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Гафт і карунка è3

Віншуем нашу Міру! è5

З
даўна цікавіла мяне, чаму за
моўк Яша Бурш. Называлі ж 
яго «бацькам беларускага 
мадэрнізму», ажно аднаго 
дня ён замоўк і ніхто нічога 

пра гэта не ўмеў толкам расказаць. 
А чалавекам быў жа надзвычайна дзей
сным. Калі ў 1957 г. заканчваў Варшаў
скую акадэмію мастацтваў, быў ужо 
вядомы чытачам «Нівы». Дэбютаваў 
у ёй артыкулам пад крыптанімам Я. С. 
(«Ніва» ад 9.02.1957), у якім даказваў 
неабходнасць аб’яднання беларускіх 
творцаў у Польшчы. Таксама ў «Ніве» 
(9.08.1958) пад псеўданімам Ян Станіс
лаў ён дэбютаваў як паэт. Быў адным 
з суарганізатараў беларускага літа
ратурнамастацкага руху ў Польшчы, 
перш за ўсё Беларускага літаб’яднан
ня, якое праз нейкі час прыняла імя «Бе
лавежа». І вось на пачатку 1970х Яша 
Бурш знікае з літаратурнага і наогул 
беларускага жыцця.

Дагэтуль яшчэ ўсюды можна прачы
таць, што сапраўднае прозвішча Яшы 
Бурша — Ян Анісэровіч, які нарадзіўся 
12 лістапада 1929 г. у Баранавічах. Тым 
часам год таму ў «Ніву» напісаў Ігар 
Ганчарук, што сапраўднае прозвішча 
Яшы Бурша зусім не Ян Анісэровіч 
і падаваў ён несапраўдную дату нара
джэння, толькі Іван Бокша, народжаны 
ў 1925 г. (магчыма як сын Мікалая). 
Іван Бокша ўцёк у Польшчу, баючыся 
рэпрэсій за тое, што падчас нямецкай 
акупацыі як студэнт медвучылішча 
ўступіў у рады Беларускай самааховы. 
І пісаць вершы пачаў не ў 1956, але 
яшчэ ў Баранавічах. Цэлую скрынку 
са сваімі вершамі закапаў перад тым, 
як паехаў у Польшчу. У Польшчы не 
выявіў нікому сваёй сапраўднай тоес
насці. Ніколі таксама не наведаў Беларусі. 
Тым не менш утрымліваў кантакт са сваёй 
дваюраднай сястрой, Валянцінай Бокша, 
дачкой Канстанціна, якая нават некаль
кі разоў наведвала яго ў Польшчы. Ігар 
Ганчарук піша ўсётакі і пра родную сяст
ру Івана Бокшы, да якой той звярнуўся 
з просьбай, каб адкапала скрынку з ягоны
мі вершамі, але магчыма, што рэч ідзе пра 
сястру стрыечную. Што сталася са скрын
кай, на жаль, невядома.

Прачытаўшы допіс Ігара Ганчарука, 
я стаў падазраваць, што сапраўдная то
еснасць Яна Анісэровіча стала вядомай 
тайным службам. Выхад на кантакт з сям’
ёй быў вялікай рызыкай. Так папаўся 
ў рукі Службы бяспекі Язэп Найдзюк, які 
жыў у Польшчы пад прозвішчам Юзаф 
Александровіч. Да таго ў «Ніву» напісаў 
Дзмітры Шатыловіч, які, прачытаўшы допіс 
Ганчарука, успомніў, што Яша Бурш скар
дзіўся яму ў 1969 г., што «Ніва» перастала 
яго друкаваць і ў сувязі з тым вырашыў 
прысвяціць сябе мастацтву. Стала праўда
падобным, што адмаўленне пісаць вершы 
не было самастойным рашэннем паэта.

На жаль, у матэрыялах Інстытута на
цыянальнай памяці няма ніякага следу 
двайной тоеснасці Яна Анісэровіча ды 
нічога, што кранала б ягоную дзейнасць 
у беларускім асяроддзі. У іх знаходзяцца 
толькі пашпартныя справы мастака. Тым 
не менш, яны асвятляюць некаторыя мо
манты з жыцця паэта і мастака.

У 1971 г. у Яна Анісэровіча з’явіліся сур’
ёзныя праблемы. У снежні затрымалі яму 
пашпарт перад ад’ездам на гадавую твор
чую стыпендыю ў Італію. Гэта быў вынік 
інтрыг у сувязі з выбарамі ў варшаўскай 
арганізацыі Польскага саюза мастакоў, 

у якой ён быў намеснікам старшыні. У асоб
насці, супраць Анісэровіча выступіла ячэй
ка ПАРП, якой ён быў першым сакратаром, 
дакараючы ў фінансавых злоўжываннях. 
Інтрыга мела на мэце не дапусціць Анісэро
віча да выбараў ва ўлады Саюза і перашко
дзіць яму ў выездзе ў Італію. Яго прыпынілі 
ў абавязках намесніка старшыні і завялі на 
яго крымінальную справу. У карэспандэн
цыі, якая завязалася між высокімі функцы
янерамі службаў у сувязі з затрыманнем 
пашпарта Анісэровіча, адзін з чыноўнікаў 
Міністэрства ўнутраных спраў назваў яго 
«draniem i malwersantem». Усё ж такі пра
тэктар мастака, палкоўнік Рутка, намеснік 
каменданта па справах бяспекі Камен
датуры МО сталічнага горада Варшавы, 
перамог. Анісэровічу вярнулі пашпарт і ён 
паехаў у Італію разам з жонкай. Усё ж такі 
нешта адмоўнае відаць адбывалася нада
лей па партыйнай лініі, паколькі ў 1973 г. 
Анісэровіч падае, што ён беспартыйны. 
Але ў 1975 г. ён зноў член ПАРП.

Некалькі слоў трэба прысвяціць жон
цы Яна Анісэровіча, Ірэне з роду Жураў
скіх, народжанай у Варшаве ў 1930 г. 
У 1970 г. закончыла вышэйшыя студыі 
са ступенню магістра палітычных навук. 
А год пазней яшчэ і сацыялогіі (сацыяло
гія культуры). Не вядома калі зрабіла ма
гістэрыюм з філасофіі (эстэтыка). Зараз 
пасля заканчэння магістарскіх студыяў 
паступіла ў кандыдацкія студыі па філа
софіі. Пад канец 70х апублікавала два 
артыкулы, прысвечаныя Герберту Рыду, 
англійскаму тэарэтыку мастацтва, паэту, 
эсэісту, літаратурнаму крытыку, пры тым 
яшчэ і анархісту. Апублікавала таксама 
ў суаўтарстве тэкст да каталога прац Ста
ніслава Жултоўскага. Відаць гэта таксама 

яна пад дзявочым прозвішчам 
Жураўская апублікавала ўступ 
да каталога выстаўкі свайго 
мужа ў варшаўскай «Захенце» 
ў 1983 г. Усё ж такі важнейшыя 
за навуковую кар’еру месцы 
працы Ірэны Анісэровіч. На 
пачатку 1970х яна лектар у Мі
ністэрстве ўнутраных спраў, 
старшы выкладчык Акадэміі 
ўнутраных спраў, а з 1975 г. 
— інструктар ЦК ПАРП. Толькі 
каля 1979 г. перайшла на пра
цу ў РСВ Праса КсёнжкаРух 
як публіцыст.

Як піша Ганчарук, Бокша 
баяўся выяўлення, беручы пад 
увагу не толькі сябе, але і кар’
еру сваёй жонкі. Кар’ера Ірэны 
Анісэровіч (Жураўскай) не 
пакідае сумненняў, што была 
яна звязаная з вельмі важным 
ведамствам — Міністэрствам 
унутраных спраў. Можна не 
сумнявацца, што гэта жонка 
арганізавала адпор варажэнь
кам Анісэровіча ў Саюзе ма
стакоў.

Анісэровічу фактычна свяці
ла кар’ера мастака. Апрача сты
пендыі ў Італіі з’ездзіў у Іспанію. 

Ён стаў вядомым у Польшчы, лаўрэатам 
многіх польскіх ды міжнародных прэмій, 
меў больш за 50 персанальных і больш за 
100 калектыўных выставак жывапісу (поль
скіх і міжнародных). Яго карціны знахо
дзяцца ў фондах многіх музеяў, у тым ліку 
ў Нацыянальным музеі ў Варшаве і музеі 
Эрмітаж у СанктПецярбургу.

Можна сказаць, што Анісэровіч, пазбыў
шыся свайго паэтычнага альтэрэго Яшы 
Бурша, дасканала ўпісаўся ў сістэму. Дый 
нічога дзіўнага, што калі ўлады ваеннага 
палажэння развязалі Саюз польскіх арты
стаўмастакоў, Анісэровіч уступіў у Саюз 
польскіх артыстаўмастакоў і графікаў 
і ў 1989 г. ён ужо старшыня гэтага саюза, 
узнагароджаны Кавалерскім крыжам Ор
дэна адраджэння Польшчы. Але ў гэтым 
жа годзе адраджаецца Саюз польскіх ар
тыстаўмастакоў.

Такім чынам можна сцвердзіць, што ма
тэрыялы ІНП не дазваляюць звязаць змаў
кненне Яшы Бурша з выкрыццём ягонай 
сапраўднай тоеснасці, хаця адразу трэба 
ўдакладніць — матэрыялы, з якімі я па
знаёміўся. Напэўна таксама прычынай 
не магло быць недрукаванне ягоных вер
шаў — апошні быў надрукаваны ў 1974 г. 
Пад канец 1960х мянялася эпоха і да 
ўлады прыйшоў Эдвард Герэк з лозунгам 
маральна палітычнай еднасці народа, 
вядома — польскага. За тым пайшла лік
відацыя беларускіх устаноў. Іван Бокша 
быў тонкім паэтам як Яша Бурш, але як 
мастак Ян Анісэровіч відавочна моцна сту
паў па зямлі. Трэба таксама помніць, што 
Івану Бокшу ў 1970 г. сапраўды споўніла
ся ўжо сорак пяць. Розныя рашэнні муж
чыны прымаюць у падобным узросце.

vАлег ЛАТЫШОНАК

БЕЛАВЕЖА
Сып мне снегам у твар
вастры на вейках іней
прыпадабнюся
да пнёў
і да галля
у сваё зацішша зваблю
сарнаў трух
у іх інстынкты
розумам пранікну
каб век даўжэйшым
шпаркасць кулі затрымаю

РАЗМОВА ЦЕЛА З ДУШОЙ
Ты не ўмела карыстацца
свабодай
мушу гніць
тут
доўгія гады
я выперла цеснату
унутранасці
яшчэ перад усведамленнем
пагаднення
ты ўжо мела ліхую канструкцыю
насіла мяне
на банкеты таямніцы
з забароненых крыніц
піць ром прычын
я не змясцілася
ты
адкрыла вусны

НА ЎЛАСНЫ КОШТ
Успакойся
матка
зышла з варты
у чарговасць лёсу
ты застаўся
сярод рэпарцёраў тваіх хібаў
людская ўстанова
выставіла табе
рахунак
— вылічыла легкадумнасць
на ўласны кошт

З СЯБЕ
Пішу вершы
каб паўтарыць сябе
на вонкі
пішу вершы
каб завязаць кантакт
з сабою
невысказаным
шукаю мэт
да людзей
пакінуўшых
вытаптаныя сцежкі
каб паказаць ім
дарогу
у Беларусь
і ...
перажываю
саромлюся

Вершы Яшы БУРША

Чаму замоўк 
Яша Бурш?
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Пра вам глы бо ка га 
пак ло ну, ка лі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па кор лі ва схі
ля ец ца ў бок За ха ду, дык 
аза дак па каз вае Ра сіі. 
І на ад ва рот. Ця пер усё 
на ад ва рот. А ня даў на 
бы ло на ад ва рот на ад ва
рот. Ці ж яму паз ва ноч нік 
не за ба ліць? У кло па це 
пра яго зда роўе, гэ тыя 
прэ зі дэн ц кія зві лі стыя 
ру хі на за вем ме ан д ра
ван нем. І Аляк сандр 
Лу ка шэн ка са праў ды 
вы гі на ец ца бы тая ра ка 
Нар ва. Ня хай не крыў
дуе ра ка — раз ту ды, 
раз ра сту ды. Раз на За
хад, дру гі раз на Ус ход. 
Нар ва мае яш чэ і яц
вяж скія спа сыл кі, што 
там ёй бе ла руш чы на, 
ці паль ш чыз на. Але яе 
кры ні цы б’юць на су час най тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, боль шасць яе прап лы вае па 
поль скай тэ ры то рыі. Яна ця чэ так, як 
Бог за га даў, але не як і су праць яго. 
Зак ру нец ца сю ды, за ві нец ца ту ды, 
дзесь ці заг нец ца на зад, дзе яш чэ ад ш
тур х нец ца моц на на пе рад. Памой му, 
вер ціц ца яна так, та му што хо ча не 
па кі даць сва ёй мат чы най яц вяж скай 
зям лі. Пры га даю, што яц вяж скі бал
ц кі на род, цес на звя за ны з пру са мі 
і лі тоў ца мі, пра жы ваў у ра ё нах, якія ля
жаць ця пер у ас ноў ным на паў ноч ным 
ус хо дзе Поль ш чы і за ход няй част цы 
су час най Бе ла ру сі. Да дам, што на род 
гэ ты вы мер аль бо быў зніш ча ны дат
ла ў шас нац ца тым ста год дзі. Пры тым 
бы лы мі бе ла ру са мі і па ля ка мі. Але 
ў мя не ёсць ся бар, які ад праш чу раў 
мае поль скі паш парт, які з го на рам 
на зы вае ся бе яц вяж скім бе ла ру сам. 
Яц вяж скіх па ля каў з бе ла ру скім паш
пар там, на жаль, я не ве даю. Гі па тэ
тыч ная су стрэ ча з імі і аб мер ка ван не 
маг чы мых пе ра ваг паль ш чыз ны ці 
бе ла руш чы ны ў Яц вя гіі ці яц вяж скас
ці ў бе ла руш чы не або паль ш чыз не 
бы ла б вель мі ці ка вая. Я так ду маю. 
Я не ду маю, ад нак, што гэ тае пы тан
не ней кім чы нам кра на ла б прэ зі дэн та 
Лу ка шэн ку. І не та му, што ён ад чу вае 
ся бе да кас цей бе ла ру сам. Ці ру скім 
да апош няй кроп лі кры ві. Ён за яў ляе, 
у рэш це рэшт, што ён — са вец кі ча ла
век. А Бог ве дае, што за та кая на цыя! 
У лю бым вы пад ку, ка лі на ват іс на ва ла, 
дык за гу бі ла ся дзесь ці на ста рон ках 
Гі сто рыі, як і бы лыя яц вя гі. Толь кі ці 
зу сім? Мой ся бар, бе ла ру скі яц вяг, 

ад нак, сцвяр джае, што не. 
Ёсць жа прэ зі дэнт Лу ка
шэн ка, якія аб вяш чае ся бе 
са ве там. Ды дзе там са ве
ту да яц вя га?! Папер шае, 
яц вяг мае шмат сяб роў. 
А ў са ве та ня ма ані ад на го. 
Ну, хі ба што ма ем на ўва зе 
та ко га Пу ці на. Падру гое, 
яц вя гі за поў ні лі мно гія сот
ні ста ро нак гі ста рыч ных 
ле та пі саў, са ве ты толь кі 

не каль кі дзя сят каў, і іх няя гі сто рыя 
за пі са на не чар ні лам, а кры вёю мі льё
наў іх ах вяр. І са праў ды гэ так жа, як 
рап там яны вый ш лі зпад зям лі, так 
рап там зва лі лі ся ў пя кель ныя глы бі ні. 
Ці д’я бал нак рыў іх сва ім хва стом. Гэ
тая апош няя кан цэп цыя зда ец ца мне 
быць най больш ве ра год най. Та му, 
што хо піць штур х нуць яго ў аза дак, як 
той і вы ска чыць зпад хва ста... Ну, ніх
то ін шы, як толь кі Аляк сандр Лу ка шэн
ка. І ка лі ўжо вы ска чыць, за раз і ат руч
вае бе ла ру скі на род пра па ган дыс ц кім 
се ра ва да ро дам. Што за ўсе няш час ці, 
якія ўпа лі на Бе ла русь, ад каз ва юць 
Літ ва і Поль ш ча, дзе абу ча лі бе ла
ру скіх тэ ра ры стаў. Або гэ та шко да 
род ных ха ляў ш чы каўдар ма е даў, або 
дэ ма кра тыч най апа зі цыі пад бух то ра
най праг ні лым За ха дам. Пры на го дзе 
на таў чэ ду бін ка мі сва іх пас лу га чоў 
ка го трэ ба, але больш ка го не трэ ба. 
У апош ні час пен сі я не раў і раз д раж не
ных Дэк рэ там № 3 жан чын. За гоніць 
ў ту рэм ны сму род не каль кі сот няў або 
не каль кі ты сяч бе ла ру саў. А што там 
яму! Гэ та ж не яго зем ля кі — са ве ты! 
Са ве таў аб са лют на не пак рыў дзіў бы 
ён. І на ват у іх аба ро ну вый шаў бы 
пра тэ ста ваць на ву лі цы Мін ска. Я ўжо 
ба чу ва чы ма ўяў лен ня, як дэ ман ст руе 
пе рад Прэ зі дэн ц кім па ла цам, ма ха ю
чы са вец кім сця гам і па ды ма ю чы слуш
ныя пат ра ба ван ні: «Сва бо да са ве там! 
Ня хай жы ве са вец кая Бе ла русь! 
Ня хай жы ве Са вец кая Ра сея! Ня хай 
жы ву Я! І Пу цін. Але най больш — Я!». 
Вось та кая шту ка...

vМі ра слаў ГРЫ КА

У кіпцюрах бюракратыі
Сваімі вачыма

Пе рад ве лі код ны ты дзень су стрэў нас 
усіх ха лод ным над вор’ ем, а рэ дак цыю 
— чар го вы мі фі нан са вы мі кло па та мі. Ма
быць, у та кіх свя точ ных днях не вы па дае 
пі саць пра гро шы, бо ж джэн т ль ме ны 
пра іх не га во раць, але ад сту дзе ня да 
па ло вы кра са ві ка жур на лі сты «Ні вы» пра
ца ва лі про ста за дзя куй і не ат рым лі ва лі 
зар плат. Цяж ка та ды стры маць і скры
ваць абу рэн не. Про ста Мі ні стэр ства ўнут
ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі ўвя ло та кія 
пра цэ дур ныя зме ны, ад якіх мен шас цям 
ста ла сла ба, а ў вы ні ку ат ры ма лі ся вы ма
та ныя нер вы і па вы ша ны ціск. Гэ та са мыя 
ма лыя шко ды для іх люд скіх ар га ніз маў. 
Вя до ма, што ўнут ра най мер кай пас пя хо
вас ці ад но сін па між дзяр жа вай і яе гра ма
дзя на мі з’яў ля ец ца пры яз ная і спраў ная 
ад мі ніст ра цыя. Ме на ві та ад мі ніст ра цыя, 
а не бю рак ра тыя. За лож ні ка мі і ах вя ра мі 
бю рак ра тыч ных пра цэ дур за ста лі ся ар

га ні за цыі і ўста но вы на цы я наль ных мен
шас цей. Пра ба ла ган пры раз мер ка ван ні 
фі нан саў пі са ла ся ўжо і га ва ры ла ся не 
раз, але як заў сё ды па цяр пе лым у та кой 
сі ту а цыі за ста ец ца толь кі мен шас ны бок. 
Са свай го бо ку яш чэ раз дзя кую ўся му 
ніў ска му ка лек ты ву і яго ка рэс пан дэн там 
за за ціс ну тыя зу бы і пра цоў ны пра фе сі
я на лізм. А дру кар ні аг ра мад ная па дзя ка 
за вы да ван не нас у крэ дыт. Ад нак пас ля 
та ко га, на жаль, за ста ец ца ад чу ван не пад
рэ за ных, а не раз ві ну тых кры лаў. Ну, але 
го дзе на ра каць!

Сва ёй да ро гай ці ка вым быў бы эк с
пе ры мент, каб дзе ля звы чай най спра
вяд лі вас ці і са лі дар нас ці ця гам ча ты рох 
ме ся цаў усім мі ні стэр скім чы ноў ні кам 
гэ та га ве дам ства так са ма не вып лач ваць 
за роб каў. Ой, што ж за шум учы ніў ся б! 
А ці ж у нас ін шыя страў ні кі і што дзён ныя, 
жыц цё выя пат рэ бы? Ус пом ніў ся мне ў гэ
ты мо мант ста ры анек дот пра се ля ні на, 
які ха цеў свай го ка ня ад ву чыць ес ці. 
«Ужо амаль ад ву чыў яго ес ці, — апа вя даў 
ён по тым свай му су се ду, — але ў апош ні 

мо мант эк с пе ры мен ту конь про ста здох». 
Не дай Бо жа яш чэ не каль кіх та кіх эк с пе
ры мен таў над нац ме на мі, то чут кі аб іх няй 
заў час най гра мад скакуль тур най смер ці 
бу дуць праў дзі вы мі. Ну што ж, здаў на вя
до ма, што сы ты га лод на му не та ва рыш. 
Але ка лі га ва рыць на поў ным сур’ ё зе, 
то та кія сі ту а цыі пад коп ва юць да вер 
гра ма дзян да сва ёй дзяр жа вы. А ўся ля
кія су стрэ чы, ка мі сіі, упаў на ва жа ныя па 
спра вах мен шас цей гэ та звы чай ная вы
дзі ман ка, пат рэб ная толь кі дзе ля спра ваз
дач нас ці пе рад ай чын ны мі і еў ра пей скі мі 
ўста но ва мі. А для ўсіх ба коў гэ та звы чай
ная стра та ча су. Зна чыць, усе мы ра зам 
удзель ні ча ем у ней кім тэ ат ры аб сур ду. 
Пры хіль ні кі змоў ніц кай тэ о рыі гі сто рыі ва 
ўзнік лай сі ту а цыі ба чаць на ват мэ та на кі ра
ва ныя дзе ян ні, мэ та якіх — хут чэй шая асі
мі ля цыя на цы я наль ных мен шас цей. Дзе 
тут праў да, цяж ка ра заб рац ца.

Як не кру ці, але ві да воч ная шмат га
до вая поль ская па лі ты ка пе ра соў ван ня 
гра ма дзян скай і гра мад скай ак тыў нас ці 
гра мад ства ў бок вы ключ на пар тый на

па лі тыч ных сі стэм ных бло каў пры но сіць 
ме на ві та ад моў ныя вы ні кі. Гэ тую за бе та
на ва насць, так шкод ную фі ла со фіі дэ ма
кра тыч най дзяр жа вы, на шчас це па чы нае 
ра зу мець і ба чыць што раз больш лю дзей, 
асаб лі ва ў кан тэк с це ма ю чых ад быц ца 
ў на ступ ным го дзе са маў ра да вых вы ба
раў. На фо не поў на га «пар тый ня цтва» 
сён няш ніх са маў ра даў, уз нік нен не аў тэн
тыч ных бес пар тый ных ка мі тэ таў бы ло б 
пэў най на дзе яй на зме ну пле мян ной 
вы бар чай гон кі і не паз беж най па ста ян
най уза ем най раз ні. За раз па Бе ла сто ку 
хо дзяць чут кі аб ства рэн ні гра ма дзян скай 
іні цы я ты вы, якая па ўсёй Поль ш чы бу дзе 
збі раць под пі сы пад сей ма вым пра ек там, 
за ба ра ня ю чым удзел пар тый у са маў ра да
вых вы ба рах. Па між вы бар чы мі струк ту ра
мі гра ма дзян ска га ка мі тэ та і па лі тыч най 
пар тыі роз ні ца на вы бар чых гон ках та кая, 
як па між ро ва рам і ра ке тай. Та му, па вод
ле не ка то рых юры стаў, гэ та пры клад 
не кан сты ту цый най ня роў нас ці ўсіх гра ма
дзян. Ба ю ся ад нак, што згод ным хо рам 
ва ра гу ю чыя што дзень па лі тыч ныя пар тыі 
бу дуць ста рац ца не да пус ціць на ват да 
ды ску сіі пра гэ тую праб ле му ў агуль на
поль скай ме дый най пра сто ры. Пра сей ма
вую зго ду га ва рыць не пры хо дзіц ца. Толь
кі «ку кі заў цы», зда ец ца, маг лі б спры яць 
та кой ідэі. Та ды яе іні цы я та рам за ста юц ца 
сац сет кі і так зва ны га лос ны, ву ліч ны кры
тэ рый. Па жы вем, па ба чым, ці сло вы гэ тай 
ідэі ста нуць усё ж та кі це лам.

vЯў ген ВА ПА

Аме ры кан скія „та ма гаў кі” 
па ля це лі на ва ен ныя аб’ ек ты 
сі рый ска га дык та та ра. І пры
ля це лі да клад на ту ды, ку ды 
і бы лі вы пуш ча ны. Рэ ак цыя 
аме ры кан скай ва ен най ма
шы ны на пры мя нен не сі рый
скі мі вой ска мі хі міч най зброі 
ака за ла ся ім г нен най. Ад рэ
а га ва ла не толь кі ва ен ная 
ма шы на, але і па лі тыч ная 
элі та так са ма. Гэ тым ра зам 
ні я кіх эма цый ных кры каў 
у шы ро кіх між на род ных за
лах, збу да ва ных вы ключ на 
для без да па мож на га раз вя
дзен ня рук у ба кі ўплы во вы
мі асо ба мі све ту і пры няц ця 
рэ за лю цый кштал ту „глы бо
ка за не па ко е ныя”, або „вы
каз ва ем абу рэн не”. Ця пер 
усё ака за ла ся паін ша му. Зак лі кі Крам ля, 
што трэ ба за раз доў га раз бі рац ца, хто 
там так няў да ла рас па ра дзіў ся збро яй 
ма са ва га па ра жэн ня, ат ры ма лі жор ст кі 
ад каз Бе ла га до ма, што ёсць на тое дак
лад ныя звест кі, хто і як рас па ра дзіў ся 
той збро яй. І яны не на ка рысць сі рый
скай ула ды.

Та кая ак тыў насць Ва шын г то на пры
да ла ра шу час ці і яго са юз ні кам. Свет 
змя ніў ся ў ад но ім г нен не. Час тры ум фу 
па лі тыч ных ху лі га наў, якія бра лі верх на 
між на род най арэ не над кож ны мі ла гіч ны
мі раз ва га мі і ўга во ра мі цы ві лі за ва на га 
све ту, каб тыя не бу я ні лі, скон чыў ся. Ім 
больш не хо чуць са сту паць толь кі з тае 
пры чы ны, што яны па лі тыч ныя ху лі га ны 
і што толь кі яны ма юць пра ва псі хаў ва ло
даць ма на по лі яй на за дзі ры сты ра ды ка
лізм. І зра зу ме ла ча му. Ху лі ган толь кі да 
тае хві лі ны сме лы і толь кі та ды тры мае 
ў стра ху ін шых, па куль на да ляг ля дзе не 
з’яў ля ец ца па лі цы янт. Та ды ўсё ста но
віц ца на свае мес цы. І тут у сі лу ўсту пае 
зу сім ін шае пра ві ла, якое дэк ла руе, што 
каб слыць ка ра лём, трэ ба быць ка ра лём. 
Ну а ка лі ты не ка роль, то па водзь ся бе 
ад па вед на. А то ў нос мож на да стаць.

Па лі тыч ная раск лад ка ў све це па мя
ня ла ся ў ім г нен не во ка як пры па ва ро це 
ка лей да ско па. Ні бы та і кор пус не раз ва
ліў ся, і ге а мет рыч ныя фі гу ры за ста лі ся, 
але ста лі зу сім ін шыя. І як не кру ці той 
ка лей да скоп, ці ў той бок, ці ў ад ва рот ны, 
бы ло га ма люн ка ўжо не бу дзе.

Та му за раз усе сур’ ёз на за ду ма лі ся, 
што гэ тая но вая раск лад ка ня се для іх 
кра і ны. За ду ма лі ся і кі раў ні кі та та лі тар
ных дзяр жаў і іх унут ра ныя апа нен ты. 
З’я ві лі ся раз ва гі і пра Бе ла русь. Маў ляў, 
та кая рэз кая зме на на між на род ным 
па лі тыч ным по лі пой дзе не на ка рысць 

Бе ла ру сі. У пры ват нас ці, 
вы каз ва юц ца дум кі, што ра
сій скі кі раў нік бу дзе шу каць, 
чым яму кам пен са ваць тыя 
ма раль ныя і рэ пу та цый ныя 
стра ты ў све це, якія ён па нёс. 
І як быц цам бы са мы про сты 
шлях іх не чым пак рыць, гэ та 
пагас па дар ску за ма ца вац ца 
на зям лі за ход ніх су се дзяў, 
а то і ўво гу ле на зло лю та му 
во ра гу аб вес ціць Бе ла русь 

сва ёй вот чы най. Ба ла зе, гле ба для гэ та га 
пад рых та ва на даў но.

Але тут трэ ба про ста ўспом ніць, што 
ра сій скі лі дар ні ко лі не ха ваў свай го жа
дан ня да лу чыць Бе ла русь да сва ёй кра і
ны цал кам або част ка мі. І каб мог, то даў
но гэ та зра біў бы не за леж на ад уз ды му ці 
па дзен ня яго рэ пу та цыі ў све це. І за яў ляў 
ён пра не аб ход насць та ко га да лу чэн ня 
за доў га да та го, як пра сла віў ся тым, што 
ні бы та вы веў усю хі міч ную зброю з Сі рыі 
і та кім чы нам вы ра та ваў сі рый ска га кі раў
ні ка ад ра кет на га ўда ру Аме ры кі.

Як ака за ла ся не ўра та ваў, а толь кі ад
цяг нуў не паз беж нае. Так і з Бе ла рус сю. 
Каб мог, то даў но да лу чыў бы яе да бяз
меж ных тэ ры то рый сва іх ула дан няў. Ну 
а сён няш няя сі ту а цыя тым больш нес п ры
яль ная для та кіх дзе ян няў. На фо не та го, 
як лі да ры вя лі кай ся мёр кі аб мяр коў ва юць 
увя дзен не но вых сан к цый, а на род Ра сіі 
ўсё больш ак тыў на па чы нае пат ра ба ваць 
спра вяд лі вас ці і на ват змен, пла на ваць 
но выя аван ту ры гэ та тое са мае, што 
з за роб кам кал гас ні ка пла на ваць ку піць 
за мак у Шат лан дыі. Ма рыць пра гэ та то 
мож на. Як га во рыц ца, ка лі ты пра неш та 
ма рыш, дык ні ў чым са бе не ад каз вай. 
Але не пла на ваць.

Та му Ра сія за раз ста іць пе рад га лоў
ным для яе вы ба рам, ка лі не быць ра зам, 
дык хоць не суп раць ста яць цы ві лі за ва на
му све ту. А За хад не за чы няе пе рад ёй 
маж лі вас ці на ват быць ра зам. У та кой сі
ту а цыі са мы час за ду мац ца як з мен шы мі 
стра та мі для рэ пу та цыі вяр нуць за хоп ле
нае, а не як за ха піць яш чэ.

Ну але ка лі Ра сія яш чэ мае та кі вы бар, 
то з яе пост са вец кі мі хаў рус ні ка мі сі ту а
цыя яш чэ гор шая. Яны ўво гу ле губ ля юць 
уся ля кую ва гу. І пат рэ бу так са ма.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Новы
палітычны калейдаскоп

Вось
дык штука!
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Юбі лей ны кон курс «Х Аг-
ляд гафту і ка рун кі Гай-
наў ска га па ве та — 2017» 
быў доб рай на го дай для 
пад вя дзен ня вы ні каў дзе-
ся ці аг ля даў гаф та ва ных 
і ка рун ка вых ру ка дзель ных 
ра бот, у якіх пры ня ло ўдзел 
звыш 180 рукадзель ні каў 
у ас ноў ным з Гай наў ска га 
па ве та. Ме ра пры ем ства ар-
га ні зуе Гай наў скі дом куль-
ту ры ў сва іх па мяш кан нях 
і ў га ле рэі «Гай на», якая 
дзей ні ча ла ў Му зеі і ася род-
ку бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы. Ад к рыц цё дзя-
ся тай юбі лей най вы ста вы 
ма стац ка га ру ка дзел ля, на 
якой прэ зен ту юц ца вы шы-
ва ныя і ка рун ка выя пра цы 
37 аў та раў ад бы ло ся 24 
са ка ві ка ў вя лі кім ка лі до ры 
і га ле рэй най за ле ГДК. Гай-
на вя не ме лі маг чы масць па-
гля дзець ра бо ты вы ка на ны 
тра ды цый ны мі і су час ны мі 
ру ка дзель ны мі тэх ні ка мі, 
на якіх су час ныя ін с пі ра цыі 
пе рап ля та юц ца з тра ды цый-
ны мі ўзо ра мі і ма ты ва мі.

Спат кан не па ча ло ся з вы сту пу спя ва чак 
Зо сі Фі лі пюк і Олі Вол чык са Сту дыі эст рад
най пес ні, якая дзей ні чае пры ГДК. Юбі лей
ную вы ста ву ад к ры лі бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак, ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ
віч і ма стац кі кі раў нік ГДК Яд ві га ЛяхКуч кін.

— На прэ зен та ва най вы ста ве ба чым 
цу доў ныя вы ра бы май ст роў ру ка дзел ля. Іх 
аў та ры ўкла лі мно га пра цы, каб вы ка наць 
гэ тыя зай маль ныя ра бо ты, — ска заў бур
га містр Ежы Сі рак. Ад зна чыў ён вя лі кую 
ро лю пра цаў ні коў Гай наў ска га до ма куль ту
ры ў за ха ван ні і па пу ля ры за цыі ру ка дзел ля, 
ча му вы дат на спры я юць ла джа ныя імі ад 
дзе ся ці га доў аг ля ды ра бот май ст роў гаф ту 
і ка рун кі Гай наў ска га па ве та.

— З вы ка ры стан нем ігол кі, ніт кі і круч ка, 
ма ю чы вя лі кую цяр п лі васць, мож на вы ка
наць пры го жае ру ка дзел ле, — за я ві ла ма
стац кі кі раў нік ГДК Яд ві га ЛяхКуч кін.

— Ха чу звяр нуць ува гу на но выя ма ты вы 
і тэх ні кі, які мі ка ры ста юц ца на шы ру ка дзель
ні цы, ха ця б вы кон ва ю чы цу доў ную бі жу тэ
рыю тэх ні кай су таж або вы шы ва ю чы кар
ці ны, якія выг ля да юць быц цам ма ля ва ныя, 
— га ва рыў ды рэк тар до ма куль ту ры Рас
ціс лаў Кун цэ віч, які ра зам з бур га міст рам 

Ежым Сі ра кам і ма стац кім 
кі раў ні ком ГДК Яд ві гай Лях
Куч кін уру чыў удзель ні кам 
юбі лей на га аг ля ду па мят ныя 
дып ло мы і па да рун кі.

На вы ста ве прэ зен ту
юц ца перш за ўсё ра бо ты 
ру ка дзель ніц. Але на аг ляд 
свае пра цы дас ла лі не каль кі 
муж чын, у ас ноў ным жы ха ры 
Па вя то ва га ася род ка са цы
яль най да па мо гі ў Гай наў цы.

— Аг ляд гаф та ва ных і ка
рун ка вых прац па ча лі мы ар
га ні за ваць у не вя лі кай за ле 
до ма куль ту ры, дзе за раз ад
бы ва юц ца рэ пе ты цыі Сту дыі 
эст рад най пес ні. Спа чат ку 
на вы ста вах прэ зен та ва лі ся 
аб ру сы, сур вэт кі і ін шыя вы
шы ва ныя і ка рун ка выя ра бо
ты. Пас ля ста лі мы ла дзіць 
вы ста вы аза га лоў ле ныя 
«Ігол кай ма ля ва нае» ў Му зеі 
і ася род ку бе ла ру скай куль
ту ры ў Гай наў цы. Урэш це 
вы ста вы пе раў т ва ры лі ся 
ў кон курс «Аг ляд гафту і ка
рун кі Гай наў ска га па ве та» 
і сён ня ад к ры лі мы дзя ся тую 
ўжо юбі лей ную эк с па зі цыю 
ма стац ка га ру ка дзел ля. 
Пер шыя гэ та га ты пу ме ра
пры ем ствы і аг ляд «Ігол кай 
ма ля ва нае» пра во дзі лі ся на 
бя скон кур с най ас но ве. Год 
та му мы зноў вяр ну лі ся да бя
скон кур с на га аг ля ду, — ска
за ла ста рэй шая ін ст рук тар 
па спра вах ма ста цтва і рэк ла
мы ГДК Ан на Та ра сюк, ад каз
ная за пра вя дзен не «Аг ля ду 
гафту і ка рун кі Гай наў ска га 
па ве та».

— Пад час пер шых аг ля
даў гаф та ва ных і ка рун ка вых 
ра бот на вы ста ве ў до ме куль
ту ры прэ зен та ва ла ся мно га 
май го ру ка дзел ля. Паз ней 
я ат рым лі ва ла за свае пра цы 
ўзна га ро ды і зай ма ла пер
шыя мес цы. Доб ра, што іс нуе 
маг чы масць па ка заць сваё 
на вей шае ру ка дзел ле і па
раў наць яго з пра ца мі ін шых 
ру ка дзель ніц. Я ча ста пры во
зі ла свае руч ні кі, вы ка на ныя 
з вы ка ры стан нем даў ніх узо
раў, пра цы вы ка на ныя толь кі 
круч ком або толь кі вы шы ва
ныя, вы шы тыя ко піі ікон. Сваё 
ру ка дзел ле я пра даю на бе
ла ру скіх фэ стах і пле нэр ных 
ме ра пры ем ствах. Я асаб лі ва 
люб лю гэ ты аг ляд і ах вот на 
пры во жу сю ды свае ра бо ты, 

— ска за ла Га лі на Бі рыц кая з Плян ты, па ста
ян ная ўдзель ні ца гай наў скіх аг ля даў ру ка
дзел ля. — У гэ тым го дзе я вы ка на ла руч нік, 
ко пію руч ні ка зроб ле на га ў 1927 го дзе. 
Узо рам і ма ты вам на руч ні ку мі нае як раз 
90 га доў. Прэ зен тую тут так са ма блуз ку 
з бе ла ру скі мі ўзо ра мі. Я люб лю ад наў ляць 
ста ра даў нія ўзо ры, а так са ма ства раць но
выя ма ты вы.

Пад час па пя рэд ніх вы стаў прэ зен та ва
ла ся ру ка дзел ле ін шых жы ха рак Плян ты 
— Ле ны Хар ке віч, Мал га жа ты Краў чык 
і Лю цы ны Зда ноў скай. Апош няя пры го жа 
кры жы кам вы шы ла вы я ву са бо ра Ва сі ля 
Бла жэн на га ў Маск ве.

— Ка лі я па ча ла жыць у Плян це, ста ла 
мно га вы шы ваць кры жы кам і вы кон ваць 
ін шае ру ка дзел ле, — за я ві ла Лю цы на Зда
ноў ская.

— Гафт і ка рун ка гэ та ма стац кія тэх ні кі 
ру ка дзел ля, вя до мыя ў нас ад мно гіх па
ка лен няў. Сур вэ ты і фі ран кі, вы ка на ныя 
круч ком, вы шы ва ныя з вы ка ры стан нем 
мяс цо вых узо раў руч ні кі, аб ру сы і пак ры
ва лы, а так са ма вы шы ва ныя кар ці ны ста лі 
част кай ма тэ ры яль най куль тур най спад
чы ны на ша га рэ гі ё на. У мі ну лым бы лі яны 
не ад’ ем най част кай дэ ко ру кож на га до ма 
і свед чы лі аб гус це і гас па дар нас ці гас па ды
ні. Вель мі це шыць нас па пу ляр насць на род
на га ру ка дзел ля на шых ба буль і мам, якое 
вяр та ец ца да нас і ўздзей ні чае на су час ную 
дэ ка ра тыў ную мо ду. Аг ляд гаф та ва ных і ка
рун ка вых прац ства рае для мяс цо вых ру ка
дзель ні каў маг чы масць па ка заць іх тво ры 
шы рэй шай пуб лі цы. Усё гэ та ма ста цтва бы
ло вы ка на на ўруч ную, што моц на па вы шае 
яго вар тасць, — за я ві ла пра цаў ні ца ГДК 
Эмі лія Ка роль чук, якая да па ма га ла Ан не Та
ра сюк ар га ні за ваць юбі лей ны аг ляд.

На вы ста ве мож на ўба чыць шы кар ныя 
ка рун ка выя пра цы, аб ру сы, сур вэ ты, фі ран
кі, тра ды цый ныя руч ні кі з даў ні мі вы шы ва ны
мі і ка рун ка вы мі ма ты ва мі і руч ні кі з больш 
су час ны мі ўзо ра мі, бі жу тэ рыю, вы ка на ную 
су час ны мі тэх ні ка мі, вы шы ва ныя кар ці ны 
з рэ лі гій ны мі ма ты ва мі, кра я ві да мі, квет ка мі, 
на цюр мор там і на ват ко піі ікон, на пры клад 
«Апош няй вя чэ ры». Удзель ні кі ме ра пры ем
ства звяр та лі асаб лі вую ўва гу на пры го жыя 
руч ні кі і блуз ку з бе ла ру скі мі ўзо ра мі, даў
жэй зат рым лі ва лі ся ка ля сур вэт і аб ру саў, 
а так са ма ка ля вы ка на ных круч ком ве лі код
ных яек і ёлач ных ца цак. Ма ла дыя асо бы 
аба вяз ко ва зат рым лі ва лі ся ка ля бі жу тэ рыі. 
Апош ні мі га да мі на аг ля дзе сваю бі жу тэ
рыю прэ зен туе Ан на Ха ры та нюк.

— На вы ста ве прэ зен ту юц ца мае два 
ашый ні кі і брош кі, вы ка на ныя тэх ні кай 
су таж. Усе мае пра цы не паў тор ныя і та му 
так са ма асаб лі выя. Пад час твор чай пра цы 
я шу каю но вае, а ў не ка то рых пра па но
вах аба пі ра ю ся на тра ды цый ныя ўзо ры, 
— ска за ла Ан на Ха ры та нюк і да ба ві ла, што 
су час нае ру ка дзел ле па тра буе мно га ча су 
і та му не з’яў ля ец ца яно пры быт ко вым, але 
дае мно га за да валь нен ня з кан чат ко ва га 
рэ зуль та ту пра цяг лай ра бо ты.

— Я змо ла ду ра бі ла круч ком і вы шы ва
ла. Ка лі ста ла ў мя не больш сва бод на га 
ча су, вяр ну ла ся я да вя ско ва га ру ка дзел ля, 
якое су па кой вае. Я трэ ці раз пры нес ла 
свае вы ра бы на аг ляд, на які за пра сі ла 
мя не Ні на Пле ва. На вы ста ве ві даць маю вя
лі кую іко ну «Апош няя вя чэ ра», — га ва ры ла 
Ле на Шчы гель ская.

— Ка лі аг ляд пра во дзіў ся на кон кур с най 
ас но ве, я зай ма ла пры за выя мес цы. За 
кож ным ра зам пры но шу но выя пра цы. Усе 
ка рун ка выя ра бо ты вы кон ваю ўруч ную, 
што зай мае мно га ча су, але дае маг чы
масць адар вац ца ад што дзён ных праб лем. 
Вы кон ва ю чы аб ру сы, фі ран кі і ін шае ру ка
дзел ле круч ком са бе, сва ім дзе цям і зна ё
мым, ка ры ста ю ся роз ны мі пра ек та мі, так са
ма тра ды цый ны мі, з мі ну ла га, — га ва ры ла 
Яні на Пле ва, якая пры нес ла на вы ста ву 
пры го жыя аб ру сы.

У ра ней шым кон кур с ным аг ля дзе пе ра
ма га ла так са ма Зі на і да Ба кун, якая на гэ ты 
раз пры нес ла свае ка рун ка выя ра бо ты. 
Аб рус і ін шыя ра бо ты з вя лі кай цяр п лі вас
цю вы кон ва ла На дзея Гры ка. Ірэ на Мі ха ляк 
у сваю чар гу зап рэ зен та ва ла на вы ста ве 
руч нік вы ка на ны на пад ста ве даў няй вы
шыў кі і даў ня га ка рун ка ва га афар м лен ня. 
Ін шыя руч ні кі вы ка на ла яна з больш су час
ны мі ма ты ва мі кве так, але з даў нім ка рун ка
вым узо рам.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Ру ка дзел ле, 

якое 
су па кой вае
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Ця гам апош ніх двух тыд няў у школь
най біб лі я тэ цы ў Крын ках га ва ры ла ся 
ў ас ноў ным пра па ез д ку ў му зей. Дзет кі 
за га дзя пад рых та ва лі ўсё не аб ход нае, 
у тым лі ку га лін кі сам шы ту, ка ля ро вую па
пе ру, толь кі яй кі ва ры лі апош ні мі, каб не 
сап са ва лі ся. Ду ма лі так са ма над за ка за мі 
ў вя до мым са коль скім ка фэма ро жа ным 
«Ста рая шко ла». Для боль шас ці дзя цей 
гэ та бы ла пер шая па ез д ка і ў му зей, і ў са
праўд ны рэ ста ран.

На той дзень усё бы ло спла на ва на па
ста ро му, на ват му зы ка ў зга да ным ка фэ
ма ро жа ным.

У рам ках су пра цоў ні цтва крын скай біб лі
я тэ кі з Му зе ем Са коль скай зям лі ат ры ма лі 
мы чар го вае за пра шэн не ад яго ды рэк тар 
Аляк сан д ры Плю ты. На гэ ты раз у пра па
но ве бы ло на ве дан не на вей шых вы ста вак, 
між ін шым, тра ды цый на га, ве лі код на га ста
ла. На шых дзя цей — заў зя тых ма ста коў 
— ма ні лі так са ма тэ ма тыч ныя май стар
кла сы па ру ка дзел лі. Па ез д ка здзей с ні ла
ся дзя ку ю чы да па мо зе ды рэк тар Гмін на га 
ася род ка куль ту ры ў Крын ках Аль ж бе ты 
Ча рэм хі. Яна за ка за ла аў то бус і па га дзі ла
ся стаць су а пе ку ном на шай гра мад кі.

Ма ля ваць яй кі за ха цеў і ста лы су пра
цоў нік біб лі я тэ кі ксёндз Пётр Ва сі леў скі. 
Вель мі це шыў ся на гэ тую эк скур сію. На 
жаль, з’я ві лі ся мац ней шыя, чым яго во ля, 
служ бо выя пе раш ко ды.

На стаў пер шы ў гэ тым го дзе са праў ды 
цёп лы, вя сен ні дзень. Быц цам па на шай 
прось бе. У дзвя рах му зея пры ві та ла нас 
яго пра цаў ні ца Эды та Гло ва. Са спа да ры
няй Эды тай мы ўжо доб ра зна ё мыя. Ра
зам вып ля та лі гро дзен скія па я сы ў на шай 
біб лі я тэ цы. Ця пер рас па вя да ла яна нам 
пра ве лі код ныя тра ды цыі.

— Ці вы чу лі пра ве лі код нае ка ля да ван
не? — пы тае дзя цей.

Вя до ма, у нас у біб лі я тэ цы кож ны 
дзень ва ло ка юць, а яш чэ і лы са га тан цу
юць, быц цам на вя ско вай за ба ве. Бы лі мы 
доб ра пад рых тав ны і па ін шых ве лі код ных 
тра ды цы ях. Праў ду ка жу чы, са ма стой на 
мо жам пра іх рас па вя даць ту ры стам.

Як лю бі це лі кні жак не маг лі мы пра пус
ціць вы стаў кі, пры све ча най кніж ным зак
лад кам. Спа да ры ні Аль ж бе це, ка лі па ба чы
ла ўлас на руч на аб шы тыя чыр во най ніт кай 
ку скі вок ла дак сшыт каў, пры га да ла ся дзя
цін ства. У ся рэ дзі не вок лад кі зна хо дзі лі ся 
ку скі паш то вак аль бо су хія квет кі. Ка лісь 
та кія зак лад кі бы лі вель мі па пу ляр ны мі. 
Тка ныя, быц цам мі ні я цюр ныя янаў скія пак
ры ва лы, вы шы ва ныя ў фор ме юве лір ных 
вы ра баў, пры тым з роз ных кут коў све ту. 
Ту рэц кія вель мі на па мі на лі ўзо ры стыя, ка
ля ро выя ды ва ны. Не менш ка ля ро вы мі бы
лі поль скія, з ма ты ва мі ла віц кіх вы ці на нак. 
Най час цей усёта кі ста рон кі кні жак зак ла
да лі пры шы ты мі да іх ка ля ро вы мі стуж ка мі. 
Най ста рэй шыя ў ка лек цыі — дзе вят нац ца
ці веч ныя — бы лі па зна ча ны рэ лі гій най сім
во лі кай: кры жа мі, ке лі ха мі, анё ла мі.

Усе 250 па ка за ных на вы стаў цы зак ла
дак з’яў ля юц ца ўлас нас цю школь най біб
лі я тэ кар кі, лю бі цель кі кні жак Эвы Крых
няк з Са кол кі.

Так са ма доб ра за пі са лі ся ў па мя ці 
ўдзель ні каў па ез д кі ру ка дзель ныя май
старкла сы. Кра сіць яй кі і аз даб ляць ве
лі код ныя вер бач кі ву чы лі нас пра цаў ні цы 
му зея і Са коль ска га до ма куль ту ры. Пры
сут ная на за нят ках бур га містр Са кол кі 
Эва Ку лі коў ская аса бі ста на пі ха ла на шы 
кі шэ ні ша ка лад ны мі цу кер ка мі і дзя ка ва
ла за пры быц цё. Са лод кая і клі ма тыч ная 
ат мас фе ра па на ва ла так са ма ў «Ста рой 
шко ле». Спе цы яль на на наш за каз пра
цаў ні кі рэ ста ра на ўклю чы лі му зы ку між ва
ен на га пе ры я ду.

А дзет кі ўжо не мо гуць да ча кац ца чар
го вай па ез д кі ў Му зей Са коль скай зям лі.

vІа ан на ЧА БАН

З прош лым у бу ду чы ню

«SO LAR LI FE» — гэ та гру па 
асоб з пер шых кла саў Гай наў-
ска га бел лі цэя, якія пры ма-
юць удзел у ІІІ Агуль на поль-
скім кон кур се «Зра бі стаў ку 
на Сон ца». У гэ тым го дзе Шы-
ман Краў чук, Бар тэк Ла маш ке-
віч, Пат рык Кіч кай ла, Маг да 
Стоц кая, На тал ля Му сюк, Вік-
то рыя Да ман ская ды Юлія Бя-
ган ская рых ту юць дас лед чы 
пра ект.

КАН ФЕ РЭН ЦЫЯ

«Мы зна ё мім ся з тэ май фо та валь та і кі, 
— га во рыць Шы ман, — і агуль на з ад наў
ляль ны мі кры ні ца мі энер гіі. Фо та валь та і ка 
— гэ та від кры ні цы ад наў ляль най энер гіі, 
якая зак лю ча ец ца ў вы твор час ці элек т ра
э нер гіі з со неч на га вып ра мень ван ня.

Неў за ба ве, бо ўжо 26 кра са ві ка 2017 
го да а 17 га дзі не ў ак та вым за ле на шай 
шко лы ад бу дзец ца кан фе рэн цыя. Упер
шы ню мы прад ста вім на шы рэ фе ра ты. 
По тым па ка жам усё, што нам уда ло ся 
зра біць за паў го да — на шы да сяг нен ні, 
ве ды, эфек ты на шай пра цы ў шко ле.

Мы хо чам, каб на кан фе рэн цыі па я
віў ся так са ма ча ла век, які з’яў ля ец ца 
эк с пер там цэ лай ак цыі. Ён меў бы да па
маг чы нам у пра вя дзен ні кан фе рэн цыі, 
а так са ма пры няў бы ра шэн ні на конт 
да та цыі і кош таў, та му што мы гэ тым не 
зай ма ем ся».

У час кан фе рэн цыі кож ны член гру
пы «So lar Li fe» прад ста віць рэ фе рат на 
асоб ную тэ му.

Шы ман: Тэ ма эка но мі кі энер гіі. Што 
зра біць, каб змен шыць ра хун кі?

Бар тэк: Кошт уста ноў кі фо та валь та і кі 
і яе рэн та бель насць.

Пат рык: Схе ма струк ту ры і прын цы
пы, па якіх пра цу юць фо та валь та іч ныя 
па нэ лі.

Маг да: Вы кід ды як сі да вуг ля ро ду 
ў тра ды цый ных элек т ра стан цы ях і па раў
нан не з ін шы мі элек т ра стан цы я мі.

На тал ля: Што та кое ад наў ляль ныя 
кры ні цы энер гіі? Як вы гля дае сі ту а цыя 
ў Поль ш чы?

Вік то рыя: Ві ды фо та валь та іч ных сі
стэм. Ці ка він кі.

Юлія: Якія па мяш кан ні ў ха це паг лы
на юць най больш энер гіі і як гэ та аб ме жа
ваць?

ПАД РЫХ ТОЎ КА

Як усе са мі ка жуць, на да ро зе да кан
фе рэн цыі ста іць шмат праб лем. Гру пу 
«So lar Li fe» скла да юць вуч ні трох роз ных 
кла саў. Не ка то рыя з іх жы вуць да лё ка 
ад Гай наў кі. Усё гэ та пе раш ка джае ма ла
дым лю дзям сар га ні за вац ца.

«Я з’яў ля ю ся га ла вой «So lar Li fe», — 
пра цяг вае Шы ман. — Ужо на ват нер во ва 
цяж ка выт ры маць у на шай сі ту а цыі. Про
ста, ка лі ад на асо ба не пра цуе, дык мар
ну ец ца пра ца цэ лай гру пы. Ка лі хтось ці 
неш та сап суе, та ды астат нія му сяць гэ та 
пап раў ляць. І ро бім ад ну рэч два ра зы. 
Але, чым блі жэй да кан фе рэн цыі, тым 
больш кан са лі ду ем ся і ўсё ро бім тэр мі
но ва.

Цяж кая так са ма і са ма тэ ма на ша га 
пра ек та. Я ўжо хва лю ю ся, ба ю ся ней кіх 
пы тан няў. Ба ю ся, што ў час кан фе рэн
цыі мо жа па я віц ца та кое пы тан не, на 
якое мы не змо жам ад ка заць. Вя до ма, 
што мы не ўсё ве ды. Мо жам спа дзя вац
ца, што на шы ве ды бу дуць пад вер г ну ты 
цяж кім вып ра ба ван ням. Я ад чу ваю ся бе 
ад каз ным за тое, што, ка лі хтось ці ча
гось ці не вы ву чыць, та ды толь кі мая ві на. 
Ду маю так са ма, што кож ны з нас ба іц ца 
кам п ра ме та цыі».

ПА ПЯ РЭД НІ ВЫ ПУСК КОН КУР СУ

Год та му ў Агуль на поль скім кон кур се 
«Зра бі стаў ку на Сон ца» ўдзель ні ча ла 
ін шая гру па бел лі цэ і стаў, а ме на ві та 
«Фан та стыч ныя філь ма выя фі зі кі», якія 
пе ра маг лі ў ім. Ці пе ра мо га ста ла ма ты ва
цы яй для ма лод шых сяб роў?

«Уво гу ле год та му на зад на ша шко ла 
ўпер шы ню пры ня ла ўдзел у кон кур се, 
— рас па вя дае шэф гру пы «So lar Li fe». 
— «Фан та стыч ныя філь ма выя фі зі кі» 
зай ма лі ся філь ма вай част кай кон кур су, 
а мы — дас лед чыц кай. Па гэ тай пры чы
не ды та му, што ў нас зу сім ін шая тэ ма 
пра цы, мы не звяр та лі ся за да па мо гай да 
«ФФФ». У іх пра ца бы ла больш твор чая, 
а ў нас — на ву ко вая. Бы лі і та кія праб ле
мы, пра якія не бы ло ў ка го за пы тац ца. 
Шмат рэ чаў мы ро бім ме та дам проб і па
мы лак. Шмат нам да па маг лі ар га ні за та
ры кон кур су — узо ры, каль ку ля та ры для 
лі чэн ня. Але і так бы ло цяж ка».

ПЛА НЫ НА БУ ДУ ЧЫ НЮ

«Пас ля кан фе рэн цыі мы хо чам зра
біць ра ніш нік для вуч няў, — га во рыць 
Шы ман. — Мы ха це лі ра ней гэ та зра біць, 
але па пры чы не ма тур ды гім на зіч ных эк
за ме наў мы пе ра нес лі яго на паз ней шы 
тэр мін.

На пэў на мы не шка ду ем, што пры ня лі 
ўдзел у кон кур се «Зра бі стаў ку на Сон
ца». Ён на ву чыў нас ка лек тыў най пра цы. 
Фак тыч на мы ро бім усё гэ та, каб па шы
рыць свае ве ды. Ду ма ем, што вар та пры
няць удзел у та кім пра ек це. На па чат ку 
ні ко му ні чо га не хо чац ца. Спра ва на ват 
не ў тэ ме, якая не ўсіх му сіць ці ка віць. 
Ня гле дзя чы на ўсё, мож на да ве дац ца 
ча гось ці, што по тым у жыц ці, ма быць, 
спат рэ біц ца, ха ця спо са бы эка но мі кі, 
але перш за ўсё — ка лек тыў ная пра ца. 
Кож ны з нас ве даў, на што ра ша ец ца 
і коль кі ча су трэ ба гэ та му пры свя ціць. 
Да гэ та га ў нас бы ла са ма тэ о рыя — пі
сан не ра пар таў, лі чэн не, а ця пер, у дру
гім эта пе, больш прак ты кі — па шы рэн не 
ў гра мад стве ве даў аб ад наў ляль ных 
кры ні цах энер гіі».

Ужо ця пер зап ра ша ем усіх за ці каў ле
ных тэ май на кан фе рэн цыю пад рых та ва
ную гру пай «So lar Li fe»!

vНа тал ля ВАСЬ КО
Гай наў скі бел лі цэй

Гру па «So lar Li fe»

Шко ла ў Ор лі 
па-но ва му

На се сіі ар лян скай Гмін най ра ды 31 
са ка ві ка г.г. рад ныя пры ня лі па ста но ву 
пра пры ста са ван не сет кі школ да но ва
га школь на га ла ду.

Я, як рад ны, спы таў вой та Пят ра 
Сэль ве сю ка, ці ў вы ні ку зме ны бу дзе 
ў шко ле на стаў ні кам горш ці лепш, ці 
бу дзе так, як бы ло да гэ туль?..

Войт ад ка заў: «Учо ра, пе рад па ся
джэн нем ка мі сіі, су стрэў ся я са спа
да ры няй ды рэк тар Ком п лек су школ. 
Ка лі кра наць спра ву пры ста са ван ня 
бу дын ка, то не прад бач ва юц ца асаб
лі выя кош ты, ап ра ча ра мон т ных і бя гу
чых, якія і так бы лі. На конт уступ на га 
ана лі зу лі ку га дзін, то бу дуць ска ра
чэн ні на стаў ніц кіх шта таў, бо ў шко ле 
бу дзе на адзін год на ву чан ня менш — 
не бу дзе трэ ця га кла са гім на зіі; за ста
нуц ца ў на ступ ным го дзе толь кі два 
кла сы. І ў вы ні ку част ка на стаў ні каў 

на пэў на бу дзе пра ца ваць на ня поў
ную стаў ку. Няп раў да тое, што сён ня 
па ра дыё ска за ла мі ністр За леў ская, 
што на стаў ні каў трэ ба бу дзе больш. 
Не ве даю, якім чы нам яна гэ та пад
лі чы ла, што бу дуць ней кія пад баў кі. 
Так, сё ле та бу дзе пад баў ка на стаў ні
кам 40 зло таў бру та. Ка лі гэ та мож на 
наз ваць пад баў кай, то я він шую спа да
ры ні мі ністр доб ра га са ма ад чу ван ня 
і жа даю пос пе хаў у ства рэн ні но вай 
рэ ча іс нас ці».

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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Вер ні кі пра ва слаў най цар к вы 
лі чаць Вя лік дзень най важ ней шым 
свя там. Сё ле та гэ ты жыц ця ра дас ны 
дзень ад зна чаць бу дзем ра зам з ка
то лі ка мі. Жы вем у ад ной дзяр жа ве, 
якая на зы ва ец ца Рэч чу Пас па лі тай 
у сям’і трыц ца ці вась мі мі лён на га на ро
да. І ад ны, і дру гія прыт рым лі ва ем ся 
пра ві лаў «Дзе ся ці за па ве дзей», усе 
мы лі чым ся хрыс ці ян скім на ро дам. 
А ры сай хрыс ці я ні на, як вя до ма, з’яў
ля ец ца «ве ра, на дзея і лю боў».

Су час ная рэ ча іс насць не прад
вяш чае ста ноў чых спа дзя ван няў, 
што апош ні ты дзень Вя лі ка га по сту 
ў пе рад ве лі код ны час, як і са мо свя
та пра вя дзем пры су поль ным за стол
лі. Свед чаць пра гэ та што дзён ныя 
ін фар ма цыі мас ме ды яў. Тое што 
тво рыц ца за раз у Сей ме, гэ та сап
раў д нае ка ба рэ. Пры клад, во тум не
да ве ру для ка ман ды прэм’ ермі ністр 
Бэ а ты Шыд ла, прад’ яў ле нае Гра ма
дзян скай плат фор май у пят ні цу 7 
кра са ві ка. Не ста ну ка мен та ваць 
пра моў лі да ра апа зі цыі Гжэ га жа 
Схе ты ны, як і ўпраў ля ю чых — Бэ а
ты Шыд ла ці лі да ра ПіС Ярас ла ва 
Ка чын ска га. На маю дум ку ад ны, 
як і дру гія ад но аб кід ва лі ся ўза ем на 
аб ві на вач ван ня мі. Не ха пі ла ды ску сіі 
над хва лю ю чы мі гра мад ства праб ле
ма мі.

Ві ноў ні ка мі су час най шэ рай рэ ча
іс нас ці лі чу як Гра ма дзян скую плат
фор му, так і ПіС. Пер шых за гэ та, 
што па ста ві лі ся за дам да су ве рэ на, 
не слу ха лі на ро да і пра йгра лі вы ба
ры, а ПіС за гэ та, што зма ні ла вы бар
ш чы каў абя цан ня мі і да пу ска ец ца 
дэст рук цыі пра ва па рад ку ў дэ ма кра
тыч най дзяр жа ве. Як мож на за тым 
зра зу мець сло вы Бэ а ты Шыд ла, якая 
ў эк с па зе 25 каст рыч ні ка 2015 го да 
так аб вяш ча ла ў Сей ме: «Па ко ра, 
пра ца, па мяр коў насць, раз важ лі
васць у дзе ян ні і ад каз насць. А перш 
за ўсё слу хаць гра ма дзян. Гэ та прын
цы пы, які мі бу дзем кі ра вац ца. Ка
нец з на хаб ствам і га на ры стас цю». 
А што ма ем? Ула да «раз бі ва ец ца» 
служ бо вы мі ма шы на мі ў да рож ных 
ава ры ях. Спа да ры ня прэм’ ер па да
ец ца ва ўікэн ды вай ско вым вер та лё
там. А коль кі гэ та каш туе? Дзя сят кі 
мі льё наў зло тых вы ля тае з дзяр жаў
на га бю джэ ту, за тым і на шай, па дат
кап ла цель ш чы каў, кі шэ ні. І апош няя 
спра ва. Па гар да ўпраў ля ю чай, пры ві
ле я ва най ка сты да лю дзей «дру го га 
сор ту», якіх аб зы ва юць зла дзе я мі, 
пра даў ш чы ка мі ды ка му ні ста мі. Стаў
лю за тым пы тан не пі саў скім ара та
рам у пе рад с вя точ ны час: дзе ва ша 
па кор лі васць, па мяр коў насць і раз
важ лі васць? На маю дум ку, мо лі це ся 
пе рад фі гу рай, а д’яб ла ма е це за 
шку рай. Сло вы на род най муд рас ці 
га во раць са мі за ся бе.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Свя точ ныя 
раз ва жан ніУ

 пер шай па ло ве кра са ві-
ка ў Вар ша ве і па ўсёй 
Поль ш чы пра цяг ва лі ся 
свят ка ван ні XVII Сус вет-

ных дзён па э зіі, уста ноў ле ных 
ЮНЕ СКА. У Вар ша ве аў тар скія 
су стрэ чы і кан цэр ты ад бы лі ся, 
між ін шым, у До ме лі та ра ту ры імя 
Ада ма Міц ке ві ча, До ме Па лё ніі 
і шко лах у Вар ша ве і пад вар шаў-
скіх га ра дах. На не ка то рыя па дзеі 
гос ці фе сты ва лю па да ва лі ся ў да-
лей шыя па да рож жы, на пры клад, 
у Ста шаў. У Поль ш чы Су свет ныя 
дні па э зіі ад па чат ку ар га ні за ва-
лі ся рэ дак цы яй ча со пі са «Po ez ja 
dzi siaj» («Па э зія сён ня»). З 2001 го-
да — гэ та ад на з най боль шых і са-
мых прэ стыж ных лі та ра тур ных 
ім п рэз у све це. Іх дэ ві зам з’яў ля-
ец ца рас паў сюдж ван не поль скай 
па э зіі ў све це і су свет най у Поль-
ш чы, між ін шым, шля хам лі та ра-
тур ных уз на га род для «не стан дар-
т ных па э таў» у выг ля дзе та моў іх 
вер шаў на поль скай і ан г лій скай 
мо вах, уз на га род для пе ра клад чы-
каў. Ад ны мі з пер шых лаў рэ а таў 
па э тыч най уз на га ро ды ЮНЕ СКА 
бы лі кс. Ян Твар доў скі і Эр нест 
Брыль. За пра ша юц ца на ме ра пры-
ем ствы аў та ры з Еў ро пы і Азіі, вы-
да юц ца іх кні гі, а пас ля вы да юц ца 
ту тэй шыя аў та ры на ін шых мо вах 
амаль уся го све ту.

— Ім п рэ зу, прыс ве ча ную Сус вет на му 
дню па э зіі ЮНЭ СКА, прак ла ма ва лі ў Па ры
жы ў 1999 го дзе, — ра сказ вае Аляк сандр 
Наў роц кі, га лоў ны ру ха вік ім п рэ зы — па эт, 
эсэ іст, пе рак лад чык, га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са „Po ez ja dzi siaj”. — Для та го, каб 
Сло ва ста ла шля хам да ча ла ве ка. Не дзе
ла вое, чы ноў ніц кае, з ін ст рук цы яй, сло ва 
за га даў, толь кі тое нам най б лі жэй шае, 
якое кож ны ча кае і ах вот на яго пры мае.

Аляк сандр Наў роц кі (1940 г. нар.) 
— вы пуск нік ад дзя лен ня поль скай і вен
гер скай фі ла ло гіі і эт на гра фіі Вар шаў ска
га ўні вер сі тэ та. З 1992 го да з’яў ля ец ца 
вы даў цом (улас нае кніж нае вы да ве цтва 
IBiS), а з 1998 г. — га лоў ным рэ дак та рам 
ча со пі са «Po ez ja dzi siaj». Вы дае, га лоў ным 
чы нам, су час ную лі та ра ту ру, поль скую 
і за меж ную; у тым лі ку бы лі вы да дзе ны 
ан та ло гіі грэц кай, іс пан скай, вен гер скай, 
фін скай, ру скай, ук ра ін скай па э зіі. Ён 
так са ма рэ дак тарук ла даль нік і вы да вец 
трох том на га па э тыч на га вы дан ня «Поль
ская па э зія — ан та ло гія ты ся ча год дзя» 
(275 па э таў: ад «Ба га ро дзі цы» да на шых 
дзён, 1800 стар.), су рэ дак тар двух моў най 
ан та ло гіі поль скай па э зіі, вы да дзе най у Ра
сіі ў се рыі «Из ве ка в век», якая ўклю чае 
па э тыч ныя ан та ло гіі 14 сла вян скіх кра ін. 
«Па э зія сён ня» вы да ла, між ін шым, кні гу 
пе ра кла даў бе ла ру скіх аў та раў «Wiatr od 
Niem na» — пе рак ла ды на поль скую мо ву 
бе ла ру скіх аў та раў, па чы на ю чы з ХІХ ста
год дзя да най ма лод ша га па ка лен ня і «Раз
мо вы з па э зі яй» — вер шы тры нац ца ці су
час ных поль скіх па э таў» (у суп ра цоў ні цтве 
з До мамМу зе ем Ада ма Міц ке ві ча ў На ваг
руд ку), ся род якіх бы лі Ян Ле ан чук і Мі ра 
Лук ша з Бе ла сто ка і Адам Ся мен чык з Га
рад ка. У ча со пі се «Па э зія сён ня» дру ка ва
лі ся пе рак ла ды, між ін шым, Вік та ра Шве
да, Мі ха ся Ан д ра сю ка, Лі дзіі Ма лі ноў скай, 
Яна Чык ві на, Мі ры Лук шы, Вік та ра Стах вю
ка і па э таў з Бе ла ру сі. Па за ле тась прэ зен
та ва лі двух моў ную ан та ло гію «Ма сты» 11 
поль скіх па э таў і 10 з СанктПе цяр бур га, 
у пе ра кла дзе, між ін шым, Мі ры Лук шы, ле
тась ма сты грэц каполь скія, сё ле та ма сты 
поль скагро дзен скія (дзе пе рак лад чы кам 
бе ла ру скіх тво раў на поль скую мо ву бы ла 
Мі ра Лук ша) і поль скара зан скія. З 2001 
го да А. Наў роц кі з’яў ля ец ца ар га ні за та рам 
Між на род ных дзён па э зіі пад пат ра на там 
ЮНЕ СКА, на якіх вы дат ным поль скім 
па э там уру ча ец ца ўзна га ро да «Лаў ры 
ЮНЕ СКА», а за меж ным — прэ мія «Па э зіі 
сён ня» за пе рак ла ды поль скай па э зіі на 
ін шыя мо вы. Гэ ты па э тыч ны ма ра фон 
доў жыц ца 100 дзён — па чы на ец ца ў Вар
ша ве, за тым пра хо дзіць па ўсёй кра і не, 
кан ча ю чы ся ў Віль ні.

— Кож ны фе сты валь мае сваю ўлас ную 
аў ру, ха рак тар. У гэ тым го дзе мы за пра сі лі 
24 ма ста коў зза мя жы: па э таў, пе ра клад

чы каў поль скай лі та ра ту ры, вы даў цоў, ма
ста коў — з Віль ні, Бе ла ру сі, Ра сіі, Ру мы ніі, 
Вен г рыі, Сла ва кіі, Гер ма ніі, Вя лі каб ры та ніі, 
Іта ліі. Кож ны з ма ста коў сло ва па дзя ліў ся 
з на мі сва і мі да сяг нен ня мі, быў за ці каў ле ны 
на шы мі, у той час як у «Па э зія сён ня» бы лі 
на дру ка ва ны іх вер шы на поль скай і род
най мо вах. Ме ра пры ем ствы пра во дзяц ца 
ў До ме Па лё ніі, у Му зеі лі та ра ту ры імя Ада
ма Міц ке ві ча, у чы таль най за ле імя Вац ла ва 
Ба ро ва га Фа куль тэ та па ла ні сты кі Вар шаў
ска га ўні вер сі тэ та, у шко лах, у тым лі ку 
прэ стыж ных — у Лі цэі імя Ярас ла ва Дам б
роў ска га, Гім на зіі Стэ фа на Ста жын ска га, 
Лі цэі імя Ста ніс ла ва Ста шы ца. У за меж ных 
між на род ных фе сты ва лях, як пра ві ла, 
удзель ні ча юць толь кі ар га ні за та ры і за про
ша ныя аў та ры, усе ў ад па вед ным уз рос це. 
На шы ме ра пры ем ствы заў сё ды ў боль шас
ці ма ла дыя, та му што ў да да так да спе лых 
удзель ні каў пры мае ўдзел у іх шмат ма ла
дых лю дзей, для якіх гэ та вель мі важ ная 
па дзея, а ча сам толь кі адзі ная су стрэ ча 
з жы вой лі та ра ту рай, з жы вы мі аў та ра мі. 
Зда ра юц ца так са ма школь ныя эк скур сіі на 
на шы Су свет ныя дні па э зіі з глы бі ні Поль ш
чы ды па іні цы я ты ве вуч няў. Фе сты валь з’яў
ля ец ца вы дат ным мес цам для зна ём ства 
аў та раў, прад стаў лен ня сва іх да сяг нен няў 
і на ладж ван ня вель мі кан к рэт ных вы да вец
кіх, пе рак лад чыц кіх і кры тыч ных пла наў. Не 
аб мі на юц ца так са ма бе ла ру скія аў та ры, 
у тым лі ку і з Бе ла сточ чы ны, а пад трым ку 
ў ар га ні за цыі ме ра пры ем стваў аказ вае 
Куль тур ны цэнтр Бе ла ру сі ў Вар ша ве.

Івэ та Пап лаў ская:
— „Po ez ja dzi siaj” Наў роц ка га — шмат

с лой нае вы дан не аб шмат лі кіх дзе ян нях 
з га лі ны су пра цоў ні цтва сла вян скай твор
час ці. А ра зам з раз во ем куль тур на га 
су пра цоў ні цтва па яў ля юц ца но выя ідэі, 
но выя га ры зон ты аб ме ну дос ве дам. На ша 
сла вян ская то ес насць за пі са на ў сі ле на
шых ча кан няў, ту зе па зем лях па хо джан ня 
на шых сла вян скіх прод каў. Па э зія кра нае 
фі ла соф скія, эк зі стэн цы яль ныя і ўні вер
саль ныя праб ле мы. Ін тэг ра цыя, адаб рэн
не, між на род ная та ле ран т насць бы ла вя ду
чай дум кай усіх су стрэч.

Ган на Ча ха роў ская, па э тэ са, ды рэк тар
ка Га рад ской пуб ліч най біб лі я тэ кі ў Яб лон
не:

— На ша біб лі я тэ ка 11 га доў та му бы ла 
наз ва на ў го нар па э та, ксян дза Яна Твар
доў ска га. У гэ тым го дзе, 8 кра са ві ка, у за
ле Га рад ско га цэн т ра куль ту ры і спор ту 
ў Яб лон не ад быў ся кан цэрт па э зіі і му зы кі 
з удзе лам ар ты стаў з Бе ла ру сі. Мы па ка
ры ста лі ся тым фак там, што да XVII Сус вет
на га дня па э зіі вый ш ла двух моў ная ан та ло
гія поль скабе ла ру скіх «Ма стоў» і чар го вы 
вы пуск «Па э зіі сён ня». Выб ра ныя вер шы 
пра чы та лі па э тэ сы з Гро дзен ш чы ны 
— Ала Кле мя нок і Люд мі ла Ке біч. Па ба
чы лі мы так са ма кан цэрт двух ма ста коў 
з Бе ла ру сі Воль гі Ла дуць кі і Аляк сан д ра 
Свір ска га, маг лі па за хап ляц ца бе ла ру скі мі 
рэ гі я наль ны мі кас цю ма мі і ін ст ру мен та мі. 

Аляк сандр Наў роц кі:
— У гэ тым го дзе к XVII Сус вет на му дню 

па э зіі мы апуб лі ка ва лі сем кніг, без дзяр
жаў ных суб сі дый: спе цы яль ны, двух моў ны 
вы пуск «Па э зіі сён ня» і маю про зу «Князь 
на срэб ных на гах», дзве двух моў ныя ан та
ло гіі з се рыі «Ма сты»: Вар ша ва — Грод на 
і Вар ша ва — Маск ва — Ра зань, дзве па
э тыч ныя кні гі на ча ты рох мо вах: Клаў дыі 
Яй с ле з Дзю сель дор фа і кніж ны прыз Сус
вет на га дня па э зіі ЮНЕ СКА для Мі ры Лук
шы з Бе ла сто ка — поль скабе ла ру ская 
кні га «Ра дас лоў» з ілюст ра цы я мі ма ла до га 
гра фі ка з Бе ла сто ка Ра дас ла ва Ма ці е ві ча. 
Пры за мі бы лі так са ма ўзна га ро джа ны пра
фе сар Кан стан цін Джэ ам ба су — па жы лы 
пе рак лад чык поль скай лі та ра ту ры ў Ру мы
ніі «За ла тым пер с це нем» і на мі на цы яй на 
прэ мію мі ніст ра куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны ды Мі ра Лук ша — пе ра мож ца 
XVII Сус вет ных дзён па э зіі. 

Мі ра Лук ша — лаў рэ ат ка Сус вет на га 
дня па э зіі ЮНЕ СКА 2017 го да:

— Я пі шу на дзвюх мо вах пер ша га Еў
ра пей ска га Са ю за — са ю за Поль ска га 
Ка ра леў ства і Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га 
— на поль скай і бе ла ру скай. Бе ла ру ская 
мо ва з’яў ля ец ца мо вай, на якой на пі са ны 
бы лі Лі тоў скія Ста ту ты, пер шая еў ра пей
ская кан сты ту цыя, якая, праз Та дэ ву ша 
Кас цюш ку, ста ла ўзо рам для аме ры кан
скай. Лю дзі па меж жа, па э ты па меж жа — 
жы выя га ра чыя ва ро ты зноў ажыў ля юць 
сло ва. Пе рак ла даю так са ма тэк сты сва іх 
ка лег на роз ныя мо вы — сло ва яд нае.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 17-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 7 мая 2017 г., най лепш па 
элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Ён у лу зе, ён у по лі,
Зран ку лё тае на во лі.
Звон ка пес ні рас пя вае,
Імі дзе так ён ві тае.
Ж.......

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 13-17: пра ле скі. 
Уз на га ро ды, кніж кі Мі ры Лук шы «Гра жын ка і Грак» 

з аў тог ра фам, вый г ра лі Іа ан на Пят ке віч, Габ ры е ля Кру-
піч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Маг да 

Люн да з КШ № 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

Кра са вік
Не ба сі няе, сі няе, сі няе...
ані ме жаў у ім, ані дна.
На зям лі ж пры га жу няй-кня гі няю
па зі рае мне ў во чы вяс на.
Лаз ня кі срэб ным пу хам ак ры лі ся,
ве цер пыл па-над імі мя це,
тут — пра ле скі ў раў ку за та і лі ся,
сі ра цін кай фі ял ка цві це,
там — жаў це юць вя ноч кі вяс но выя
кра сак ней кіх няз на ных яш чэ,
там — із ноў, за ла тыя лі ло выя...
з іх вяс на ды ва ны свае тчэ.

На тал ля Ар сен не ва

З прыз нан нем гля дзім на тых, хто 
з пос пе хам зай ма ец ца школь ным тэ-
ат рам і да хо дзіць з ім да ася род дзя, 
на шых дзе так, мо ла дзі, баць коў і на-
стаў ні каў. Вы ступ лен ні важ ныя так са-
ма для са міх ак цё раў і на стаў ні каў. 
Кож ны ву чань, які пе ра жыў на сцэ не 
пры го жыя і кра наль ныя мо ман ты, 
бу дзе з сім па ты яй ду маць пра бе ла-
ру скую мо ву. Важ на так са ма, каб 
у час аг ля даў бы ла пуб лі ка. На жаль, 
у нас прак ты ка та кая: вы сту піў і хут-
чэй да моў! Та му вар та са ста віць та кі 
гра фік, каб на па чат ку вы сту па лі най-
леп шыя, то-бок лаў рэ а ты па пя рэд ніх 
га доў, ад якіх мож на шмат ча му на ву-
чыц ца...

Усе на шы ама та ры школь на га 
тэ ат ра па він ны па ба чыць спек такль 
«Ка ток — за ла ты ла бок», які прад ста-
віў гурт «Ля нок» з Не пуб ліч на га прад-
ш кол ля № 1 імя св. Дзі цят кі Гаў ры і ла 
ў Бель ску-Пад ляш скім. Гэ та бы ло 
жы вое за хап лен не! У вы ка нан ні дзя-
цей звы чай ная каз ка на бы ла шмат-
г ран ны змест і нат х няль ны пе ра каз. 

Усё дзя ку ю чы гра мат нас ці (цу доў нае 
вы маў лен не вя ду чых), блі ску чай ак-
цёр скай іг ры, гу стоў на му сцэ ніч на му 
афар м лен ню, жы вой му зы цы і тан-

Гран-пры за ва я ва лі най ма лод шыя!

цам са міх дзе так. Жу ры, у са ста ве 
Яні на Плю то віч, Мі ра Лук ша і Ва сіль 
Се гень, спра вяд лі ва пры су дзі ла ім 
Гран-пры.

Пры го жа на сцэ не па ка заў ся Тэ-
ат раль ны ка лек тыў Бель ска га до ма 
куль ту ры з «Дзён ні кам Ве ры» і гім-
на зі сты з Ор лі са «Свет лай ня дзе-
ляй». Яны ат ры ма лі пер шыя мес цы. 
Дру гія мес цы за ва я ва лі Тэ ат раль ны 
ка лек тыў Ком п лек су школ з ДНБМ 
у Бель ску-Пад ляш скім за па ста ноў ку 
«Кот у бо тах», ка лек ты вы з Нар вы 
з жар тоў най па ста ноў кай «Пры е-
хаў Мі хал ка» ды Ры бал з каз кай 
«Са ба ка і воўк». На трэ цім мес цы 
апы ну лі ся спек так лі «Тры па ра сят кі» 
з Ор лі, «Як нос з усі мі пас ва рыў ся» 
з Ба бік, «Жаб кі і ча ра паш кі» з бель-
скай «трой кі» ды «Су час ныя вя чор кі» 
Тэ ат раль на га ка лек ты ву Гай наў ска га 
до ма куль ту ры. Вы лу чэн ні ў кон кур се 
ат ры ма лі дзве па ста ноў кі з бель скай 
«трой кі»: «Свя тое Вя ліч ка — з крас-
ным яеч кам» і «Вя сел ле — дзя воч нік». 
Апош нія спек так лі ат ры ма лі сім ва ліч-
ную ўзна га ро ду, бо яны ўжо вя до мы 
на школь най бе ла ру скай тэ ат раль-
най сцэ не. Про ста, на аг ляд па жа-
да на пры яз джаць з но вым рэ пер ту а-
рам. І пажадана, каб Гран-пры іш ло 
ў ру кі не са мых ма лень кіх а най ста-
рэй шых, бо та ды ві даць раз віц цё.
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Ужо ў 38 раз у Бе ла ру скім та ва ры стве 
вы сту пі лі зма га ры за най лепш вы ка-
за нае і па ка за нае сло ва на сцэ не. 7 
кра са ві ка саб ра лі ся лі цэ і сты са сва і-

мі на стаў ні ка мі, каб па-ма стац ку прад ста віць 
па э тыч ныя і пра за тар скія тво ры бе ла ру скіх 
аў та раў ды па ка заць п’е су. Па ста ноў ка бы ла 
ад на — з Гай наў ска га бел лі цэя, на пі са ная 
на стаў ні кам Ян кам Кар чэў скім. Гэ тую вы дат-
ную су час ную ка ме дыю «Ка стынг» блі ску ча 
прад ста ві лі лі цэ і сты, ся род якіх ка мі сія ад зна-
чы ла Да мі ні ку Пуц і Яц ка Друж бу, ха ця кож-
ны ак цёр быў вар ты ўзна га ро ды, між ін шым 

Ган дзя Не ста рук, якая так са ма вы дат на вы сту пі ла 
з вер шам і про зай; спа дзя ю ся, што рас це нам но вая 
«Ган дзя Бя ліц кая»! Вар ты ад зна кі так са ма на стаў ні-
кі, якія рых та ва лі вы сту поў цаў — Ан на Бжа зоў ская 
і Яў ге нія Та ран та з Бель ска га бе лі цэя і гай на вя не Ян 
Кар чэў скі і Ялан та Гры га рук, ды Аль ж бе та Фі ё нік, 
якая вя ла Паў ла Ку чын ска га з ІІІ Агуль на а ду ка цый-
на га лі цэя ў Бе ла сто ку. Тво ры — кла сі ку і най больш 
су час ныя, уліч ва ю чы аў та раў з Бе ла сточ чы ны, та кіх 

як Ан д рэй Сце па нюк, 
Юр ка Ге ні юш, Мі ра 
Лук ша — най ці ка вей 
прад ста ві лі — на пер шым мес цы: На тал ля Вась ко, 
Дар’я Ма ліш і Маг да лі на Ма ліш, на ІІ мес цы: Ан на 
Бя ляў ская, Маг да лі на Маг рук і Ры гор Та ран та, на 
ІІІ мес цы: Ан на Не ста рук ды Вік то рыя Гар ноў ская. 
Вы лу ча ны Па вел Ку чын скі, Юлія Пра ка пюк і Юлія 
Бя ган ская.                                                                (лук)

Спе лае 
сцэ ніч нае сло ва

Дзеткі з бельскай «Тройкі»
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а толь кі та ды, ка лі пры хо-
дзіць «ве на», або ў га ла ве 
заст раг не дум ка. Пі сан не 
вер шаў гэ та вы каз ван не 
сва іх ду мак, мар, эмо-
цый. Наш госць ска заў, 
што ў ма ла дос ці, ка лі яго 
суст ра ка лі сум ныя ці неп-
ры ем ныя рэ чы, ён ха цеў 
пе ра ліць іх на па пе ру, каб 
ста ла ляг чэй. Ён да даў, 
што не пі ша па ста ян на 
і ад вы ха ду збор ні ка «Рас пі са ны квад рат» ён 
яш чэ ні чо га не на пі саў. Зга да ны збор нік «дас-
пя ваў» 50 га доў. Па эт ска заў, што, ма быць, на 
дру гі прый дзец ца ча каць яш чэ 50 га доў.

Ан д рэй Сце па нюк пра чы таў нам не каль кі 
сва іх вер шаў. Мне най больш спа да баў ся 
верш «Ве ра», які, пэў на, мно гія ве да юць. І ўра-
зі ла, ка лі па эт ска заў, што ча сам ён сам не 
ве дае пра што на пі саў верш і сяб ры яму га во-
раць, як яны гэ та зра зу ме лі і ўспры ня лі. Заў ва-
гі і ін тэр п рэ та цыя чы та чоў здзіў ля юць ча сам 
па э та. Про ста, кож ны інакш ус п ры мае па э зію 
і цяж ка ска заць, што меў у га ла ве аў тар, бо 
і ён сам мог гэ та га не ве даць. За ах воч ваю 
ўсіх чы таць вер шы спа да ра Ан д рэя Сце па ню-
ка!

Аляк сан д ра Зін ке віч, 
ІІІ кл. Гім на зіі з ДНБМ імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча 

ў Бель ску-Пад ляш скім

№ 17-17

    

Halo!

Ar

Ob

As

Dach

ObibokLajk

Myśl

Kromka

Ten

TamBieda

Bójka

Jajka

Obszar

Korowaj

Kraj

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 № 13-17:
Мёд, ку ні ца, гу сі, бу сел, мост, Ала, сайт, Ніл, як, цё-

ця, сказ, Мі лан. Маг, ма як, бой ка, густ, куст, усё, Ніл, ці, 
анёл, цяп лі ца, Алан.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Іа ан на Мі ся юк, 
Маг да ле на Яку бюк з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-
Пад ляш скім, Ма рыя Ур ба но віч, Мар та Пет ру чук, 
Мая Та па лян ская з Нар вы, Кац пар Мі цей ка, Ан на 
Іва нюк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
Алі цыя Кост ра, Паў лі на Лян ке віч з Шу дзя ла ва. 
Він шу ем!

Аляк сан д ра ЛАШ ЧЭЎ СКАЯ
Гім на зія свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія
ў Бе ла сто ку

Лес
Птуш кі, звя ры і дрэ вы

га во раць ужо га дзі ну.

Яны лю бяць люд скі спеў,

ды лю дзей ня ма ў ле се.

Яны хо чуць зра біць кон курс

на най леп ша га спе ва ка.

Вест ка аба бег ла ўвесь свет

і ўсе лю дзі бя гуць у лес.

І шу ка юць, блу дзяць, пла чуць,

ды ні чо га яш чэ не ба чаць.

Усе га во раць:

Дзе му зы ка?

Дзе па ля на?

Та кі кон курс!

Гэ та вя лі кая спра ва!

Му зы ка ў ле се бу дзе!

Зас пя ва юць так са ма лю дзі!

НАВУКІ САЛАВЕЙКІ
(гуцульская казка)

Адзін ча ла век зла віў са ла вей-
ку і хо ча яго з’ес ці.

Але пту шач ка ка жа:
— Не ра бі гэ та га, ты ж мной 

не на я сі ся. Лепш вы пус ці мя не 
на во лю, а я ў па дзя цы на ву чу 
ця бе трох рэ чаў, якія бу дуць та-
бе слу жыць у жыц ці.

— Ну, га ва ры свае на ву кі, 
— ка жа ча ла век, — як спа да ба-
юц ца, та ды вы пуш чу ця бе на 
во лю.

Ды са ла вей ка ка жа:
— Ні ко лі не еш та го, ча го не 

га дзіц ца ес ці. Ні ко лі не шка дуй 
та го, што ўжо не вер нец ца. Ні-
ко лі не вер у не ве ра год ныя, пры-
ду ма ныя рэ чы.

Па ра ды моц на ўра зі лі ча ла ве-
ка і ён вы пус ціў са ла вей ку. А са-

ла вей ка ха цеў да ве дац ца, ці яго 
на ву кі не пай ш лі ў лес. Уз ля цеў 
вы со ка і ка жа:

— О-о-о! Ты зра біў глуп ства, 
ча ла ве ча, і мя не ад пус ціў! Каб 
ты ве даў, які скарб я маю ў ся-
рэ дзі не, ты б ні ко лі не вы пус ціў 
мя не з рук. У ма ёй ся рэ дзі не 
вя лі кая і каш тоў ная пяр лі на. 
Ка лі б ты яе да стаў, ад ра зу б уз-
ба га цеў.

Па чуў гэ та ча ла век, на су піў 
бро вы і про сіць са ла вей ку, каб 
вяр нуў ся.

Та ды са ла вей ка жа:
— Ця пер я зра зу меў, што ты 

ду рань. Усе мае на ву кі пай ш лі 
з ды мам. Ты шка ду еш та го, ча-
го ўжо нель га вяр нуць. І па ве-
рыў у мае дур ныя бай кі. Глянь 

Тэатральны агляд 2017

— я ж ма лю сень кі! Дзе ж у ма ёй 
ся рэ дзі не мо жа ха вац ца вя лі кая 
пяр лі на? Ці я выг ля даю як пер-
ла мут ра вы ма люск? Хто чуў, 
каб птуш ка пяр лі ны на ра джа-

ла? Ой, шка да мне ця бе! Шка да!
Са ла вей ка ўзмах нуў кры леч-

ка мі ды па ля цеў са бе ў не ба.
(Пе рак ла ла з ук ра ін скай 
мо вы Ган на Кан д ра цюк)

У мой клас за ві таў ды рэк-
тар су сед ня га лі цэя Ан д-
рэй Сце па нюк. Ад нак не 

ў якас ці на стаў ні ка, але па э та. 

Мы пры ві та лі яго дэк ла ма цы яй вер шаў. Ан д рэй 
Сце па нюк за ах воч ваў нас пі саць і ра ска заў, ча-
му ён пі ша вер шы.

— Каб неш та на пі саць, трэ ба гэ та га вель мі ха-
цець, — ска заў.

Су поль на мы скла лі ка ро цень кі верш пра 
вяс ну. Спа дар Сце па нюк пры знаў ся, што для 
яго ляг чэй на пі саць бе лы верш, чым рыф ма ван-
ку. Га лоў ныя тэ мы — ка хан не, смерць, пра мі-
нан не. Вер шаў нель га пі саць пад пры му сам, 

Ча му па эт 
пі ша вер шы?
Ча му па эт 

Дзеці з Бабік і камісія
Ф

ота Ганны
 КАНДРАЦЮ

К

Ф
ота Ганны

 КАНДРАЦЮ
К

Kto
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Ве ра РУ СІ НО ВІЧ
Нар ва

Мо літ ва
1.
Люб лю хво ро бу што ра ніт сэр цэ
Бо сам Гос подзь бу дзіт дзісь мэ нэ
Ву он ка жэ што бы прос ну лась і про сі ла
сло вом «По мі луй Гос по дзі» мэ нэ
Так ча сто го во ры ла
Як сэр цэ сту кае і б’е
Сло вом Гос по да про сі ла
Днём і но чу ці хень ко ў уме
І гу бы про моў ля ют усэ
Я ду маю об Бо гу
Пры ро да ды хае об Ім
І ба чу як ру ніт мо літ ва
Над по ля мі род ное зем лі
По мі луй — то Сло во свя тое
Якое про сіт у це ло ві ду ша
Во на вы пу скае сло ва на ве цер
Які нэ сэ іх над об ла ка
Там дэ пу хо вые сьне жын кі
Я ба чу днём уго рэ
Мо літ ва з ве рою по іх до Бо га
Ху чэй, ху чэй дой дэ.
Дзісь мо літ ва «Гос по дзі по мі луй»
Хут кім кро ком ухо дзіт до ду шы
Сло во пу кае і сту кае ў сэр цэ
Як госьць хо чэ ту ды вой ці
Очы дзіў ляц цэ на пры ро ду
Ба чу як лі сточ кі шэ ле стят
Там вы со ко на чу бо ві дэр ва
Сло вы сі е ты го во рат
Іх Гос подзь то жэ чуе
Сэр цэ го во рыт дзісь для мэ нэ
Спо куй ці шы на про хо дзіт
У пры ро дзі род ной на Зэм ле
І зве ры на пра моў ляе ды хае во на
Сі э ты сло вы: «Гос по дзі по мі луй»
З ці хім вет ром пры нэс ла
Ды хае ўся пры ро да
Якой Бог зэм лю про бу дзіў
Ка жэ сі е ты сло вы за па хом сво ім
Тут поз на ла блі жэй Бо га
У пры ро дзі Ву он жы вэ
Дух Свя тый про хо дзіт
Усю ды на Зэм ле
Цві тут сло ва як квет кі
Пах нут на а ко ло ўсім
Ста нэ так лёг ко і спо кой но
ў сэр цы і ду шы
Бо дзісь Гос подзь у сло вах
Сі э тых гось ціт, слу хае мэ нэ
Так лёг ко жы ці з мо літ вой
днём но чу — усэ

2.
Прэд Іко ною Бо го ро дзі цы
Ста ну я на ко ле на
Пок лон пры нэ су
І ці ху мо літ ву з сэр ца, ду шы ска жу.
Вэ лі кі сьлё зы як буб ко цяц цэ
по тва ро ві мо ём
Мы ют ду шу як дождж
Па сея ное на ні ве зер но
Ты Бо го ро дзі цэ
Дай нам здо роўя;
У Тво ём до ме жы вэ,
Як квет ка усэ пах нэ во нэ.
Для нас нэш час ных у хво ро бі бе дзе
По мі луй нас, Бо го ро дзі цэ,
Тэ бэ мы про сім кру гом на Зэм ле.
Так лёг ко дзі ві цісь на Іко ну Твою
З ёй прып лы ве ра досьць і шчась це
Тэп ло та што грэе сэ рэ дзі ну мою
Сьвя тое мі ро — ле чыт ра ны про бі ты
Бо го ро дзі цэ Дзе во, у Тэ бэ жы вэ
Сьвя тая во да.
Дай нам чы сту до ро гу
По ко то руй плы вэ во на.
Та кі мі сло ва мі про сіт Тэ бэ,
Бо го ро дзі цэ, на ша ду ша.
Во на шу кае пры тул ку
І кла ня ец цэ ў це ле прэд То бой.
Про сіт і дзя куе як Ма це ры сво ёй.

3.
Ты моя ма ці Ца ры ца Не бес ная
Я маю Іко ну Твою
З Ее плы вэ ра досьць і шчась це
Сло ва сі е ты прэд То бою я го во ру
Як гля ну я на Іко ну то ба чу
Ду жо сьвя той тэп ло ты
І чую як Ты пок ры ва еш усе лю дзі
Дзісь на зэм лі.
Нэш чась це і го рэ бы вае
Слю оз ду жо тэ чэ з очэй,
Бо лю дзі гі нут як пшчо лы од зі мы
Тут на зэм лі.
Сьвэ чу прэд Іко ной по стаў лю ў ці шы
Кнот ог нём за па лю
То бі, Ма ці, Ца ры ца, пок лон пры нэ су
У сло вах ска жу я мо літ ву
Ты ве да еш што я дзі сяй хо чу
У Тэ бэ про сі ці спо кою ў нас на зэм лі
Бо чую як кроў вып лы вае з жыл
нэш час ных лю дзі
Во ны хрысь цяц цэ усэ ждут спо кою
Од Тэ бэ на Зэм лі
І ве рат у Бо га Іі су са Хры ста
Ко то ры з То бою жы вэ на Іко не
Дзі віц цэ
На ўсіх і мэ нэ
До Его пры во дзіт ве ра
Хрысь ці ян на Зем ле.

Га лі на БІ РЫЦ КАЯ
Плян та

Іду праз жыц цё
Іду крок за кро кам праз жыц цё.
Доб ры Бог за ру ку тры мае
І каб не ўпа ла на да ро зе,
Усё ас це ра гае.

Ка лі тры ма еш за плуг і арэш,
Не аг ля дай ся за ся бе.
Трэ ба ста рац ца на пе рад іс ці,
Бо зза ду па кі нуць ця бе.

Кеп ска га прык ла ду не бя ры з ні ко га,
Не ідзі сцеж каю чу жо га,
А пра топ т вай сваю
І па кі дай яе за са бою.

Удзяч ным, зда ец ца, доб ра быць.
Але ўдзяч насць хут ка ста рэе.
Да пля ча чы ё гась пры ту лі ся,
Бо лёс пя ску ў во чы на вее.

Па лат ня ны 
руч нік
Мая ма ма, ка лі жы ла,
Па саг мне шы ка ва ла.
Па лат но выт каў шы на крос нах
У зваль кі зві ва ла.

Пак лаў шы ў ку фэ рак,
Каб за поў ніць як хут чэй.
І з уце хай паг ля да ла,
Як дач ка яе рас це.

Ма ма, Тва ёй ра бо ты
Я не змар на ва ла.
Ле там па лат но рас с ці ла ла на тра ву,
Каб сон ца сва ім пра мен нем вы бя ля ла.

Ка лі вы шы ва ла я руч нік,
Ніт кі сла ла ад на пры ад ной.
Мно га сэр ца ў гэ та ўкла да ла,
Каб вы шыць як най п ры га жэй.

Ка ла сы жы та як бы ве цер ка лы хаў,
Ва лош кі ў жы це сі ні мі ва чы ма зі ха це лі.
Ку коль да сон ца ўсмі хаў ся,
Ма кі тва ры ка мі сва і мі чыр ва не лі.

Лён
Та та се яў лён, ма ма па ло ла, даг ля да ла,
Каб вы рас і па спеў.
Выр ваў шы, у куч кі ўстаў ля ла.

Це шы ла ся ма ма, што ўра дзіў ля нок:
Бу дзе ка шу ля, руч нік ды мя шок.
І ра бо ты бу дзе та ды
На асен нія доў гія ве ча ры.

Вя лі кую ку дзе лю да прас ні цы вя за ла.
У доў гія пі лі паў скія ве ча ры ўсё пра ла і пра ла.
У ка лаў рот ку ка ля со скры пе ла.
Ба чы ла, як ча ста пры ка лаў рот ку,
пе ра му ча ная, за сы на ла.

Га за вая лям па кі да ла ску пы круг свят ла.
Ты пра ла хут чэй і хут чэй.
Ста ра ла ся, каб кон чыць да свя та Ка ля даў,
Каб ка лаў ро так сха ваць
і ха ту на свя та прыб раць.

Зноў 
прай шоў год
Зноў прай шоў год.
Быц цам птуш ка, ён пра ля цеў.
Жыц цё ўця кае ку дысь.
Аб гэ тым знае сам Бог.

Я тут жы ву ад на,
Ся род лю дзей зна ё мых.
Аг ля да ю ся на свай го лё су ка ля і ны,
Ці ў іх пе раш ко ды якой ня ма.

Зда ец ца, што не ба без зор
А но чы доў гія.
У які бок жыц ця не гля ну,
Кру гом, зда ец ца,
пу стыя жыц цё выя па ля ны.

Не раз слё зы сва ім жыц цём я вы ці раю.
Ча каю ўсё леп ша га.
Доб рае не збы ва ец ца.
Тое, што бы ло доб рае,
ча ста ўспа мі на ец ца.

Ду маю пра тое, што бы ло даў но.
Ма ру ўсё пра ад но.
Каб Бог Сва і мі грудзь мі ас ла ніў.
І каб год на ступ ны
ў зда роўі і шчас ці быў.
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 Са кол цы быў даў на ва та, 
па сут нас ці ка ля вак за ла, 
бо ў цэн т ры го ра да яш чэ 
даў ней. І той са коль скі 
вак зал ста іць не па руш на 
— зна чыць заў важ на не 

па ру ша ец ца ча ла ве чы мі ру ка мі. Ха ця 
ней кі пра грэс ёсць — у ча каль най за ле 
ня ма ўжо нас цен най „на род най” твор
час ці, яна за ма ля ва на. І не пра цуе ўжо 
бі лет ная ка са, на акен цы якой важ на 
фі гу руе ін фар ма цыя на поль скай і ан г лій
скай мо вах пра про даж бі ле таў, пад якой 
кар тач ка, ужо толь кі на поль скай мо ве, 
што про даж бі ле таў у по ез дзе. Па тэн цый
на му ін ша зем цу ўсё ж та кі не аб ход на 
ве даць мяс цо вую пан скую мо ву.

Га доў та му шмат, ба дай не менш дзе
ся ці, не па да лёк маж но га чы гу нач на га 
вак заль на га бу дын ка быў не вя ліч кі ба рак 
аў то бус на га вак за ла, у якім так са ма ста лі 
па сту по ва з’яў ляц ца ін фар ма цыі пра аб ме
жа ван ні про да жу бі ле таў... А ця пер па тым 
аў то бус ным ба ра ку і ўся ля кі след пра стыў.

Ды і бу ды нак чы гу нач на га вак за ла 
з на ва кол лем кры ху на гад вае ар хе а ла гіч
ную ста ян ку. Са сцен бу дын ка па сту по ва 
аб валь ва юц ца пліт кі тын ку, рас кры ва ю чы 
ра ней шыя пла сты сцен. Дзе ля зас ця ро гі 
па да рож ні каў ад тры ма ю чай ся сцен не
бяс пе кі да дзвя рэй да чэп ле ны стрэш кі... 
Ас фаль та выя да рож кі, на якіх даў ней 
тоў пі лі ся аў то бу сы, так са ма ад к ры ва юць 
свае больш глы бін ныя пла сты — па куль 
што брук. А по бач ча рап кі ад тра ту ар ных 
плі так, кож ны ча ра пок вы гад на гняз дуе 
ў бяс печ най зя мель цы, па сту по ва пе рат
ва ра ю чы ся ў прах, як і ўсё ін шае...

За між аў то бус на га вак за ла ця пер 
у Са кол цы толь кі ад на па ве тач ка, а за
між на тоў пу на ро ду, як бы ло яш чэ двац
цаць га доў та му, толь кі вель мі адзі но кія 
па са жы ры. У аў то бус, што ка ля сіць 
у Кру шы ня ны, ся дае двое: жан чы на зле
зе ў най б лі жэй шай Ка мен цы. А я вы садж
ва ю ся на пры пын ку Кны шэ ві чы, жа да ю
чы ша фё ру кам па ніі ней кіх па са жы раў.

Пры пы нак Кны шэ ві чы ад са мой вё скі 
та кой жа наз вы да ле ка ва та. На ва кол ле 
гэ та га пры пын ку ця пер скла да юць аг
ра мад ныя па сад кі фрук то вых кус ці каў, 
ба дай вель мі ця пер у нас па пу ляр ных 
вы со кіх бу я коў (bo rów ki ame ry kań skiej). 
Рас лі ны па са джа ны ў аку рат ных ра доч
ках, над які мі план кі дзе ля паз ней ша га 
пад цяг ван ня ку стоў уверх. Гэ та на соў вае 
аса цы я цыю з мі фа ла гіч ным Прок ру стам, 
які ха цеў на вес ці „роў насць” ся род ча ла
ве ча га ро ду, рас цяг ва ю чы або ска ра ча ю
чы „не нар ма тыў ных” ін ды ві даў. А ця пер 
па доб ным ме та дам ка ры ста юц ца са доў
ні кі і жы вё ла во ды, пад цяг ва ю чы і пад
вяз ва ю чы свае фаў ну і фло ру, каб яны 
ўра джай ні лі з усіх сва іх сіл, як ко ліш нія 
га лер ні кі...

План та цыя аку рат на аб га ро джа на 
ме та ліч най сет кай, на якой дош чач ка з ін
фар ма цы яй пра га да валь нік але няў. На 
жві роў цы, што ады хо дзіць ад са коль ска
крын скай ас фаль тоў кі ў на прам ку Кны
шэ віч, джып га да валь ні ка. Па куль але няў 
не ві даць, але неў за ба ве па каз ва юц ца 
— у чар го вай, за бу я ка мі, ага ро джы. Неў
за ба ве зга да ная ма шы на ка ля сіць па той 
жа да ро зе, па якой ша гаю і я, спы ня ец ца 
по бач мя не і ва дзі цель ка, якой по зірк 
на во дзіць мер ка ван не, што яна гас па ды
няй уся го гэ та га га да валь ні цтва, вет лі ва 
пы тае ку ды я нап раў ля ю ся і пра па нуе 
ў Кны шэ ві чы пад вез ці. Ад нак мне ці ка ва 
па ха дзіць каб, маг чы ма, больш па ба
чыць. Ма шы на едзе да лей, дзе чар го вая 
за га ра да але няў і, пра ве рыў шы, што ўсё 
ў па рад ку, вяр та ец ца на зад.

А я па чы наю крыш ку шка да ваць, што 
не па ка ры стаў ся пра па но вай, бо жві роў
ка тая, за га ро джа ная з абод вух ба коў 
сет кай, ста но віц ца ўсё больш груз кай, 
і ўсё больш вуз кай, і ўсё менш жві ро вай, 
толь кі больш грун та вой. Час ад ча су трэ
ба са сту паць на менш раз мок лую або чы
ну, а ка лі або чы на аб са джа на шпа ле ра мі 
гу стых ку стоў, то пры хо дзіц ца сту паць па 
пра сяк лай у грунт ва дзе, быц цам Ісу су 
па Га лі лей скім мо ры...

Да бі ра ю ся да рас ход ных да рог, з якіх 
ад на ў на прам ку да лей шых Су хі ніч, але 
мне ўжо дум ка абы блі жэй, абы выб рац
ца з тае аб га ро джа нае ба ло ці стае грун

ва тры ма ец ца свай го мес ца, быц цам кот 
со неч на га па да кон ні ка...

А та го сон ца што кот нап ла каў, усё 
ця ру шыць да лі кат ны дож джык. Час ад ча
су не ба свят лее, усту пае ней кая на дзея 
на пра яс нен не, але неў за ба ве га ры зонт 
па дае чар го вую хмар ку і чар го вую пор
цыю ва дзіч кі вес на вой зя мель цы; і пры
на год на жві роў камгрун тоў кам. Кра я від 
Са коль ш чы ны са праў ды вес на вы. Вяр хі 
ўзгор каў аб са джа ны ма лад ня ком, быц
цам яры ной. Дзені дзе гэ тыя ля сы пра ця
рэб ле ны і на вы це ра бах ля жаць ма ла дыя 
елач кі, якія ў ін шы час маг лі б уп ры го
жыць ка ляд ны на строй, асаб лі ва ж ялі на
вым ара ма там. З пянь ка ссе ча най бя ро
зы бе лая пе на га ю ча га бя ро за ва га со ку 
вяр та ец ца да ма цізя мель кі... Ра чул ка 
Слоя, якая тут пе ра ка па на ў ме лі я ра цый
ны роў, адзоб ле ная жоў тай ло тац цю...

Кны шэ ві чы на гад ва юць і За ка па нэ, 
і РыадэЖа нэй ра, над вё скай уз вы ша
ец ца га ра, якая на гад вае і Ге вонт, і Кар
ка ва ду. На поль скім Ге вон це ве лі зар ны 
крыж, на бра зіль скім Кар ка ва ду ве лі
зар ная ста туя Хры стаЗбаў цы. І на га ры 
по бач Кны шэ віч ка мен ная ста туя, якую 
мож на лі чыць і вы я вай ча ла ве чай фі гу

і, для прык ла ду, пра ма быць знач на на
вей шую кап лі цу ў Воў ку шах, што між Са
кол кай і Грод нам. Не тое, што пра зга да
ныя ста туі су свет най вя до мас ці: ста тую 
Хры ста на га ры Кар ка ва ду, за вер ша ную 
ў 1931 го дзе, ства рыў Поль Лан доў скі, 
сын бе жан ца — удзель ні ка Сту дзень ска
га паў стан ня, маг чы ма, што з са коль скі мі 
ка ра ня мі... Крыж на Ге вон це быў уста
ноў ле ны ў 1901 го дзе па іні цы я ты ве ксян
дза Ка зі мі ра Ка шэ леў ска га...

А хто і ка лі ства рыў ста тую на кны шэ
віц кай га ры? Не ўда ло ся мне знай с ці 
кры ніц, якія б пра лі лі свят ло на гэ тую 
ту тэй шую гі сто рыю. Які ма стак ства рыў 
фі гу ру і што ён у ёй ха цеў па ка заць? Ці 
гэ та меў быць крыж, ці ча ла ве чая фі гу
ра? А мо жа ад но і дру гое за пар, бо ж 
ча ла ве чы лёс гэ та ж сво е а саб лі вы від 
кры жо вай да ро гі, тае Via Do lo ro sa, што 
на ка на ва на наш чад кам пер шых бе жан
цаў з Раю? Ка мен ная ста туя маў чыць 
і скры вае сваю тай ну. Ма стак не па кі нуў 
ні я кіх над пі саў, мо жа ён на ват не ўмеў 
пі саць. А мо жа па лі чыў над піс не да стой
ным пе рад кас міч ным асэн са ван нем зме
сту сва ёй пра цы?..

По бач га лоў най фі гу ры дзве ма лень

кія фі гур кі, а па про стай сут нас ці гэ та 
два ка мя ні. Мо жа гэ ты скуль п тур ны ком
п лекс вы яў ляе ма ці з дзець мі. Мо жа гэ та 
скуль п тур ная раз на від насць Адзі гіт рыі 
ці Пак ро ва з ін ды ві ду аль ны мі ма стац кі мі 
пад каз ка мі, як сла ву тая за раз кар ці на 
Тай най вя чэ ры Ле а нар да да Він чы... Вы
гля дае, што на гор цы, якая вы сіц ца над 
Кны шэ ві ча мі, за пі са ны ней кі та ем ны кас
міч ны сэнс.

Бы ваў я на той гор цы, ма быць, ней
кіх дзе сяць га доў та му. І не пры гад ваю, 
каб ва кол бы лі ней кія пе раш ко ды, якія 
за мі на лі б за хо дзіць на яе. За раз ту ды 
даб рац ца скла да ней: ад да ро гі, што 
з Кны шэ віч у на прам ку Хмя леў ш чы ны, 
уза ра ная і аб га ро джа ная па ла са во ры
ва. Прый ш ло ся мне абыс ці яе, але пло та 
з жэр дак не ўда ло ся мі на ваць — трэ ба 
бы ло пе ра лез ці так, як гэ та бы ва ла ў ма
ла дзей шыя га ды; жэр д кі гэ та цал кам лёг
кая пе раш ко да. Са ма га ра рэз ка па ды ма
ец ца ад ей на га пад нож жа, што пры дае 
ёй яш чэ больш за гад ка вас ці.

З ча су ма ёй апош няй пры сут нас ці 
ў вёс цы на сту пі лі не ка то рыя зме ны. Бу
ды нак бы лой шко лы ўжо ад ра ман та ва ны 
і аб лі ца ва ны. Дом, у якім пры маў мя не та
дыш ні мой су раз моў ца, за раз вы гля дае 
пу сту ю чым ад ча ла ве чай пры сут нас ці. 
Ня ма і сле ду пры ват най кра мы, ка ля 
якой бы ваў мяс цо вы муж чын скі ак тыў. 
Част ка хат аб ноў ле на, на ват тыя, з бо ку 
Слоі, пра якія мае ко ліш нія су раз моў цы 
га ва ры лі, што пу сту юць.

Слоя вы гля дае вель мі па доб на, част
ка хат аб наў ля ец ца на су час ную мо ду. 
А мя не ўра зі ла аз доб ле ная ад мыс ло вы мі 
на ву голь ні ка мі му ра ван ка з чыр во най 
цэг лы. По бач спы ні ла ся аў так ра ма, 
і я спы таў у зра біў шай па куп кі ба буль кі 
з су сед няй ха ты, ці не бы ло ў тым до ме 
ней кай уста но вы, ней ка га офі су. Не бы
ло, гэ ты дом па бу да ва ны быў звы чай ным 
се ля ні нам; ка лі — не вя до ма. А за раз ён 
пу сты...

На ган ку суп раць лег лай ха ты ся дзеў 
муж чы на з бе лень кай ба ра дою і гар ла ніў 
у на прам ку аў так ра мы, каб яму пры нес ці 
ча ты ры бу тэль кі пі ва і ней кую „пад лі ну”. 
За мер ка ваў я, што з ім мож на бы ло б 
па гу та рыць, але ў яго тое пі ва зда ло
ся быць важ ней шым за сон ца і хма ры 
— і та кі ў ча ла ве ка бы вае кос мас...

Пра сон ца і хмар кі, зна чыць пра над
вор’е, пай ш ла ў мя не гу тар ка з муж чы
нам, які ся дзеў пад па вет кай аў то бус на
га пры пын ку ў Шу дзя ла ве. Час ад ча су 
па пі ваў ён па глыт ку хлеб на га ква су, што 
тры маў пад па лою; пра па на ваў ён па
ча сту нак і мне. Пры знаў ся ён, што што
дзён на вы хо дзіць на га дзін ку па ся дзець 
на аў то бус ным пры пын ку, па гля дзець 
на свет, пе ра кі нуц ца сло вам з пра хо дзя
чы мі па Цэн т раль най ву лі цы Шу дзя ла ва 
зна ё мы мі. І ка лі ў адзі нац цаць га дзін ад п
раў ля ец ца аў то бус у Бе ла сток, ён, як па 
га дзін ні ку, вяр та ец ца да ха ты...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Ка ля Кны шэ віч
тоў кі. Неў за ба ве па каз ва юц ца за бу до вы 
дзвюх вё сак, Слоі і Кны шэ віч. І на да ро
зе па яў ля ец ца жвір, яна ста но віц ца пра
фі ля ва ным, ак руг ле ным у вертыкальным 
раз рэ зе кво лым на сы пам. І крыш ку 
менш на та кой да ро зе ва ды. Але яе 
ўсё ж та кі шмат. Бо ў ва ды ка шэ чы ха
рак тар — ёй няс пеш на шчы ра ваць па 
выз на ча ных ча ла ве кам да ро гах. Яна ля ні

ры, і вы я вай кры жа. І да клад на не вя до
ма, што прад стаў ляе кны шэ віц кая фі гу
ра, бо ка лі зга да ныя аб’ ек ты на Ге вон це 
і Кар ка ва ду за фік са ва ны ў роз ных да ку
мен тах, не толь кі ў ча ла ве чай па мя ці, то 
кны шэ віц кай фі гу ры з гэ тым не па шан ца
ва ла. Да рэ чы, па мяць пра на шу даў ні ну 
хіст кая, за цер ла ся яна шля хам га доў, 
не толь кі пра фі гу ру ў Кны шэ ві чах, але 

 Але ні за Сло яй

 На кны шэ віц кай га ры
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

В ы д а т н ы  б а т а н і к  В я л і к а г а  К н я с т в а  Л і т о ў с к а г а

Станіслава  Юндзілаhttp://dokshitsy.narod.ru
170 га доў з дня смерці

Ка лі ча ла век за ці каў ле ны ў па пу ля
ры за цыі ве даў пра род ны край, то ма ла 
што мо жа стаць для яго пе раш ко дай. 
І ня хай пер шыя спро бы бу дуць па да вац
ца ка мусь ці як неш та пры мі тыў нады ле
тан ц кае, але яно вар тае па ва гі і, маг чы
ма, пе рай ман ня дос ве ду. Як пры клад 
та кой юнац кай спро бы рас па вес ці пра 
род ную мяс цо васць уся му све ту мож на 
пры вес ці Док шыц кі кра яз наў чы сайт, 
што мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://dok s hit sy.na rod.ru.

Цяж ка ска заць, ка лі ўзнік да дзе ны 
сайт, але ад на знач на не ўчо ра, бо, вы хо
дзя чы на гэ тую вэбста рон ку, ка ры сталь
нік на ты ка ец ца на рэк лам ную за стаў ку, 
маг чы масць усу нуць якую з’яў ля ец ца 
праз пэў ны час. Гэ та аба зна чае, што 
ўла даль нік сай та ўжо не над та кла по ціц
ца пра яго іс на ван не. Ра зам з тым тое, 
што сайт ства рыў ву чань мяс цо вай док
шыц кай шко лы, раз мяс ціў шы там вель мі 
ці ка выя тэк сты, ро біць мэ таз год ным рас
по вед пра да дзе ную ін тэр нэтба чы ну.

„У мя не апош нія тыд ні ка таст ра фіч на 
не ха па ла ча су на аб наў лен не сай та. 
Тым не менш, га лоў ную ста рон ку пе ра
ра біць даб раў ся. Хут ка, на пэў на, пач ну 
вык ла даць ар ты ку лы і фо таз дым кі. Ра зам 
з тым я не пла ную раз мяш чаць на сай це 
ўсе свае ма тэ ры я лы, бо лі чу, што ў тым 
аб’ ё ме, у якім я іх маю, яны бу дуць не за
пат ра ба ва ныя. Та му, ка лі хтось ці з вас не 
знай шоў тое, што хо ча знай с ці, па кі дай це 
за пі сы аб гэ тым у гас цёў ні ці пі шы це на э
мэйл. Вы каз вай це свае пра па но вы і па жа
дан ні на конт та го, што вы ха це лі б ба чыць 
на сай це. Ра ней я пла на ваў рас п ра цоў ку 
поль скай вер сіі сай та. Ад нак, ма быць, гэ
тым ле там гэ та га не ад бу дзец ца”, — сво
е а саб лі вым чы нам ві тае на вед валь ні каў 
сай та яго ўла даль нік Ка стусь Шы таль, які 
аба зна чае ся бе кра яз наў цамама та рам, 

які на ву ча ец ца ў ся рэд няй шко ле № 1 го
ра да Док шы цы.

Вар та ад зна чыць, што на сай це не 
знай с ці зве стак, дзе ж не пас рэд на 
зна хо дзіц ца гэ ты го рад. Толь кі зва рот 
да па шу ко вых сер ві саў для тых, хто не 
над та раз бі ра ец ца ў бе ла ру скай ге аг ра
фіі, дасць маг чы масць да ве дац ца, што 
Док шы цы мес цяц ца на поў на чы Бе ла ру сі 
ў Ві цеб скай воб лас ці, у вяр хоў ях ра кі Бя
рэ зі ны. На кра яз наў чым жа сай це ёсць 
толь кі кар та Док шыц ка га ра ё на, якую 
Ка стусь Шы таль ад люст роў вае без пры
вяз кі да рэ гі ё на ці да кра і ны.

„Док шыц кі ра ён. Край, дзе па чы на ец
ца Бя рэ зі на”, — так абаз на ча ны вя лі кі пе
ра лік ар ты ку лаў, якія зна хо дзяц ца ў руб
ры цы „Са мыя ці ка выя мяс ці ны”. Праў да, 
ак ра мя за га лоў каў ар ты ку лаў з ці ка вы мі 
наз ва мі там больш ні чо га ня ма. Пры 
жа дан ні ад крыць той ці ін шы тэкст ка ры
сталь нік ад ра зу пе ра на кі роў ва ец ца на 
сайт Ra dzi ma.org, дзе мес цяц ца фо таз
дым кі раз на стай ных бе ла ру скіх мяс цін.

У той жа час „Ар ты ку лы аб Док шыч чы
не” на поў не ны ад па вед най ін фар ма цы яй. 
Ад туль мы мо жам да ве дац ца пра па се ліш
ча Кру леў ш чы на, якое ўзнік ла, дзя ку ю чы 
пра хо дзя чай у тых мес цах чы гун цы. Ёсць 
звест кі пра пісь мен ні ка Ка сту ся Аку лу, 
ура джэн ца тых мес цаў. „Ён на пі саў сем 
кніг, якія, зрэш ты, у нас з’яў ля юц ца прак
тыч на за ба ро не ны мі зза та го, што не 
су па да юць з афі цый най лу ка шыс ц кай ідэ
а ло гі яй”, — сцвяр джае ма ла ды цёз ка лі та
ра та ра. Пра гі сто рыю Док шыц ка га краю 
ў скла дзе Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, 
І Рэ чы Пас па лі тай і Ра сій скай ім пе рыі га
вор ка вя дзец ца ў двух ад па вед ных ар ты
ку лах. Ці ка вы мі ба чац ца і прад стаў ле ныя 
фо таз дым кі са вец кай сім во лі кі, што да гэ
туль іс нуе ў да дзе най мяс цо вас ці.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

На ву ко вецпры ро даз на вец, ба та нік, 
док тар фі ла со фіі і тэ а ло гіі Ста ніс лаў 
Юн дзіл на ра дзіў ся 6 траў ня 1761 г. у мяс
цо вас ці Ясен цы (сён няш ні Во ра наў скі 
ра ён Га ра дзен скай воб лас ці). Па хо дзіў 
са шля хец ка га ро ду Юн дзі лаў гер ба 
„Ле бедзь”, сын Бе ня дык та і Ру жы з ро ду 
Даў гя лаў. Па чат ко вую аду ка цыю ат ры
маў у баць коў скім до ме. Усту піў у ор дэн 
пі я раў, на ву чаў ся ў пі яр скіх ка ле гі у мах 
у Лі дзе, Шчу чы не, Лю ба шо ве на Ва лы
ні. Два га ды на стаў ні чаў — у Ра се нях 
і Віль ні. Пра цяг ваў аду ка цыю ў Ві лен скай 
ака дэ міі, дзе слу хаў лек цыі вя до ма га 
на ву коў ца Жа на Жы лі бе ра, які пер шым 
рас па чаў грун тоў нае вы ву чэн не фло ры 
і фаў ны ВКЛ. На яго пра цы аба пі раў ся 
і Юн дзіл. У 1785 г. пе ра ся ліў ся ў Шчу чын, 
дзе ўзна ча ліў мяс цо вую пі яр скую шко лу. 
Увёў там курс ба та ні кі і зак лаў ба та ніч ны 
са док, упер шы ню ў сва ім жыц ці па чаў 
ства раць на ву ко вы гер ба рый мяс цо вай 
фло ры. У вы ні ку рэ форм, пра ве дзе ных 
Юн дзі лам, Шчу чын ская шко ла зра бі ла ся 
ад ной з най леп шых пі яр скіх школ. По
тым на ней кі час вяр нуў ся ў Віль ню, дзе 
вык ла даў у мяс цо вай пі яр скай шко ле 
ло гі ку і ме та фі зі ку. Неў за ба ве ўла даль нік 
Шчу чы на Сцы пі ён за пра сіў яго ў свой ма
ён так для вы ха ван ня сы ноў. Там Юн дзіл 
меў ба га та воль на га ча су, каб зай мац
ца са ма а ду ка цы яй і на ву кай, пры сту піў 
да ка лек цы я на ван ня вып ха ных пту шак 
У 1790 г. па чаў чы таць лек цыі ў га лі не 
за а ло гіі і гі сто рыі пры ро ды ў пі яр скіх шко
лах. Брак пат рэб на га ды дак тыч на га ма
тэ ры я лу і пад руч ні каў пад ш тур х нуў яго 
да скла дан ня ад па вед ных да па мож ні каў, 
у якіх даў звест кі пра ле ка выя рас лі ны су
час ных Бе ла ру сі, Літ вы і Поль ш чы. Саб
ра ныя ка лек цыі ў ва ко лі цах Віль ні, Лі ды 
і Шчу чы на, на жаль, бы лі зніш ча ны і стра
ча ны ў час паў стан ня 18301831 гг.

3 1792 г. Юн дзіл — ві цэпра фе сар Га
лоў най шко лы ВКЛ. Як най вы дат ней ша му 
з ба та ні каў яму вы дат ка ва лі срод кі на 
па ез д ку за мя жу з мэ тай уда ска на лен ня 
ў на ву ках. Слу хаў лек цыі ў Кра ка ве і Ве не, 
ван д ра ваў у на ва кол лі Кар па таў, аз на ё
міў ся з ака дэ міч ным ба та ніч ным са дам 
у Ве не і шэ ра гам ін шых са доў, вы ву чаў мі
не ра ло гію Сак со ніі, дзе так са ма зна ё міў ся 
з мяс цо вы мі гор наме та лур гіч ны мі за во да
мі, на ве даў Пра гу, Дрэз дэн, ін шыя га ра ды. 
У 1793 г. на ве даў руд ні кі і гор ныя за во ды 
ў Ву гор ш чы не, вы ву чаў во пыт там тэй шай 
ве тэ ры нар най шко лы, на ўзор якой меў 
на мер ства рыць шко лу ў Віль ні. У су вя зі 
з трэ цім па дзе лам Рэ чы Пас па лі тай не мог 
вяр нуц ца ў Віль ню, за стаў ся ў Ве не, дзе 
да ваў пры ват ныя ўро кі і па ра лель на вы ву
чаў ве тэ ры на рыю. Зак лаў у аў ст рый скай 
ста лі цы сад ле ка вых рас лін.

У каст рыч ні ку 1797 г. вяр нуў ся на па са
ду эк ст ра ар ды нар на га пра фе са ра на ка
фед ры на ту раль най гі сто рыі ў Ві лен скай 
ака дэ міі, дзе і за ста ваў ся да кан ца жыц ця. 
3 1799 г. уз на чаль ваў ка бі нет на ту раль най 
гі сто рыі ўні вер сі тэ та і ба та ніч ны сад, якім 
кі ра ваў 27 га доў. З 1802 г. — пра фе сар 
на ту раль най гі сто рыі і ба та ні кі (да 1824 г.). 
Па кі нуў цэ лы шэ раг грун тоў ных на ву ко вых 
прац. Пад псеў да ні мам Ваў ры нец Каст
ры ца вы да ваў са ты рыч ны ча со піс „Bib lia
fo bia” („Біб лі я фо бія”). Ства рыў ме му а ры 
— каш тоў ную кры ні цу з гі сто рыі Ві лен ска
га ўні вер сі тэ та і куль тур на га жыц ця ВКЛ. 
У 1824 г. па ста не зда роўя па кі нуў пра цу. 
У да лей шых га дах жыц ця дру ка ваў у пе ры
ё ды цы ар ты ку лы, ус па мі ны, ча сам пра сяк
ну тыя го рыч чу і іро ні яй. На схі ле сва іх дзён 
цал кам стра ціў зрок.

Па мёр 18 кра са ві ка 1847 г. у Віль ні, 
па ха ва ны на мяс цо вых Бер нар дын скіх 
мо гіл ках.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У
 Пры ро даз наў чагу ма ні тар ным уні вер сі тэ це 
ў Сед ль цах ад быў ся IV Між на род ны кан г рэс 
са цы яль най ін к лю зіі. Сё лет ні ло зунг кан г рэ
са — «Са цы яль ная ін к лю зія — ука ра нен не 

— вер сіі і роз на га лос сі». У кан г рэ се пры ня ло ўдзел 
120 на ву коў цаў з Поль ш чы і за меж жа. З Бе ла ру сі 
пры е ха лі праф. Ана толь Сман цар (Бе ла ру скі дзяр
жаў ны ўні вер сі тэт у Мін ску) з дак ла дам «Тэ а рэ тыч
наме та да ла гіч ныя ас но вы ства рэн ня псі ха ла гіч най 
бяс пе кі для ге тэ ра ген на га ін к лю зіў на га ас вет на га 
ася род дзя» і да цэнт 
Люд мі ла Віль чын ская 
(Гро дзен скі дзяр жаў
ны ўні вер сі тэт імя 
Ян кі Ку па лы), якая вы
сту пі ла з тэ май «Спе
цы фі ка ака зан ня 
са цы яль напе да га гіч
най пад трым кі ў Рэс
пуб лі цы Бе ла русь (на 
прык ла дзе го ра да 
Грод на)».

Рэк тар Пры ро даз
наў чагу ма ні тар на га 
ўні вер сі тэ та праф. Та
ма ра За ха рук ска за
ла «Ні ве», што «шанц на са цы яль нае ўклю чэн не 
дае ін к лю зіў ная аду ка цыя, якая асо бам ад хі ле ным, 
мар гі на лам дае маг чы масць ат ры маць ас ве ту, зна
чыць за бяс печ вае ча ла ве ку пра ва на ат ры ман не 
аду ка цыі. Аду ка цыя і вы ха ван не для ча ла ве ка мае 
асаб лі вую вар тасць. Ужо Ге гель пі саў, што гэ тыя 
два эле мен ты пры чы ня юц ца да та го, што асо бы 
на ра джа юц ца паў тор на, ка лі выз ва ля ец ца ў іх 

свя до масць сва бо ды і да вер да ся бе са мо га. Пра
фе сар Ана толь Сман цар у сваю чар гу ў раз мо ве 
з «Ні вай» ад зна чыў, што ін к лю зія — не звы чай на 
важ ная і ак ту аль ная тэ ма. «ін к лю зіў ная аду ка цыя 
ства рае ўмо вы для са ма выз на чэн ня на ву чэн цаў, 
вып ра цоў кі ў іх ад каз на га па ды хо ду да ад на год каў, 
а пе да го гам і знач ным асо бам — да ся бе са міх». 
На зна чэн не поль скабе ла ру скіх кан так таў звяр ну
ла ўва гу дац. Люд мі ла Віль чын ская. Ска за ла яна, 
што на шы кра і ны — су се дзі. Фун к цы я ну юць яны 

ў па доб най куль тур
най пра сто ры, рас
п ра цоў ва юць свае 
ме та ды ўклю чэн ня 
роз ных са цы яль
ных груп у ак тыў нае 
жыц цё гра мад ства. 
Аб мень ва ю чы ся во
пы там, да хо дзім да 
выс но вы, што част
ку ме та даў мо жам 
пры мя ніць у ся бе. 
Ат рым лі ва ем так са
ма ін шую пер с пек ты
ву по гля ду на на шы 
дзе ян ні. Трэ ба па мя

таць, што ін к лю зія да ты чыць не толь кі асоб з аб ме
жа ван ня мі, але так са ма мо жа ты чыц ца ін шых груп, 
бе ру чы пад ува гу іх уз рост, пол, на цы я наль насць. 
За да ча су час на га гра мад ства — ім к нен не да поў
на га ўдзель ні цтва ўсіх гра ма дзян у гра мад скім жыц
ці, а ад ным з важ ней шых ме ха ніз маў да сяг нен ня 
гэ тай мэ ты з’яў ля ец ца ін к лю зіў ная аду ка цыя.

vТэкст і фота Адама БОБ РЫКА

Бе ла ру сы ў Сед ль цах ды ску та ва лі аб ін к лю зіі
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23.04 — 29.04

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Яш чэ 23.04. адаз вуц ца во-
ра гі, ды не тур буй ся. Спа кой на на мя чай мэ ты 
і рэ а лі зуй іх. Ты моц ны і на ват ад чай ны, упар ты, 
раск ла дзеш усё па па пач ках і ўпа рад ку еш сваё 
жыц цё. Хтось ці схо ча ця бе ва біць і ад на ча со ва 
ад піх ваць. Або ты бу дзеш па да ваць не ад наз нач-
ныя сіг на лы. Мо жа прыт ра піц ца та бе вя лі кае ка-
хан не. 27.04. аба вяз ко ва зай г рай у ла то!
(21.04. — 21.05.) Най больш да сяг неш, ка лі бу-
дзеш дзей ні чаць хут ка, ба я ві та і ра шу ча. Толь-
кі не на сту пі ка му на ма золь. Асаб лі ва не дай 
ся бе спра ва ка ваць 26-28.04. Афор міш усе 
най важ ней шыя спра вы. Прач нуц ца ў та бе ма-
стац кія та лен ты. Бу дзе шанц на но вае ка хан не! 
Шу ка ю чы пра цу, рэк ла муй сваю асо бу, так са-
ма ў ін тэр нэ це. Пры па куп ках аб мі най уся ля-
кія «за ла тыя на го ды». Ка ры стай ся доб ры мі 
але я мі ў ежу і кас ме ты ку.
(22.05. — 22.06.) 22-24.04. пап ра вяц ца твае 
ад но сі ны з кі раў ні цтвам. Але 23.04. будзь вель-
мі ас ця рож ны, каб не скам п ра ме та вац ца. Уда-
лае зна ём ства і су вя зі пас ля 28.04. — бу дзе так, 
як ма рыш! Зап ла нуй вы езд з рад нёй ці сяб ра мі. 
Бу дзе ўзна га ро да на пра цы, але ка лі ты не кам-
бі на ваў і не зваль ваў ра бо ту на ін шых. У фі нан-
сах адаб’ еш ся ад дна, але ўсё аб дум вай. Ды хай 
глы бо ка і спа кой на.
(23.06. — 23.07.) Не спа валь няй тэмп, пры 
пад т рым цы Мар са зро біш столь кі, коль кі не 
ўда ва ла ся та бе ў ін шы час. Па ка жаш, хто тут ге-
рой. Ба я ві тасць, жыц ця ра дас насць. Спра віш ся 
ў кож най сі ту а цыі. Жыц цё пі ша та бе но вы, ці ка-
вей шы сцэ на рый. 26.04. на сту піць са праўд ны 
пе ра лом. Праў да, Ра кі з дру гой дэ ка ды бу дуць 
пры цяг ваць ама та раў з цяж кім ха рак та рам 
і моц на склад най аса бі стай сі ту а цы яй. Ву чы ся 
но ва га, ха ця б ад на го слоў ца ў дзень.
(24.07. — 23.08.) Ста рай ся не «пад пас ці» Ва-
да лею. Бу дзеш ак тыў на дзей ні чаць. Маг чы мыя 
кан ф лік ты на пра цы, але ты на гэ тым мо жаш 
мець ней кі пры бы так. Ра ман суй па ці ху, бо мо-
жа быць скан дал. Тур бу ю чыя та ям ні цы ў сям’і. 
На ро джа ныя ў трэ цюю дэ ка ду: пры ліў твор-
чых сіл. Зной дзеш спон са раў на тваю за ду му. 
Ап ра най ся цёп ла, ві ру сы ці ку юць!
(24.08. — 23.09.) 22-24.04. шан цы на кан ст-
рук тыў ныя зме ны. Больш аба вяз каў, але шы-
ку юц ца ўзна га ро ды. Не зне ах воч вай ся, ра бі 
сваё. Адаз вуц ца да лё кія сва я кі. На ра бо це не 
рас сак рэч вай усім сва іх та ям ніц. Маг чы мы зем-
лят рус на ра бо це, зме ны, мо гуць ця бе па слаць 
у ка ман дзі роў ку. Маг чы мы твор чы нес па кой, 
але не тур буй ся, мо жа та бе пры нес ці гэ та за-
ду му на сваю твор часць. У фі нан сах час збі ран-
ня, не рас хо да ван ня.
(24.09. — 23.10.) 22-24.04. ад чу еш, што гэ та 
ты кі ру еш сі ту а цы яй. 26-28.04. піль нуй ся, каб 
не вы даць чы ё гась сак рэ ту. Уда лыя па ез д кі. 
Бу дзеш доб ра сар га ні за ва ны і ўдач лі вы. Зда бу-
дзеш доб ра га зна ё ма га — ён не бу дзе дзер ці 
пы су ў кам па ніі. Ка лі ты на ра дзіў ся на пе ра ло-
ме дру гой і трэ цяй дэ ка ды — ча кае ця бе па вы-
шэн не. Ба ляць та бе пле чы — пе ра кінь тор бу на 
дру гое пля чо.
(24.10. — 22.11.) Усё за ле жыць ад ця бе. Не 
злуй ся, спа кой на вый дзеш на плюс. Не ўяў-
ляй пра сто ры ў сва ёй па ры як по ля бою, бо 
эмо цыі сяг нуць зе ні ту. Рост эра тыч ных па трэб 
і спа дзя ван няў! Пры цяг нуць ця бе гра мад скія 
спра вы, па дзей ні чай у су пол цы, ар га ні за цыі. 
Скар пі ён з дру гой дэ ка ды мо жа ўзяць біз нес 
у свае ру кі. Для на ро джа ных у трэ цяй дэ ка дзе 
бу дуць ці ка выя пра фе сій ныя пра па но вы і на го-
ды пад за ра біць.
(23.11. — 22.12.) 22-24.04. шма та бя цаль ныя 
пра фе сій ныя ды кам па ней скія кан так ты. 26-
28.04. про ста ла ві на за дум і ідэй. Па ка жаш 
свае най леп шыя ба кі. Бу дзеш гу ляць на ўсю ка-
туш ку, заз зя еш дос ці пам і выг ля дам. Заў ва жаць 
ця бе, мо жаш зда быць доб рую пра цу.
(23.12. — 20.01.) Уда ла спра віш ся з праб ле ма-
мі. Ра ман тыч ныя хві лі ны. Моц на ўзрас це па трэ-
ба быць ка ха ным, але асо ба, аб якой ма рыш, 
мо жа быць не да сяж най (або раз дзе ліць вас да-
ро га). Не дай ад чуць рад ні, што пра ца для ця бе 
важ ней шая. 22-24.04. доб ра скла дзеш ад но сі-
ны на пра цы, аба вяз кі не бу дуць ця жа рам. Ку-
піш штось ці фай нае для ся бе, сям’і ці до му. Не 
пі энер гі зу ю чых на по яў.
(21.01. — 19.02.) Твор ча па ды дзеш да праб-
лем і раз вя жаш іх усе. 26.04. мо жаш раз ліч ваць 
на прыз нан не і ўдзяч насць. Уда чы на кож ным 
по лі. Ка лі шу ка еш пра цу, па пы тай ся ў зна ё мых, 
з кім ты пра ца ваў ра ней. Ін ве стуй у не ты по выя 
ме ра пры ем ствы, спры яе та бе ўсё, што ад стае 
ад схе мы. І хут ка мо жаш па ба га цець.
(20.02. — 21.03.) Пач неш ра шаць сам аб са бе. 
26.04. мо жаш спа дзя вац ца да дат ко вай кры ні-
цы пры быт каў. Але 27-30.04. маг чы мае рас ча-
ра ван не. Пра цуй над са бой. Не даз во ліш ся бе 
больш уво дзіць у зман у па чуц цях. Фі нан са выя 
на го ды бу дуць са мі трап ляць та бе ў ру кі. Хо ра-
ша зме ніш свой імідж.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Бу ду юць 
но выя ма ста выя
Ад наў лен не ву ліц у Гай наў цы з’яў ля

ец ца пры я ры тэт най спра вай. Ула ды го
ра да дба юць, каб ву лі цы бы лі роў ныя, 
пры го жыя і бяс печ ныя. Сё ле та бу дуць 
ма дэр ні за ва ны ву лі цы Жа ром ска га, Вя
ско вая, Сар няя, Яжэм бі но вая, Тар го вы 
За ву лак і Ма ла мей ская, а так са ма част
ка ву лі цы Ма зу ры. Да ас фаль та ван ня 
бу дуць пад рых та ва ны ка рот кія ву лі цы 
Мя до вая, Са лод кая і Пча лі ная ды Скаў
рон ка, Ку кул кі, Сі кор кі і Кру чай.

За раз рых ту юць тэх ніч ную да ку мен та
цыю на пе ра бу до ву ма ста вых на ву лі цах 
Маг но лі е вай, Яз мі на вай, Сла неч ні ка вай, 
Ляш чы на вай і Ура джай най.

У Гай наў цы дба юць і пра тое, каб ву
лі цы ме лі роў ныя і пры го жыя тра ту а ры. 
Най больш за да во ле ныя з тра ту а раў гай
на вя не, якія жы вуць па ву лі цах 3 Мая, Ба
то рыя, Піл суд ска га, Бе ла стоц кай, Элек т
рыч най, Ка сід лаў, Лі па вай, Міл коў ска га, 
Пад доль най, Про стай, Пар ка вай, кс. Ве
ра бея, Ра ка вец ка га, Ар міі Кра ё вай і 11 
Лі ста па да.         (яц)

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, 

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. го рад на Дзві не ў Сма лен скай воб лас ці = 1 _ 24 _ 13 _ 14 _ 10 _;
2. пе ра мог Га лі я фа = 11 _ 23 _ 22 _ 7 _ 8 _;
3. Ген рык, нар веж скі дра ма тург (18281906) = 17 _ 20 _ 3 _ 4 _ 18 _;
4. го рад у Чар ні гаў скай воб лас ці на ра цэ Ас цёр = 5 _ 19 _ 12 _ 21 _ 6 _;
5. во зе ра ў Глы боц кім рай не, якое ў Бе ла ру сі лі чыц ца цэн т рам Еў ро пы = 15 _ 9 _;
6. па ста ле лы ка сец ка ню шы ны = 2 _ 16 _.           (ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 
ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 14 ну ма ра
Ку паль ня, аер, ва да, сук, неф, гра ні ца, удар нік, ва сі лёк, бу дзіль нік, еў ра, джаз, бур жуй, 

Ур мія, сма га, ка тод, пан, лінь, ба ры тон.
Ра шэн не: Як у са ка ві ку снег за ду вае, бу дзе ўра джай на га род ні ну і яры ну.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’я нюк 
з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку 
з Рыбал.

У На цы я наль най біб лі я тэ цы 
5 кра са ві ка ад бы ла ся су-
стрэ ча з Да ра фе ем Фі ё-

ні кам, пад ляш скім бе ла ру сам, 
аў та рам шэ ра гу кніг па гі сто рыі 
і эт на гра фіі, зас на валь ні кам Му-
зея ма лой Ай чы ны ў Сту дзі во дах 
(ля Бель ска Пад ляш ска га).

Асоб нік сва ёй са май но вай кні гі пра 
пра ва слаў на га свя та ра Кан стан ці на 
Бай ко Да ра фей Фі ё нік па да ра ваў На
цы я наль най біб лі я тэ цы. Ра ней, так са ма 
ў се рыі «Гі сто рыя і куль ту ра пад ляш скіх 
бе ла ру саў», вый ш лі яго дас ле да ван ні 
пра бе жан ства, бель скі сойм 1564 г. — іх 
мож на бы ло па ба чыць на мі нівы ста ве 
кніг пра пад ляш скіх бе ла ру саў з фон даў 
На цы я наль най біб лі я тэ кі, што дзей ні ча ла 
пад час ім п рэ зы.

Му зей ма лой Ай чы ны ў Сту дзі во дах 
вы дае так са ма кра яз наў чы аль ма нах 
«Бель скі гас ці нец». Сту дзі во ды — гэ та 
прад мес це Бель ска Пад ляш ска га, якое, 
па сло вах Да ра фея Фі ё ні ка, маг ло б сён
ня быць спаль ным ра ё нам. Але 30 год та
му на ба зе ха ты сва іх прод каў Да ра фей 
з пап леч ні ка мі ства ры лі му зей вя ско ва га 
по бы ту, по тым да да лі ся яш чэ бу дын кі... 
У 2000м го дзе, ад нак, бы ло вы ра ша на 
рэ гіст ра ваць ася ро дак не як му зей, а як 
гра мад скае аб’ яд нан не, што пас ля ўступ
лен ня Поль ш чы ў Еў ра са юз да па ма гае 
ат рым лі ваць фі нан са ван не.

Му зей ма лой Ай чы ны ла дзіць ім п рэ зы 
па пад т рым цы на род най куль ту ры на 
пра ця гу ўся го го да. Са мае вя лі кае ме ра
пры ем ства ў Сту дзі во дах — фе сты валь 
«Там по ма ё вуй ро сі». Сё ле та ён па чы на
ец ца ў кра са ві ку і доў жыц ца да лі пе ня. 
Звы чай на на фе сты валь зап ра ша юць 

У На цы я наль най біб лі я тэ цы 
прэ зен та ва лі кні гі пра бе ла ру саў Пад ляш ша

пад ляш скія і па ле скія гур ты з Поль ш чы 
і Бе ла ру сі.

Пад ляш скія бе ла ру сы ка ры ста юц ца 
асаб лі вым ды я лек там бе ла ру скай мо
вы, на ват ёсць пад ляш скабе ла ру скі 
слоў нік. Пад ляш ша лі чыц ца вы ра ем для 
ды я лек то ла гаў, так шмат там за ха ва ла
ся раз на стай ных га во рак. Бе ла ру сы 
за меж жа ці ка выя мет ра по ліі праз тое, 
што іх мо ва не ня се ад біт ку са вец ка га 
ча су. Пры гэ тым Да ра фей Фі ё нік пад
к рэс лі вае: «Мы не пе ры фе рыя, у нас, 
у Суп рас лі, быў адзін з цэн т раў раз віц ця 
бе ла ру скай мо вы і куль ту ры».

Для на вед валь ні каў ім п рэ зы вы сту
пі лі на род ны хор імя А. Раш чын ска га 
і фолькгурт «Ра да». Гос цем на прэ зен
та цыі быў ды рэк тар Ін сты ту та поль ска га 
ў Мін ску Ма тэ уш Адам скі. Ён на доб рай 
бе ла ру скай мо ве па ве да міў: «За пра шэн
не бы ло для мя не не ча ка ным, Ін сты тут 
поль скі зай ма ец ца пе ра ду сім пра мо цы яй 
поль скай куль ту ры ў Бе ла ру сі. Але куль
ту ра бе ла ру саў Пад ляш ша — істот ная 
част ка поль скай на цы я наль най куль ту
ры. Дзей насць Да ра фея Фі ё ні ка істот ная 
не толь кі ў рэ гі я наль ным маш та бе, але 
і ў на цы я наль ным, і між на род ным».

У кан цы ім п рэ зы сло ва ўзяў ра бот нік 
куль ту ры з Лю ба ні (Мін ская воб ласць) 

Сяр гей Выск вар ка. Ён па да ра ваў пад
ляш скім бе ла ру сам бо хан хат ня га лю бан
ска га хле ба і кні гу Ана то ля Стат ке віч
Ча ба га на ва, а пад час пра мо вы ак рэс ліў 
праб ле му: «Мы пад т рым лі ва ем ста сун кі 
з бе ла ру са мі на эміг ра цыі, кла по цім ся 
пра бе ла ру скія ды яс па ры, і ў той жа 
час ча ста за бы ва ем ся на бе ла ру саў, 
што жы вуць там, дзе і жы лі, якіх ад нас 
ад дзя ля юць не аг ра мад ныя ад лег лас ці, 
а толь кі мя жа». Сяр гей Выск вар ка даў но 
пад т рым лі вае сяб роў скія ад но сі ны з бе
ла ру са мі Пад ляш ша і сё ле та збі ра ец ца 
на фе сты валь «Там по ма ё вуй ро сі» 
з тан ца валь ным май старкла сам.

Гурт «Жэ мэр ва», у якім спя ва юць Да
ра фей Фі ё нік і вя доў ца ім п рэ зы ў На цы я
наль най біб лі я тэ цы Та маш Су лі ма, бы вае 
ў Бе ла ру сі ад нос на ча ста. Ве да юць яго 
і да лей на ус ход, на пры клад, у 2016м 
«Жэ мер ва» вы сту па ла ў СактПе цяр бур
гу. Пад час ім п рэ зы ў На цы я наль най біб лі
я тэ цы ды рэк тар ка Цэн т ра на цы я наль ных 
куль тур Воль га Ан то нен ка па ве да мі ла, 
што ў ве рас ні «Жэ мэр ва» пры е дзе 
ў Мінск на фе сты валь ма ста цтва бе ла ру
саў све ту.

vАле на ЛЯШ КЕ ВІЧ, „Но вы Час”



12  РЭПАРТАЖ 23.04.2017              № 1723.04.2017              № 17

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

0
0

9

1
7

У па ле скай глы бін цы (82)Т
а дэ вуш Кас цюш ка, са мы вя
до мы ў све це па ля шук, аж но 
пяць га доў жыц ця пра вёў у Лю
ба шо ве. У аду ка цый ны цэнтр 
над Ста хо дам, рас с лаў ле ны 

прэ стыж най ка ле гі яй пі я раў, тра піў дзе
ся ці га до вым хлап чу ком. Як да бі раў ся 
са сва ёй Ме ра чоў ш чы ны ў Лю ба шоў? 
Ве ра год на, знач ны ад рэ зак да ро гі пе ра а
доль ваў ва дзя ным шля хам. У 1755 го дзе 
па да рож жа па ва дзе яві ла ся звы чай най 
прак ты кай на Па лес сі. А ва да, ба ло ты, 
вес на выя раз вод дзі пра маў ля лі як свой
скі, і за ад но неп рад ка заль ны, не бяс печ
ны свет. Ад веч най ма рай жы ха роў гэ тай 
зям лі бы ло аб жыць і па ка рыць ва дзя ную 
сты хію.

Кас цюш ка ў ма ла дыя га ды так са ма 
ма рыў, каб прыд баць ра дзі ме ста біль
ную да рож ную ін ф раст рук ту ру. Аме ры
кан скаполь скі дас лед чык Алекс Ста ра
жын скі ў грун тоў най бі яг ра фіі «Та дэ вуш 
Кас цюш ка, ка роль му жы коў»* пры во
дзіць ма ла вя до мыя мо ман ты бі яг ра фіі 
ге роя. Кас цюш ка з ма ла дых га доў моц на 
праг нуў прыс лу жыц ца ра дзі ме. Спа чат ку 
ён ба чыў ся бе ін жы не рам, які ад дасць 
усе ве ды і та лент ма дэр ні за цыі ба лот най 
кра і ны. Па ве ды з га лі ны ме лі я ра цыі ён 
спе цы яль на па даў ся з Па ры жа ў Ні дэр
лан ды, каб там прыг ле дзец ца па бу до ве 
ка на лаў і поль да раў.

Усё гэ та ад бы ва ла ся пе рад вы ез дам 
у Аме ры ку, ку ды Кас цюш ка так са ма быў 
за про ша ны як здоль ны ін жы нер. Ма ры 
ад род на га Па лес ся фар ма ва лі яго асо
бу як зма га ра і ча ла ве ка. За акі я нам 
пра сла віў ся як ва ен ны ар хі тэк тар, які па 
да ру чэн ні Джор жа Ва шын г то на па бу да
ваў форт на ўзгор’і ВэстПой н та. Гэ тая 
ге ні яль ная бу доў ля спрыч ыні ла ся да 
не за леж нас ці Злу ча ных Шта таў, а сам 
Та дэ вуш Кас цюш ка стаў ува саб лен нем 
сва бо ды ма ла дой кра і ны.

Алекс Ста ра жын скі на зы вае свай го 
ге роя кня зем та ле ран т нас ці. Кас цюш ка 
ўсё жыц цё зма гаў ся за пра вы пры гон ных 
ся лян, жы доў, аме ры кан скіх ін дзей цаў, 
жан чын і ін шых ах вяр дыск ры мі на цыі. 
Га на рар, які ат ры маў ад аме ры кан ска га 
ўра да, прыз на чыў на вы куп сва бо ды для 
вя лі кай коль кас ці нег раў.

— Шчас лі вы ча ла век, — паў та раў 
Та дэ вуш Кас цюш ка, — гэ та той, які сам 
вы ра шае пра свой лёс.

* * *
У Лю ба шо ве я так са ма ад чу ва ла ся

бе шчас лі вай, па коль кі пад ба дзёр ва ла 
свя до масць, што сту паю па сля дах Кас
цюш кі, на цы я наль на га ге роя Аме ры кі, 
Поль ш чы і Бе ла ру сі. У цэн т ры за ха ваў ся 
бу ды нак бы лой ка ле гіі пі я раў. Мяс цо выя 
ўла ды над та лі та раль на ад чы та лі наз ву 
ма на ска га ор дэ на ды раз мяс ці лі ў бу дын
ку піў ны бар. За бя га лаў ка па ло ха ла ўжо 
зда лёк. Ка лі я пе ра сту пі ла па рог, з ся рэ
дзі ны, быц цам хі міч ная бом ба, па ра зіў 
дзі каяда ві ты пах ал ка голь на га га ру. 
Ня гле дзя чы на па даз ро ны во дар, уся рэ
дзі не пра бы ваў, тобок дра маў на ста ле, 
адзін клі ент...

Ад нак боль шая част ка гі ста рыч на га 
бу дын ка слу жы ла куль тур ным уста но
вам. Тут зна хо дзі ла ся рэ дак цыя ра ён най 
га зе ты «Но вае жыц цё» і аду ка цый ныя 
ўста но вы, ся род якіх най боль шую прэ
стыж насць зай ме ла му зыч ная шко ла.

Над ува ход най ар кай я пра чы та ла над
піс: Tu kształ cił swą wznios łą du szę i umysł 
Ta de usz Koś ciusz ko 1753-1759. Па фас ны 
над піс, ка лі ўлі чыць грун тоў ныя до сле ды 
бі ёг ра фаў, змяш чае па мыл ку. Кас цюш ка 
пры е хаў у Лю ба шоў у 9 га доў жыц ця, да
клад на ў 1755 го дзе. За кон чыць ка ле гію 
яму, ад нак, не па шан ца ва ла. Пас ля смер
ці баць кі зза фі нан са вых не да хо паў Ка
сцюш ка быў вы му ша ны вяр нуц ца ў свой 
сціп лы ма ён так. Але не пар ваў з на ву
кай. Аду ка цыю пра цяг ваў пад во кам 
свай го дзядзь кі і зна ё ма га ксян дза. Гэ та 
да зво лі ла яму паз ней па сту піць у Ры цар
скую ака дэ мію ў Вар ша ве...

Не сум нен на, час пра ве дзе ны ў Лю
ба шо ве пры ад чы ніў яму ва ро ты ў свет 
ідэі, ма ста цтва і на ву кі. У ся рэ дзі не XVIII 
ста год дзя мя стэч ка на ле жа ла каш та ля ну 
Яну Ан то нію Чар нец ка му. По бач ка ле гіі 
ўзвы шаў ся му ра ва ны бу ды нак кас цё ла 
пі я раў. За яго па бу до вай на зі раў прыс ла

ны з Ры ма нун цый. Пас ля, у дру гой па ло
ве ся мі дзя ся тых га доў, той жа Чар нец кі, 
апан та на за ка ха ны ў Лю ба шо ве, фун дуе 
кас цёл і ма на стыр ка пу цы наў. Мяс цо выя 
па сён няш ні дзень ра сказ ва юць пра 
каш тоў ныя ру ка піс ныя кні гі, іко ны на 

пер га мен це ды за ла тыя скуль п ту ры, якія 
аз даб ля лі кас цёл. Мя не ін т ры га ва ла яш
чэ вест ка, што ў ча сы ву чо бы Кас цюш кі 
пад Лю ба шо вам прак ла да лі та ем ныя 
па дзя мель ныя хо ды. Ін ве сты цыя, бе ру
чы пад ува гу ба лот ны лан д шафт, бы ла 
звыш каш тоў най, ту нэ лі пра хо дзяць пад 
дном Ста хо да і яго ад га лі на ван ня мі. Як 
не ці ка ва, па доб ныя па дзя мель ныя хо ды 
Кас цюш ка пры мя ніў у фор це на Вэст
Пой н це.

Маг чы ма, у ча сы ву чо бы ў ка ле гіі 
ра зам з ад на год ка мі ён за ла зіў у па дзя
мел лі. Апош нюю дум ку ўну ша лі раз мо вы 
з су час ны мі ту зем ца мі. Кож ны лю ба шо
вец у дзі ця чыя га ды зве даў ту нэ лі, бо 
над та ж ва бі ла іх ле ген да і аў ра не бяс
печ нас ці...

Та дэ вуш Кас цюш ка з пер шых дзён 
ад чу ваў ся бе сва бод на і бяс печ на ў Лю
ба шо ве. У той жа ка ле гіі ву чыў ся яго 
ста рэй шы брат Юзаф, які з хо ду ўвёў 
ма лод ша га бра та ў ма ла дзё вашколь ныя 
ту соў кі і сяб роў скія пра гу лы.

* * *

Я пад ня ла ся на па верх ка ле гіі, дзе 
дзвес це пяць дзя сят га доў пе ра да мной 
пра ходж ваў ся ма ла дзень кі ка дэт Кас
цюш ка. Гі ста рыч ны ка лі дор са стол лю, 
уп ры го жа най ге а мет рыч ны мі ар ка мі, 
нак лі ка лі па ва гу. Праў да, той на строй 
за ся ро джа нас ці раз бі ваў ру жо вы ко лер, 
у які па ма ля ва ны ка лі дор. Я пай ш ла на 
ка нец, каб тра піць у пры ха ва ную ка мор
ку. У ёй за хоў ва лі ся па ле ны, скла дзе ныя 
ў роў ны каст рог. У ін шай част цы бы ла 
пры ха ва на за ір жа ве лая пры бі раль ня. По
бач уні та заў ста яў мя шок з вап най для 
дэ зын фек цыі.

На цы я наль ны парк «Пры пяцьСта ход» 
у бу ду чы ні хо ча ма дэр ні за ваць част ку бу
дын ка ды на ла дзіць ме ма ры яль ны му зей 
Та дэ ву ша Кас цюш кі. Пад уп лы вам па ба
ча на га ідэя па ка за ла ся мне ге рой скай 
і перш за ўсё звыш каш тоў най.

Лю ба шоў скі пе ры яд да во лі цьмя на 
прад стаў ле ны ў бі яг ра фіі сла ву та га па
ле шу ка.

Вя до ма, што ма на хіна стаў ні кі пры кме
ці лі ма стац кі та лент ма ла до га Та дэ ву ша, 
які пас ля шту дзі ра ваў у Па рыж скай ака
дэ міі ма ста цтваў...

Га ды на ву кі ў лю ба шоў скай ка ле гіі 
гэ та пе ра лом ны і зна ка вы мо мант у га лі
не аду ка цыі ў Рэ чы Пас па лі тай, па ча так 
эпо хі Ас вет ні цтва. У ка ле гіі пры мя ня лі 
но вую пра гра му на ву чан ня ксян дза Ста
ніс ла ва Ка нар ска га, най больш вя до ма га 
пі я ра, які рэ фар ма ваў школь ную ас вет
ную сі стэ му XVIII ста год дзя. На ўро ках 
на ву чэн цы бы лі аба вя за ны па зна ёміц ца 
з тэ о ры яй гра мад скай да мо вы, якую 
пры ду маў бры тан скі фі ло саф Джон Лок. 
Па вод ле яе, жы ха ры кра і ны да вя ра юць 
ула дзе ўра да, які ўза мен за пэў ніць ім мір 
і гра мад скі па ра дак.

Сам Кас цюш ка быў за хоп ле ны све там 
ста ра жыт най Грэ цыі і Рым скай ім пе рыі. 
Чы таў тво ры Та цы та, Плю тар ха і Ары сты
да. Най боль шае за хап лен не вык лі ка ла 
бі яг ра фія Ці ма ле о на, грэ ча ска га ге роя 
і во е на чаль ні ка, які вы зва ліў жы ха роў 
Сі цы ліі ад ты ра ніі, а пас ля зпад дык та ту
ры Кар фа ге на. У сва ім ге роі най больш 
лю біў бе ска рыс насць. Пас ля, яго ўзо рам 
і ку мі рам праз га ды бу дзе Карл ХІІ, праз 
што Кас цюш ку ста нуць пра зы ваць «шве
дам». Швед скі ма нарх (які стаў ка ра лём 
у 15га до вым уз рос це) бу дзе нат х няць 
бра вур ны мі па хо да мі су праць Пят ра І.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

* Alex Sto ro zyn ski, Koś ciusz ko, ksią żę chło-
pów, W.A.B.,War sza wa 2011.


