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Лаўрэаты «Гедройца»è3

Фільм пра «Канцэрт...»è8

ІV З’езд выпускнікоў і святкаванне 
70-гадовага юбілею Агульнаадука-
цыйнага ліцэя з дадатковым наву-
чаннем беларускай мове ў Гайнаўцы 
адбыліся 28 верасня, а з’езд прадоў-
жыўся яшчэ 29 верасня і закончыў-
ся інтэграцыйным спатканнем каля 
вогнішча. Прыбыло на яго амаль 370 
выпускнікоў, якія вучобу ў Гайнаў-
скім белліцэі закончылі ў 1953-2010 
гадах. Многія ўдзельнікі з’езда ву-
чыліся яшчэ ў старым прытульным 
драўляным будынку школы і асаблі-
ва цёпла яго ўспаміналі. Аднак най-
больш сентыментальнымі былі су-
стрэчы са школьнымі сябрамі, якія, 
бывала, вельмі даўно не бачыліся.

белліцэя, на ахвярнасць настаўнікаў, пос
пехі белліцэістаў у розных галінах і станоў
чыя рэзультаты супрацоўніцтва белліцэя 
са школамі нацыянальных меншасцей 
і іншымі ўстановамі. Вучні Гайнаўскага бел
ліцэя часта перамагалі ў алімпіядах і прад
метных конкурсах, у тым ліку ў Алімпіядзе 
па беларускай мове і ў беларускамоўных 
конкурсах. Дзякуючы ангажаванасці 
і цяжкай працы настаўнікаў і вучняў, бел
ліцэісты наогул добра спраўляліся з мату
ральнымі экзаменамі і прадаўжалі вучобу 

ў вышэйшых навучальных установах. 
Многія з гэтых паказчыкаў і вельмі доб
рыя ўмовы адукацыі ў вялікім школьным 
будынку і спартыўнай зале, абсталяваны
мі пасучаснаму, прычыніліся да таго, што 
Гайнаўскаму белліцэю была прысвоена 
адзнака «Сярэбраная школа». Сабраным 
у спартыўнай зале былі запрэзентаваны 
фільм пра сучасны Агульнаадукацыйны 
ліцэй з дадатковым навучаннем белару
скай мове ў Гайнаўцы і стужка аб мінулым 
белліцэя, у якой выказваліся выпускнікі 

школы. Гэты фільм мае быць папоўнены 
выказваннямі ўдзельнікаў сёлетняга з’ез
да. Была паказана таксама мультымедый
ная прэзентацыя аб гісторыі Гайнаўскага 
белліцэя і поспехах школы. З нагоды 
святкавання 70гадовага юбілею вучні бел
ліцэя на працягу каляндарнага года знаё
міліся з гісторыяй сваёй школы. Гайнаўскі 
белліцэй пачаў дзейнічаць у 1949 годзе. 
У 1964 годзе ў школе з’явіўся сцяг беллі
цэя, а ў 1993 годзе школа атрымала новы 
мураваны будынак. У 19992019 гадах 
пры ліцэі працавала беларуская гімназія. 
Пасля спынення яе дзейнасці змянілася 
назва школы: Агульнаадукацыйны ліцэй 
з беларускай мовай навучання ў Гайнаўцы 
атрымаў назву Агульнаадукацыйны ліцэй 
з дадатковым навучаннем беларускай 
мове. З нагоды юбілею ў белліцэі былі ар
ганізаваны выстава, прымеркаваная да 
гісторыі школы і экспазіцыя, прысвечаная 
тром папярэднім з’ездам выпускнікоў. 

Годная сустрэча абсальвентаў

чытайцеF04

Святкаванні пачаліся з малебна, які 27 
верасня ў прысутнасці ўдзельнікаў з’езда 
і настаўнікаў белліцэя быў адслужаны 
за выпускнікоў, вучняў, настаўнікаў і пра
цаўнікоў школы ў СвятаТроіцкім саборы 
ў Гайнаўцы, а малітвы ўзначаліў гайнаўскі 
епіскап Павел. У асноўны дзень ІV З’езда 
выпускнікоў, які наладзіў спецыяльна 
створаны аргкамітэт з’езда і святкавання 
юбілею, урачыстая сустрэча адбылася 
ў спартыўнай зале з удзелам амаль 370 
выпускнікоў белліцэя, часткі цяперашніх 
вучняў, настаўнікаў і запрошаных гасцей. 
Сабраных прывітаў дырэктар Гайнаўскага 
белліцэя Ігар Лукашук. Сярод запрошаных 
гасцей былі надзвычайны паўнамоцны па
сол Рэспублікі Беларусь у РП Уладзімір Чу
шаў, гайнаўскі епіскап Павел і святары, ві
цэкуратар Кураторыі асветы ў Беластоку 
Альжбета Камінская, стараста Гайнаўска
га павета Андрэй Скепка і старшыня Рады 
Гайнаўскага павета, выпускнік, шматгадо
вы дырэктар, а зараз настаўнік Гайнаўска
га белліцэя Яўген Сачко, віцэбургамістр 
Гайнаўкі Ірыней Раман Кендысь, войт 
Гайнаўскай гміны Люцына Смактуновіч, 
дырэктар Бельскага белліцэя Андрэй Сце
панюк, дырэктар Падставовай школы № 3 
у БельскуПадляшскім Пётр НікалаюкСта
сюк, дырэктары школ з літоўскай мовай 
навучання, з якімі супрацоўнічае Гайнаўскі 
белліцэй, старшыня Бацькоўскага камітэ
та белліцэя і прадстаўніца Белавежскага 
нацыянальнага парку Эва МарозКэчын
ская, дырэктары звышпачатковых і пачат
ковых школ з Гайнаўкі і гмін Гайнаўскага 
павета, прадстаўнікі мундзірных службаў 
і дырэктары шматлікіх устаноў. Частка са 
згаданых гасцей павіншавала Гайнаўскі 
белліцэй з юбілеем, пажадала школе пос
пехаў на будучыню і ўдалага правядзення 
з’езда. Зачытвалі яны і перадавалі на рукі 
дырэктара Ігара Лукашука віншавальныя 
граматы і падарункі.

— Увесь час паказваем маладым лю
дзям як жыць, як здабываць веды, як 
шанаваць сваю спадчыну, як ісці праз 
жыццё з высока паднятымі галовамі, 
— заявіў дырэктар Гайнаўскага белліцэя 
Ігар Лукашук.

Звярнуў ён увагу на людзей, якія ствара
лі і прычыніліся да развіцця Гайнаўскага 

Ладзіліся ў ліцэі таксама сустрэчы вучняў 
з выпускнікамі белліцэя і прадбачваецца 
прадаўжэнне гэтай ініцыятывы.

Пра ход ІV З’езда выпускнікоў Агульнаа
дукацыйнага ліцэя з дадатковым навучан
нем беларускай мове ў Гайнаўцы гаварыў 
старшыня яго аргкамітэта, былы настаў
нік гісторыі белліцэя Яўген Янчук, інфарма
валі вядучыя мерапрыемства, выпускнікі 
белліцэя, настаўнік беларускай мовы Ян 
Карчэўскі і Ілона КарпюкДамброўская. 
Папрасіла яна, каб ад імя выпускнікоў 
выступіў таксама былы настаўнік гісторыі 
Гайнаўскага белліцэя Яўген Вапа, старшы
ня Беларускага саюза ў РП, які ўзначаль
вае дзейнасць Беларускага Радыё Рацыя 
і Тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

— Наш Беларускі ліцэй у Гайнаўцы даў 
кожнаму з нас шанц пайсці ў свет і стаць 
людзьмі годнымі сваіх прафесій. Павінны 
мы памятаць адкуль мы выйшлі і якая 
наша тоеснасць, каб магчы гаварыць пра 
сваю будучыню. Перапісы паказваюць, 
што нас, беларусаў, штораз менш. Вучоба 
ў белліцэі абавязвае і важна, каб у наступ
ных перапісах насельніцтва запісаліся мы 
беларусамі. Я закончыў ліцэй 35 гадоў та
му і маёй марай было вярнуцца на працу 
ў Гайнаўскі белліцэй і яна здзейснілася. 
Я адчуваў радасць, калі быў настаўнікам 
белліцэя і адчуваю радасць у час святка
ванняў. Веды ёсць сілай да перамогі і Бела
рускі ліцэй у Гайнаўцы пераможа ведамі 
наконт усяго — навукі і беларускай куль
туры. Нас у Гайнаўскім белліцэі навучылі 
чытаць, пісаць і думаць пабеларуску і важ
на, каб надалей нам чытаць пабеларуску. 
Мы павінны быць свядомымі беларусамі 
на многія стагоддзі. Мы тут былі, ёсць і бу
дзем, — сказаў да сабраных у спартыўнай 
зале старшыня Беларускага саюза ў РП 
Яўген Вапа, ураджэнец Доўгага Броду.

На святкаванне прыбыў таксама 
старшыня Звязу ў карысць адукацыі 
і прамоцыі беларускай культуры «Шчыты» 
Лукаш Леанюк і старшыня Беларускага 
грамадскакультурнага таварыства Ян Сы
чэўскі, які са сцэны павіншаваў Гайнаўскі 
белліцей з юбілеем.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА
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Сваімі вачыма

Гай наў ская па мяць

Парк

«Люб лю я Гай наў ш чы ну на шу, яе не 
мож на не лю біць,

Тут кож ная сцеж ка мне зна ё ма, тут пра-
жы ва юць зем ля кі.

Тут пра жы ва лі на шы дзя ды і дзе да вы 
дзя ды тут ля жаць,

Яны жы лі і га ра ва лі, ця пер ля жаць там 
дзе кры жы».

Сло вы ме на ві та гэ тай пес ні, на пі са
най на стаў ні кам бе ла ру скай мо вы Ва
сі лём Са коў скім, аба вяз ко ва па він ны 
стаць гім нам на шай шко лы, зна чыць, 
бе ла ру ска га лі цэя ў Гай наў цы. Зас пя
ва ная ка лек ты вам «Ду бі ны» на сцэ не 
са ка ві ты мі га ла са мі Ма ры ё лі Пшы ход
скай і Дзміт рыя Ці ха ню ка да ла та кую 
коль касць дры жы каў і слёз, што про ста 
не ра ска заць. Гэ тая пес ня, праў да, пра 
той ку ток пад ляш скай пра сто ры, дзе бе
ла ру скасць кам пак т на злі ва ец ца з пры
род нахрыс ці ян скім ус п ры ман нем све ту. 

Та кім чы нам ду шы і сэр цы га то выя ёсць 
да здзяй с нен ня вык лі каў, якія не пад 
сі лу ін шым. Што дзён ная пра ца ві тасць 
— так са ма не аб ход ная спра ва для лі цэй
ска га і да рос ла га ўзро сту.

Спа дар Ва сіль, пры мі це са мыя шчы
рыя пры ві тан ні і сло вы па дзя кі за Ва шу 
на стаў ніц кую, гра мад скую і жур на ліс
ц кую пра цу ра зам з «Ні вай». Мно гія 
ўдзель ні кі з’ез да ча ка лі Вас у шко ле, 
каб па дзя ка ваць Вам аса бі ста, там, на 
мес цы, і пра сі лі, каб у «Ні ве» аба вяз ко ва 
гэ та зра біць. Ро бім гэ та з най вя лік шай 
пры ем нас цю. Так са ма не за бы ва ем усіх 
тых на стаў ні каў, якія бы лі пры сут ны мі, 
і тых ад сут ных, бо без іх тру ду не бы ло б 
вуч нёў ска га цу ду. Для па мя ці шко лы 
і мо ла дзі аба вяз ко ва па він ны быць па
ка за ны скла да нас ці са ра ка вых га доў, 
ка лі на стаў ні кі шко лы бы лі лік ві да ва ны 
поль скім пад пол лем, ці арыш та ва ны са
вец кі мі ор га на мі. Нель га цяж кіх хві лін, 
якія ма цу юць усё гра мад ства, за сей ваць 
тра вой за быц ця.

Для мя не аса бі ста го на рам і ўзру шэн
нем бы ло тое, што на шу клас ную част ку 

з’ез да вя ла мая лі цэй ская вы ха ва цель
ка Зі на і да Пет ру чук. Ей ныя раз ва жан ні 
пра ча ла ве ка і шко лу па каз ва юць той 
ін тэ лек ту аль наэма цый ны па тэн цы ял, 
які быў пе ра да дзе ны ёю ўсім вуч ням. 
І ме на ві та вы хо дзя чы за му ры шко лы 
пас ля ча ты рох га доў лі цэя, мы ат рым
лі ва лі атэ стат спе лас ці. Па ні пра фе сар 
Пет ру чук, ня гле дзя чы на свае праб ле мы 
са зда роў ем, па ка за ла нам і за раз не 
менш важ ны ўрок жыц ця. Той урок, які, 
ма быць, ча кае нас з не ве ра год ны мі вып
ра ба ван ня мі. Але сі ла спа кою і рэф лек сіі 
на фо не ска ра цеч ных га доў дае па чуц цё 
за дум лі ва скры тай ус меш кі. Ме на ві та 
ў час школь най, клас най су стрэ чы, ка лі 
да вед ва еш ся пра лёс і гі сто рыю абі ту
ры ен таў, мо жаш толь кі га на рыц ца, які мі 
шля ха мі пай ш ло на ша жыц цё. Жан чы ны 
— ле ка ры, мед сёст ры, на стаў ні цы, фі нан
сіст кі, на ву коў цы, са ма стой ныя біз нес
ву мен, ак тыў ныя пен сі я нер кі; муж чы ны 
са ста рэй шых га доў — гэ та вай скоў цы, 
ін жы не ры, на ву коў цы, ле ка ры, са маў
ра даў цы, біз не соў цы і шмат хто яш чэ 
— усіх не пе ра лі чыць. Ну і для нас са мае 

га лоў нае гэ та на шы шмат га до выя чы
та чы, ка рэс пан дэн ты, пісь мен ні кі, якія 
ства ра юць на род най мо ве. За раз у рэ
дак цыі «Ні вы» пра цу юць тры вы пуск ні кі 
гай наў ска га лі цэя: ні жэй пад пі са ны, Ган
на Кан д ра цюк — жур на ліст ка і пісь мен
ні ца, Аляк сандр Вяр біц кі — жур на ліст. 
На на шых ста рон ках дру ку ец ца так са ма 
вы пуск нік Мі хал Ан д ра сюк, які на мі ну
лым тыд ні стаў лаў рэ а там най больш 
прэ стыж най уз на га ро ды ў га лі не про зы 
— «Прэ міі Гед рой ца». І шмат ін шых вы
пуск ні коў на ша га лі цэя пі са ла нам сло ва
мі і ве да мі на бы ты мі ў час ву чо бы.

Са май ці ка вай для мя не жам чу жы най 
лі цэй скай рэ ча іс нас ці быў наш моў ны кам
па нент школь на га ка лі до ра. Тут, як у тым 
квя ці стым ага ро дзе, пе ра лі ва лі ся гу кі і сло
вы пры га жос ці на шых га во рак. Я зпад 
пуш чы з ты мі з Ча ром хі і Кляш чэ ляў ува
хо дзі лі ў моў ны і мен таль ны кам па нент 
з людзь мі з Нар вы, На раў кі, Бе ла ве жы. 
Моў ная, бе ла ру ская Ва ві лон ская ве жа 
ў чы стай фор ме ўзба га ча ла нас уза ем на. 
У мой лі цэй скі час ані вод ныя лін г ві стыч
ныя эк с пе ды цыі не бы лі нам па трэб ныя. 
Ме лі мы іх про ста ў ад ным мес цы. За тое 
вель мі паз на валь ны мі бы лі па ез д кі да сяб
роў і сяб ро вак у ін шыя вё скі, дзе пры ваб лі
вас ці да рос ла га све ту пры цяг ва лі нас да 
ся бе што раз больш і больш, асаб лі ва ў дзя
во чаюнац кім пла не. Та му дзя куй Та бе, 
лі цэй, за ўсё і пра бач нам, грэш ні кам, што 
сва ім на стаў ні кам да пя ка лі за мно га.

vЯў ген ВА ПА

Вы па ла мне ня даў на за на ча ваць 
у Мін ску. Ну, і вы ра шыў, на рэш це, спат
кац ца са ста рым сяб рам. Жыц цё та кое, 
што на ват стэ ле фа ноў ва ем ся рэд ка. 
А ўжо ба чым ся, дык і не ўспом ніць, ка лі 
гэ та бы ло апош ні раз.

Аку рат вы па ла мне на ча ваць не да лё
ка ад яго до ма. Мой га тэль па адзін бок 
пар ку, яго дом па дру гі. А прай с ці ся па 
во сень скім пар ку, асаб лі ва ка лі дзень вы
даў ся су хі і цёп лы, праб лем не скла дае.

За се дзеў ся я ў яго да паз на. Амаль што 
не да ра ні цы. Ну, але ўся го не пе ра га во
рыш. Па ра і раз віт вац ца. Так сі браць не 
за ха цеў, цяг ну ла прай с ці ся па пар ку. Ноч 
вы да ла ся цёп лай, парк ад чы не ны. Не як 
неп ры выч на аж но. Па пар ках я ба дзяў ся 
апош нія ра зы па на чах ужо не пом ню ка
лі. І та ды, нап ры кан цы вась мі дзя ся тых 
і на па чат ку дзе вя но стых, ба дзяц ца не 
бы ло зу сім бяс печ на. І ў нос мож на бы ло 
да стаць, і ў ву ха. Сам мог ка му за е хаць, 
і як з’яў ля ла ся мі лі цыя, то про ста вы га ня
ла па ру шаль ні каў па рад ку з пар ку, ка лі 
тыя не вель мі ўпі ра лі ся. Ха паць лю дзей 
не бы ло асаб лі вай мо ды. Ды і лю дзі та
ды маг лі ад біць у мі лі цы я не ра ча ла ве ка, 
яко га, на іх дум ку, ха пі лі ні за што. Та му, 
на пэў на, і не ха па ла мі лі цыя лю дзей так 
на хаб на, бо са мі ба я лі ся нар вац ца.

А за ка ха ныя ма ла дыя па рач кі дык 
гу ля лі ў тыя ча сы паў сюд на і аж да ра
ні цы. Ды што там ма ла дыя. Ста рэнь кія 
мі ла ся дзе лі на ла вач ках. А юна кі з гі та
ра мі ў ма лых і вя лі кіх кам па ні ях аж но са 
шку ры вы ла зі лі, каб спа да бац ца дзяў ча
там. Ды і дзяў ча ты вык руч ва лі ся як уме
лі. Аж но во чы ў хлоп цаў раз ля та лі ся.

Ну і сяб роў скія, ці про ста пры я цель скія 
кам па ніі не са сту па лі па коль кас ці ін шым. 
Дзесь ці ў шах ма ты на ла вач ках гу ля лі, хто 
ў да мі но, хто ў кар ты. Не дзе чар ку за каў
нер ку ля лі. А як жа ж! Не без гэ та га. Парк 
усё ж. А парк — мес ца для ад па чын ку. Ну 
а ад па чы нак кож ны пасвой му ра зу мее.

Бы ва ла, што і пад ла вач ка мі са мыя ах
во чыя да га рэл кі на ча ва лі. Ну а што тут 
та ко га?! Лю дзі — усе роз ныя. І зда роўе 
ў іх роз нае. А п’юць звы чай на ад ноль ка
ва — па поў най. Вось не ка то рым на сон 

больш ча су і трэ ба, каб сі лы ад на віць. 
І яны гэ ты час на да ро гу да ха ты не губ ля
лі. Ад па чы ва лі пра ма там.

Ну, гэ та я вам пра бы лыя ча сы рас па
вёў. А за раз у вя лі кім ста ліч ным пар ку 
я не ўба чыў ані вод на га ча ла ве ка. Ноч бы
ла — про ста цуд! Цёп ла, су ха, пры ем на... 
Га рэ лі ліх та ры. Су ма ва лі пу стыя ла вач кі. 
І ані вод най жы вой ду шы. Не ся дзяць ма
ла дыя дзяў ча ты на ка ле нях у ка ха ных 
хлоп цаў, не ца лу юц ца, не аб ды ма юц ца, не 
гу ля юць у да мі но муж чы ны, не гра юць пя
ву чыя гі та ры... На ват ал ка го лі каў ня ма! Ні 
на лаў ках, ні пад імі... Пу ста і жу дас на...

Я сам ро дам з вё скі. Коль кі ў нас там 
лю дзей бы ло?! Раздва і па лі чыў усіх. 
Ну але каб у та кую ноч бы ло пу ста, каб 
не шап та лі ся па зад вор ках за ка ха ныя, 
каб не збі ра ла ся ў школь ным са дзе мо
ладзь... А тут, у Мін ску, у ста лі цы Бе ла ру
сі, аж но два мі льё ны ча ла век без ма ло га 
жы ве! У га ла ве та кая ліч ба не ўклад ва
ец ца! І цал кам пу сты парк у та кую цу доў
ную во сень скую ноч...

Ну вось, хі ба, і ад каз на ўсе пы тан ні. 
Спяць лю дзі. Спіць наш на род. Да рэ чы, 
не толь кі ноч чу. Про ста спіць. Тыя, што 
прач ну лі ся, ста яць з белчыр во набе лы
мі сця га мі, і не мо гуць зра зу мець та кую 
ніз кую ак тыў насць астат ніх. А ад каз да 
ба наль на га про сты. Наш на род спіць. 
Ста міў ся ён, ад сы па ец ца. Вось прач нец
ца, і та ды па ро біць усе спра вы. А прач
нец ца аба вяз ко ва. За хо ча ес ці, і прач
нец ца. Або сха дзіць ку ды за хо ча. Або 
про ста ўжо выс піц ца на рэш це! Ну коль кі 
ж мож на ўжо спаць?!

Вось ка лі вы бу дзе це іс ці па пар ку ва
ша га го ра да цу доў ным во сень скім ве ча
рам, або на ват уна чы, і на кож най ла вач
цы бу дзе це ба чыць за ка ха ных, якія шэп
чуц ца, або па жы лых, якія ад па чы ва юць, 
або лю бых лю дзей, якія неш та ро бяць, то 
ве дай це, час прый шоў. На род прач нуў ся. 
А па куль што за ста ец ца або за спя ваць 
яму ка лы хан ку пабе ла ру ску, або ак тыў на 
бу дзіць, без слоў, а толь кі гу ка мі ды сту ка
мі, або па ча каць, па куль сам прач нец ца. 
Бо сон, ка жуць, рэч пат рэб ная. Пад час 
сну пра віль ныя ра шэн ні пры мае ро зум.

І час цей гу ляй це па на чах у пар ку! Ды
ха ец ца доб ра, і ду ма ец ца не ар ды нар на. 
Я вось, па куль па пар ку не прай шоў ся 
ўна чы, так ні ра зу не ду маў, як за раз на пі
саў. І не га ва ры це, што я на пі саў абышто! 
Прай дзі це ся спа чат ку ўна чы па пар ку.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Ма лю нак пер шы: я ля жу пе рад тэ ле ві за
рам увесь дзень і пе ра жоў ваю ін фар ма цыі, 
якія ў гэ ты час ус від роў ва юц ца ў мой мозг. 
Ні ча гут кі не ра зу мею. Мая стра ва валь ная 
сі стэ ма... пра бач це, ін тэ лек ту аль ная не 
ў ста не асэн са ваць лі шак гэ тых ін фар ма
цый. Ка лі б яны бы лі ха ця б пас ля доў ны мі, 
не ас п рэч ны мі... Па боль шай част цы яны 
— са ло ма не маг чы мая для пе ра вар ван ня. 
Дык ча му я даз ва ляю кар міць ся бе імі? 
І я вы кі нуў тэ ле ві зар.

Ма лю нак дру гі: Ста так ка роў вы леж ва
ец ца на лу зе і пе ра жоў вае ра ней з’е дзе ную 
тра ву. Я гля джу на іх са спа чу ван нем, хоць, 
ба ча чы, на коль кі яны ўдзель ні ча юць у жа
ван ні, пы та ю ся ў ся бе: ці зной дзец ца ў ка
ро вы час для раз ва жан няў? Што ж, ка ро ва 
на гэ та не мае ча су. Сэнс яе іс на ван ня зак
лю ча ец ца ў жа ван ні тра вы. Уваж лі вае на зі
ран не да каз вае, што толь кі на гэ тую дзей
насць ка ро ва пра во дзіць 10 га дзін у дзень, 
ро бя чы больш за 30 ты сяч ад па вед ных 
ру хаў скі віц. Ня ма ча су на штоне будзь яш
чэ. Толь кі на пе ра жоў ван не. На коль кі я быў 
ад іх роз ным, ка лі га дзі на мі вы рач ваў ся 
ў тэ ле ві зар?

Пры зна юся, знай с ці ана ло гію па між ча
ла ве камма ні я кам тэ ле ба чан ня і ка ро вай 
— вель мі ры зы коў на. Хтось ці мо жа пак рыў
дзіц ца на та кое... Ад нак я б ад даў пе ра ва гу 
та му, каб усе сха це лі гля дзець адзін на 
ад на го з пры яз най ды стан цы яй і са ма і ро
ні яй. На ра зум ныя раз ва жан ні ні ко лі не 
поз на.

Зна хо джан не ана ло гіі ў роз ных га лі нах 
заў сё ды з’яў ля ец ца ры зы коў ным. Асаб лі
ва, ка лі гэ та ты чыц ца па лі ты кі і гі сто рыі 
— якія, не сум нен на, ма юць агуль нае пе
рап ля цен не. Ад нак лёг ка быць смеш ным, 
ка лі за над та сва бод на пе ра но сіш фак ты 
з ад ной воб лас ці ў ін шую; ка лі грэ бу еш ча
са вы мі рам ка мі, якія праз свае звы чаі, ця
пе раш нія па лі тыч ныя ад но сі ны і г.д. выс
вят ля юць іх кан тэк ст ны сэнс. Ры зы коў на 
па раў ноў ваць пар ла мен ц кія вы ба ры, якія 
ча ка юць па ля каў у каст рыч ні ку, з ма раль
ным вы ба рам гра мад стваў, якія зма га
юц ца з го ла дам. Бо ў абод вух вы пад ках 
го лад — з ад на го бо ку, па лі тыч на га ці ідэ
а ла гіч на га ха рак та ру, з дру го га — вы ключ
на фі зі я ла гіч ны — спа ра джае та кія, а не 
ін шыя на ступ ствы, якія фар му юць аль бо 
бу дуць фар мі ра ваць бу ду чы ню. Агуль ная 
сфе ра для іх — ка лек тыў ная ця га аль бо да 
за ха ван ня ста тускво ця пе раш няй ула ды, 
аль бо да яе ад ме ны, аль бо да сіл ка ван ня 

га лод ных і пад т ры ман ня іс ну ю ча га па рад
ку, аль бо да га лод на га бун ту, які пры нёс 
бы ра ды каль ныя па лі тыч ныя зме ны. 
Ме на ві та та му ча сам вар та ас ла біць ме
та да ла гіч ную стро гасць, каб па гля дзець 
на пэў ныя з’я вы з пэў най ад лег лас ці. Што 
ты чыц ца па лі тыч на га бо ку, то гэ та, не сум
нен на, з іра ніч на га ад да лен ня, не аз на чае, 
што ён не кла пат лі вы. Ка лі га вор ка ідзе 
пра фі зі я ла гіч ны го лад, які пе ра паў няе 
на сель ні цтва, то з гі ста рыч на га пун к ту 
гле джан ня ба чым, што гэ тая з’я ва рэз ка 
паў та ра ец ца і ад ноль ка ва ма біль ная за
раз і ў мі ну лым. За вык лю чэн нем та го, 
што ге аг ра фія го ла ду па ста ян на мя ня ец
ца, і яго ме жы няз мен на пе ра мяш ча юц ца 
з Еў ро пы ў Аф ры ку і на поў дзень зям но га 
ша ра на о гул. Але гэ та не аз на чае, што яе 
міг ра цыя ні ко лі не зме ніць кі ру нак. Та му 
я пры вя ду факт, спа сы ла ю чы ся на су час
на га фран цуз ска га гі сто ры ка Фер на на Бра
дэ ля. Ён ад быў ся ў 1573 г. у го ра дзе Труа, 
у пе ры яд паў сюд на га го ла ду, які ў чар го вы 
раз уда рыў па Фран цыі, вык лі ка ю чы сап
раў д нае ўвар ван не не толь кі ў Труа, але 
і ў ін шыя га ра ды бед ных ся лян і блу ка ю
чых жаб ра коў, ча ста пар шы вых ці хво рых, 
про ся чых ежу. Гэ та бы ла сур’ ёз ная праб ле
ма для ба га тых і сы тых мяш чан. Ба ю чы ся 
ма са вых бес па рад каў і чу мы, яны вы ра
шы лі, што ўсе, хто пры быў, «свае» жаб ра кі 
і ма ла леп шыя за іх бед ня кі, бу дуць выг на
ны. Ад нак зза іх коль кас ці пра жор ст кае 
вы ся лен не не бы ло га вор кі. Так і знай ш лі 
на іх спо саб, аб вяс ціў шы, што на заў т ра ля 
ад ных з га рад скіх ва рот кож ны з ма ю чых 
пат рэ бу ат ры мае бу хан ку хле ба і да дат ко
ва шту ку срэб ра. Абя ца ныя ах вя ра ван ні 
бы лі ўру ча ны, кож на га ат ры маль ні ка 
вы во дзі лі ад ра зу за ва ро ты, і «ка лі яны 
за чы ні ла ся за апош нім, ім ска за лі з вы шы
ні сцен, каб яны пай ш лі з Бо гам шу каць 
шчас ця ў ін шым мес цы. Ка лі шу каць ана
ло гію, то ра зум ная хіт расць з Труа ма ла 
чым ад роз ні ва ец ца ад лю бых вы бар чых 
абя цан няў су час ных па лі ты каў, на ват ад 
тых абя цан няў, якія бу дуць вы ка на ны. 
А ня хай ма раль чэр пае з гэ та га кож ны па 
сва ім мер ка ван ні.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Пе ра жоў ван не 
ін фар ма цыі
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Бе лую ру жу больш за два тыд ні да 
апіс ва ных за раз па дзей у Га род ню 
з Мін ска пры вёз га лоў ны рэ дак-

тар „Ні вы” Яў ген Ва па. Аж но дзя ся та га 
ве рас ня. У той дзень ён ат ры маў яе як 
вы да вец, ка лі прад стаў ляў у бе ла ру скай 
ста лі цы на ўра чы стас цях па ўру чэн ні 
прэ міі На тал лі Ар сен не вай вя до мую 
бе ла ру скую па эт ку з Поль ш чы На дзею 
Ар ты мо віч.

Ру жа — пры го жая квет ка, але па ля
жаў шы ў цёп лай ма шы не па ча ла за вя
даць. Квет кі яны та кія. Кап рыз ныя, што 
не дай Бо жа! Як што не па іх ня му, то ад
ра зу па чы на юць вя нуць...

— Па стаў яе ў ва зу, — ска заў Яў ген, 
ка лі зай ш лі ў га ра дзен скі офіс. — Мо жа 
яш чэ возь мец ца.

З ва за мі для кве так на на шым офі се 
заў сё ды бы ла праб ле ма. Та му я па ста віў 
яе ў большменш па доб ную на ва зу па су
дзі ну, якой ака за ла ся бу тэль ка зпад ві скі 
„Glen Rus sell”. Там ру жа ўтуль на раз мяс ці
ла ся на па да кон ні ку, по бач з не да гу ля най 
шах мат най пар ты яй, якую мы даў но ра
зыг ра лі з Ва ло дзем Хіль ма но ві чам і ні як 
скон чыць не маг лі. Шах мат ная дош ка па 
ко ле рах вель мі па са ва ла да эты кет кі на 
бу тэль цы. Ру жа па са ва ла да ўся го...

Вось з та кім но вым аз даб лен нем офі
са я і ўзяў ся пас ля ад’ ез ду Яў ге на ў Бе
ла сток пі саць ар ты кул у „Ні ву” пра тое, 
як ад бы ва лі ся мін скія ўра чы стас ці. Не 
за быў ся зга даць, што ў абод ва шортлі
сты прэ мій і На тал лі Ар сен не вай, і Ежы 
Гед рой ца, пат ра пі лі пад ляш скія твор цы 
— На дзея Ар ты мо віч і Мі хал Ан д ра сюк. 
І як ста ры „ні вец”, і даў ніш ні заў зя тар 
твор час ці Ан д ра сю ка па жа даў я Мі ха сю 
двац цаць пя та га ве рас ня на ўру чэн ні 
прэ міі Ежы Гед рой ца пос пе хаў з яго ўжо 
на шу ме лай „Поў няй”, якая як і „Кра я від 
з не ві доч най па мыл кай” На дзеі Ар ты мо
віч вый ш ла ў вы да ве цтве «Праг рам ная 
ра да тыд нё ві ка „Ні ва”» ў Бе ла сто ку

А ру жа не ча ка на ажы ла. Вып ра ста ла
ся, рас пус ці ла ся і ззян нем сва іх бе лых 
пя лёст каў у ад люст роў ван ні свят ла нач
ной Га род ні ста ла на гад ваць поў ню...

Я ўба чыў у гэ тай ме та мар фо зе доб ры 
знак, але га ва рыць пра тое ні ко му не 
стаў. Каб не су ро чыць...

Неў за ба ве на дыш ло і двац цаць пя тае 
ве рас ня. По зір кі бе ла ру скай лі та ра тур най 
су поль нас ці скі ра ва лі ся ў ста лі цу, дзе 
ўжо ўсё бы ло пад рых та ва на да ўру чэн ня 
ўзна га род. Ак ра мя га лоў най прэ міі імя 
Ежы Гед рой ца, зас на ва най Бе ла ру скім 
ПЭНЦэн т рам, Са ю зам бе ла ру скіх пісь
мен ні каў і Поль скім ін сты ту там у Мiн ску 
за най леп шую кні гу ў жан ры ма стац кай 
i да ку мен таль най про зы, уз на га родж ва
лі ся і тыя твор цы, якія за ня лі га на ро выя 
дру гое і трэ цяе мес цы. І яш чэ з’я ві ла ся 
ад на ўзна га ро да — „Вы бар Алек сі е віч” 
для та го, ка го вы бе ра са ма но бе леў ская 
лаў рэ ат ка па лі та ра ту ры ад Бе ла ру сі.

Ну а ў за вяр шаль ны штортліст Прэ міі 
Гед рой ца ўвай ш лі шэсць тво раў бе ла ру
ска моў ных пра за і каў, што са мо па са бе 
ўжо з’яў ля ец ца пэў най уз на га ро дай для 
кож на га. Гэ та: „Поў ня” Мі ха ла Ан д ра сю ка, 
„Са дом ская яб лы ня” Але ны Бра ва, „Ча
сам пан кі па мі ра юць” Сяр гея Ка лен ды, 
„Li bi do” Іл лі Сі на, „Вяр тан не Лі літ” Юліі Ша
ро вай і „Па да рож жа ў БНР” Сяр гея Шу пы.

Бе ла стоц кі дэ сант з двух ча ла век 
— Яў ге на Ва пы і Мі ха ся Ан д ра сю ка вы
са дзіў ся на га ра дзен скім аў та вак за ле 
на дзе сяць хві лін ра ней, чым тое пра дуг
ледж ваў раск лад. Так хут ка да ім чаў іх бу
сік з Бе ла сто ка, як не ро бяць тыя бу сі кі 
ні ко лі. Я і ў гэ тым уг ле дзеў доб ры знак, 
але пра маў чаў. Каб не су ро чыць...

Хі ба ўпер шы ню ў жыц ці ча ка лі мя не, 
а не я. Бо я заў сё ды ста ра ю ся быць пун
к ту аль ным. Але як я праз ак но свай го 
«SE AT Аl ham b ra» ўба чыў бе ла стоц кіх 
гас цей, то паш ка да ваў, што не пры е хаў 
яш чэ паз ней. Хлоп цы так заў зя та аб мяр
коў ва лі лі та ра тур ныя тэ мы, што і маю 
ма шы ну не ад ра зу заў ва жы лі. Ні бы та 

еха лі сю ды ў роз ных аў то бу сах і не ме лі 
ча су на га вор ку.

А я та ды доб ра зра зу меў, што ка лі 
ча го не пра чы таў з та го, што бу дзе прад
стаў ле на на ўра чы стас цях, або ўво гу ле 
пра пус ціў што но вае ў бе ла ру скай лі та ра
ту ры, то па куль да е дзем да Мін ска ўсе 

пра бе лы ў гэ тым пы тан ні бу дуць за поў
не ныя не пас рэд на ад на мі нан та на прэ
мію і яго вы даў ца.

А па коль кі і мне ў той мо мант так 
моц на за ха це ла ся і са мо му ім штось ці 
ска заць пра бе ла ру скую лі та ра ту ру, па
дзя ліц ца сва і мі дум ка мі, то я ад ра зу паз
ва ніў Ан д рэю Ко цю і па пра сіў сес ці яго 
за руль ма шы ны. Бо ў та кой уз бу джа най 
ад ура чы стас ці кам па ніі, каб вы ка заць 
сваю дум ку, ча са мі і ру ка мі па ма хаць 
трэ ба. А за ру лём то не асаб лі ва раз ма
ха еш ся.

Пра ру жу я хлоп цам ска заў толь кі 
тое, што ёй вель мі спа да баў ся ві скі „Glen 
Rus sell” і з ім яна мо жа іс на ваць яш чэ 
доў га. Хлоп цы па ду ма лі і ні чо га кеп ска
га пра „Glen Rus sell” не за я ві лі. Язык не 
па вяр нуў ся. Хоць і хва ліць у той мо мант 
не ста лі. Усе дум кі на кі ра ва ны бы лі на 
лі та ра ту ру. А я пра сап раў д нае прад чу
ван не маў чу, каб не су ро чыць. Гэ так жа 
са ма маў чу, як і пра тое, што Яў ген Ва па 
рас па вя даў пра свае прад чу ван ні, ка лі 
вяр та лі ся з Мін ска мі ну лы раз, ра зам 
з той бе лай ру жай.

— Мі ша Ан д ра сюк бу дзе мець дру гое 
мес ца, — за я віў та ды ён. — Ён вар ты 
і пер ша га, але маю та кое прад чу ван не, 
што дру гое то бу дзе мець да клад на.

Але за раз Ва па не спя шаў ся пры па мі
наць сваё пра ро цтва. Хоць, ба чу па ва чах, 
пом ніць яго. Ві даць так са ма ба іц ца, каб 
не су ро чыць. Ну то і я маў чу. Ду маю са бе, 
што ўсё гэ та пры пом ню па да ро зе на зад. 
А за раз трэ ба раз ве ся ліць гас цей. Над та 
ж яны за ся ро джа ныя. Рас па вёў анек дот 
пра ма ё ра. Ра га та лі доў га і шчы ра.

За раз той анек дот рас піс ваць не бу ду. 
Каб ін т ры гу за ха ваць. А ка го вель мі ці ка
віць, звяр тай це ся. Рас па вя ду пры аса бі
стай су стрэ чы.

А за ак ном ма шы ны сваю про зу і па э
зію пі ша бе ла ру ская во сень. Лі сты ў не
ка то рых мес цах ужо кра ну ла жаў ці ня, 
у не ка то рых чыр вань. Тра са М6 амаль 
збу да ва ная, ехаць доб ра, пры ем на. Зрэд
ку пе ра пы ня ем раз мо ву пра лі та ра ту ру 
і га во рым пра пры ро ду. Я ка жу, што моц
на змя ніў ся клі мат. У дзя цін стве лі сты 
апа да лі ўжо ў каст рыч ні ку. Ця пер да 
лі ста па да тры ма юц ца. Хі ба так не ка лі 
і даў ней бы ло. Бо ча го б на шы прод кі той 
ме сяц лі ста па дам наз ва лі? Усё вяр та ец
ца на ко лы свае...

Пад зна кам бе лай ру жы
vТэкст і фота Вік тара СА ЗО НАВА
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— Гай наў скі бел лі цэй за кон чы лі ты ся чы 
вы пуск ні коў і ў час з’ез даў ёсць маг чы
масць спат кац ца, па раз маў ляць. На шы 
бе ла ру скія лі цэі і ўсё бе ла ру скае школь ні
цтва да лі на шым бе ла ру сам вель мі мно га, 
бо з бел лі цэ яў іш ла бе ла ру скасць, — за я віў 
ра ней у раз мо ве са мной бы лы на стаў нік 
Гай наў ска га бел лі цэя Ва сіль Са коў скі.

Звяр нуў ён ува гу на вель мі доб рую ат
мас фе ру ў Гай наў скім і Бель скім бел лі цэ ях. 
Ва сіль Са коў скі ву чыў ся ў Бель скім бел лі
цэі, а ў Гай наў скім бел лі цэі пра ца ваў на стаў
ні кам бе ла ру скай мо вы аж но 35 га доў. Па 
пры чы не хва ро бы не мог ён пры быць на 
з’езд.

Вель мі ці ка вай ат ры ма ла ся ма стац кая 
част ка, у час якой зай маль на зап рэ зен та
ва лі ся бел лі цэ і сты. Памай стэр ску спя ва лі 
чле ны «Зніч кі», які мі апя ку ец ца ма стац кі 
кі раў нік Паў лі на Скеп ка і вы дат на стан ца ва
лі чле ны тан ца валь на га ка лек ты ву, з які мі 
зай ма ец ца ма стац кі кі раў нік Воль га Ві люк. 
Ад важ на і зай маль на зап рэ зен та ва лі бе лы 
спеў бел лі цэ і сты, якіх да вы сту пу пад рых та
ва ла Ан на Фі ё нік, ма стац кі кі раў нік сту дзі
вод скай «Жэ мэр вы».

Вель мі зай маль ны мі і за ад но вык лі ка
ю чы мі ўспа мі ны бы лі вы ступ лен ні вы пуск
ні коў бел лі цэя ў ва каль ных і ва каль наін ст
ру мен таль ных ка лек ты вах. Ся род удзель
ні каў з’ез да вя лі кае ажыў лен не, а пас ля 
на сталь гію па мі ну лым, па ча сах іх ву чо бы, 
вык лі ка ла вы ступ лен не сла ву та га бе ла ру
ска га ка лек ты ву «Ду бі ны» ў пер ша па чат
ко вым са ста ве — з про та ды я ка нам Дзі міт
ры ем Ці ха ню ком, Ма ры ё лей Пшы ходз кай, 
Пят ром і Ула дзі мі рам Скеп ка мі. Зай маль на 
вы ка на лі яны свае пе сен ныя шэ дэў ры, 
што паў сюд на спя ва лі ся ў вась мі дзя ся тых 
га дах у час ся мей ных ме ра пры ем стваў 
і ма ла дзё вых за стол ляў. Па доб ныя эмо цыі 
вык лі ка ла вы ступ лен не жа но ча га ка лек ты
ву з вя до мы мі бе ла ру скі мі пес ня мі, у якім 
уда ла зап рэ зен та ва лі ся вы пуск ні цы бел лі
цэя, што спя ва лі ў школь ным ка лек ты ве. 
Ад на ві лі яны сваю дзей насць у кан цы 
ле та і пер шы раз вы сту пі лі на сё лет ніх 
да жын ках у На раў цы, а акам па не мент са
ста віў ім Пят ро Скеп ка. Зу сім ін шым быў 
зай маль ны спеў вы пуск ні цы бел лі цэя Іло
ны Кар пюкДам б роў скай. Яна не спы няе 
спя ваць з ча соў ву чо бы ў бел лі цэі і за раз 
ро біць гэ та на вель мі вы со кім ма стац кім 
уз роў ні. Паак цёр ску зап рэ зен та ваў ся так
са ма ка лек тыў «Гар монь» з Ла сін кі, якім 
кі руе Ма рыя Паш ко. У ка лек ты ве аж но 9 
чле наў скла да юць вы пуск ні кі Гай наў ска га 
бел лі цэя і та му ра шы лі ся яны вы сту піць 
на з’ез дзе. Зга да ныя вы ка наў цы пад рых
та ва лі перш за ўсё бе ла ру скі рэ пер ту ар, які 
вы кон ва лі ў час ву чо бы ў бел лі цэі. Ма цей 
Сніт коў скі — член ка лек ты ву «АртПро нар» 
(ня даў на пе раў т ва рыў ся ў ка лек тыў «Род
ны кут») вы сту піў з ба га тым бе ла ру скім 
рэ пер туа рам. У час юбі лею вы сту піў так са
ма са школь ным сяб рам Ад ры я нам Ба ра
ві ком на поль скай мо ве, так як вы сту па лі 
ў вуч нёў скім му зыч ным гур це.

— Я па ча ла аду ка цыю ў Арэш ка ве, дзе 
жы ла і пра доў жы ла ву чо бу ў Па чат ко вай 
шко ле № 1 у Гай наў цы. Ка лі ад к ры ла ся 
Бе ла ру ская па чат ко вая шко ла ў Гай наў цы, 
баць ка свя до ма мя не ту ды па слаў і ска заў, 
што я там ся род сва іх бу ду доб ра ся бе ад
чу ваць. Я тут два га ды ву чы ла ся ў шо стым 
і сё мым кла сах і з гэ тай шко лы па сту пі ла 
ў Гай наў скі бел лі цэй, які за кон чы ла ў 1955 
го дзе. У па чат ко вай шко ле і ў бел лі цэі бы
ла вель мі доб рая ат мас фе ра, па коль кі мы 
ву чы лі ся там у сва ім кру зе пра ва слаў ных 
бе ла ру саў. На стаў ні кі ста ра лі ся нас мно га
му на ву чыць і пры ві ва лі лю боў да бе ла ру
скай мо вы і куль ту ры. Паз ней я са ма ста ла 
на стаў ні цай і яш чэ лепш зра зу ме ла пра цу 
на стаў ні каў, — ра ска за ла мне Ма рыя Бу ра, 
у дзя во цтве Ха ма цюк.

Ад нак вы пуск ні коў, якія ву чы лі ся ў пер
шым дзе ся ці год дзі дзей нас ці Гай наў ска га 
бел лі цэя на з’ез дзе бы ло ням но га. Ма
лод шыя вы пуск ні кі раз ліч ва лі на доб рую 
гуль ню ў час ба лю. У свят ка ван ні юбі лею 
бел лі цэя пры ма лі ўдзел так са ма на стаў ні
кі і пра цаў ні кі бел лі цэя, якія пе рай ш лі на 

пен сію. У знак па дзя кі ўру ча лі ся ім квет кі. 
У час свят ка ван ня спат каў я так са ма бел
лі цэй скіх на стаў ні каў, якія за раз пра цу юць 
у ін шых шко лах або па мя ня лі пра фе сію. 
Я пра ца ваў у Гай наў скім бел лі цэі на стаў
ні кам бе ла ру скай мо вы і ў час з’ез да па
раз маў ляў са сва і мі бы лы мі вуч ня мі, якія 
бы лі ра ды су поль най су стрэ чы ў вя лі кай 
сям’і вы пуск ні коў. Пас ля су поль на га свят
ка ван ня ў спар тыў най за ле, у ак та вай за ле 
і ста ло вай шко лы ад быў ся па ча сту нак. Зда
ра ла ся, што ў час па ча стун ку вы пуск ні кі 
раз маў ля лі па між са бой вель мі эма цый на, 
па коль кі ў не ка то рых вы пад ках даў но не 
ба чы лі адзін ад на го. Паз ней удзель ні кі з’ез

да спат ка лі ся ў клас ных ка бі не тах у гру пах 
вы пуск ні коў, якія кан ча лі ву чо бу ў бел лі цэі 
ў па доб ным ча се, вы кон ва лі су поль ныя 
здым кі. Ах вот ныя пай ш лі на мо гіль нік 
у Гай наў цы і ўскла лі там квет кі і за па лі лі 
зні чы на ма гі лах сва іх на стаў ні каў і сяб роў, 
якія — як ска заў стар шы ня ар г ка мі тэ та з’ез
да Яў ген Ян чук — адыш лі ў леп шы свет. Ве
ча рам ад быў ся баль вы пуск ні коў бел лі цэя. 
Част ка ўдзель ні каў яш чэ на дру гі дзень 
з’ез да вя ла раз мо вы аб ву чо бе ў мі ну лым 
і аб сён няш ніх рэ а лі ях жыц ця, спа жы ва лі 
каў ба скі ка ля вог ніш ча ў на ва кол лі пры го
жай Бе ла веж скай пуш чы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг
Ку заў скі ўспа мін (4)
Элек т ры фі ка цыя Ку за вы па ча ла ся 

ў па чат ках пя ці дзя ся тых га доў, ка лі сол-
ты сам быў Ры гор Ра ман чук. Пры па мі на-
юц ца мне па чат кі, ка лі ге а дэ зі сты ра бі лі 
па ме ры. Я пра ца ваў іх нім па моч ні кам, 
яко му да ру чы лі на сіць драў ля ныя па лі кі 
ды ме жа выя тыч кі. Пра ме жак па між слу-
па мі раў няў ся со ра к вась мі мет рам. Кан-
чаў ся за бі тым па лі кам з паз на ча ным 
ну ма рам. Там, дзе ву лі ца пра хо дзі ла па 
про стай лі ніі, дык ад зна чаў ся адзін слуп, 
на па ва ро тах ста ві лі два я ны — слуп 
з пад по рай. Пас ля па ме раў раз во зі лі 
слу пы па ву лі цы, за тым ра бо чыя ка па лі 
ям кі і ста ві лі слу пы. Удзень пра ца ва ла 
не каль кі бры гад ад на ча со ва. Кож ная 
з іх зай ма ла ся ін шай пра цай. Аба вяз кам 
ся лян бы ло за бес пя чэн не ра бо чых хар-
ча ван нем і нач ле гам. Не пом ню за раз, 
коль кі ча су доў жы ла ся пад рых тоў ка 
элек т рыч най лі ніі, але ман таж аб ста ля-
ван ня ўнут ры па мяш кан ня па сён няш ні 
дзень ста іць у ва чах як жы вая кар ці на. 
Да на ша га до ма быў наз на ча ны Ба ляс-
лаў Гіль, не вя лі ка га ро сту, кво лень кі хла-
пец. У раз мо ве пры абе дзе вы я віў, што 
ён яш чэ ка ва лер.

— Дык трэ ба та бе на ра чо ную пад шу-
каць, — па жар та ва ла на ша ма ту ля.

І з гэ та га па ча ло ся. У дзя дзеч кі Мі ха-
ся Се ля ха, які пра жы ваў з сям’ ёю ў Глуп-
ні пры вуз ка ка лей цы, бы лі ча ты ры дач кі: 
Нін ка, На дзя, Та ня і Ве ра і ча ты рох сы-
ноў: Мі хась, Лё нік, Ге нік і Ва ло дзя. На дзя 
пра ца ва ла бу фет чы цай на стан цыі ў Ча-
ром се. Бы ла гэ та сім па тыч ная пры га жу-
ня, вя сё лая ды га вар кая. І ма ту ля ра шы-
ла паз на ё міць элек т ра ман цё ра Боль ка 
з На дзяй. На пом ні ла ка ва ле ру ў час 
чар го ва га абе ду аб пры го жай сва яч цы. 
Ба ляс ла ву не трэ ба бы ло два ра зы паў-
та раць. Вы хо дзіў ён з-пад бе ла стоц кай 
вё скі, быў аб жы ты з людзь мі, кам па ней-
скі. Ад ной чы, пас ля ра бо ты па даў ся на 
стан цыю, каб з сяб ра мі па каш та ваць ча-
ром хаў ска га пі ва. У гэ ты ж дзень бу фет-
чы цай пра ца ва ла На дзя. Ма ла дыя ўжо 
ў час пер шай су стрэ чы спа да ба лі ся са-
бе. З та го па ча лі ся лю боў ныя спат кан ні. 
Элек т ра ман цёр Бо лек Гіль з та го мо ман-
ту стаў быц цам чле нам сям’і. Ма ці на шу 
на зы ваў цёт кай Оляй, мя не з Вік та рам 
— шваг ра мі.

У час ман та жу аб ста ля ван ня ў ква тэ-
ры элек т ра ман цё ры ме лі аба вя зак уста-
на віць два пун к ты штэп сель най ра зет кі 
ў ад ным па мяш кан ні. «Шва гер» уста на віў 
нам ра зет кі па вод ле на ша га жа дан ня. На 
слу пах ву ліч на га ас вят лен ня за веш ва лі 
«аба жу ры». Ук лю чаль нік элек т ра ас вят-
лен ня аб ста ля ва лі на слу пе на суп раць 
ква тэ ры Ва сі ля Ра ман чу ка, цар коў на га 
ста ра сты, яко га ад на вя скоў цы клі ка лі 
„Ва сыль ком”. Поў нас цю элек т ры фі ка цыя 
за кон чы ла ся і лям пач кі ву ліч на га ас вят-
лен ня за міг це лі пры кан цы 1952 го да. 
У паз ней шым вы нік ла праб ле ма з ук лю-
чэн нем ву ліч на га ас вят лен ня. Для дзе цю-
коў ук лю чаль нік слу жыў для за ба вы. Ху-
лі ган нё за баў ля ла ся ўклю ча ю чы і вык лю-
ча ю чы элек т ра ток. За тым ук лю чаль нік 
пе ра нес лі ў па мяш кан не ста ра сты. Дзя-
ду ля Ва сыль ко не спраў ляў ся з ук лю чэн-
нем і вык лю чэн нем ас вят лен ня, та му на 
ву лі цы ноч чу па на ва ла цем ра, або ўдзень 
не пат рэб на га рэ лі лям пач кі. Кан чат ко ва 
праб ле ма ву ліч на га ас вят лен ня вы ра шы-
ла ся, ка лі аб ста ля ва лі аў та ма тыч ны вык-
лю чаль нік.

Пас ля элек т ры фі ка цыі Ку за вы Бо лек 
Гіль ажа ніў ся з На дзяй. І мы гу ля лі на 
вя сел лі. У шас ці дзя ся тых га дах афор міў-
ся ён на пра цу ў Па вя то вым праў лен ні 
сель скіх гур т коў кі на ме ха ні кам. Дэ ман-
ст ра ваў па сё лах ас вет ныя і сель ска гас-
па дар чыя філь мы. Шваг ра Гі ля Ва ло дзя 
Се лях афор міў пас ля на пра цу ў ва гон-
ным дэ по. Пра ца ваў ён па сва ёй пра фе сіі 
элек т ра ман цё рам па за бес пя чэн ні ва гон-
на га ас вят лен ня. За раз ня ма ў жы вых ані 
сяст ры цы На дзі, ані швагра Боль ка Гі ля. 
Адыш лі ў веч ны спа чын. Па мёр так са ма 
іх ні ста рэй шы сын Ра ман. З па том каў ку-
э аў ска га ман цё ра Ба ляс ла ва Гі ля за стаў-
ся сын Кшыш таф.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ ДА РУК

n «Дубіны»

n «Гармонь»

n «Сяброўкі»

n Дырэктар ліцэя Ігар Лукашук (усярэдзіне)
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Хвіліны З’езду ў фотааб’ектыве Ганны Кандрацюк
n Вы пуск ні кі 

1982-1987 га доў 
з пра фе сар Зі на і дай 

Пет ру чук

n Ма ры ё ля Пшы ходз кая 
і Дзміт ры Ці ха нюк — жы выя 
ле ген ды на шай шко лы

n Пра фе сар Зі на і да Пет-
ру чук па мя та ла на шы імё ны; 
на здым ку з ле кар кай Ан най 

Ма роз і бы лым гай наў скім ста-
ра стам Мі рас ла вам Ра ма ню ком

n Пра фе сар Алі на Пліс 
і жур на ліст Та маш Са е віч

n Га рэ ла вог ніш ча і на шы сэр цы так са ма га рэ лі... ра дас цю

n Ды ры жы ра ваў са ма ві ты Яў ген Ян чук, вы пуск нік, бы лы на стаў нік 
і ар га ні за тар З’ез да

n Да тан цаў па-
дыг ры ва лі му зы кі 

ле ген дар ных 
«Ду бі ноў»

n У спе вах рэй вя лі Вік тар Рэ ент і Пят ро Кар пюк. А спя ва лі, што не ра ска заць...
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 40-19

Раз га дай це за гад ку-пы тан не з жар там. Ад каз мо жа быць роз ны, ад нак 
дас ціп ны і на тэ му. Ра шэн не даш лі це ў „Зор ку” да 20 каст рыч ні ка 2019 г., 
най лепш па элек т рон най пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 36: ка мін.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Маг-

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

Пад якім ку стом 
ся дзіць за яц, 
як дождж ідзе?

Фран ці шак Алях но віч 
ча ста блы таў жыц цё 
і тэ атр. Ве даю гэ та 
з вус наў яго сы ноў 

Юр кі і Ка зі ме ра, якіх ме ла 
маг чы масць су стрэць у жыц-
ці. Яго п’е сы ха ва юць мно-
га бі яг ра фіч ных ма ты ваў. 
З та кой свя до мас цю трэ ба 
гля дзець спек такль «Шчас лі-
вы муж», які ад крыў VІ ужо 
вы пуск Тэ ат раль на га фе сты-
ва лю «Одэ». Спек такль, як 
га ва ры лі гле да чы, вык лі каў 
не толь кі ці ка васць, але і за-
хап лен не. Доб ра, што пры 
на го дзе га ва ры лі і пра аў та ра. 
Ча му? Пра твор часць гэ та га 
ге ні яль на га дра ма тур га рэд-
ка ка лі пры гад ва юць на ўро-
ках бе ла ру скай мо вы. Ня ма 
яго пар т рэ таў ся род га ле рэі 
кла сі каў, якія аз даб ля юць 
бе ла ру скія ка бі не ты. Я са ма 
су стрэ ла та кі брыд кі вы па дак, 
ка лі фраг мен ты п’ес Алях но-
ві ча апы ну лі ся пад ін шым 
проз віш чам. Пры тым «аў та-
ры» ба жы лі ся і пры ся га лі, 
што гэ та іх улас ны твор. Ну, 
хоць сядзь і плач! Фран ці шак 
Алях но віч не лю біў на ра каць 
і пла каць. Ён ла віў та кія дзі во-
сы і фо ку сы ды ска ры стоў ваў 
іх у чар го вых сва іх п’е сах. Ві-
лен чу кі аба жа лі яго за гу мар 
і та лент. На спек так лі Алях но-
ві ча цяж ка бы ло на быць кві-
ток. Праў да, як па чы наль ні ку 
бе ла ру ска га тэ ат ра яму, як 
і ты ся чам бе ла ру скіх твор цаў, 
трэ ба бы ло рас п ла ціц ца най-
вы шэй шай ца ной — жыц цём. 
Алях но віч быў заст рэ ле ны 3 
са ка ві ка 1944 го да на 61 го дзе 
жыц ця.

Та му ўжо сам вы бар п’е сы 
зас лу гоў вае пах ва лы для рэ-
жы сё ра і ак цё раў. І на ват ка лі 
проз віш ча аў та ра за па мя та-
юць ад ны ак цё ры, гэ та ўжо 
доб ра. Жы вем у час вя лі кай 
няў ва гі і не па ва гі для твор цаў. 
Ма ла хто ра зу мее, што сцэ ніч-
ныя тво ры пі шуць аў та ры. 
Доб ра, што пас ля спек так лю 
ў Ор лі са сло вам пра Фран-
ціш ка Алях но ві ча вы сту пі ла 
зна ка мі тая пра фе сар Ле на Гла-
гоў ская. Гэ та, дзя ку ю чы яе зап-

ра шэн ню, я са ма ван д ра ва ла па Віль ні з сы на мі 
ле ген дар на га аў та ра...

«Шчас лі вы муж» — на вей шая па ста ноў ка 
ма ла дзё ва га тэ ат ра, які вя дзе Іа ан на Троц. У ім 
вы сту па юць Ма ры ся Та ра сюк, Пят ро Сві дэр скі, 
Да мі ні ка Пуц, Мак сім Фі ё нік, Паў ля Ня мый ская, 
Да від Дміт рук, Аляк сан д ра Зін ке віч, Ган на Фі-
лі пюк, Юля Бань коў ская, Яцак Друж ба і Ар тур 
Мар коў скі. Па гля дзець спек такль рэ ка мен ду ем 
усім на ву чэн цам бе ла ру скай мо вы, ды не толь кі. 
Па куль што та кую маг чы масць ме лі вуч ні з Ор лі 
і Бель ска 22 і 23 верасня г.г. А ама та ры бе ла ру ска-
га тэ ат ра пры е ха лі аж но з Бе ла сто ка.

Бра ва, цу доў ная мо ладзь! Бра ва, на стаў ні кі, 
якія дба е це пра раз віц цё і густ сва іх вуч няў! Бра-
ва, рэ жы сёр Іа ан на Троц!

ЗОР КА
Фо та тэ ат ра «Czrevo”

«Шчас лі вы муж» 

    

Бачу восень
Восень убачыў пад бярозай
Зляцелі лісця і пажоўклі.
Я хадзіў па лесе, думаў
Думкі толькі трохі змоклі…
Пах грыбны вільготны, шэры,
Павуцінне на вятры…
А вакол пажоўклі дрэвы
Колер кроны, як зары.
Мне казаць зусім не трэба
Пачуццё само крычыць.
Як прыгожа ўвосень неба..!
Хоць і шэрым зіхаціць.

Алесь Борскі, Беларусь

Пят ро Сві дэр скі ў ро лі Іль дэ фан са Ма цаль ска га 
(бі яг ра фіч ны ма тыў Фран ціш ка Алях но ві ча) 
і Ма ры ся Та ра сюк у ро лі Маг да ле ны тэ ат ра.

у Ор ліЯцак Друж ба, Ган на Фі лі пюк, Аляк сан д ра Зін ке віч, 
Да від Дзміт рук, Да мі ні ка Пуц, Пят ро Сві дэр скі, 
Мак сім Фі ё нік, Ма рыя Та ра сюк, Юля Бань коў ская, 
Паў лі на Ня мый ская.
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 36-2019: 
Мёд, хан, ува га, кры жа дзюб, трон, ана нас, 

рай, ка ко сы, кіт. Тры, ёгурт, вы рай, ра жон, га нак, 
клад, наш, знак, сок, бо, сі, Аня, рыт.

Уз на га ро ду, пад ве ску з ва сіль ком, вый г ра ла 
Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу-
ем!

Жолуд
Дуб на скрыжаванні трох вуліц:
Мазавецкай, Вясёлай і Вашынгтона
свае жалудочкі туліць
пасярод ліствы ўсё зялёнай,
і долу кідае дзетак,
а яны ў бетон удараюць 
губляючы шапачкі летнія,
што ў іх галоўкі хаваюць.
Пад іх падстаўляю далоні,
каб жолуд астаўся цэлы.
Смяюцца людзі з пагоні:
бегае цётка ў белым
пад дубам каля прыпынку, 
над галавой рукі ўзняўшы,
быццам малая дзяўчынка,
жалуды ў палёце хапаўшы.
Жолуд у жоўтай берэтцы
з былой пладаножкай-хвосцікам,
з якой зацвітаў калісь кветкай,
у руцэ маёй цёплай мосціцца.

Міра ЛУКША

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(11)
13 чэр ве ня,  
га дзі на 10:00 

Ця гам дзён выс пе лі на шы тво ры і ар-
ты ку лы для суст ра чан скіх га зе так. Яны 
пе ра ра ста лі школь ныя спро бы і за да чы. 
Да па маг ла твор чая ат мас фе ра, су стрэ чы 
з па э та мі, спе вы, па да рож жы. Усе шу ка-
лі доб рых за га лоў каў...
Наш чар го вы госць, Яў ген Ва па, пад-

ка заў, што ло зун гі і за га лоў кі мож на 
зда быць з кож най лі тар кі ал фа ві та. Ён 
прад ста віў нам лек цыю на тэ му «На род 
без куль ту ры, гэ та...».
На пры клад, лі та ра «А» — ана нім ныя 

аба ры ге ны! Мы ра зам шу ка лі прык ла даў, 
аж но зра бі ла ся сум на, страш на і паг-
роз лі ва. Пісь мен насць, куль ту ра сло ва 
— най больш важ кія выз на чаль ні кі то ес-
нас ці на ро да. Яны вы ра ша юць пра раз віц-
цё і шчас це гра ма дзян. Па дру гім ба ку 
ёсць вай на, прыг нёт, ня во ля.
Пас ля ад на з на шых сяб ро вак на пі са-

ла:
Яў ген Ва па кры ху яш чэ на па ло хаў, 

прад стаў ля ю чы страш ную і смеш ную ўя ву 
на ро да без пісь мен нас ці. Але нам гэ та 
не па гра жае, па коль кі трэ ба біц ца (ін-
тэ лек ту аль на) за мес ца на лет ні ку, та-
му што па пас ці сю ды мо гуць толь кі тыя, 
якія ак тыў на ўклю ча юц ца ў бе ла ру скае 
жыц цё ця гам уся го го да.
Пад ве чар ужо бы лі за га лоў кі га зет 

і ары гі наль ныя ды зай ны: «Бел-News» 
і «Шэп ты з ша фы». У сва іх раз мо вах, 
вер шах і фе лье то нах мы да ка за лі, што 
хо чам быць гра ма дзя на мі све ту. Што хо-
чам ад на ча со ва бе раг чы і раз ві ваць 
пісь мен насць і куль ту ру бе ла ру ска га 
сло ва. Што хо чам за ха ваць кры ні цы нат-
х нен ня — наш лес, мо ву, лу гі, аб ра ды, 
мен та лі тэт лю дзей. Але пра гэ та вы са-
мі маг лі да ве дац ца, чы та ю чы ар ты ку лы 
ў «Зор цы».

Рэд. Ева Іва нюк, 
Га лоў ны рэ дак тар «Бел-News»

Сён ня ўсе лі чаць ся бе па на мі. А ра ней не ўсе гэ та га жа да лі, ды на ват смя я лі ся з па ноў. Да-
вай це аг ля нем ся крыш ку на наш мен таль ны па на дво рак. Апо вед на па мі нае нам, што бе ла ру-
скі вя ско вец заў сё ды меў свой го нар.

Вось ад ной чы зас п ра чаў ся му жык з па нам, як хто ўзяў ся на све це.
— Як тва рыў Бог лю дзей, — па чаў му жык, — то мя не зра біў з про стай глі ны. Узяў, зля піў 

і па ста віў су шыць. А з ча го зра біць па на? Ду маў Бог, ду маў і пры ду маў. Да стаў ён пша ніч най 
му кі, змя сіў усё, зля піў па на, па ма заў яй кам і яш чэ цук рам па сы паў. Ну, сма ка та і ро скаш.

Пан ра ды, ка лі яго хва ляць:
— Ба чыш! — пап ра кае ён му жы ка, — ба чыш, які я!
— А бя жыць са ба ка, — цяг не му жык, — аб ню хаў ён та го му жы ка: «цьфу, глі на»! Пад няў ла-

пу, аб ма чыў і па бег да лей.
Пан ра ду ец ца як дзі ця.
— Ба чыш! — ра го ча па н — Ба чыш, які ты!
— Але ж вяр та ец ца той са ба ка, — цяг не апо вед вя ско вец, — вяр та ец ца да па ма за на га на са-

лод ка па на. Аб ню хаў, па лі заў: «доб ра пах не». То ўзяў і з’еў яго са сма кам. Пры хо дзіць Бог і ба чыць 
— ня ма па на. А по бач, са ба ка, ля жыць як га ра. Узяў Бог кій і да вай лу піць аб жо ру. І з та го па сы па-
лі ся па ны. Мо ты ся ча, а мо і дзве ты ся чы па ноў. І кож ны з іх ін шы, кож ны з на ду тым бур хе лем.

Па чуў гэ та пан, па чыр ва неў і кры чыць:
— Ты, хам!
А му жык у ро гат, смя ец ца аж но жы вот яму раз ба леў ся.
— Ча го зу бы ска ліш? — кры чыць пан. — Ду ма еш, гэ та смеш на?
— Але! — ка жа нас меш лі ва му жык. — Як са ба ка мя не аб ма чыў, то вы ра га та лі, то ця пер 

і я пас мя ю ся. (Ле ген да за пі са на бе ла ру скім фаль к ла ры стам Май се ем Грын б ла там 
ад Аляк сея Да ні ле ві ча ро дам з вё скі Ара баў ш чы на, што ка ля Ба ра на віч) 

(гак)

Ад куль па ны?
( бе ла ру ская на род ная ле ген да ) 

Ф
от

а 
Га

нн
ы 

Ка
нд

ра
цю

к

АЛЯКСАНДРА КУЗЬМА – наймалодшая лаўрэатка беларускай дыктоўкі 
з праваслаўнай школы ў Беластоку. Олю віншуюць настаўніца Іаанна Марко, 
рэдактар Уля Шубзда і дырэктар НШ свсв. Кірылы і Мяфодзія Марцін Абійскі. 

Сустрачанскі апытальнік з Яўгенам Вапам. 
Дызайн старонкі аўтарства Клаўдзіі Ніканчук

Jaga
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Са слу хан нем «Пад ляш ска га 
кан цэр та па жа дан няў» на Бе-
ла ру скім Ра дыё Ра цыя ёсць 

у Гай наў цы так, як з му зы кай ды ска-по-
ла, ма ла хто прыз на ец ца, а амаль усе яго 
слу ха юць. Ка лі ў цёп лую лет нюю су бо ту 
вяр та еш ся да моў і ба чыш на па над вор ках 
лю дзей, якія на гры лі сма жаць каў ба скі, 
мож на па чуць «Кан цэрт па жа дан няў» на 
Ра дыё Ра цыя. Слу ха юць кан цэрт лю дзі 
ў ся рэд нім і ста рэй шым уз рос це, а так са ма 
дзет кі і мо ладзь. Я сам па ста ян на слу хаю 
«Пад ляш скі кан цэрт па жа дан няў» на Ра цыі 
з ся мей ні ка мі. Кан цэрт слу хае мая дач ка 
з сям’ ёй, якая пра цуе ў Ра тэр да ме. Він ша
валь ную ра ды ё пе ра да чу ча ста слу ха юць 
мае сва я кі і зна ё мыя, — ска заў мне Ян Тра
фі мюк з Гай наў кі, ура джэ нец Мах на та га.

Ра зам са свань кай Га лі най і сва там 
Влад кам, іх дач кой Іво най і ўнуч кай пры
быў Ян ка Тра фі мюк у дзень свят ка ван ня 
На ра джэн ня Прас вя той Ба га ро дзі цы ў Му
зей і ася ро дак бе ла ру скай куль ту ры ў Гай
наў цы на прэ зен та цыю філь ма «Кан цэрт 
жыц ця» Мі ко лы Ваў ра ню ка. Па каз вае ён 
фе но мен «Пад ляш ска га кан цэр та па жа дан
няў», які вяш ча ец ца на Бе ла ру скім Ра дыё 
Ра цыя па су бо тах з шо стай па дзя вя тую 
га дзі ну ве ча ра. Ян ка Тра фі мюк і яго ся
мей ні кі — ад ны з га лоў ных ге ро яў філь ма, 
прэм’ ер ны па каз яко га ад быў ся ў Бе ла сто
ку ў кан цы жніў ня.

— Я бе ла ру скай мо ве ву чыў ся ў Па чат ко
вай шко ле ў Мах на тым, а з бе ла ру скай пес
няй і му зы кай жы ву ўвесь час. Кан цэрт на 
Ра цыі гэ та вель мі ўда лае пад т рым лі ван не 
на шай бе ла ру скай спад чы ны ў ма са вым 
маш та бе. Слу ха чы зна ё мяц ца не толь кі 
з бе ла ру скі мі пес ня мі. Дзя ку ю чы пе ра да
чы ад бы ва ец ца так са ма пад т рым лі ван не 
бе ла ру скай куль ту ры і тра ды цыі. Асо бай 
вя ду чай кан цэрт, якая ме ла вя лі кае ўздзе
ян не на маё жыц цё, быў ай цец Кан стан цін 
Бан да рук, які ў час, ка лі я быў па ра лі за ва
ны, па ра іў мне, што на маю хва ро бу па трэб
ны ма літ ва і му зы ка. Яго ін шыя па ра ды так
са ма да ва лі мне сі лы і да па маг лі вяр нуц ца 
да зда роўя. Ін шыя вя ду чыя пе ра да чу «Пад
ляш скі кан цэрт па жа дан няў» так са ма ства
ра юць вель мі доб рую ат мас фе ру, — ска заў 
Ян Тра фі мюк, які збі ра ец ца ехаць да дач кі 
Маі ў Ра тэр дам, каб ра ска заць ёй пра па
каз філь ма ў іх род най Гай наў цы. — Мы, усе 
слу ха чы са май па пу ляр най у нас пе ра да чы 
«Пад ляш скі кан цэрт па жа дан няў», ця пер 
як ад на вя лі кая сям’я, не за леж на ці жы вем 
у Гай наў цы, Бе ла сто ку, Га лан дыі, ці Бель гіі, 
ад куль так са ма тэ ле фа ну юць слу ха чы пад
час кан цэр та.

Бел му зей ная біб лі я тэ кар ка Ві я ле та 
Ан д ра сюк пры ві та ла шмат лі кую пуб лі ку 
саб ра ную ў кі на за ле Му зея і ася род ка 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы і гос ця 
спат кан ня — рэ жы сё ра стуж кі «Кан цэрт 
жыц ця» Мі ко лу Ваў ра ню ка з Бе ла стоц ка га 
ад дзя лен ня Поль ска га тэ ле ба чан ня, які 
так са ма су пра цоў ні чае з Бе ла ру скім Ра дыё 
Ра цыя. Ко рат ка рас па вёў ён пра фільм, які 

ства раў ся пяць га доў па за ка зе Аб’ яд нан ня 
ў ка рысць дзя цей і мо ла дзі, якія вы ву ча
юць бе ла ру скую мо ву «АББА» ў Бе ла сто ку 
з фі нан са ван нем з роз ных кры ніц.

— У філь ме я ха цеў па ка заць ат мас фе ру 
і наст роі слу ха чоў Ра дыё Ра цыя, ка лі яны 
слу ха юць пе ра да чу «Пад ляш скі кан цэрт 
па жа дан няў». Па ка за лі мы, што лю дзі 
ў роз ных аб ста ві нах слу ха юць пе ра да чу, 
якая гур туе лю дзей роз ных уз ро стаў і ў роз
ных мес цах у ад ну вя лі кую сям’ яю. Фільм 
зды маў най леп шы філь ма вы апе ра тар на 
Пад ляш шы Ра ман Ва сі люк, ура джэ нец 
Гай наў кі. Па тра піць ён зла віць у кад ры сум, 
ра дасць і ін шыя наст роі на тва рах лю дзей 
і гэ та ме ла вя лі кае зна чэн не для філь ма. 
Ра ман Ва сі люк зра біў так са ма ў ад па вед
ным мо ман це ці ка выя зблі жэн ні на но гі 
і ру кі, ка лі яны ва ру шы лі ся пад такт му зы кі, 
якая гу ча ла ў час «Пад ляш ска га кан цэр та 
па жа дан няў», — ра ска заў рэ жы сёр філь ма 
Мі ко ла Ваў ра нюк.

Мно гія саб ра ныя ў бел му зеі ве да лі аса бі
ста Мі ко лу Ваў ра ню ка, ура джэн ца Ты не віч 
і Ра ма на Ва сі лю ка, або спа ты ка лі іх ра ней 
у го ра дзе, што ў Гай наў цы аба зна чае, што 
яны — свае хлоп цы.

На спат кан не ў Му зей і ася ро дак бе ла ру
скай куль ту ры ў Гай наў цы 21 ве рас ня пры
бы лі жы ха ры Гай наў кі, якія зды ма лі ся для 
філь ма, слу ха ю чы «Кан цэрт па жа дан няў» 
у Ста ры не.

— Бу ду чы ў Га лан дыі, мы па ста ян на 
слу ха лі «Кан цэрт па жа дан няў» на Ра дыё 
Ра цыя праз ін тэр нэт. У час пе ра да чы гу ча
лі на ша мо ва і бе ла ру скія пес ні, якія злу ча
юць нас з род най Гай наў кай і яе на ва кол
лем, — ска за ла Іво на Бо гунь, якая прый ш ла 
ў бел му зей ра зам з да чуш кай.

— Для філь ма «Кан цэрт жыц ця» ра бі лі ся 
здым кі ка ля на ша га до ма ў Ста ры не, ку ды 

з’е ха лі ся на шы ся мей ні кі, якія слу ха юць 
«Пад ляш скі кан цэрт па жа дан няў» на Ра
цыі. Для філь ма мно га вы каз ваў ся мой 
сват Ян Тра фі мюк і мая сы на вая Мая, якая 
пра цуе ў Ра тэр да ме і там слу хае Ра дыё 
Ра цыя. Мы ве да ем Мі ха ла Ан д ра сю ка з су
сед няй вё скі Вой наў ка, які здаў на вя дзе 
пе ра да чы на Ра дыё Ра цыя, а «Кан цэрт 
па жа дан няў» ста лі слу хаць за раз пас ля ад
наў лен ня вяш чан ня Ра дыё Ра цыя. Да нас 
Мі ко ла Ваў ра нюк тра піў праз сва та Ян ку, 
які тэ ле фа нуе на ра дыё і пе ра каз вае па жа
дан ні. На шы сем’і Бо гу няў і Тра фі мю коў 
з’яў ля юц ца па ста ян ны мі слу ха ча мі Ра дыё 
Ра цыя. У Гай наў цы мно гія слу ха юць «Пад
ляш скі кан цэрт па жа дан няў» на Ра цыі. Дзя
ку ю чы гэ тай він ша валь най ра ды ё пе рад чы 
ма ла дыя лю дзі зна ё мяц ца з бе ла ру скай 
куль ту рай і мо вай, — га ва ры ла Га лі на Бо
гунь, якая пры бы ла ў бел му зей ра зам з му
жам Влад кам.

У бел му зей пры бы лі жы ха ры Гай наў кі 
і ін шых су сед ніх гмін. Ад нак най больш ак
тыў ным з пуб лі кі быў Ян Тра фі мюк з Гай наў
кі. Ён так са ма мно га вы каз ва ец ца і ў філь
ме — у сцэ нах зня тых у Ста ры не і ў сту дыі 
Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя. Фільм па каз
вае, як на па на двор ку Бо гу няў у Ста ры не 
спат ка ла ся мно га ся мей ні каў. Слу ха лі яны 
він ша валь ную пе ра да чу на Бе ла ру скім Ра
дыё Ра цыя, гас ця ва лі ў час цёп ла га со неч
на га над вор’я і мно га пах валь на га ра сказ
ва лі пра кан цэрт. Пе ра да ча «Пад ляш скі 
кан цэрт па жа дан няў» яд нае ся мей ні каў 
— тых, якія што дзень жы вуць у Гай наў цы, 
і тых, якія пра цу юць і жы вуць у Ра тэр да ме. 
Ка неш не, на прэ зен та цыі філь ма ў бел му
зеі не ха па ла дач кі Ян кі Тра фі мю ка — Маі 
Бо гунь, ад ной з ге ра інь філь ма. Пад час зды
мач най се сіі ў Ста ры не рас па вя да ла яна, 
як важ най для вы хад цаў з Гай наў кі, якія 
пра цу юць у Га лан дыі, з’яў ля ец ца луч насць 
з баць каў ш чы най праз пас рэд ні цтва пе ра
да чы «Пад ляш скі кан цэрт па жа дан няў». 
У Ста ры не зня ты бы лі так са ма ма ла дыя 

n Ян Тра фі мюк (дру гі спра ва) і сям’я Бо гу няў

асо бы, якія з да рос лы мі спя ва лі пес ні і гу
ля лі.

Фільм пра кан цэрт зды маў ся і ў Па вя то
вым шпі та лі ў Гай наў цы, дзе перш за ўсё 
ле чац ца жы ха ры Гай наў ш чы ны. Ге ро я мі 
стуж кі Мі ко лы Ваў ра ню ка ста лі так са ма 
жы ха ры ін шых мяс цо вас цей Гай наў ска га 
па ве та. Жы ха роў Чы жоў і Та пі ла спа лу чаў 
сол тыс Чы жоў і лі ста но ша Ярас лаў Бяль ке
віч. Слу хае ён пе ра да чы на Ра дыё Ра цыя 
і рас паў сюдж вае наш бе ла ру скі тыд нё вік 
«Ні ва».

— Не ўсе жа да ю чыя змаг лі прый с ці ў му
зей на прэ зен та цыю філь ма і доб ра бы ло 
б па ста віць яго ў ін тэр нэт, — за я віў муж чы
на з за лы.

Мі ко ла Ваў ра нюк па ін фар ма ваў, што 
пла ну ец ца змяс ціць фільм «Кан цэрт жыц
ця» ў ін тэр нэ це і вы я віў спа дзя ван не, што 
ка лі та кая маг чы масць па я віц ца, хут чэй за 
ўсё фільм бу дзе мож на знай с ці на сай це 
Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя, якое па су бо тах 
вяш чае «Пад ляш скі кан цэрт па жа дан няў». 
Удзель ні кі су стрэ чы ў кі на за ле бел му зея 
да лі рэ жы сё ру Мі ко лу Ваў ра ню ку ста ноў
чую ацэн ку за ўме лае са стаў лен не роз ных 
аб ста він у філь ме, ка лі жы ха ры Бе ла сточ
чы ны слу ха юць пе ра да чу «Пад ляш скі кан
цэрт па жа дан няў». Жы ха ры Гай наў ш чы ны 
пах ва лі лі так са ма Ра ма на Ва сі лю ка за 
ўме лае па ка зан не дэ та ляў, якія ра зам з па а
соб ны мі сцэ на мі са стаў  ляюць не паў тор ны 
клі мат стуж кі. У філь ме па ка за на вяр тан не 
ста рэй ша га па ка лен ня ў сва іх ус па мі нах 
да ча соў мо ла дас ці, ка лі ма ла дыя лю дзі 
мно га спя ва лі, тан ца ва лі і ра да ва лі ся на
ват не вя лі кі мі пос пе ха мі. Пас ля сён няш нія 
пен сі я не ры ра да ва лі ся пос пе ха мі сва іх дзя
цей, а за раз га на рац ца сва і мі ўну ка мі і іх 
жыц цём. У час су стрэ чы ў му зеі чу лі ся на
ра кан ні, што вель мі скла да на даз ва ніц ца 
да вя ду чых «Пад ляш скі кан цэрт па жа дан
няў» і гэ тая праб ле ма па яў ля ец ца так са ма 
не каль кі ра зоў у філь ме.

— Ства ры ла ся ўжо сям’я слу ха чоў пе ра
да чы «Пад ляш скі кан цэрт па жа дан няў», 
вель мі раз на род ная. Мі ко ла Ваў ра нюк 
трап на па ка заў су ад но сі ны па між людзь мі 
ў філь ме, з які мі мы вяр та ем ся ў ча сы на
шай мо ла дас ці, — ска за лі мае су раз моў цы 
з Гай наў кі.

Саб ра ныя да ве да лі ся, што прэ зен та цыі 
філь ма не да ча ка лі ся не ка то рыя яго ге роі. 
Па мер лі і Ва сіль Бяль ке віч з Чы жоў, і муж
чы на, які на філь ме слу хае пе ра да чу з жон
кай, ле жа чы на лож ку. Мі ко ла Ваў ра нюк 
па ін фар ма ваў аб чар го вых прэ зен та цы ях 
філь ма «Кан цэрт жыц ця». Па коль кі спат
кан не ад бы ва ла ся ў су бо ту, асо бы, якія 
даў жэй за се дзе лі ся ў бел му зеі, спеш на ад’
яз джа лі да моў, каб у ся мей най ат мас фе ры 
па слу хаць «Пад ляш скі кан цэрт па жа дан
няў» на Бе ла ру скім Ра дыё Ра цыя.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Гай наў ш чы на слу хае 
«Пад ляш скі кан цэрт па жа дан няў» 

на Бе ла ру скім Ра дыё Ра цыя

n Пе рад пуб лі кай у бел му зеі вы сту піў рэ жы сёр стуж кі 
«Кан цэрт жыц ця» Мі ко ла Ваў ра нюк

n Пад час спат кан ня най больш ак тыў ным 
быў Ян Тра фі мюк з Гай наў кі
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Пад та кім ло зун гам 25 і 26 ве рас ня 
ад быў ся ў Бе ла сто ку шо сты Ус ход ні эка на
міч ны кан г рэс. У яго інаў гу ра цыі і пра цах 
пры ма лі ўдзел шмат лі кія гас па дар чыя 
дзе я чы з Поль ш чы і за меж жа, а так са ма 
па лі тыч ныя дзе я чы мяс цо ва га ран гу. Бы лі 
за чы та ны лі сты ад прэ зі дэн та Рэ чы Пас
па лі тай Ан джэя Ду ды і стар шы ні Ра ды мі
ніст раў РП Ма тэ ву ша Ма ра вец ка га. Абод ва 
на шы лі да ры на пі са лі, што вель мі ха це лі 
на кан г рэ се быць, але ін шыя важ ныя іх аба
вяз кі не да зво лі лі ім на гэ та. Гэ та па рад кам 
фар маль на га ўсту пу, яко му бы ла прыс ве ча
на інаў гу ра цый ная част ка ме ра пры ем ства.

Істот ная част ка кан г рэ са па ча ла ся з пле
нар най се сіі, пры све ча най пят нац ца ці год
дзю пры сут нас ці Поль ш чы ў Еў ра са ю зе, 
у якой пры ня лі ўдзел гас па дар чыя дзе я чы 
з Поль ш чы, Эсто ніі, Вен г рыі ды Сер б скай 
Рэс пуб лі кі Бос ніі і Гер ца га ві ны. Для нас 
най важ ней шыя бы лі вы каз ван ні на шых, 
поль скіх пра моў цаў.

Цэ за ры Казь мер чак, стар шы ня Аса цы
я цыі прад п ры маль ні каў і пра ца даў цаў: 
— Поль ш ча за 15 га доў член ства ў Еў ра са ю
зе вель мі раз ві ла ся, мы з’яў ля ем ся ад ным 
з най больш пра еў ра пей скіх на ро даў. Пры
сут насць у та кой су поль нас ці звя за на так 
з ка рыс ця мі, як і з кош та мі. З ад на го бо ку 
бы лі еў ра фон ды, якія скла лі ка ля 3,5% ва ла
во га ўнут ра на га пра дук ту, гэ та да во лі мно
га. Але не бы лі гэ та гро шы, якія пе ра да ла 
нам ЕС толь кі та му, што мы та кія фай ныя 
ці ма ла дыя, але за до ступ да рын ку. Поль
ш ча не ме ла гро шай і гэ та бы ла звы чай ная 
ган д лё вая здзел ка — нам за пла ці лі за тое, 
што мы ад к ры лі ры нак. Але і свай го трэ ба 
бы ло кры ху дак лас ці. Але з дру го га бо ку: 
поль скія прад п ры маль ні кі, ха ця з вель мі 
сціп лым ка пі та лам, ат ры ма лі до ступ да 
рын каў За ход няй Еў ро пы. Спа чат ку вы гля
да ла гэ та так, што бу дзем зда мі на ва ны 
нем ца мі; ця пер гэ та не да мі на цыя, але 
вель мі глы бо кая су за леж насць па між на
шы мі гас па дар ка мі — мы за раз з’яў ля ем ся 
вя лі кай выт вор чай ба зай для Гер ма ніі, 
вель мі істот най. З тых спраў, якія не ўда лі
ся, у цэ лым ЕС ука ра нё ны тры ды рэк ты вы 
пра сва бод ны рух лю дзей, ка пі та лаў і та ва
раў; яны ка рыс ныя За ход няй Еў ро пе, за тое 
ма ем праб ле мы з ука ра нен нем пас лу го вай 
ды рэк ты вы, ка рыс най для Ус ход няй Еў
ро пы, у тым і для Поль ш чы. Гэ та вы ні кае 
з іг ры ін та рэ саў; мы не ма ем ад па вед най 
па лі тыч най ма гут нас ці дзе ля за пу ску гэ тай 
ды рэк ты вы. Не над та доб ра ары ен ту ем ся 
ва ўсіх юры дыч ных за ка выч ках, май ст ра мі 
ў гэ тай га лі не з’яў ля юц ца фран цу зы, але 
мяр кую, што ця гам не каль кіх га доў і наш 
урад на бя рэ та кой лоў кас ці і бу дзем маг лі 
ка ры стац ца ты мі ін ст ру мен та мі. Агуль на, 
я пры сут насць Поль ш чы ў ЕС ацэнь ваю 
вель мі ста ноў ча.

Да ры юш Пі ян т коў скі, мі ністр аду ка цыі 
РП: — З ад на го бо ку ат ры ма лі мы сур’ ёз ны 
шанс на прыд бан не еў ра са юз ных срод
каў — на ка му ні ка цыю, куль ту ру, спорт, 
аду ка цыю. Шмат лі кія фір мы змаг лі ма
дэр ні за ваць свой ма шын ны парк дзе ля 
ўзбуй нен ня маг чы мас цей вы ха ду не толь кі 
на мяс цо выя, але і за меж ныя рын кі. Але 
з дру го га бо ку па я ві лі ся пэў ныя бар’ е ры, 
якія не даз ва ля юць нам ка ры стац ца ты мі 
срод ка мі. Трэ ба пры га даць тыя вя лі кія 
праб ле мы, якія мы ме лі з бу до вай аб’ яз ной 
да ро гі Аў гу сто ва, але так са ма праб ле мы, 
якія ўзні ка юць пры бу до ве ін шых тран с пар
т ных ка лі до раў. Гэ та вы ні кае і з аб ме жа ван
няў, якія ста віць ЕС, але і з пэў най бяз дар
нас ці на шых па лі ты каў, бо, для прык ла ду, 
у ак цэ сій ным да га во ры не за бяс пе чы лі мы 
маг чы мас цей больш сва бод на га бу даў ні
цтва тран с пар т ных ка лі до раў, так як гэ та 
бы ло зроб ле на ў За ход няй Еў ро пе. На пэў на 
на ша ва я вод ства, так як і ўся кра і на, ска
ры ста ла з пры сут нас ці ў ЕС, боль шасць на
ша га гра мад ства не сум ня ва ла ся б, што да 
ЕС мы па він ны на ле жаць. Але, ад на час на, 
му сім цвёр да зма гац ца за на шы ін та рэ сы. 
З рай ска га мі фа пра за хад Еў ро пы, дзе ўсё 
ад бы ва ец ца вы дат на, пе рай ш лі мы ў фа зу 
рэ аль нас ці, дзе ба чым, што ЕС гэ та так у са
праўд нас ці та кая су поль насць, дзе вя дзец
ца цвёр дае зма ган не за ін та рэ сы па а соб
ных дзяр жаў і па а соб ных рэ гі ё наў. Ма ла, 
так як яш чэ не каль кі га доў та му, ус мі хац ца 
на еў ра пей скіх са ло нах, бо гэ та не ўплы вае 
на рэ аль ныя ра шэн ні еў ра са юз ных суб’
ек таў. Трэ ба або ўсту паць у са ю зы дзе ля 
бла кі ра ван ня не ка рыс ных нам ра шэн няў, 

або ла бі ра ваць за ра шэн ні нам ка рыс ныя. 
Поль скі ўрад ад не каль кіх га доў ін тэн сіў на 
на ма га ец ца за тыя на шы ін та рэ сы ха дай
ні чаць і, ві даць, што час ад ча су пры но сіць 
гэ та ста ноў чыя вы ні кі. Не заў сё ды ЕС па
роў на му трак туе па а соб ных пар т нё раў ці 
па а соб ныя дзяр жа вы; пры кла дам спра ва 
Нор д ст ры му па каз вае, што гас па дар чыя 
ці па лі тыч ныя ін та рэ сы най ма гут ней шых 
дзяр жаў ЕС важ ней шыя, чым са лі дар насць 
у бу да ван ні, на пры клад, энер ге тыч най бяс
пе кі. Ня гле дзя чы на та кія не да хо пы, ня ма 
хі ба сён ня ў Поль ш чы сур’ ёз на га па лі ты ка, 
які за клі каў бы вы хо дзіць з ЕС; спрэч кі за
ся родж ва юц ца ва кол та го, як мы па він ны 
вес ці ся бе ў ЕС, каб як най лепш рэ а лі за
ваць ін та рэ сы на шых гра ма дзян і за хі ляць 
ад праз мер на га па шы рэн ня кам пе тэн цый 
Еў ра ка мі сіі ці еў ра пей скіх чы ноў ні каў. Не 
толь кі Поль ш ча ад чу ла гэ та на ўлас най ску
ры, што на ша част ка Еў ро пы трак ту ец ца 
інакш, чым прад бач ва ла ся.

Ян Мі ка луш ка, стар шы ня На зі раль най 
ра ды UNI BEP S.A., га на ро вы кон сул Пад
ляш ска га ва я вод ства: — Мар ша лак Ка сіц кі 
га ва рыў пра га лі ны, якія раз ві лі ся на Пад
ляш шы ў апош ніх га дах. У на шым ва я вод
стве ма ем да чы нен не з та кою дву душ най 
сі ту а цы яй; мы на ра ка лі, што ка пі тал за меж
ны ма ла ў нас ін ве ста ваў. Але гэ та пры вя
ло да та го, што тут уз нік лі фан та стыч ныя 
фір мы, фір мыэк с пар цё ры, для прык ла ду 
Мле ка ві та, Млек поль і ін шыя — гі ган ты еў
ра пей ска га маш та бу. Гэ та ўсё эк с пар цё ры; 
і што най важ ней шае: яны паў ста лі вы ключ
на з улас на га ка пі та лу, улас ным вы сіл кам 
у на шым рэ гі ё не. Яны эк с пар ту юць ад 30 
да 80 ад сот каў на най т руд ней шыя рын кі, 
а гэ та прык ме та ар га ні за цый най, кад ра вай 
і фі нан са вай якас ці. Мы па він ны гэ тым 
га на рыц ца. А ў бу даў ні чай га лі не сі ту а цыя 
больш скла да ная. Мы ас во і лі тэх на ло гіі, 
поль скія бу даў ні кі ста лі сус вет ны мі лі да
ра мі. Але ёсць і мі ну сы. З ад на го бо ку мы 
так ад к ры лі ся на Еў ро пу, што за раз ся род 
лі да раў поль ска га бу даў ні цтва ёсць толь кі 
не каль кі фірм з поль скім ка пі та лам; у пер
шай дзя сят цы во сем фірм з за меж ным 
ка пі та лам. Гэ та быц цам доб ра, але ўлас ні
кі гэ тых фірм пры ма юць ра шэн ні зда ля. 
І дру гая ад моў ная спра ва, усе пра вя чыя 
гру поў кі, і па пя рэд нія і ця пе раш нія, да вя лі 
да гэ та га: сі ту а цыя з ін ве сты цый най сі ну со
і дай вя дзе да та го, што бы ва юць пе ры я ды, 
ка лі ня ма ра бо ты і трэ ба з усіх сіл зма гац ца 
за за ка зы, а пас ля цэ ны аста юц ца, ра бо ты 
боль шае і мы пла чам.

Ан джэй Са доў скі, за сна валь нік і стар
шы ня Дас лед ча га цэн т ра імя Ада ма Смі та: 
— Ка лі Поль ш чу пры ма лі ў ЕС, то адзін 
з ка мі са раў ска заў, што ў Поль ш чы ёсць 
лю дзі, якім яш чэ хо чац ца пра ца ваць. Та му 
пер шыя га ды пры сут нас ці ў ЕС бы лі вель мі 
важ ны мі ў той мо мант, ка лі ЕС па шы раў 
уз ро вень гас па дар чай сва бо ды. Сён ня ЕС 
гэ ты ўзро вень гас па дар чай сва бо ды на ма
га ец ца аб ме жа ваць, пры кла дам гэ та му 
ды рэк ты ва г.зв. ма біль нас ці, дзе поль скі 
тран с парт так раз віў ся, што стаў вя ду чым 
у ЕС, вы цяс ня ю чы тран с парт Фран цыі 
і Гер ма ніі, і бы ла ска ры ста на па лі тыч ная 
і бю рак ра тыч ная ін тэр вен цыя дзе ля бла
кі ра ван ня на ша га тран с пар ту; гэ та ад бы
ва ец ца і ў ін шых аб ша рах. ЕС адоб ры ваў 
пры сут насць та кіх кра ін як на ша, па куль 
не ста лі паг ра жаць ін та рэ сам ін шых еў ра
пей скіх кра ін. Але ўзваль ван не на ЕС уся го 
зло га і доб ра га па мыл ко вае, бо ўступ лен не 
ў ЕС не пры чы ні ла ся да та го, што су ды 

ў Поль ш чы пап ра ві лі сваю дзей насць. 
На ад ва рот, ві даць у гэ тай спра ве рэг рэс 
фун к цы я на ван ня юсты цыі ў Поль ш чы ка лі 
га ва рыць пра пас лу гі для на сель ні цтва; 
пас лу гі юсты цыі па гор шы лі ся. ЕС не мо жа 
ад каз ваць за ўсе ас пек ты раз віц ця на шай 
кра і ны, бо боль шасць ра шэн няў пры ма ец
ца ў Вар ша ве, а не ў Бру се лі. Мо жам больш 
су ве рэн на фар ма ваць на шу па лі тыч ную 
і гас па дар чую па зі цыю і поль ска му ўра ду 
ніх то не за ба ро ніць вый с ці з за па зы ча нас
ці, так як Эсто ніі. Ця пер Эсто нія з’яў ля ец ца 
ад ной з най менш за па зы ча ных у све це кра
ін. Зна чыць, ад поль ска га, як і эстон ска га 
ўра да за ле жыць, як раз ві ва юц ца ўста но вы 
ў кра і не і які ўзро вень сва бо ды да ец ца гас
па дар цы, бо ад яго бу дзе за ле жаць раз віц
цё. Ка лі б Поль ш ча пры ня ла най ні жэй шы 
ўзро вень рэ гу ля цыі, як у ін шых кра і нах 
ЕС, то без еў ра пей скіх, на ват без улас ных 
ін ве сты цый, ад но з са ма га фак ту зні жэн ня 
тых рэ гу ля цый ме лі б мы буй ней шы на не
каль кі пра цэн таў гас па дар чы рост. Шмат, 
зна чыць, за ле жыць ад юры дыч наар га ні
за цый ных ра шэн няў. Бо лю дзі ў све це ад
ноль ка выя, так са ма хо чуць пра ца ваць, так 
са ма хо чуць зас ноў ваць сем’і, ба га цець, 
толь кі роз ні ца ва ўзроў ні даб ра бы ту і ба гац
ця вы ні кае з юры дыч на га па рад ку. ЕС гэ
та га за нас не зро біць і трэ ба пом ніць, што 
боль шасць ра шэн няў за ле жыць ад нас. 
У 1999 го дзе ў Бе ла ве жы бы ла ла джа на 
на ву ко вая кан фе рэн цыя і там бы ло па стаў
ле на пы тан не, ці Пад ляш ша мо жа стаць 
сі лі ко на вай да лі най. Мо жа, але ра шэн не 
гэ та га пы тан ня тут, на мес цы, без ча кан ня 
на Бру сель.

Па вел Вай ця хоў скі, га лоў ны эка на міст 
ЗУС (Уста но вы са цы яль на га стра ха ван ня), 
бы лы мі ністр фі нан саў РП, бы лы ві цэ
мі ністр за меж ных спраў: — ЕС ней кі час 
ба чыў ся як спры чы няль нік бед, а не ўста
но ва, якая ра шае праб ле мы. Дзе ля прык
ла ду: міг ра цый ны кры зіс, дзе ў Аф ры цы на 
пра цоў ны ры нак ува хо дзіць 15 мі льё наў 
но вых лю дзей; гэ та не ЕС ства рыў той кры
зіс, ЕС пра буе яго ра шыць, лепш ці горш, 
але пра буе; ЕС сам не ства рае кры зі саў. 
Ад нос на бю рак ра тыі, бо тут па я ві ла ся та
кое сло ва. Бю рак ра ты пры сут ныя ўсю ды; 
я так са ма з’яў ля ю ся бю рак ра там. Поль ш ча 
на да лу чэн ні да ЕС ат ры ма ла най больш не 
тое, што нам на пер шы по гляд па да ец ца: 
гэ та не гро шы, але, га лоў ным чы нам, доб
рыя ўста но вы. Стан дар ты. Гэ та ад ЕС усе 
ча ка лі ру ху па ства рэн ні тран с пар т ных ка
лі до раў: Via Car pa tia ці Via Bal ti ca. Істот нае 
бы ло ра шэн не ЕС на конт роў мін гу. Важ нае, 
што даў ЕС, гэ та нор мы, бяс пе ка, нап лыў 
ноўхаў. І, ка неш не, гро шы, а гэ та гро шы 
праг рэ сіў ныя, якія пры чы ня юц ца да раз віц
ця. Кож ная еў ра пей ская за ла тоў ка му сіць 
ін ве ста вац ца з ка рыс цю, бо іх рас хо да ван
не ва рун ка ва на.

Да ры юш Пі ян т коў скі: — Вя до ма, не 
ўда ло ся нам ад ра біць ад ста лас ці, але па
раў ноў ва ю чы ўзро вень жыц ця ця пе раш ні 
з уз роў нем двац ца ці га до вай даў нас ці, то 
пра грэс на ві да во ку. Уся Поль ш ча, у тым 
і Пад ляш ша, за той час змя ні лі ся. Я не 
тур бу ю ся тым, што не спра вім ся пры змен
ша ным бю джэ це. На ша част ка Поль ш чы 
не ка ры ста ла ся та кім лі кам за меж ных ін ве
сты цый у Поль ш чы, як яе за ход няя част ка. 
Па гэ тай пры чы не бы ло нам ту жэй, але ўда
ло ся збу да ваць та кія фір мы, якія ўме юць 
абы хо дзіц ца без маж ных еў ра са юз ных 
срод каў. Яны на бі ра лі моц у скла да ней шых 
умо вах, але сён ня з’яў ля юц ца раў нап раў

ным пар т нё рам тым фір мам, якія ка ры
ста лі ся фі нан са вай прыш чэп кай звон ку і, 
маг чы ма, на ват зда ра вей шыя, бо са мі вып
ра ца ва лі тыя срод кі. На пэў на да па мо жа 
нам тое ін ве сты цый нае па паў нен не пры 
па бу до ве чы гу нач ных і да рож ных лі ній. Не 
толь кі спа лу ча ю чыя Ус ход з За ха дам, па 
ло зун гу сён няш ня га ме ра пры ем ства, але 
так са ма бу до ва Via Car pa tia да зво ліць на 
збу да ван не во сі Поў нач—Поў дзень. Пры га
даю, што пад ляш скім прад п ры маль ні кам 
ляг чэй ла дзіць кан так ты з Вар ша вай, чым 
з Люб лі нам, бо ад лег ласць па доб ная, але 
мы ка му ні ка цый на ад се ча ны ад апош ніх 
цэн т раў Ус ход няй Поль ш чы і гэ та трэ ба 
змя ніць. На пэў на важ ным вык лі кам з’яў ля
ец ца за вяз ка кан так таў з на шы мі ўсход ні мі 
па за еў ра са юз ны мі пар т нё ра мі, дзе так
са ма ёсць ры нак збы ту. Спа дзя ю ся, што 
гэ тыя кан так ты ўдас ца нам раз віць. З пун
к ту гле джан ня Мін ска ці Кі е ва Поль ш ча 
з’яў ля ец ца чле нам Еў ра са ю за, з якім вар та 
тры маць гас па дар чае су пра цоў ні цтва. Ка лі 
та кое су пра цоў ні цтва ўдас ца раз віць у шы
рэй шым маш та бе, то Пад ляш ша на гэ тым 
ска ры стае. Пры га даю, што част ка на ша га 
гас па дар ча га ка пі та лу бы ла бу да ва на на 
ган д лё вым аб ме не, ха ця б з Бе ла рус сю. 
І знач ная част ка фар тун, якія тут паў ста лі, 
вы нік ла з та го ган д лё ва га аб ме ну. Ка лі не 
бу дзе ней кіх сур’ ёз ных аб ме жа ван няў з бо
ку Еў ра са ю за, як гэ та бы ло з тран с пар там, 
то я на поў не ны ап ты міз мам і лі чу на та кі 
шанс у чар го выя га ды.

Ян Мі ка луш ка: — Срод кі на ін ве сты цыі 
ў прын цы пе па хо дзяць з ча ты рох кры ніц. 
Скан цэн т ра ва ныя еў ра фон ды фан та стыч
ныя, аб са лют на, гэ та блас ла вен ства для 
ін ве сты цый. Дру гая кры ні ца гэ та са маў
ра да выя срод кі, трэ цяе, гэ та ін ве сты цыі 
лю дзей у жыл лё вае бу даў ні цтва ды, чац
вёр тае — ін ве сты цыі прад п ры ем стваў. 
Я крыш ку апа са ю ся за бу ду чы ню, бо шмат 
з гэ тых кры ніц па мен шае ця гам чар го вых 
га доў. Без еў ра са юз ных срод каў, на жаль, 
не за вер шым тых на шых рас па ча тых ін
ве сты цый. Сён ня га на рым ся, што ма ем 
S8, але толь кі S8. Ra il Bal ti ca рас па ча та, 
але на пэў на не бу дзе за вер ша на ў бя гу чай 
бю джэт най пер с пек ты ве, на пэў на; па сы
па лі ся фір мы, ёсць праб ле мы. Via Car pa tia 
ў на шым ва я вод стве на ват не па ча ла ся 
і так ско ра не пач нец ца. Ка лі не ат ры ма ем 
еў ра са юз ных срод каў, то бу дзе кеп ска. Але 
ха чу тут на мяк нуць па ну мі ніст ру ас ця рож
насць у фі нан са вым наг руж ван ні прад ры
ем стваў. Кож ны від па дат каў пры во дзіць 
да не каль кіх мі льё наў да дат ко вых кош таў 
у ма ёй фір ме. І бы ло б вель мі дрэн на, ка лі б 
мы пе ра ста лі ін ве ста ваць.

Да ры юш Пі ян т коў скі: — Па дат кі, пра 
якія згад ваў спа дар стар шы ня, гэ та не па
дат ко выя наг руж ван ні толь кі спаг нан не 
на леж ных па дат каў.

Ян Мі ка луш ка: — Я зга джа ю ся, што па
дат ко вае ўшчыль нен не ка рыс нае, бо да во
дзіць да роў най кан ку рэн цыі. Але я га ва ру 
пра тыя дроб ныя ра шэн ні, якія вя дуць да 
да дат ко вай пра цы фір мы, спры чы ня юць 
да дат ко выя кош ты; як зваць так зваць 
— заў сё ды гэ та па да так.

Па вел Вай ця хоў скі: — Трэ ба па мя таць 
пра тое, якія ка рыс ці на тых тран с пар т ных 
шля хах ат ры ма ем, ці ўдас ца спы ніць там 
па ток та ва раў. Возь мем, для прык ла ду, 
Шаў ко вы шлях: ці мы змо жам ства рыць 
у Поль ш чы ла гі стыч ныя цэн т ры, каб гэ тыя 
па то кі та ва раў не пе ра скок ва лі да лей — ця
пер яны ўсе едуць у Ду іс бург — най боль шы 
су ха пут ны порт у све це. Ад нас са міх бу дзе 
за ле жаць, ці тыя дып ла ма тыч ныя за ха ды 
і бу да ван не гэ тых шля хоў за пэў няць раз віц
цё рэ гі ё на, ці тут бу дуць мес цы пра цы, а не 
толь кі бу дзем вы кон ваць тран зіт ную ро лю: 
пры кла дам — ту ры стам з Клай пе ды да мо 
да ро гу ў Са ло ні кі. Ад нос на па дат каў мя не 
вель мі тур буе гэ тая ды ску сія, тыя па дат ко
выя зме ны. Вось ня даў на пан прэм’ ер за я
віў, што зні жа ем склад чы ны ЗУС для ма лой 
гас па дар чай дзей нас ці, якія ахо пяць ка ля 
двух сот ты сяч но вых прад п ры маль ні каў. 
Але мя не тур буе тое, што не ба чым па він нас
цей з дру го га бо ку. Зні жэн не склад чын вя
дзе да зні жэн ня дзяр жаў ных па він нас цей. 
Мы та го не ба чым, але нех та за тыя па він
нас ці бу дзе му сіў зап ла ціць. Ста біль насць 
пуб ліч ных фі нан саў з’яў ля ец ца клю ча вым 
вык лі кам для па лі ты кі ў най блі жэй шы час.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

Тут спа ты ка юц ца За хад з Ус хо дам
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105 га доў з дня на ра джэн ня

Лявона Случаніна

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі па эт Ля вон Слу ча нін (сап
раў д нае імя Ля вон ці Шпа коў скі) на ра дзіў
ся 15 каст рыч ні ка 1914 г. у вёс цы Луч ні кі 
Слуц ка га па ве та та га час най Мін скай гу
бер ні (ця пер вё ска ў Слуц кім ра ё не). Па
хо дзіў з ся лян скай сям’і. Баць ка Ра ман 
Шпа коў скі ап ра ча пра цы на зям лі зай маў
ся цяс ляр ствам, на ней кі час ез дзіў на за
роб кі ў Аме ры ку, ма ці зай ма ла ся хат няй 
гас па дар кай.

У 1929 г. Ля вон Слу ча нін па сту піў 
у Слуц кі пе да га гіч ны тэх ні кум. Пад уп лы
вам ма ста цтва Ула дзіс ла ва Га луб ка і яго 
ар ты стыч най тру пы па сту піў у Мін скі тэ ат
раль ны тэх ні кум. Як сын се рад ня ка быў 
за лі ча ны без сты пен дыі, але гро шай не 
бы ло, та му быў зму ша ны вяр нуц ца ў пед
тэх ні кум. З трэ ця га кур са па сту піў на лі та
ра тур ны фа куль тэт Мін ска га пе да га гіч на га 
ін сты ту та, які скон чыў у 1936 г. Дэ бю та ваў 
у пе ры я дыч ным дру ку ў тым жа го дзе. Ме
на ві та та ды га зе та „Звяз да” змяс ці ла ў яго 
пе ра кла дзе на бе ла ру скую мо ву „Вер шы 
аб са вец кім паш пар це” Ула дзі мі ра Ма я
коў ска га, га зе та „Ра бо чий” — пры све ча ны 
Мак сі му Гор ка му верш „Бу ра вес ні ку рэ ва
лю цыі”, а ча со піс „По лы мя рэ ва лю цыі” 
— верш „На ша му Ян ку Ку па лу”.

Пас ля ін сты ту та на кі ра ва ны на пра цу 
вык лад чы кам ру скай мо вы і лі та ра ту
ры ў го рад Чэ ры каў на Ма гі лёў ш чы не. 
У 1937 г. у раз гар рэ прэ сій су праць бе ла
ру скай ін тэ лі ген цыі арыш та ва ны НКВД, 
за су джа ны да 10 га доў паз баў лен ня во лі. 
Эта па ва ны ў сум на вя до мы са вец кі кан ц
ла гер на Бе ла мор ка нал.

У 1939 г. Ля вон Слу ча нін не ча ка на да
тэр мі но ва выз ва ле ны. Вяр нуў ся на ра дзі
му ў вё ску Луч ні кі. Улад ка ваў ся ў Слуц ку 
ў ся рэд нюю шко лу вык лад чы кам бе ла ру
скай мо вы і лі та ра ту ры. З 1940 г. вык ла даў 
у Слуц кім пед тэх ні ку ме. У час ня мец кай 
аку па цыі пра ца ваў ды рэк та рам Луч ні коў
скай шко лы (19411943), школь ным ін с пек

та рам на Случ чы не (19431944). Ад на час на 
пра ца ваў у ак ру го вай „Га зэ це Случ чы ны”, 
дру ка ваў ся ў „Бе ла ру скай га зэ це” (Мінск), 
„Го ла се вё скі” (Мінск), „Ра ні цы” (Бер лін) 
і ча со пі се „Но вая да ро га” (Бе ла сток). Вер
шы, на пі са ныя ў 19421943 гг., апуб лі ка ваў 
у 1943 г. у ка лек тыў ным збор ні ку „Пес ня
ры Случ чы ны”. На пі саў у 1944 г. гі ста рыч
ную па э му „Раг не да”. Яна вый ш ла асоб
ным вы дан нем у Віль ні ў 1944 г., у 1958 г. 
— у Аў ст ра ліі. У 1991 го дзе яе змяс ці лі ча со
піс „Спад чы на” (№ 4) і га зе та „Ка лий щик Со
ли гор ска”. У ас но ве тво ра — гі ста рыч ныя 
фак ты, звя за ныя з по лац кім кня зем Раг ва
ло дам і яго дач кой Раг не дай.

Ля вон Слу ча нін браў удзел у Дру гім 
Усе бе ла ру скім кан г рэ се. Пры ад ступ лен
ні нем цаў вы е хаў з сям’ ёй у Гер ма нію. 
Пра ца ваў ка рэс пан дэн там у ча со пі се 
„Ма ла ды зма гар”, які вы да ваў Са юз бе
ла ру скай мо ла дзі (19441945). Вяс ной 
1945 г. тра піў у аме ры кан скую аку па
цый ную зо ну. У ад роз нен не ад баль шы
ні ін шых бе ла ру скіх эміг ран таў вяр нуў ся 
ў род ную вё ску, дзе быў арыш та ва ны. 
За су джа ны на 15 га доў паз баў лен ня во
лі і 5 га доў паз баў лен ня пра воў. Ад бы ваў 
па ка ран не на поў на чы Са вец ка га Са ю за. 
По тым тэр мін быў змен ша ны да 10 га доў 
зня во лен ня. Пас ля выз ва лен ня да 1973 
го да жыў у Вар ку це, пас ля вяр нуў ся на ра
дзі му і жыў у Са лі гор ску.

З 1993 г. Ля вон Слу ча нін быў сяб рам 
Са ю зу пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Аў та бі яг ра
фіч ны ра ман Слу ча ні на ў вер шах „Алесь 
Ня мі ра”, на пі са ны ў 19621985 гг., апуб лі
ка ва ны част ко ва ў 1991 г. Яго пуб лі ка цыя 
бы ла ў га зе це „Ка лий щик Со ли гор ска”. 
Па э ма „Ісус Хры стос” не апуб лі ка ва ная. 
Уры вак з па э мы „Раг не да” пэў ны час быў 
ук лю ча ны ў школь ную пра гра му.

Па мёр Ля вон Слу ча нін 25 каст рыч ні ка 
1995 г. у Са лі гор ску.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Во сень заў сё ды аса цы ю ец ца са збо
рам ура джаю. А ўра джай трэ ба не дзе 
за хоў ваць. У вё сках мес цам за хоў ван ня 
збож жа, га род ні ны і ін шых хар чо вых пры
па саў бы лі свір ны, якія мес ці лі ся звы чай
на ў два ры ся лян скай ся дзі бы. Зра зу ме
ла, што ў го ра дзе ні я кіх свір наў по бач 
са шмат па вяр хо вы мі бло ка мі быць не 
мо жа. Ра зам з тым па мяць аб вя ско вых 
мес цах за хоў ван ня хар чо вых пры па саў 
за ста ла ся, і прад п ры маль ныя лю дзі ўме
юць яе вы ка ры стоў ваць.

Ад ным з прык ла даў та ко га вы ка ры
стан ня з’яў ля юц ца кра мы з са да ві ной 
і га род ні най — як у Ба ра на ві чах, дзе з’я
віў ся „Ам бар у Мі рас ла ва”. Ка лі мы зой
дзем на яго сайт, што мес ціц ца па ад ра се 
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то ўба чым, што ўла даль нік ак тыў на ка
ры ста ец ца бе ла ру скай мо вай не толь кі 
ў вір ту аль най пра сто ры, але і ў рэ аль нас
ці. Праў да, не ўсё па куль ат рым лі ва ец ца, 
і ру ска моў нае ася род дзе аказ вае на яго 
вель мі моц ны ўплыў. На пры клад, у той 
жа наз ве ёсць сло ва „ам бар”, якое на сам
рэч ру скае, бо пабе ла ру ску — гэ та ўсё 
ж та кі „сві ран”. „Пра віль ная наз ва му сі ла 
б быць „Сві ран у Мі рас ла ва” (на ват у слоў
ні ку Кра пі вы ам бар = сві ран)”, — ад зна ча
ец ца на сай це бе ла ру ска моў на га біз не су 
„Свае”.

Да рэ чы, ча сам аў тэн тыч ныя сло вы 
бе ла ру скай мо вы ў бе ла ру скім біз не се 
за мя ня юц ца ру скі мі ў бе ла ру скіх жа сло
ваз лу чэн нях аль бо бяз г луз да вы ка ры
стоў ва юц ца ў ру скіх наз вах. На пры клад, 
мож на су стрэць та кое: „Леп шы па та лок” 
(леп шая столь) ці „Зем ля нич ный сло дыч” 
(су ніч ная сло дыч). „Ам бар у Мі рас ла ва” 
— з шэ ра гу гэ та га моў на га выч ва рэн
ня. Ад нак ужо тое, што гас па дар кра мы 
ў прын цы пе не цу ра ец ца бе ла ру скай мо

вы пад час яе та таль на га за ня па ду, не 
мо жа не це шыць, та му гэ ты не да хоп яму 
мож на і пра ба чыць. Як свед чаць „Свае”, 
што дзён ная рэк ла ма на ўва хо дзе так са
ма ста ла афар м ля ец ца пабе ла ру ску.

„Заў сё ды све жая са да ві на, са ка ві тая га
род ні на, дух мя ны мёд і арэ хі! «Ам бар у Мі
рас ла ва» — гэ та сап раў д ная скар б ні ца ві
та мі наў. Ні я кіх да ба вак і кан цэн т ра таў, ды 
смач на як у ба бу лі!”, Ка бы смач най бы ла 
стра ва — Гоў у «Ам бар у Мі рас ла ва»!”, „Мы 
да ем на шым клі ен там якас ную пра дук
цыю, вык люч ны сэр віс і кло пат. Ме на ві
та та му яны заў сё ды вяр та юц ца да нас. 
Мы ні ко лі не спы ня ем ся ў сва ім раз віц ці 
і ім к нем ся ўда ска наль ваць на шы пра па
но вы”. Та кія зак лі кі мож на су стрэць на 
сай це „Ам ба ра” да па тэн цый ных па куп
ні коў. Най больш ці ка вым па да ец ца та кі: 
„Што мо жа быць ла ска вей, чым да ло ні 
ма ту лі? У ру ках ма ці ўся пяш чо та род на га 
краю. Ме на ві та та кія ру кі збі ра юць скар
бы бе ла ру скай зям лі, каб апас ля яны апы
ну лі ся на ва шым ста ле! «Ам бар у Мі рас
ла ва» — гэ та заў сё ды смач ная са да ві на, 
са ка ві тая га род ні на, дух мя ны мёд, арэ хі! 
«Ам бар у Мі рас ла ва». Усё ад род най зям лі 
для ва шай сям’i”. Ад нак наў рад ці ўсё тое, 
што ма ец ца на фо таз дым ках сай та, рас це 
ў звы чай ных умо вах на бе ла ру скай зям лі. 
Так, аў та ру гэ тых рад коў ні ко лі не су стра
ка лі ся бе ла ру скія апель сі ны, ман да ры ны, 
гра на ты, ды ні, пер сі кі ці ка ву ны.

Зак лі кае не па зна ча ны на сай це гас па
дар „Ам ба ра” да су пра цоў ні цтва роз ныя 
рэ ста ра ны, ба ры і ка вяр ні, за пэў ні ва ю
чы, што якасць пра дук цыі, якую кра ма 
бу дзе ім па стаў ляць, аб ра на „га лоў ным 
пры я ры тэ там”. Для па ста ян ных клі ен таў 
пра па ну юц ца ней кія, так са ма не па зна ча
ныя на сай це, умо вы.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

А са мы пер шы 
прыз нам да ла бе ла
ру ская ста лі ца. Так 
ска заў Яў ген Ва па, 
пас ля на вед ван ня ка
фэ з про стай і яс най 
наз вай „Ежа”. Зай ш лі 
ту ды пе ра ку сіць пе рад 
ура чы стас ця мі. Ва па 
заў сё ды це шыц ца, як 
што доб рае ў Бе ла ру сі 
зной дзе. Ну але і праў да 
бы ло смач на. Я на ват 
здзі віў ся, што та кую 
смач ную ежу ўла даль ні
кі ка фэ ін шым да юць. 
Хай бы, ду маю, са мі елі, 
та кую смач ную...

Мі хась Ан д ра сюк быў не та кі эма цый
ны, але пах ва ліў так са ма. І Ан д рэй Ко ця 
пах ва ліў.

А ў мін скім Па ла цы ма ста цтваў да ўра
чы стас цей ужо ўсё бы ло пад рых та ва на. 
На ват Алег Ла ты шо нак не па ле на ваў ся, 
еду чы з Віль ні, за ві таць сю ды. Зай з д рос
ная са лі дар насць бе ла ру саў Поль ш чы.

Вы сту па лі твор цы, па каз ва лі ка рот кія 
ві дэа з урыў ка мі тво раў на мі нан таў. Упер
шы ню за той дзень не зай з д рос ціў ім, тым 
на мі нан там. Гэ та ж якое вып ра ба ван не 
нер ваў, ся дзець так і ча каць вы ні каў. Я ся
дзеў по бач з сяб рам жу ры, вя до мым пісь

мен ні кам Але сем Паш ке ві чам. Але пра 
вы ні кі не пы таў ся. Усё ад но не ска жа. Так 
у жу ры пры ня та, каб не агуч ваць вы ні кі 
ра ней ча су.

Але і так ні бы та ве даю пра дру гое мес
ца. Ну не маг лі пад ма нуць прад чу ван ні Ва
пу. У та кіх спра вах у яго ёсць лі та ра тур ны 
нюх. Ды і та ва рыш ма ёр з анек до та пра 
дру гое мес ца ка заў... Ну, а га лоў нае ру жа... 
Яна не агуч ва ла, якое бу дзе мес ца. Яна 
про ста сва ёй жы ву час цю ні бы та па ка за ла, 
што твор доб ры, і так са ма бу дзе жы ву чы. 
І гэ та га лоў нае...

На рэш це ўся шас цёр ка на мі нан таў на 

сцэ не. Цёп лыя сло вы, дып ло
мы, і зноў ча кан не.

І вось агу ча на трэ цяе мес
ца! „Са дом ская яб лы ня” Але
ны Бра ва (Мінск, «Га лі я фы») 
„за глы бі ню са цы яль най ды яг
но сты кі срод ка мі ма стац кай 
лі та ра ту ры”.

Ава цыі. Сло вы лаў рэ ат кі...

Дру гое мес ца! На сцэ ну 
вы хо дзіць стар шы ня Са ю за 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў Ба рыс 
Пят ро віч (Са чан ка). З пер шых 
слоў яс на, пра ка го ён ка жа:

— За ад мет ную ін тэр п рэ та
цыю на цы я наль най мі фа па э
тыч най тра ды цыі...

Усё яс на. Дру гое мес ца ат ры маў Мі хал 
Ан д ра сюк з кні гай „Поў ня” (Бе ла сток, «Праг
рам ная ра да тыд нё ві ка „Ні ва”»).

— У прэ міі Гед рой ца, ці не са май прэ
стыж най лі та ра тур най прэ міі для пра за і каў 
у Бе ла ру сі, дру гое мес ца — вя лі кі го нар 
для бе ла ру скай лі та ра ту ры ў Поль ш чы. 
Я ў Поль ш чы на ра дзіў ся, я ў Поль ш чы ўсё 
жыц цё пра жыў. Мы шмат га доў іс на ва лі на 
ўзбо чы не бе ла ру скай лі та ра ту ры ў цэ лым. 
Сён ня я ма гу ска заць, што гэ та та кі за вяр
шаль ны пра цэс ін тэг ра цыі бе ла ру скай лі та
ра ту ры ў Поль ш чы і бе ла ру скай лі та ра ту ры 
ў цэ лым, — ска заў у сва ім вы сту пе адзі ны 

на мі на ва ны на ўзна га ро ду Ежы Гед рой ца 
прад стаў нік бе ла ру ска га за меж жа, пісь мен
нік з Пад ляш ша Мі хась Ан д ра сюк.

Пер шае мес ца! За кан цэп ту аль нае 
ўва саб лен не све та ад чу ван ня су час на га 
гра мад ства і эфек тыў нае вы ка ры стан не 
аван гар дыс ц кіх тэх нік пісь ма пер шае мес
ца за няў ра ман Іл лі Сі на „Li bi do” (Мінск, 
«Кні газ бор», Біб лі я тэ ка Са ю за бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў «Кні гар ня пісь мен ні ка»).

І гэ та яш чэ не ўсё. Но вая на мі на цыя „Вы
бар Алек сі е віч”. Яе лаў рэ а там стаў Сяр гей 
Ка лен да з кні гай „Ча сам пан кі па мі ра юць”.

На зад вяр та лі ся ў пад не се ным наст роі. 
І не та му, што ўра чы стас ці за кон чы лі ся тра
ды цый ным фур шэ там. А та му што... Са мі 
ве да е це ча му.

Ну а ру жа пра цяг вае ста яць. Све жая та
кая, як толь кі што на бы тая. Каб бы ла мая 
во ля, я б яе зра біў сім ва лам вы да ве цтва, ці 
яш чэ ча го вар та га. Ха ця б яко га эк с ліб ры
са. А што, хо ра ша на ват гу чыць, Бе ла русь 
— бе лая ру жа! А як гля дзіц ца! Вось пі шу 
і ўзі ра ю ся на яе. Ані во дзін пя лё стак яш чэ 
не зва ліў ся. Што яна хо ча гэ тым ска заць? 
На пэў на толь кі тое, што гэ та не апош няя 
ўзна га ро да, якую ат ры мае і Мі хась Ан д ра
сюк, і ін шыя аў та ры з вы да ве цтва Праг рам
най ра ды тыд нё ві ка „Ні ва”.

Толь кі я ні ко му не ка жу пра гэ та. Каб не 
су ро чыць.

vТэкст і фота Вік тара СА ЗО НАВА

3Fпрацяг
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06.10 — 12.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. Алесь, бе ла ру скі лі та ра тар (1918

2013), 2. дзяр жаў ны по бач гер ба і гім на 
сім вал, у Поль ш чы бе лачыр во ны, 3. Мі ко
ла, ар га ні за тар Фе сты ва лю пя ю чай ду шы, 
4. гной ная пух лі на на ткан цы, 5. уста но ва 
Фран цы ска Ска ры ны, Іва на Фё да ра ва, бра
тоў Ма мо ні чаў, 6. ува ход нае па мяш кан не 
ў вя ско вай ха це, 7. Вік тар, бе ла ру скі му
зыч ны дзе яч (19212007), 8. ат рад для кан
ва і ра ван ня, 9. ма гут нае пуш чан скае дрэ ва, 
10. Зоя, аў тар ка збор ні ка ве шаў „По ка”.

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. 

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 36 ну ма ра
Лу ні нец, стол, імя, сту дзень, Пінск, 
Пе гас, сі ла, Ры га, цырк, ма не та, шко ла.
Ра шэн не: Мі ну ла год ні по пел 
не іск рыць.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем 
Міхалу Байко з Беластока. 

У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — на
род ная па га вор ка. (ш)

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Удач лі ва. 5-9.10. будзь пун-
к ту аль ны і піль нуй тэр мі наў, бо мо жаш мно га 
стра ціць. Пры цяг неш ка рыс ныя на го ды. На пра-
цы па мя тай, што не му сіш мець апош ня га сло ва. 
Пра цуй над фор май. Не ад кід вай 12.10. ні я ка га 
зап ра шэн ня.

(21.04. — 21.05.) 6-8.10 вар та пад вуч вац ца, 
сха дзіць на кур сы па вы шэн ня ква лі фі ка цый. На 
пра цы па а фар м ляй усе ад к ла дзе ныя спра вы, 
бо ад 11.10. мо жа та бе не ха піць сі лы і ча су. 
Мно га вык лі каў ад лё су, але пры не вя лі кім вы сіл-
ку спра віш ся з імі. З 9.10. бу дзеш раз д раж не ны 
і схіль ны да не аб ду ма ных ра шэн няў. Цёп ла ап-
ра най ся і аба вяз ко ва на дзя вай шап ку.

(22.05. — 22.06.) 6-8.10. пад су нец ца спа-
ку са не ле галь на га ін та рэ су або «ско ку ў бок». 
8-12.10. уво гу ле мо жаш апы нуц ца ў ня лёг кай 
сі ту а цыі. Ве не ра па ка жа та бе праў ду пра твае 
ся мей ныя ці кам па ней скія су вя зі. Пры клад ка-
гось ці, ка го вы ка ры ста лі ў кам па ніі, па ста віць ця-
бе нас ця ро жа на да друж бы і лю бо ві. На пра цы 
кан т роль для на ро джа ных у пер шай дэ ка дзе. 
Лепш маў чы ў гэ тых рэ ля цы ях.

(23.06. — 23.07.) Доб ры на строй, не за леж-
на ад нер во вых сі ту а цый. Ка ры стай ся на го да мі 
кам па ней скіх су стрэч. Паз на ё міш ся з ці ка вы мі 
людзь мі. 6-8.10. не най леп шы час на су стрэ чы 
асаб лі ва ў сям’і — спрэч ка ві сіць на ва ла ску. 
З 12.10. вель мі дбай аб сваё зда роўе і бяс пе ку. 
На пра цы вель мі ка рыс ны час на ад важ ныя пра-
фе сій ныя ха ды, вя лі кая ін ту і цыя. Мо жаш на ват 
дык та ваць свае ўмо вы.

(24.07. — 23.08.) Пра фе сій ныя вык лі кі. 5-
9.10. з-за мно ства аба вяз каў мо жа та бе не ха-
паць ча су. 6-8.10. мо жа ў сям’і рэз ка па ка зац ца 
роз ні ца ў ха рак та рах і пог ля дах, але ж уме е це 
спра чац ца ў куль тур ны спо саб! 12.10. — уцяг-
ну ты бу дзеш у пры го ду, якую бу дзеш доб ра 
ўспа мі наць. 11-12.10. мо жа ўсё пе ра вяр нуц ца 
да га ры на га мі ў па чуц цях.

(24.08. — 23.09.) Каб уза ем нае па чуц цё пра-
цяг ва ла ся, знай дзі час хоць на адзін ве чар у па-
ры. Сап раў д ных сяб роў паз на еш па тым, што 
не на вяз ва юц ца і не пад ліз ва юц ца. На пра цы не 
ста рай ся пад даб рац ца. 6-8.10. пап ра віш умо вы 
на ра бо це з ка рыс цю для ўся го ка лек ты ву. Ва 
ўлас ным біз не се най леп шая цяр п лі васць, каб не 
выб раць бла го га пры ё му. 8-12.10. мо жаш тра-
піць на не сум лен на га су поль ні ка, хал тур ш чы ка. 
Рух аба ро ніць ця бе ад асен няй хан д ры.

(24.09. — 23.10.) Энер гія, сі ла. Пад трым ка 
Сон ца — вы ра шыш усе праб ле мы, твае ра шэн ні 
бу дуць пра віль ныя. Дай дру гі шанц асо бе, якая 
зда ла ся та бе не сім па тыч най. На пра цы не ўва-
ходзь у за ку ліс ныя гуль ні і сам не ін т ры гуй. Ка лі 
шу ка еш пра цу, не пад да вай ся, вы кі нуць дзвя ры-
ма — улазь праз ак но. З 11.10 (да 15.10.) зна ка мі-
тыя ўмо вы для рэ а лі за цыі пла наў. У каст рыч ні ку 
ад к лад вай гро шы хоць пак ры се. Звяр тай ува гу 
на ват на не вя лі кія зме ны на ску ры.

(24.10. — 22.11.) Доб рыя ла ды з рад нёй, ка-
ле га мі, су се дзя мі. Мо жа зда рыц ца, што за сум ня-
ва еш ся ў са бе са мім. На шчас це — спры яе та бе 
Ве не ра. У па ры да цэ ніш тое, што та бе да юць ця-
пер і тут. На пра цы не фар сі руй сва іх пра па ноў, 
ад ча кай — мно га спраў удас ца па тва ёй дум цы, 
тым больш што пры цяг неш спры яль ных лю дзей, 
якія вы ру чаць ця бе ў цяж кіх спра вах. Ніз кі ўзро-
вень іму ні тэ ту; ата чай ся квет ка мі. З 11.10. спа ку-
са «ско ку ў бок».

 (23.11. — 22.12.) 8-12.10. пра вер ка ў па чуц-
цях; збу да ва ным на моц ным пад мур ку ні чо га 
не па гра жае. Не ра бі рэ ва лю цыі до ма і ся род 
сяб роў. Мо жа, лепш па кі нуць усё па-ста ро му? 
Страль цы па цяж кай гі сто рыі ў па ры схо чуць ад-
па чыць. На пра цы Мер ку рый гля дзіць на ця бе 
не вель мі пры хіль на, мо жа пад су нуць ня доб рыя 
ра шэн ні, лепш будзь ця пер толь кі вы ка наў цам 
пла наў ін шых. Твая ра бо та і ста ран ні бу дуць да-
цэ не ны. Не ля чы ся бе сам і не ку ры руй ін шых.

(23.12. — 20.01.) Трэ ба бу дзе пап ра ца ваць 
і зме рыць свае сі лы кан ку рэн цы яй. 5-9.10. мо-
жаш стаць аб’ ек там чы ёй сь ці неп ры яз нас ці ці 
за ба бо наў. 5-9.10. уз моц няц ца ад но сі ны ў тва-
ёй па ры. З 12.10. не бя ры ні чо га ў крэ дыт і не 
раз ліч вай на чу жыя гро шы. Жы ві ак тыў ней і ве-
ся лей.

(21.01. — 19.02.) Бу дзеш энер гіч ны. Але 
ў па ры шы ку юц ца спрэч кі. До ма па ра бі па рад-
кі так са ма ся род рад ні. На пра цы 6-8.10. бу дзе 
не ад на на го да, каб па ка заць сваю кем лі васць 
і ўме ласць да ім п ра ві за цыі, што пры ня се кан к-
рэт ныя вы ні кі. Лёг касць у на ладж ван ні кан так-
таў. З 11.10. (да 15.10.) зда бу дзеш тое, аб чым 
ты здаў на ма рыў.

(20.02. — 21.03.) Бу дуць ця бе па ва жаць, ка-
хаць і за хап ляц ца та бою. Уда чы ў па да рож жы, 
у раз мо вах і на важ ных іс пы тах. Мно га кра сы 
і сек са пі лю, флір ты. Ры бы ў ста рых па рах бу-
дуць па да бац ца ад но ад на му як ні ко лі! Ры бы 
з дру гой дэ ка ды бу дуць кап рыз ні чаць з умо ва мі; 
ба ра ні вас Бог — не кі дай це пра цы! З 12.10. (да 
14.10.) не ка то рыя спра вы мо гуць спра ба ваць 
уця чы з-пад ва ша га кан т ро лю. Ніш то не ад бы ва-
ец ца без пры чы ны!

У чым 
пра ві на ва ціў ся?
Ад даў жэй ша га ча су ха дай ні чаю ў гмі-

не аб суст рэ чу з вой там. Без вы ні ко ва. 
16 жніў ня па слаў я спа да ру вой ту служ-
бо вае пісь мо, у якім пра сіў кі раў ні ка гмін-
на га са маў ра да наз на чыць маг чы мы 
тэр мін су стрэ чы. А спра ва сур’ ёз ная і ты-
чыц ца хі баў у пра цы Гмін на га ася род ка 
са цы яль най да па мо гі, а кан к рэт на якас ці 
пас луг для се ні ё раў з аб ме жа ван ня мі. 
За раз я не ў змо зе даб рац ца ў гмі ну па 
пры чы не хво рых ног. За пэў ніў ад нак вой-
та, што пры ват на най му аў та ма біль ды 
пры е ду на суст рэ чу дзе ля аб мер ка ван ня 
па та ла гіч ных з’яў. Ха чу ад зна чыць, што 
та кая су стрэ ча ад бы ла ся ў кра са ві ку г.г. 
у ма ім до ме. Та ды спа дар войт з кі раў ні-
ком ГАСД ста ноў ча ад гук ну лі ся на мой 
тэ ле фон ны зва нок і я вы я віў гос цям, што 
«ля жыць у мя не на пя чон цы». Лі чыў я на 
сур’ ёз ны па ды ход су бя сед ні каў да праб-
ле мы. Па мы ліў ся. Да сён няш ня га дня за-
га ны не лік ві да ва ны, ад но я з’яд наў «во-
ра гаў» у ко ле гмін ных чы ноў ні каў. За раз 
лі чу ся «скан да лі стам». Аб ві на вач ва юць 
мя не сам не ве даю ў чым. Па нуе гмін ная 
змо ва маў чан ня. Так спра ва ма ец ца ў су-
час най дэ ма кра тыч най «дзяр жа ве пра-
ва» — ве раць ме на ві та чы ноў ні ку, а не 
пак рыў джа на му. Ха чу ад зна чыць, што 
сак ра тар гмі ны двой чы ін фар ма ва ла 
мя не аб наз на ча ным тэр мі не су стрэ чы 
з вой там, якая ў са праўд нас ці не ад бы ла-
ся. Войт не па ка заў ся. За тым пуб ліч на 
пы таю па ва жа на га вой та: у чым я пра-
ві на ва ціў ся? Я ж не зла чын ца, ані пра ка-
жо ны. І ка ры ста ю ся на леж ны мі гра ма-
дзян скі мі пра ва мі. А гмін ных чы ноў ні каў 
аба вяз вае Ад мі ніст ра цый ны ко дэкс, 
які наз на чае даць пра сі це лю ад каз на 
пісь мо ў тэр мі не трыц ца ці дзён. За тым 
цяр п лі ва ча каю ад ка зу на пісь мо ад 16 
жніў ня 2019 го да.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

26 ве рас ня гэ та га го да ў вё ску Плян та На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
пры е ха лі са ма хо дам элек т ра ман цё ры. Вя до ма, служ бо ва. Яны, між ін шым, сся ка лі 
га лі ны дрэў, якія да ста ва лі да пра ва доў элек т ра лі ніі.

У ад ным вы пад ку зда ры ла ся так: уе ха лі на па на дво рак па ста ян най жы хар кі 
гэ та га ся ла, якой як раз не бы ло до ма (ра ні цай яе сын па вёз мат ку да ле ка ра). Элен-
т ра ман н цё ры ссяк лі, між ін шым, дзве вер ха ві ны ад ной яб лы ні-уш чэп кi, на ёй ад но 
ад га лі на ван не то бы ла г. зв. па пя роў ка, а дру гое — аліў ка. Вер ха ві ны не да ся га лі да 
за і за ля ва на га элек т рап ро ва ду.

Ка лі гас па ды ня вяр ну ла ся да до му, уба чы ла паш ко джа нае пла да нос нае дрэ ва ды 
ў ін шым мес цы гур бу све жа ссе ча ных га лін з ліс цем, якія ля жа лі пад пло там. Іх элек-
т ры кі са бра лі з да рож кі і пе ра кі ну лі на пры хат ні па на дво рак це раз плот са шты ке цін 
(ча ста кол).

Што як што, але гэ так ра біць нель га. Элек т ра ман цё ры зра бі лі шко ду і вя лі кую прык-
расць жан чы не, якая жы ве адзі но ка і на цэ лы свой век пры ка ва на да ка ля скі. Гэ тая жан-
чы на то Ве ра Клі мюк. Яна вер ная чы тач ка на ша га бе ла ру ска га што тыд нё ві ка „Ні ва”, бра та-
вая бы ло га ніў ска га ка рэс пан дэн та Ула дзі мі ра Клі мю ка з Плян ты.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Элек т ра ман цё ры зра бі лі шко ду

Шыль да ві сіць і ма ніць
На скры жа ван ні ву ліц Гай наў скай і Ага ро да вай 

у На раў цы Гай наў ска га па ве та ста іць вя лі кі ад на-
па вяр хо вы драў ля ны дом з ну ма рам 48. На вуг ле 
яго зна хо дзіц ца шыль да з над пі сам „ART. SPO-
ŻYW CZE”. Яна ві сіць тут ужо чац вёр ты год і ніх то 
да гэ туль не па ду маў, каб яе зняць. Спра ва ў тым, 
што ў гэ тым бу дын ку ня ма пра дук то вай кра мы, ён 
пу сты. Шмат га доў та му, як доб ра па мя таю, быў 
ён ся дзі бай гмін най уп ра вы, біб лі я тэ кі, квет ка ва га 
ма га зі на Іво ны Езё рэк і роз ных крам, у тым лі ку 
кра мы з пра дук та мі хар ча ван ня

На вош та ві сіць тая вя лі кая шыль да і зво дзіць 
лю дзей у зман? Асаб лі ва тых, хто пры яз джае ў На-
раў ку зда лёк ды ўсіх ту ры стаў ай чын ных і за меж-
ных. Гэ тай спра вай па ві нен за няц ца войт На раў-
чан скай гмі ны. (яц)

Су хія 
та по лі

Са ма менш 
со рак су хіх та по-
ляў (як на здым-
ку зроб ле ным 
28 ве рас ня г.г.) 
ста іць па а ба пал 
гра вій кі з Га ра-
дзі ска ў Плян ту 
На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска-
га па ве та. Ніх то 
не збі ра ец ца іх 
сся чы. Яны пры да лі ся б на дро вы на зі му, а тая не за га ра мі, і прый дзе 
ра ней ці паз ней. Фо та Ян кі Це лу шэц ка га
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Пі са лі ў пра гра ме вар шаў
ска га тэ ат ра «Рам па», які 
ста віць «Пін скую шлях ту» 
з 2010 го да: «Він цэнт Ду нін
Мар цін ке віч — пісь мен нік, 

які за раз цал кам за бы ты ў Поль ш чы, ха
ця і лі чыц ца ад ным з ай цоў бе ла ру скай 
лі та ра ту ры — на пі саў «Пін скую шлях ту» 
ў 1866 г. як фарс, які выс мей ваў та га час
ную са цы яль ную сі ту а цыю. П’е са ад ра
зу бы ла за ба ро не на цар скай цэн зу рай. 
Тэ атр «Рам па» пер шы прад ста віў гэ тую 
п’е су ў поль скім пе ра кла дзе Бар ба ры 
Кжы жан скайЧар на ве скай — прапра
праў нуч кі пісь мен ні ка. Спек так лем 
кі ра ваў вы дат ны рэ жы сёр, ды рэк тар 
На цы я наль на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па
лы ў Мін ску Мі ка лай Пі ні гін. Ён на но ва 
ажы віў гэ ты за бы ты тэкст у вя сё лай, ва
дэ віль нафар са вай фор ме. Ка ме дыя па
чы на ец ца з кла січ най гі сто рыі пра за ка
ха ную па ру, якіх баць кі аб ві на вач ва юць 
адзін ад на го ў не да хо пе шля хец ка га 
па хо джан ня. Ад нак гэ та хут ка пе рат ва
ра ец ца ў ка міч ны вір аб сур д ных па дзей, 
ка лі, з на ме рам пры мі рыць ба кі, су до вы 
за ся да цель Круч коў — ча ла век на пых
лі вы, не да ву ча ны, сквап ны і ха бар нік, 
ха ця «брат шлях цю ра», які пай шоў на 
цар скую служ бу — пер са наж, як бы вы
ня ты з ка ме дыі Фрэд ры. Гэ тую ро лю 
адыг ры вае вы дат ны бе ла ру скі ак цёр 
Вік тар Ма на еў, май стэр ска дэ ман ст ру ю
чы аб сур д ныя ме ха ніз мы, якія да сён ня 
вы ка ры стоў ва юц ца ўла да мі. Вя лі кая до
за сме ху і ўнік лі вае на зі ран не за ду хам 
паль ш чыз ны — га ран та ва ная».

Вік тар Ма на еў у Бе ла сто ку фраг мент 
сва ёй ро лі — тут ён і за сва та на вя сел лі 
— вы ка заў паполь ску. Пы та лі ся ў рэ жы
сё ра ў Вар ша ве: «Ад куль вы ўзя лі та ко га 
поль ска га ак цё ра з та кім цу доў ным 
крэ со вым ак цэн там?» А то ані ак цэнт 
«крэ со вы», ані «дух паль ш чыз ны» ў гэ
тай фар се.

Мін скі спек такль па ка за ны быў у Бе
ла сто ку пры ан ш ла гу ў Дра ма тыч ным 
тэ ат ры імя Аляк сан д ра Вян гер кі ў рам
ках фе сты ва лю «Kі е ru nеk Wsсhód». 
Су пра цоў ні цтва па між тэ ат ра мі — Ку па
лаў скім і «Вян гер кай» на ла джа на бы ло 
яш чэ пры ды рэк цыі Аг неш кі Ка рыт коў
скай. Пры но вым ды рэк та ры Паў ле 
Пул то ра ку плён нае су пра цоў ні цтва пра
цяг ва ец ца.

«Пін ская шлях та» гэ та га рэз лі вая, 
смеш ная і, ад на ча со ва, вель мі паз на
валь ная гі сто рыя на тэ му жыц ця мяс
цо вай бе ла ру скай шлях ты. У ёй апа вя
да ец ца пра фа на бэ ры стых і пых лі вых 
дроб ных шлях цю коў, якія па сва ім ма тэ
ры яль ным ста но віш чы і ла дзе жыц ця не 
на шмат ад роз ні ва юц ца ад ся лян. Але, 
ня гле дзя чы на тое, яны для ся бе лі чаць 
най вя лік шай аб ра зай, ка лі іх хтось ці 
на зы вае «му жы ка мі». І пры ўсёй іх фа
на бе ры стас ці яны ба яц ца на чаль ства, 
тых хто мае над імі ўла ду. У сва ёй п’е се 
Він цэнт Ду нінМар цін ке віч выс мей вае 
цар скі суд, бю рак ра тызм і ха бар ні цтва 
чы ноў ні каў, якія са мі ж і па ру ша юць усе 
маг чы мыя за ко ны, якія яны прад стаў ля
юць, і вы но сяць аб сур д ныя пры га во ры. 
Дзе ян не ад бы ва ец ца ў ва ко лі цы О... 
па між ба ло таў, у глу шы Пін ска га па ве та, 
дзе ўсе лі чаць ся бе шлях ці ца мі. Ма ры ся 
ка хае Грыш ку, сы на Іва на Ліп ска га, яны 
хо чуць пра сіць баць коў зла дзіць вя сел
ле. Ма ры сін баць ка Ці хон Пра та са віц кі 
су праць, бо яна «дзі ця гор кае». А па цеш
ны ста ра ва ты шлях цю ра Ха ры тон Ку
тор га хо ча баць коў «адур ма ніць» — выз
ваў ся на су дзе свед чыць, што біў Ліп скі, 
а Пра та са віц кі аба ра няў ся. А за гэ та яму 
— Ма ры сю. Іван Цю хайЛіп скі па даў быў 
у суд, што Пра та са віц кі яго «ад луп са
ваў»; а Ліп скі на зваў Пра та са віц ка га «му
жы ком». Ма ры ся ка жа Ку тор гу, што яму 
«трэ ба пе ра стаць ду маць пра дзяў чат, 
а ма ліц ца Бо гу, каб даў спа сен не». І наш
то ёй ста ры! А Ку тор га — што яе баць ка 
да ра ваў ру ку за свед чан не на су дзе. На 
раз г ляд спра вы пры яз джае ста на вы 
пры стаў Круч коў з пі са рам Пі суль кі ным 
і пад с лу хоў ва юць раз мо ву Ма ры сі з Ку
тор гай. Усім наз на ча ны штра фы і па 15
25 лоз на го лай зям лі, хто біў ся, хто не 
біў ся, і хто «ві дзеў і не раз няў». Круч коў 
за ха бар (пры нес лі Грыш ка і Ці хон) ад мя
няе дэк рэт і га во рыць, каб па мі ры лі ся 
і па жа ні лі дзя цей. Усе згод ны і п’юць за 
ма ла дых — Грыш ку і Ма ры сю. На піў шы
ся, Круч коў ка жа Ці мо ху Аль пен ска му, 
што Ба зыль Стат ке віч ка заў пра яго, што 
ён не шлях ціч. А Стат ке ві чу — што Аль
пен скі на зваў яго му жы ком. Ува хо дзіць 
Ліп скі і ка жа Круч ко ву, што шлях та на пі
ла ся і па ча ла біц ца, трэ ба раз няць. Круч
коў: «Ня хай у суд па да юць, таг ды пры е
ду...» Вы хо дзяць з Пі суль кі ным. Усе (хто 
не б’ец ца) кры чаць: «Ві ват, най яс ней шая 
ка ро на!». І па куль „най яс ней шая ка ро на” 

збі рае су до выя па дат кі і гра зіц ца ка тар
гай за няў п ла ту, над га ло ва мі шлях цю
коў прап лы ва юць цю кі з на ра ба ва ным 
даб ром. Са ты ра на бе ла ру скую шлях ту 
і цар скіх чы ноў ні каў праз паў та ра ве ку 
гу чыць не менш пе ра ка наў ча, чым у ХІХ 
ста год дзі. На сцэ не пін ская шлях та 
б’ец ца па між са бою, а амаль го лыя па
ды ма юць свае гер ба выя сця гі. Ся род 
гэ тых гер баў — Бе лы Ле бедзь Ду нінМар
цін ке ві ча, які па аду ка цыі быў юры стам, 
а зван не шлях ці ца адаб ра лі яму цар скія 
ўла ды за ўдзел у Сту дзень скім паў стан
ні. Пра ме ха ніз мы ўла ды ве даў доб ра: 
„Гдзе ўна дзіц ца юры ста, вы ме це ха ту 
да чы ста, та кіх дзі ваў на га во рыць, так 
мно га круч коў нат во рыць, што, па ча саў
шы за ты лак, не рас су по ніш па мы лак. Не 
да сі, — ця бе за му чыць. Доб ра ста ра каз
ка ву чыць: дзя рэ ка за ў ле се ло зу, воўк 
дзя рэ ў ле се ко зу, а ваў ка — му жык Іван, 
а Іва на — яс ны пан, па на ўжо дзя рэ юры
ста, а юры сту — д’яб лаў тры ста!»

Рэ жы сёр — Мі ка лай Пі ні гін, ма стак
па ста ноў ш чык — Воль га Мац ке віч, кам
па зі тар — Ан д рэй Зуб рыч, ха рэ ог раф 
— Люд мі ла Фа дзе е ва, пла сты ка — Па вел 
Адам чы каў. Вы сту пі лі ак цё ры: Мар та Го
лу бе ва, Мі хал Зуй, Ігар Дзя ні саў, Ан д рэй 
Дро быш, Дзміт ры Яся не віч, Аляк сандр 
Зе лян ко, Аляк сандр Ка зе ла, Іван Куш
ня рук, Ві таль Ма ка рэ віч, Вік тар Ма на еў, 
Воль га Ня фё да ва, Па вел Аст ра вух, Па
вел Паў люць, Ра ман Па да ля ка, Аляк
с андр Па да бед, Мі хал Сві та, Дзмі т ры 
Ту маш, Сяр гей Чуб. Ку палаў скі тэ атр за 
п’е су ат ры маў уз ра га ро ды: Дзяр жаў ную 
прэ мію Рэс пуб лі кі Бе ла русь (2013), Прэ
мію імя Іва на Уша ко ва за най леп шую 
пра цу ма ста касцэ ног ра фа (Воль га Мац
ке віч).

— Ці лёг ка асу час ніць та кі ста ры 
тэкст?

— Мы но вы спек такль па ста ві лі 
ў 2008 го дзе, — ка жа рэ жы сёр Мі ка лай 
Пі ні гін. — У бе ла ру саў ёсць са мыя роз
ныя са ма і дэн ты фі ка цыі. Шлях та за бы ла
ся, што яна шлях та, што ў яе ёсць свае 
пра вы і за ко ны яш чэ з Лі тоў скіх Са ту таў. 
Толь кі ка лі шлях ці чы бы лі зу сім абар ва
ныя пас ля бой кі, амаль го лыя, ста лі ўста
ваць і да ста ваць свае шля хет ныя гер бы. 
Для нас гэ та важ ная гі сто рыя, так як мы 
па ставі лі п’е су, каб лю дзі ўспом ні лі сваю 

Фарс-ва дэ віль 
у ад ной дзеі ў Бе ла сто ку

гі сто рыю. Не абал га ную гі сто рыю, не гі
сто рыю, якую нам вык ла да лі ў са вец кія 
ча сы, а сап раў д ную гі сто рыю, ка лі мы 
бы лі ў Рэ чы Пас па лі тай, што гэ та ліць він
скія зем лі, і што Ка сц юш ка па хо дзіў з гэ
тай зям лі, і Міц ке віч так са ма.

Ге не раль ны ды рэк тар тэ ат ра Па вел 
Лу туш ка:

— Мне па да ец ца вель мі важ ным, што 
вя ду чая тэ ат раль ная ўста но ва на шай 
кра і ны ся род дра ма тыч ных тэ ат раў, якія 
ма юць ста тус на цы я наль на га, прад стаў
ляе леп шыя ўзо ры тэ ат раль на га ма ста
цтва, тут, на Бе ла сточ чы не, ва Ус ход няй 
Поль ш чы. Для нас гэ та з’яў ля ец ца важ
ным та му што тут бе ла ру ская куль ту ра 
за пат ра ба ва ная. Яна важ ная перш за 
ўсё для бе ла ру саў, бе ла ру скай эт ніч най 
мен шас ці, якая пра жы вае ў Поль ш чы, 
так са ма і для поль скай гра мад скас ці, 
якая не а бы я ка вая, якая за ці каў ле на 
бе ла ру скай куль ту рай. Мы — су се дзі, 
мы па він ны раз ві ваць на шы ад но сі ны. 
Куль ту ра з’яў ля ец ца тым фак та рам, які 
ўма цоў вае гэ тыя ад но сі ны, ства рае доб
рыя імі джа выя сі ту а цыі, ства рае доб рыя 
маг чы мас ці ства раць кан так ты — і ў ін
шых сфе рах, у тым лі ку эка на міч ных 
і па лі тыч ных. На цы я наль ны ака дэ міч ны 
тэ атр імя Ян кі Ку па лы з’яў ля ец ца са праў
ды лі да рам у тэ ат раль ным ру ху Бе ла ру
сі, і мы пла ну ем па шы раць вя до масць 
пра наш тэ атр паза ме жа мі Бе ла ру сі; 
лепш ска заць — пра су час ны стан бе ла
ру скай дра ма тур гіі, пра п’е сы, якія вый ш
лі ў апош нія га ды на сцэ не Ку па лаў ска га 
тэ ат ра. «Пін ская шлях та» ўжо фак тыч на 
кла сі ка, гэ ты спек такль ідзе больш за 
дзе сяць га доў. Але ў на шым рэ пер ту а ры 
ёсць но выя па ста ноў кі і су час ных бе ла
ру скіх дра ма тур гаў, на пры клад, «Ра дзі во 
Пру док» Ан д ру ся Гор ва та, якое ідзе на 
ка мер най сцэ не, ён вель мі па пу ляр ны. 
Мы пра во дзім пе ра мо вы з На цы я наль
ным тэ ат рам у Вар ша ве, Дра ма тыч ным 
тэ ат рам, Тэ ат рам «Рам па», і Поль скім 
тэ ат рам у Вар ша ве, так са ма люб лін скім 
тэ ат рам. Гэ та ко ла па тэн цы я наль на 
за ці каў ле ных сцэ на мі на ша га тэ ат ра 
— га лоў най і ка мер най. Ка лі мы бу дзем 
бу да ваць ад но сі ны ў рам ках куль ту ры, 
мы бу дзем бу да ваць доб рыя ад но сі ны 
па між кра і на мі.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Най яс ней шая пуб лі ка! Пра шу ця бе, не дзі ві-
ся, бяда гэ та не вя лі ка, што мы кры ху па пі лі-
ся. Ня хай шчас ная раз вяз ка пін скай шлях це 
ад вас бу дзе. — Дай це бра ва, ка лі ла ска, ды 
і з Бо гам, доб ры лю дзі!


