вым, 
да ра гім ча ла ве кам.

* * *
Ця гам ста год дзяў Дзміт ро віц кая цар к
ва пра маў ля ла як ду хоў ны і куль тур ны 
цэнтр, а ду ха вен ства ка ры ста ла ся вя лі
кім аў та ры тэ там у на ро дзе. Ка мя нец кі 
кра яз наў ца Ге ор гій Му се віч, у пры ват
нас ці ўнук ге ра і ні пры ве дзе най гі сто рыі, 
ад на та ваў кры мі наль ную пры го ду з ча
соў свай го дзя цін ства.

Яго ба бу ля, ма туш ка Ма рыя Еля нец кая, 
ра на аў да ве ла і аста ла ся жыць з 9 дзяць
мі. Пас ля смер ці ба цюш кі яна за ня ла ся 
зем ля роб ствам і аб раб ля ла 21 гек тар 
зям лі. У яе бы ло ча ты ры ка ро вы, 45 
свіней, 120 ку рэй. У кож ны Вя лік дзень 
ма туш ка вы стаў ля ла вя лі кі стол, зас ла
ны аб ру са мі і ўпры го жа ны бар вен кам. 
На ім ста ві ла свя точ ныя сма коц ці. Ця гам 
дня пры хо дзі лі да яе ся ля не па він ша
ваць са свя там. Іх аба вяз ко ва са дзі лі за 
стол, ча ста ва лі ядой і доб рым сло вам.

«У 1938 го дзе мне бы ло 7 га доў, — пі ша 
Му се віч, — мы па е ха лі з ба бу ляй у Ка мя-
нец, каб пра даць свін ню. Ка лі вяр та лі ся 
да моў, дзесь ці два кі ла мет ры за Ка мян-
цом, у мес цы, якое на зы ва лі Пэ ра піл кі, 
ча ста ра ба ва лі лю дзей. Мы ўжо пад’ е-
ха лі да гэ та га мес ца. А там вы скок вае 
двух! Адзін ле зе на воз, дру гі тры мае 
ка ня за вуз дэч ку: — Есць у вас гро шы? 
Да вай це гро шы! 

— Я гэ та па мя таю па сён няш ні дзень, 
— пі ша Му се віч. — Мне ста ла страш на-
страш на. Адзін бан дыт тры маў рэ валь-
вер, дру гі він тоў ку.

Ба бу ля ні чо га не ска за ла. Але лі та раль-
на, праз не каль кі се кунд з-за дзе ра ва 
вый шаў трэ ці ча ла век. Па ды шоў да нас, 
а ўжо наб лі зі лі ся пры цем кі, па гля дзеў, 
прыг ле дзеў ся ма ёй ба бу лі і ка жа: — А, гэ-

* * *
Сла ва Дзміт ро віц ка га пры хо да, хоць раз
дзя ліў нас жа лез ны кар дон, да лей жы ве 
ва ўспа мі нах ста ра жы лаў з Арэш ка ва, 
Вяр сто ка, Доў га га Бро ду... Да вай ны ўсе 
шля хі вя лі ў гэ ты бок, да Ка мян ца. Тут 
бу ша ва ла жыц цё, тут жы лі свае лю дзі. 
Сю ды пры яз джа лі на цар коў ныя фэ сты, 
тут вы бі ра лі жо нак, тут вян ча лі ся...

Ад ра зу пас ля пе ра ступ лен ня па ро га ўра
зіў хат ні на строй сак раль най па бу до вы. 
У прыт во ры кра са ва ла ся пыш ная ка на
па, зас це ле ная ка ля ро вай ра дзю гай. Па 
дру гім ба ку праз пры ад чы не ныя дзвер
цы від не ла ка цель ня. Ха це ла ся звы чай
на пры сес ці, па ды хаць...

Ад нак за чар го вы мі ва ро та мі на строй 
рэз ка пе ра мя ніў ся. У во чы кі нуў ся іка
на стас, аб ве дзе ны драў ля най разь бой 
з ма ты ва мі ві наг рад ні ку. За ім кра са ва
лі ся дзве ма ну мен таль ныя ста рыя іко ны 
Ба га ро дзі цы і Ісу са Хры ста ў ся рэб ра ных 
аб к ла дах.

— На ша цар к ва най ста рэй шая з усіх, ні
дзе ўжо та кой ня ма, — ка жа ад на з жан
чын, на вы гляд на стаў ні цапен сі я нер ка.

Дзміт ро віц кая цар к ва па бу да ва ная 
ў 1786 го дзе. Уз вя лі яе пры ба цюш ку 
Фё да ры Бу дзі ло ві чу, які сам част ко ва 
з’яў ля ец ца фун да та рам хра ма. Гэ ты 
свя тар скі род звя за ны з Дзміт ро ві ча мі 
больш за ста год дзе. Ён так са ма не звы
чай на звя за ны з Пад ляш шам, але пра 
гэ та бу дзе да лей...

— Заў т ра ў нас Баць коў ская су бо та, 
— ка жуць жан чы ны.

На пра сто ле, па ле вым ба ку ста яць ужо 
па ке ты з му кой, і ва ско выя свеч кі ...

— Ці мно га прый дзе лю дзей па ма ліц ца 
за ду шы прод каў?

— Больш за трыц цаць не бу дзе, — зво
дзяць усё на зям лю жан чы ны, — і то ўсе 
та кія бы то мы, ста рыя...

(пра цяг бу дзе)

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

та ж Еля нец кая. Хлоп цы, вы мат ва ем!»*

Як пас ля ака за ла ся, да ро гу ў Пэ ра піл ках 
пе ра сту піў ім вя до мы на ўсю ак ру гу бан
дыт Акім.

У Дзміт ро ві чах, на Камянеччыне


