
№ 28 (3139) Год LXІ          Беласток, 10 ліпеня 2016 г.      Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

Цэнтр духавой музыкіè3

На «Тройцу» у Мельнікуè8

Фэст «Купалінка» быў арганізаваны 
25 чэрвеня каля Лянева дванаццаты 
раз. Вядомы фалькларыст Дарафей Фі
ёнік са Студзіводскага музея, які супра
цоўнічае таксама з Гмінным асяродкам 
культуры ў Чыжах, гэтую колькасць 
называе юбілейнай, а супадае яна між ін
шым з 12 месяцамі ў годзе і з 12 апоста
ламі ў хрысціянскай традыцыі. Купаль
ская традыцыя выводзіцца з назірання 
прыроды і паганскіх вераванняў, але 
зараз прымеркавана яна да хрысціян
скага святкавання ў гонар Нараджэння 
св. Іаана Хрысціцеля, аб чым гаварыла
ся са сцэны падчас «Купалінкі». 25 чэр
веня была вялікая спёка, але пад вечар 
каля вадаёма на рэчцы Локніцы зрабі
лася прыемна. Тады сабралася многа 
людзей, якія прыбылі паслухаць белару
скія песні і адпачыць на прыродзе. Аб 
сямейным характары мерапрыемства 
сведчыў, між іншым, гарадок для дзіця
чых гульняў.

На лянеўскі фэст «Купалінка» пры
язджаюць жыхары Беластока, Гайнаўкі 
і Бельска — выхадцы з Лянева і наваколь
ных вёсак. Сустракаюцца яны тут са зна
ёмымі з дзяцінства і вучобы ў сярэдняй 
школе, успамінаюць моладасць, спатканні 
на вясковых забавах, якія найчасцей ладзі
ліся ў Чыжах і Кленіках. Я спаткаў сябру 
з сярэдняй школы, які зараз жыве ў Элку. 
Купальскія традыцыі зараз не ўспрыма
юцца так, як гэта было ў далёкім мінулым. 
Тады ў самую кароткую ноч года людзі вы
яўлялі пашану для сонца, агню, вады і звяр
таліся з просьбамі да паганскага Купалы. 
Зараз у нас мала хто ведае значэнне 
паганскіх, купальскіх абрадаў у дахрысці
янскі перыяд.

ХІІ Фэст «Купалінка» адкрыў войт Чыжоў
скай гміны Юры Васілюк. Пачаўся фэст 
у пяць гадзін пасля абеду. Тады збіралася 
штораз больш моладзі, якая слухала му
зыку і чакала танцавальнай вечарыны пад 
гукі калектыву «Ас» з Беластока. На фэсце 
былі добрыя ўмовы, каб пагуляць з дзетка
мі. Для іх быў падрыхтаваны спецыяльны 
дзіцячы гарадок. Сваю тэхніку прэзентавалі 
пагранічнікі з Белавежскай заставы. Пажар
нікі з Чыжоў палівалі ахвотных дзетак і ста
рэйшых воднай расой.

— Гэтую шыкарную, вельмі добра аб
сталяваную пажарную машыну мы атрыма
лі ў рамках польскабеларускага праекта, 
— сказаў адзін з чыжоўскіх пажарнікаў.

Пажарнікі сачылі таксама за парадкам 
на аўтастаянках і кіравалі патокам машын. 
Пажарнікі з Гайнаўкі дэманстравалі ўмовы 
працы пажарнікаў у палатцы напоўненай 
дымам. Дзеткам прапанавалі яны катацца 
на водных веласіпедах у невялікім гумовым 
басейне. Дзеткі спаборнічалі ў конкурсе 
ядзення навыперадкі трускалак — у міну
лым славутага лянеўскага экспартнага 
прадукту. Вучні Комплексу школ у Чыжах 
прынялі ўдзел у праекце, падчас якога 
Лена Васілюк з «Чыжавян» знаёміла іх 
з купальскімі традыцыямі, вучыла спяваць 
купальскую песню і плесці купальскі вянок. 
Гэта дзеткі з чыжоўскай школы сплялі 
адзін з двух прыгожых вянкоў, якія паплылі 
па Локніцы.

— Я распавяла дзеткам пра купальскі аб
рад і шуканне папарацькветкі. Мы хадзілі 
на прыроду, шукалі кветак і супольна плялі 
вянок. Другі вянок сплялі члены калектыву 
«Чыжавяне», — сказала Лена Васілюк.

Гаспадары, якія гадуюць кароў і свіней, 
пазней прыбылі на Купалле. Падчас фэ
сту гаварылі яны пра падзею, якая два 
дні раней ускалыхнула вёску Бельшчына, 

побач Дубін, дзе была выяўлена афрыкан
ская чума свіней. Каля 280 свіней былі там 
утылізаваны, але ёсць пагроза, што гэтая 
заразная хвароба можа распаўсюдзіцца 
па наваколлі. Хаця на тэрыторыі Гайнаў
скай і Чыжоўскай гмін некалькі месяцаў 
назад была ўведзена зона асабліва суро
вай аховы свіней, аднак гэтага было неда
статкова, каб забяспечыць свіней у Бель
шчыне перад хваробай, якая прыйшла на 
тэрыторыю Гайнаўскага павета хутчэй за 
ўсё з Рэспублікі Беларусь.

— Афрыканскую чуму знайшлі ў звыш 
дзесяці дзікоў у Белавежскай пушчы, 
ад якіх маглі заразіцца таксама свінні. 
У наваколлі гадуецца многа свіней, напры
клад, у Новым Беразове і Новым Корніне. 
Я цяпер вазіў кроў ад свіней з фермаў 
для праверкі, — сказаў ветэрынар Яўген 
Кавальчук, жыхар Чыжоў і член калектыву 
«Чыжавяне».

У Чыжоўскай і Гайнаўскай гмінах нават 
у выпадку гадоўлі 23 свінак патрабуецца, 
каб панадворак быў агароджаны. Трэба 
слаць палавікі перад варотамі і брамкамі 
з усіх бакоў панадворка, перад аборай 
або хлявом, дзе гадуюцца свінні, і адпавед
нымі сродкамі мыць посуд, у якім носяць 
корм для свіней.

— Мае бацькі гадавалі больш свіней, 
але зараз гадуюць іх толькі на свае 
патрэбы, бо складана справіцца з усімі 
патрабаваннямі. Зараз хіба трэба будзе 
ліквідаваць нават гадоўлю свінак на свае 
патрэбы і з купленага мяса рабіць мяс
ныя вырабы, — сказала жыхарка Чыжоў.

Перад публікай на траве займальна 
выступілі дзяўчаты і хлопцы з калектыву 
народнага танца «Перапёлка», які дзей
нічае ў Гайнаўскім доме культуры. Зап
рэзентавалі яны, між іншым, беларускія 
народныя танцы. З беларускімі песнямі 
сола выступілі на сцэне маладыя дзяўча
ты з Чыжоўскай гміны — Іза Карчэўская, 
Мартына Белавежац і Наталля Сельвя
сюк. Прыгожа спявалі таксама калектыў 
са школы ў Чыжах і калектыў «Верасы» 
з Чыжоў, у якім перш за ўсё спяваюць 
пенсіянеры.

— Падчас сёлетняга вучнёўскага кон
курсу «Беларуская песня» мая дачка, 
Мартына Белавежац, якая выступіла сола, 
заняла трэцяе месца, а калектыў чыжоў
скай школы апынуўся на другім месцы, 
— патлумачыла Іаанна Белавежац, чыжоў
ская бібліятэкарка.

Месяц назад завязаўся ў Моры ва
кальны калектыў, якога кіраўніком стала 

Вера Балтрамюк. У Ляневе адбыўся яго 
прэм’ерны выступ у саставе трое жанчын 
і мужчына.

— Раней Вера Балтрамюк спявала 
ў «Верасах», але рашылася заснаваць 
свой калектыў у Моры, — удакладніў 
Яраслаў Бялькевіч з Чыжоў, які, будучы 
пісьманосцам у Чыжоўскай гміне, добра 
пазнаёміўся з жыхарамі Мора. Летам гэ
тая вёска будзе ў цэнтры ўвагі таксама 
зза беларускіх мерапрыемстваў.

— Мы рады, што ў нашай гміне ўзнік 
чарговы музычны калектыў. Летам, суполь
на з Беларускім музеем у Гайнаўцы, пла
нуем наладзіць у Моры беларускі фэст. 
Сёння мы дамовіліся з Арлянскай гмінай, 
што супольна ў ліпені будзем арганізаваць 
беларускі фэст на полі, паміж Морам 
і Крывятычамі (апошнія распаложаны ўжо 
ў Арлянскай гміне) і назавем гэтую імпрэзу 
«На мяжы», — заявіў дырэктар Гміннага 
асяродка культуры ў Чыжах Юры Якімюк. 
— Сёння сабралася многа людзей. Гэта 
цешыць, што ёсць для каго арганізаваць 
фэст і прапагандаваць беларускую культу
ру. Запрасілі мы нашы калектывы і іншыя 
гурты, якія ўмеюць прыцягнуць увагу пуб
лікі.

Паўгадзінны канцэрт даў калектыў бе
ларускай песні «Маланка» з БельскаПад
ляшскага, якога музычны кіраўнік Сяргей 
Лукашук заявіў, што гэтым летам чакаюць 
іх выступы на шматлікіх беларускіх мера
прыемствах на Беласточчыне. Займальна 
запрэзентаваўся беларускі калектыў 
«АртПронар» з Нарвы. Цікава выступілі 
калектывы «Фэрмата» з Орлі, «Лайланд» 
з Беластока, «Hoyraky» з БельскаПад
ляшскага і «Чыжавяне» з Чыжоў. Члены 
апошняга калектыву асабліва хваляваліся, 
бо трэба было запрэзентавацца перад 
сваёй публікай. Удалы выступ калектыву 
«Світанак» з Беластока закончыўся выка
наннем жанчынамі гэтага калектыву песні 
«Купалінка», шэсцем да вадаёма і пускан
нем «Чыжавянамі» вянкоў на ваду. А ноччу 
неба над Ляневам расквецілі каляровыя 
феерверкі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

ХІІ Купалле каля Лянева

Перад сцэнай гулялі дзеткі, 
а пасля таксама дарослыя 

(выступае «Маланка» 
з Бельска-Падляшскага)
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Манеты

Цана восені жыцця
Сваімі вачыма

на многія леты?
Катоў

Пад ляш скі се зон ку лі нар ных і на род ных 
фэ стаў у поў ным раз га ры. Зда ец ца гэ та 
быць для рэ гі ё на рэ аль ны мі ма лоч ны мі рэ
ка мі з кі сель ны мі бе ра га мі, мае быць тым 
рас паз на валь ным брэн дам ва я вод ства, за 
якім ста яць згод ным му ром на шы ўла ды 
ўсіх уз роў няў. Іх няя пра ма цый ная пра па
но ва для ўсёй Поль ш чы і све ту гу чыць 
так: Пад ляш ша — пры ро да, яда, свя ты ні 
і тан цы ў не ак рэс ле най вы шы ван цы. Та му 
пас ля ўва хо ду Поль ш чы ў Еў ра са юз стаў ка 
на ту рызм як га лі ну эка но мі кі ў ра зу мен ні 
пад ляш скіх улад ме ла нас зра біць ба га ты мі 
і шчас лі вы мі. Ад нак вы да дзе ныя мі льё ны 
еў ра са юз ных срод каў на гэ тую спра ву не 
да лі аж так ста ноў чых вы ні каў.

Пад ляш скія вё скі ад мі ра юць, ма ла дыя 
з га ра доў вы яз джа юць у Поль ш чу і да лей 
у Еў ро пу. А за пуш ча ныя ў рух з пят ні цы 
да ня дзе лі лет няй па рою, най час цей за 
са маў ра да выя гро шы, шмат лі кія фе сты
ва лі і фэ сты хар ча ван ня, тан цаў і спе ваў, 

ап ра ча пры быт ку для між на род ных на піт
ка вых кам па ній, за мест спа дзя ва ных гро
шай у мяс цо выя бю джэ ты пры но сяць пах
мел ле для ўдзель ні каў і ар га ні за та раў. Не 
зна чыць гэ та, што я поў нас цю су праць 
та кіх ме ра пры ем стваў. Не, я су праць бяз
дум нас ці і бе зад каз нас ці са маў ра да вых 
і ўра да вых струк тур за лёс і рэ аль ныя 
пат рэ бы ка рэн ных жы ха роў і вы да ван ню 
гро шай у кос мас. На ват у Пад ляш скім 
ва я вод стве зу сім ін шыя вык лі кі і пат рэ
бы пад Лом жай, Вы со кімМа за вец кам, 
Су вал ка мі, а ін шыя ў гай наў скабель
скаса коль скай па ла се дэ маг ра фіч на га 
ад мі ран ня і гас па дар чай ад ста лас ці. 
(Пра  дэмаграфію ў Арлянскай гміне 
падрабязна чытайце на 4 стар.).

Ад га доў наг ля даю, з якой за яд лас цю 
ідуць зма ган ні за па са ды рад ных, вой таў ці 
бур га міст раў, не га во ра чы пра пас лоў сей
ма. А чым яны по тым ад дзя ку юць сва ім вы
бар ш чы кам? На жаль, не зра зу мен нем для 
па трэб лю дзей па жы ло га ўзро сту. Згод на 
з са мым пры мі тыў ным ду ман нем ска жуць: 
вы ні ко му не пат рэб ныя і да вай це са бе ра
ды са мі. А ка лі не спраў ля е це ся, дык гэ та 

вы ключ на спра ва ва шых дзя цей або да моў 
для са ста рэ лых. Са маў ра даў цаў праб ле мы 
срод каў на за бес пя чэн не і аб ляг чэн не лё су 
ста рэй шых лю дзей дзе ля год най ста рас ці 
амаль зу сім не тур бу юць. А гэ та ж лю дзі, 
якія цяж кай пра цай, по там, ро зу мам слу жы
лі гэ тай зям лі і тым гмі нам, і ад да лі ім свае 
най леп шыя сі лы і зда роўе. А на ба ле лыя 
праб ле мы па аб ляг чэн ні ста но віш ча ста
рых лю дзей ця пер пат ра бу юць ад ула да роў 
гмін, па ве таў, мар шал коў скіх уп раў сі стэм
ных вы ра шэн няў. Асаб лі ва ў кан тэк с це маг
чы мас ці ат ры ман ня срод каў з еў ра пей скіх 
праг рам на 20142020 га ды.

Да гэ тай па ры я не чуў, каб гмі ны Гай
наў ска га, Ся мя тыц ка га, Са коль ска га, 
Бе ла стоц ка га і Бель ска га па ве таў да лі 
маг чы масць сі стэм ных пра ез даў жы ха рам 
вё сак пры нам сі раз на ты дзень да гмін ных 
ці па вя то вых ася род каў зда роўя. Або, на ад
ва рот, на пры клад, каб два дні ў тыд ні ле кар 
аб’ яз джаў вё скі і на вед ваў най больш пат ра
бу ю чых ме ды цын скай апе кі ў іх мес цах пра
жы ван ня. Ці ж гэ та за ба ро не на поль скі мі 
за ко на мі?

А так, хво ры ча ла ве ча, ці ты ін ва лід пер

шай гру пы, ка ле ка, з псі хіч ны мі ці ін шы мі 
аб ме жа ван ня мі, да бі рай ся да ле ка ра як 
хо чаш. Сем, дзе сяць, пят нац цаць кі ла мет
раў ідзі пеш шу, едзь на ро ва ры, а мо доб
ры су сед за вя зе. А мо жа дзе ці возь муць 
два дні вод пу ску на пра цы ў Вар ша ве ці 
Кра ка ве і за вя зуць. А што, гмі ны не ма юць 
тран с пар ту? Ма юць, бо ў дзень са маў ра
да вых вы ба раў заў сё ды зво зяць лю дзей 
на вы бар чыя ўчаст кі. Та ды да па мо гуць 
сес ці і пад вя зуць пад скры ню і ла ска ва 
па ста вяць за ця бе кры жык. Дык ча му ж, 
на пры клад, уза мен за тую ж вы бар чую 
пад трым ку вой ту ці бур га міст ру кож ную ня
дзе лю, або пры нам сі раз у ме сяц не за вез
ці і пры вез ці лю дзей у цар к ву. Пра бы ван не 
ся род лю дзей гэ та ж са мая леп шая тэ ра
пія, пра якую ма раць са мот ныя бе ла ру скія 
пен сі я не ры з на шых вё сак. А ча му ж не 
ства рыць гмін ных цэн т раў дзён най па быў
кі для лю дзей з аб ме жа ван ня мі ру ху ці псі
хі кі? Якая ж ра дасць бы ла б тым лю дзям 
быць ра зам пад во кам доб рых апя ку нак 
і мед сяс цёр. А ці не бы лі б удзяч ны мі бліз
кія і род ныя гэ тых хво рых, ка лі ў дзень зай
ма лі ся б яны што дзён ны мі спра ва мі? А так 
аг ра мад ная праб ле ма. І ў дом для са ста рэ
лых тых лю дзей не трэ ба бы ло б ад да ваць 
з род най ха ты. І ка лі чую, што толь кі да мы 
для са ста рэ лых гэ та адзі ная пра па но ва 
са маў ра даў для вы ра шэн ня праб ле мы, то 
пра па ную ім па ду маць пра сваю маг чы мую 
ста расць у та кім мес цы. Ча го не жа даю ні
ко му, ка лі яш чэ ад чу ва ем ся бе людзь мі.

vЯў ген ВА ПА

Я люб лю іх, ня гле дзя чы на іх пад ступ
ныя бло хі і раз д раж няль ны ха рак тар. Да 
та го ж, яны ма юць ка ля хвос ці ка тое, ці іх 
хтось ці лю біць, ка хае, па ва жае, ці не. Гэ
тыя істо ты ва ўсіх ад но сі нах не за леж ныя 
і ад ноль ка ва абы я ка выя да ча ла ве чай 
лю бо ві, як ан ты па тыі. А так са ма — з го
ма цэн т рыч на га пун к ту гле джан ня — яны 
нес п ра вяд лі выя ў сва іх сім па ты ях, як 
і брыд ка кап рыз ных па чуц цях. У гэ тых 
ад но сі нах яны не як па доб ныя на лю дзей. 
Але як быц цам. І ка лі б яны ат ры ма лі пра
ва го ла су, ве ра год на ні ко лі не зра бі лі б 
та кіх аб сур д ных па лі тыч ных ра шэн няў, 
як лю дзі, якія га ла су юць па вод ле свя до
май, але зу сім нез ра зу ме лай ло гі кі на тоў
пу. Та му што ка ты з’яў ля юц ца край ні мі 
ін ды ві ду а лі ста мі. І ў кож ным вы пад ку, 
і ў лю бы час. А на тоў пу ба яц ца яны про
ста па ніч на.

Я не ду маю, што ней кі кот пра га ла
са ваў бы за ПіС, хоць стар шы ня пар тыі 
з’яў ля ец ца іх пры хіль ні кам. Або за ГП. 
Ані за якуюне будзь ля ві цу або кор ві ні цу. 
Стаў лю пад зак лад ма ла до га пеў ні ка су
праць не за се джа на га яй ка, што ў сва ёй 
вы бар чай ак ру зе ка ты ма са ва ста ві лі б 
на КОД (Ка мі тэт аба ро ны дэ ма кра тыі) 
— та кі ня мі лы ця пе раш няй ула дзе. КОД 
уяў ляе са бой су куп насць ін тэр нэт ных 
ін ды ві даў, кры ху на гад ва ю чых гра мад ку 
мар цу ю чых ка тоў. Кож ны там ка жа сва ім 
го ла сам, кож ны ў ад па вед нас ці са сва
і мі пат рэ ба мі. У пер шых вы сту пах усё 
злі ва ец ца ў ка ка фо нію, але ім вы шэй шы 
рэ гістр эмо цый, тым вы шэй шы ўзро вень 
аса бі стай ад каз нас ці і кло па ту пра Поль
ш чу, тым больш у гэ тым ха ра вым вэр ха
ле гар мо ніі і сэн су.

Пад час апош ніх вы ба раў у Поль ш чы 
КОД яш чэ не іс на ваў. Сён ня вы яў ля ец
ца га ла са мі знач най част кі гра ма дзян 
як вя лі кі па тэн цы ял іх ка лек тыў най свя
до мас ці. На жаль, да гэ та га ча су толь кі 
па тэн цы ял, а не кан к рэт ная сі ла бу ду чая 
ў ста не суп раць ста яць дэ ман та жу дэ ма
кра тыч най дзяр жа вы, які ро біць на ёй ця
пе раш няя ўла да. Ка лі гэ ты па тэн цы ял не 
зной дзе для ся бе хут ка ад па вед най па лі

тыч най фор му лы, неў за ба ве раз мы ец ца 
ў ін тэр нэт най бу рас ці. У мя не ня ма сум
не ваў, каб су поль насць КОД так кла па ці
ла ся аб сваю вы раз насць, яна ўжо гэ тым 
фак там вель мі ста мі ла ся. Зда ец ца, ужо 
са мая па ра пе рай с ці да кан к рэ ты кі.

Але КОД гэ та не кот. А я ха цеў пра ка
тоў. Не пра па лі ты ку.

Ся бар і во раг з’яў ля юц ца па няц ця мі 
для ка тоў не су пя рэч лі вы мі. На ват ка лі 
ста вяц ца яны да ка гось ці з неп ры яз нас
цю, гэ та не та му, што ён з’яў ля ец ца іх во
ра гам. Ва ўся кім вы пад ку, мо гуць та ко га 
ча ла ве ка па ца ра паць да кры ві, і на ват 
пад ступ на ўпыр скаць яму ка ла шы ну. 
Яны не вя до ма ча му адор ва юць лю боўю 
ка гось ці цал кам не зас лу жа на га. А ва ро
жас цю ка гоне будзь, хто гэ та га не зас
лу гоў вае якімне будзь учын кам. Але без 
ува гі на тое, хто ля вак або пра ві цо вец, 
атэ іст або тэ іст, даз ва ля юць паг ла дзіць 
ся бе толь кі тым, ка го яны са мі вы бра лі. 
Які мі кры тэ ры я мі кі ру юц ца, не вя до ма. 
Вя до ма толь кі, што асо бы, выб ра ныя 
ка та мі, па він ны ад чу ваць ся бе шчас ліў чы
ка мі. І мо гуць яны быць і ба га ты мі, і бед
ны мі, і пас ля доў ні ка мі Ала ха, іу дзе я мі, ці 
хрыс ці я на мі; заў зя та ра міху лі га на мі, ма
ла ды мі на цы я на лі ста мі, ге я мі, аль тэр г ла
ба лі ста мі, і свя та ра мі — у тым лі ку ай цом 
Ры дзы кам і ай цом Іса ко ві чамЗа ле скім. 
На са мой спра ве, ка там усё роў на, хто 
ёсць хто, та му што лю дзі з усёй сва ёй 
цы ві лі за цы яй і куль ту рай, з па лі тыч ны мі 
эмо цы я мі і свар ка мі, гэ та толь кі пе ры фе
рый ная част ка іх нес пас ціж на га су све ту. 
Не ка то рыя лю дзі, ад нак, не хо чуць пры
няць гэ та га, ка жу чы, што яго па ста ян
ным эле мен там, вос сю яго не па хіс на га 
па рад ку, з’яў ля ец ца ча ла век. Та кое 
го ма цэн т рыч нае стаў лен не пе ра но сіц ца 
так са ма на па лі ты ку. Што ж, я так са ма 
ча ла век, але ў гэ тай част цы са маў пэў
не ных у сва ёй ра цыі не змяш ча ю ся. Як 
і ў Поль ш чы, якой вос сю зац вер дзі ла ся 
ПіС і за бі вае гэ та гра ма дзя нам у га ло вы, 
як вя лі кі цвік. ТОЛЬ КІ ШТО ЦВІК, ГЭ ТА 
НЕ ВОСЬ. Сыс ці мож на з ро зу му.

vМі ра слаў ГРЫ КА

любіш, або не
Жыць у Бе ла ру сі ста ла нам но га ве ся

лей. На рэш це ў дзяр жа ве з’я ві лі ся ма не
ты. Да гэ туль на ўсёй еў ра пей скай пра сто
ры мы за ста ва лі ся адзі най кра і най, якая 
не ме ла звон кай ма не ты ўво гу ле. Да ро га 
да вы бі тай урэш це ма не ты за ня ла больш 
чым чвэрць ста год дзя. Ад ска ка лі ў ня быт 
так зва ныя „зай чы кі”, ра зам з уся ля кі мі 
ва вёр ка мі, баб ра мі і ла ся мі. Чар го вы раз 
па ста ві лі кры жы кі на ну лі ках, гэ тым ра зам 
аж но на ча ты рох. І на гэ тым на цыя фар
маль ных мі лья не раў пе ра ста ла іс на ваць. 
Зра бі лі ся бе ла ру сы, як усе еў ра пей скія 
на ро ды, з ма не та мі, што ад цяг ва юць кі
шэ ню. Вяр та ец ца і пры маў ка, праў да не 
на шая — „ка пей ка ру бель бе ра жэ”. Хоць, 
ці збе ра жэ яна неш та — вель мі сум неў на. 
Дзяр жа ва яш чэ раз ашу кае сва іх гра ма
дзян праз ла гіч нае ак руг лен не цэн. Вя до
ма ў які бок яны ак руг ляц ца і хто ад гэ та га 
вый г рае, а хто стра ціць. На пэў на це шац ца 
пра да вач кі ста рэй ша га ве ку ў раз на стай
ных кра мах. Не ха це ла ся б пак рыў дзіць 
усіх прад стаў ні коў та кой веч най як свет 
пра фе сіі, але гэ та асаб лі вая ка ста пра фе
сі я на лаў. Тое, як мно гія з іх вы да юць рэш
ту — гэ та рэд кас нае фі ліг ран нае май стэр
ства і спрыт, яко му б па зай з д рос ціў сам 
Ко пер фільд. Іх улю бё ны „клі ент” — ча ла
век у аку ля рах. Ка лі ж вык ры ва еш та кую 
ка бе ту ў пад ма не, яна, не мір г нуў шы во
кам, са ма ра ска жа пра сваю не да рэч ную 
па мыл ку, раст лу ма чыць ско ра моў кай, ча
му яна па мы лі ла ся і пап ро сіць пра ба чэн ня 
так шчы ра і пра нік нё на, што та бе са мо му 
ро біц ца со рам на і ня ём ка.

Вяр та юц ца і больш аб’ ё мі стыя пар
т ма нэ, ка шаль кі, вац кі і ка лі ты роз ных 
фа со наў і вы ра баў. Бе ла ру скія гро шы 
на бы ва юць не вар тасць, але важ касць. Ну
міз ма ты ўся го све ту за раз за ці ка вяц ца Бе
ла рус сю і да клад на ідэн ты фі ку юць на шу 
кра і ну на ма пе пла не ты. Я б на мес цы ды
зай не раўрас п ра цоў ш чы каў зра біў бы яш
чэ гэ тыя ма не ты з дзі рач ка мі, як у Нар ве гіі. 
Каб ніх то не зда га даў ся для ча го гэ та.

Так што, ка лі ад кі нуць іро нію, ва ўсім 
мож на знай с ці ста ноў чыя мо ман ты. Адзін 
з іх — тое, што но выя бе ла ру скія гро шы 

знеш не вель мі на гад ва юць су час ныя 
еў ра пей скія. Са ма на яў насць улас най 
гра шо вай сі стэ мы — ад на з прык мет іс на
ван ня дзяр жаў нас ці. Для нас гэ та асаб лі ва 
ак ту аль на. Яш чэ ка му ні стыч ны пар так рат 
Вя ча слаў Ке біч, які быў прэм’ ермі ніст рам 
Бе ла ру сі ў 1993 го дзе, ім к нуў ся зліц ца 
ў фі нан са вым і ін шым эк ста зе з „брат ской 
Рос сі ей” і дал до ніў з вы со кай тры бу ны 
як ман т ру пра адзі ную руб лё вую зо ну. 
По тым той Ке біч з трэ скам пра ва ліў ся на 
пер шых прэ зі дэн ц кіх вы ба рах і на стой лі
выя раз мо вы пра ўво дзі ны адзі най ва лю ты 
з Маск вой, зра зу ме ла якой і чы ёй, га доў 
на дзе сяць за ціх лі. По тым бе ла ру скі абы ва
цель доў га за хап ляў ся ра сей скім руб лём, 
і на ват ад к ла даў яго на роў ні з до ла рам ці 
еў ра. Не за быў ны кла сік на шай па лі тыч най 
і гас па дар чай сі стэ мы Пётр Пра ка по віч ра
іў гра ма дзя нам дзя ліць свае аш ча джэн ні 
на тры част кі і тры маць іх ме на ві та ў гэ тых 
трох ва лю тах. Аляк сандр Ры го ра віч пра 
аб’ яд нан не гра шо вых сі стэм двух са юз
ні каў, зда ец ца, ні чо га не ка заў, цу доў на 
ўсве дам ля ю чы да ча го гэ та мо жа пры вес
ці. Апош нія га ды ра сій скі ру бель стаў ім к лі
ва губ ляць сваю вар тасць, так што бе ла ру
сы ўжо пе ра ста лі ім за хап ляц ца, ша на ваць 
і ад к ла даць на чор ны дзень.

Са мае ці ка вае, што ся рэд ні за ро бак 
бе ла ру саў вяр нуў ся за раз на ро вень 1991 
го да. Та ды яш чэ не бы ло на цы я наль най ва
лю ты, а ха дзі лі са вец кія руб лі. З та го ча су 
пе ра жы лі бе ла ру сы ўжо не каль кі дэ на мі на
цый і не каль кі змен сва ёй ва лю ты. Но выя 
ку пю ры да стат ко ва па доб ныя на тыя ж 
са мыя еў ра, што ўжо вык лі ка ла хва ра ві та 
нер во вую рэ ак цыю не ка то рых ра сей скіх 
прад стаў ні коў. Аса бі ста мне но выя бан к но
ты па да ба юц ца, выг ля да юць яны пры стой
на і ма юць на цы я наль нае на паў нен не. Ка
неш не, ха це ла ся б, каб бы лі та ле ры, а не 
руб лі, але гэ та, ві даць, спра ва бу ду чы ні. 
А коль кі прат ры ма юц ца но выя ма не ты — 
мно гія ле ты ці век іх бу дзе ка рот кі — бу дзе 
на пэў на за ле жаць ад ста ну ўсёй эка но мі кі 
дзяр жа вы. Ці не з’есць іх но вы ві ток ін ф ля
цыі — па ба чым. А па куль усе мы, як пер
шак лас ні кі ву чым ся лі чыць і пе ра ліч ваць 
на на ва. Ка жуць, арыф ме ты ка ка рыс ная 
для маз гоў, асаб лі ва для маз гоў лю дзей ся
рэд ня га і ста рэй ша га па ка лен ня.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ду ха выя ар кест ры з Бе ла ру сі, Поль
ш чы і Ра сіі да лі не за быў ны двух дзён
ны кан цэрт у Су ха во лі. Той не вя лі кі 
га ра док на Пад ляш шы ўжо 14 раз 
гас ця ваў му зы кан таў са шмат лі кіх кра
ін Еў ро пы. „Еў ра па рад” — гэ та свя та 
не толь кі тых, якія лю бяць ду ха вую 
му зы ку, але і сам га ра док, які дзя ку ю
чы ме рап ры ем ству на быў вя до масць 
у кра і не і паза яе ме жа мі. Як рас сак
рэ ціў бур га містр Су ха во лі Мі хал Ма ты
скель, у кру гах ду ха вых му зы кан таў 
га во рыц ца, што на „Еў ра па ра дзе” трэ
ба про ста быць.

Сё ле та на фе сты валь пры е ха лі му зы кі 
з Бе ла ру сі, Ра сіі ды Поль ш чы і бы лі з эн
ту зі яз мам пры ня ты вя лі кай аў ды то ры яй. 
Кож ны год у час „Еў ра па ра да” мож на 
ча каць но вых му зыч ных нес па дзя ва нак. 
У 2013 го дзе ў Су ха во лю пры е ха лі ар
кест ры з Іта ліі і Ук ра і ны. Яны за ва я ва лі 
сім па тыю гле да чоў эфек т ным мар шам 
ву лі ца мі мя стэч ка. Два нац ца ты вы пуск 
фе сты ва лю ў 2014 го дзе — гэ та за хап
ляль нае вы ступ лен не гас цей з Літ вы, 
з якой гмі на за вя за ла бліз кае су пра цоў ні
цтва. Іх спан тан нае вы ступ лен не на доў га 
за ста ло ся ў па мя ці пуб лі кі. Сё ле та фа на
ты ду ха вой му зы кі на пэў на за пом няць вы
ступ лен не Ду ха во га ар кест ра „Ге лі кон”, 
які дзей ні чае пры Дзі ця чай му зыч най 

пос пе хі не толь кі на поль скай сцэ не, але 
і ў шмат лі кіх кра і нах све ту. Не маг чы ма іх 
усіх пе ра лі чыць, ад нак вар та ад зна чыць, 
што з 1990х га доў ар кестр за ста ец ца на 
ча ле поль скіх ама тар скіх ду ха вых ар кест
раў. Са ма ідэя „Еў ра па ра да” на ра дзі ла
ся ў час фе сты ва лю ў Фран цыі. Ме на ві та 
там у 1999 го дзе су ха воль скі ар кестр 
ат ры маў спе цы яль ны прыз жу ры. Той 
знач ны пос пех быў штур ш ком для та го, 
каб у Су ха во лі, якая больш за паў ста
год дзя га на ры ла ся ду ха вым ар кест рам, 
на ла дзіць сап раў д нае свя та та го жан ру 
му зы кі. Сён ня „Еў ра па рад” з’яў ля ец ца ад
ным з най больш прэ стыж ных ме ра пры
ем стваў, якое ад бы ва ец ца ў га рад ку.

— Мы га на рым ся, што ця гам двух 
дзён ста но вім ся му зыч най ста лі цай Пад

ляш ша, — ска заў бур га містр Су ха во лі Мі
хал Ма ты скель. — Пры яз джа юць сю ды 
най леп шыя ар кест ры, якіх ад на ча со ва 
це шыць маг чы масць вы сту пу на на шым 
фе сты ва лі. Кож ны з іх мае свой не паў
тор ны рэ пер ту ар, які заз на ям ляе нас 
з куль ту рай да дзе най кра і ны. І са праў
ды, мо жа ўдас ца нам зра біць з фе сты
ва лю шмат куль тур нае ме ра пры ем ства, 
якое на гад ва ла б даў нюю Су ха во лю.

Ужо тра ды цый на „Еў ра па рад” па чаў ся 
мар шам усіх ар кест раў па ву лі цах го ра
да. На плош чы пе рад пом ні кам блас ла
вё на му Юры Па пя луш ку пра гу ча лі гім ны 
Поль ш чы і Еў ра са ю за. Згэ туль ар кест ры 
прай ш лі ву лі ца мі га рад ка на плош чу пе
рад спар тыў най за лай. Двух дзён ныя кан
цэр ты гэ та не толь кі кла сі ка, але так са ма 

Цэнтр Еў ро пы — цэн т рам ду ха вой му зы кі 

шко ле ў Мін ску. У іх вы ка нан ні мож на 
бы ло па чуць аран жы роў кі пе сень ле ген
дар на га бе ла ру ска га ка лек ты ву „Пес ня
ры”, да яко га сам ды ры жор мае вя лі кі 
сен ты мент.

— Гэ тыя кра наль ныя ме ло дыі вя до
мыя ўжо ўсім па ка лен ням, — ска заў ды
ры жор Яў ген Пад ду боц кі. — Дзя ку ю чы 
та му, што мы ця пер іг ра ем іх нія пес ні, 
чар го вае ма ла дое па ка лен не мае маг чы
масць паз наць твор часць Му ля ві на, яко
га ве да юць толь кі з кар ці нак. Я меў вя лі кі 
го нар вы сту паць з ім на ад ной сцэ не.

Ар кестр пры Дзі ця чай му зыч най шко
ле ў Мін ску Яў ген Пад ду боц кі вя дзе ўжо 
20 га доў. Пос пе хі ка лек ты ву гэ та, па 
вя лі кім ра хун ку, яго за слу га. Ды ры жор 
сам іг рае ў ад ным з са мых вя до мых пра
фе сій ных ду ха вых ка лек ты ваў у Бе ла ру
сі — у Кан цэр т ным ар кест ры „Ня мі га”. 
Ад нак у час раз мо вы больш чым гэ тым 
га на рыў ся сяб роў ствам са Змі це рам Вай
цюш ке ві чам, з якім ву чыў ся ў ад ной гру
пе ў Мін скім ін сты ту це куль ту ры.

На пра ця гу цэ ла га ўікэн ду ў Су ха
во лі гу ча ла ду ха вая му зы ка. Ста ла ўжо 
тра ды цы яй, што на па чат ку лі пе ня да 
гэ та га не вя лі ка га га рад ка з’яз джа юць 
му зы кан ты з цэ лай Еў ро пы. „Еў ра па рад” 
бе зу пын на ад бы ва ец ца з 2003 го да. 
Вар та ўспом ніць пра са міх гас па да роў 
ме ра пры ем ства, якія так са ма ка ры ста
юц ца па пу ляр нас цю ў Поль ш чы і паза 
яе ме жа мі. Ха ця су ха воль скі ду ха вы ар
кестр іс нуе з 1956 го да, гэ та ды ры жор 
Ежы Зда нэ віч на даў ар кест ру больш пра
фе сій на га ха рак та ру, ча го вы ні кам бы лі 

аран жы роў кі джа за вых тво раў ці су час
ных гі тоў. У куль мі на цый ны мо мант пе рад 
пуб ліч нас цю прэ зен та ва ла ся ка ля 350 ар
ты стаў, у тым 4 аркестры з Польшчы. Для 
іх са міх „Еў ра па рад” гэ та перш за ўсё 
не паў тор ная маг чы масць, каб аб мя няц ца 
во пы там і за вя заць но выя зна ём ствы.

— Наш ар кестр мае гэ тае шчас це, 
што амаль ад па чат ку пры сут ні чае на фе
сты ва лі, — ска заў сак са фа ніст ар кест ра 
з Па рэч ча Яў ген Кла чок. — Ця гам ча
тыр нац ца ці га доў я за вя заў сяб роў ства 
з людзь мі з Су ха во лі і пры яз джаю сю ды 
не толь кі на доб ры му зыч ны фе сты валь, 
але так са ма бе ру чы пад ува гу іх са міх.

Між на род ны фе сты валь у Су ха во
лі з’яў ля ец ца цык ліч най па дзе яй, якая 
спры яе па пу ля ры за цыі і па шы рэн ню 
ці ка вас ці да му зы кі ў вы ка нан ні ду ха вых 
ар кест раў. Ак ра мя та го гэ та не паў тор ная 
маг чы масць, каб праз му зы ку паз наць 
куль ту ру па а соб ных кра ін. „Еў ра па рад” 
гэ та на го да не толь кі для між на род ных, 
але і між па ка лен ных су стрэч. Той фе сты
валь не мае ха рак та ру спа бор ні цтва. Ар
кест ры не са пер ні чюць між са бою, толь кі 
су поль на пра во дзяць час, прад стаў ля юць 
ма стац кія да сяг нен ні і па каз ва юць як ці ка
вай і пры ем най мо жа быць му зы ка ў вы ка
нан ні ду ха вых ар кест раў. Фе сты валь дае 
маг чы масць вя дзен ня му зыч на га ды я ло гу. 
„Еў ра па рад”, маг чы ма, ста не но вым куль
ту ра ства раль ным фак та рам. Зда ец ца, 
мя стэч ка, якое пас ля вай ны рэз ка ад ця
ло ся ад мі ну ла га, да гэ туль мае праб ле му 
з улас най гі сто ры яй і то ес нас цю.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

 Духавы аркестр Добраахвотнай пажарнай каманды ў Канапісках (Польшча)

 Моладзевы аркестр з Газдова (Польшча)

 Духавы аркестр 
„Гелікон”, які дзейнічае пры 
Дзіцячай музычнай школе 
ў Мінску (Беларусь)

 Аркестр музычнай 
школы ў Парэччы 
(Беларусь)
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Ар лян ская гмі на зай мае плош чу ў 170 
квад рат ных кі ла мет раў. У двац ца ці двух 
са лэ цтвах, якія ахоп лі ва юць двац цаць 
пяць мяс цо вас цей, у кан цы мі ну ла га 2015 
го да пра жы ва ла ўжо толь кі 2967 асоб, 
у боль шас ці па жы лых лю дзей, а ма ла лет
ніх (да 18 га доў) бы ло 415 душ (го дам ра
ней, у 2014 го дзе пра жы ва ла 3010 асоб, 
у 1945 го дзе гмі на на ліч ва ла 10 064 асо бы, 
а ў 1988 го дзе ў са мой Ор лі бы ло пад дзве 
ты ся чы жы ха роў). З 1988 го да лік на сель
ні цтва гмі ны ска ра ча ец ца кож ны год прыб
ліз на на сто ча ла век — гэ та так, быц цам 
за год пра па да ла ад на ця пе раш няя вё ска.

Лік на сель ні цтва гмі ны ска ра ча ец ца 
та му, што па мі рае амаль у дзе сяць ра зоў 
больш асоб, чым на ра джа ец ца. Мож на на
ват ска заць, што лю дзі са мі «спя ша юць» 
на той свет. Мо гіль ні кі раз ра ста юц ца, на
пры клад у Ор лі лю дзі яш чэ пры жыц ці зай
ма юць са бе мес цы для па ха ван ня або тры
ма юць га то выя на ма гіль ні кі ў час цях у сва іх 
ула дан нях. Ча сам да хо дзіць да сва рак, ка лі 
нех та па ста віць пом нік на заб ра ні ра ва ным 
ін шай асо бай мес цы. За раз кож ны ста ра
ец ца па ста віць на ма гіль нік з ап ра ца ва на га 
ка ме ня, а хто ба га ты, той стаў ляе боль шы 
пом нік; мо да на пом ні кі са шчэ бе ню мі ну ла.

Ма ла аста ло ся ма ла дых лю дзей, та му 
і на ра джа ец ца ма ла дзя цей. Па вод ле ін
фар ма цыі ар лян ска га заг са сё ле та (да 17 
мая) на ра дзі ла ся шас цё ра дзя цей, у 2015 
го дзе — 21, у 2014 — 23, у 2013 — 21, 
у 2012 —19, у 2011 — 22, у 2010 — 23, 
у 2009 —18, у 2008 — 35, у 2007 — 29, 
у 2006 —19, у 2005 — 22, у 2004 — 14, 
у 2003 — 21, у 2002 — 22, у 2001 — 25, 
у 2000 — 28, у 1999 — 18, у 1998 — 24 
дзя цей. Ма ла дыя лю дзі ўжо тра ды цый на 
вы яз джа юць за пра цай за гра ні цу і там 
зас ноў ва юць сем’і; або вы яз джа юць у го
рад. У гмі не шмат асоб пра пі са ных толь кі 
ча со ва.

Лю дзі зас ноў ва юць ма ла сем’ яў, у га лоў
ным па пры чы не бес п ра цоўя; мно гія муж
чы ны па па да юць у ал ка га лізм. У мі ну лым 
2015 го дзе за сна ва лі сем’і 14 пар, у 2014 
— 6, у 2013 —10. Ужо даў но ў бу дын ку 
Гмін най уп ра вы ска са ва на за ла шлю баў 
і з ча тыр нац ца ці год ёю ка ры ста ец ца войт.

У кан цы 2015 го да ў Ар лян скай гмі не 
пра жы ва ла 63 дзя цей ва ўзрос це да двух 
га доў, двац ца ці ідзе трэ ці год, ча ты рох і пя
ці год каў — 43, шас ці год каў — 17 і ся мі год
каў — 34. Па вод ле ін фар ма цыі Гмін най 
уп ра вы ў 2015/2016 на ву чаль ным го дзе 
ў ар лян скім ком п лек се школ ву чыц ца 226 
вуч няў і ад но дзі ця паза шко лай (у 2004 го
дзе бы ло 256 школь ні каў). Род ную бе ла ру
скую мо ву вы ву чае 88 вуч няў (60 у па чат ко
вай шко ле і 28 у гім на зіі): у пер шым кла се 

ву чыц ца 26 вуч няў (род ную мо ву вы ву чае 
9 вуч няў; для па раў нан ня: у 2013/2014 
на ву чаль ным го дзе ўсе пер шак лас ні кі па
чат ко вай шко лы — 12 асоб — вы ву ча лі бе
ла ру скую мо ву), у дру гім кла се — 33 (18), 
у трэ цім — 13 (11), у чац вёр тым — 15 (9), 
у пя тым — 14 (4), у шо стым — 13 (9). У гім
на зіі ў пер шым кла се — 19 (6), у дру гім 
— 22 (12), у трэ цім — 26 (10). У 2014/2015 
на ву чаль ным го дзе род ную мо ву вы ву ча ла 
86 вуч няў (гэ та 51,50%).

У 1976 го дзе ў Ор лі пра жы ва ла паў та ры 
ты ся чы ча ла век. У мя стэч ку 21 ву лі ца. Да 
са лэ цтва Ор ля на ле жыць і пры сё лак Ан та
но ва (8 жы ха роў). Пры най боль шай з ву ліц, 
Чыр во най Ар міі (пры са на цыі Пас вен т на, 
а за раз лю дзі на зы ва юць яе ву лі цай уда віц, 
бо па ёй пра жы ва юць га лоў ным чы нам 
адзі но кія жан чы ны), пра жы вае 180 жы ха
роў (на дзень 31 снеж ня 2015 го да), у 2004 
го дзе жыў там 191 ча ла век, у 2012 —193, 
а не вя лі кая роз ні ца вы ні ка ла з пе ра ся лен
ня ту ды но вых жы ха роў звон ку. Па ву лі цы 
Міц ке ві ча пра жы вае 155 ча ла век (у 2004 
го дзе 163), Бель скай — 107 (121), Кляш чэ
леў скай — 95 (109)... Най менш лю дзей жы
ве па Спул дзель чай — дзве асо бы, Вуз кай 
— 3, Ка рот кай — 4, Ка ша лёў скай — 6, Ка
нап ніц кай — 8, Поль най і Ажэш кі — па 11...

З лі ку 2967 жы ха роў гмі ны 2571 паў на
лет ні, а ў іх лі ку 744 жан чы ны, якім за 60 
га доў, ды 380 муж чын, якім за 65 га доў. 
Не паў на лет ніх у гмі не 399 асоб: 200 хлоп
цаў і 199 дзяў чат. У год на ра джа ец ца ка ля 
двац ца ці дзя цей, але не вя до ма коль кі з іх 
пой дзе ў мяс цо вую шко лу, бо мно гія ма ла
дыя сем’і пе ра бі ра юц ца ў га ра ды.

Па вод ле пе ра пі су на сель ні цтва ад 5 
сту дзе ня 1945 го да, та дыш няя вя лі кая 
Ар лян ская гмі на (якая ахоп лі ва ла м.інш. 
Ду бі чыЦар коў ныя, Чы жы, Га ла ды) на
ліч ва ла 10 064 асо бы, у тым лі ку 9832 бе
ла ру скай на цы я наль нас ці. У та га час най 
уп ра ве вя лі кай гмі ны, як я да ве даў ся 
ў ста ра жы лаў, пра ца ва ла толь кі пяць 
асоб; і ха па ла. А ця пер (ка лі гмі на ў тры 
ра зы мен шая) пра цуе ка ля двац ца ці 
асоб і ўсе яны ма юць кам п’ ю та ры.

Лік на сель ні цтва гмі ны прыб лі жа ец ца 
да та го, які ка лісь быў у са мой Ор лі. У ця пе
раш ніх ме жах Ар лян ская гмі на най больш 
жы ха роў на ліч ва ла ў 1988 го дзе — 4 891 
асо ба (у са мой Ор лі жы ло пад дзве ты ся
чы ча ла век), але ўжо дзе сяць га доў паз
ней, у 1998 го дзе амаль на ты ся чу менш 
— 3967 асоб, а го дам да та го яш чэ 4091 
ча ла век. Лік на сель ні цтва на да лей ска
ра ча ец ца: у 2002 го дзе бы ло 3744 душ, 
у 2003 — 3690, у 2004 — 3618 (дзе сяць 
га доў ра ней, у 1994 го дзе — 4688), 1 сту
дзе ня 2005 го да — 3636, 2006 — 3542, 

20073478, 20083423, 2009 — 3374, 2010 
— 3306, а ў кан цы га доў: 2011 — 3130, 
2012 — 3072, 2013 — 3058, 2014 — 3033, 
2015 — 2967 жы ха роў.

Най боль шай мяс цо вас цю гмі ны аста ец
ца са ма Ор ля, у якой на ка нец 2015 го да 
пра жы ва ла 906 жы ха роў. Чар го вай з’яў
ля юц ца Ка ша лі — 238 (у 2006 го дзе бы ло 
277), Ма лін ні кі — 184 (230), Кры вя ты чы 
— 154 (180), Ды ду лі — 152 (173), Мік ла
шы — 121 (151), Ры го раў цы — 123 (153), 
Вуль каВы га ноў ская — 111 (130), Гра да лі 
— 104 (134), Паш коў ш чы на — 106 (126), 
Шчы тыНа вад во ры — 103... Най мен шыя 
за раз Ба ра наў цыКа лё нія — 2, Ан та но ва 
— 8, Алек шы — 11, Круг лае — 12, Паў лі но
ва — 17, Ча хіЗа ба лот ныя — 20, Мо скаў цы 
— 21, Вуль ка — 24 ду шы...

У Ар лян скай гмі не бы ло да гэ туль мно га 
су жон стваў, якія пра жы лі ра зам больш за 
паў ве ку. У мі ну лым, 2015 го дзе, гэ ты юбі
лей ад зна ча лі 8 пар, у 2014 —16, у 2013 —
10, у 2012 — 19, у 2011 — 13, у 2010 і 2009 
— па 18, у 2008 — 17, у 2007 — 18, у 2006 
— 23, у 2005 —18, у 2004 го дзе 19 пар.

У Поль ш чы пра жы вае ка ля дзвюх ты сяч 
асоб, якім за сто га доў, най больш іх у Пад
ляш скім ва я вод стве. Ар ля не рэд ка да
жы ва юць та ко га ўзро сту. У пас ля ва ен ны 
пе ры яд 102 га ды пра жыў Пят ро Ку ба еў скі 
з Ор лі, а 17 мая 2006 го да па мер ла Па
ра ске ва Яфім чук з Мо скаў цаў у та кім жа 
ўзрос це; за раз да та кіх га доў на блі жа ец ца 
Воль га Дэм ба рук з Ор лі.

Шмат у гмі не асоб, якім пе ра ва лі ла за 
во сем дзе сят і дзе вя но ста га доў. У на ро
дзе га во рыц ца, што пер шая ста расць доў
жыц ца ад шас ці дзе ся ці да ся мі дзе ся ці пя ці 
га доў жыц ця, пас ля ўжо — даў га веч насць. 
Спы таў я пра гэ та ста ра жы лаў.

Мі ка лай Ба га цэ віч з Ор лі: — Ка лісь не 
бы ло ме ды цы ны, дак та роў. Мая сва яч ка 
ме ла со рак га доў і па мер ла ад апен ды цы ту.

Воль га Рэн гай ла з Ор лі: — Баць ка ра
сказ ваў, што бы ло вось та кое ля чэн не: на 
жы вот кла лі пу сты збан быц цам з га ра чым 
па вет рам.

Ве ра На за рэ віч з Ор лі: — Ка лісь ва 
ўзрос це 64 га доў ча ла век ужо толь кі на 
ла вач цы ся дзеў, быў змор ш ча ны, ад чу ваў 
ся бе ста рым. Ка лісь якая бы ла яда? Толь кі 
таў ка ні ца, суп з ка пу стай, шклян ка ма ла
ка. І гэ та ўсё. А сён ня? Сён ня заў сё ды 
неш та зной дзец ца, каб бу тэр б род з’ес ці.

Алі цыя Шчэ па ноў ская, мяс цо вая ся
мей ная ле кар ка: — За раз лю дзі жы вуць 
даў жэй, бо пры вык лі пры маць ле кі. Коль кі 
я пе ра кон ва ла па цы ен таў, ка лі пра ца ва ла 
ў Ду бі чахЦар коў ных, каб пры ма лі ле кі. 
Але та ды не бы ло гэ та га ў мо дзе.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Штогод прападае 
в ё с к а !

Даў ней, як ра сказ ва юць па жы лыя лю дзі, па вё сках бы ло пу ста, 
бо ўсе іх жы ха ры іш лі пра ца ваць у по ле. За раз у Ар лян скай гмі не 

ў вё сках так са ма пу ста, і ў по лі пу ста. І гэ та не ней кі сон.

Фота Аляксандра Вярбіцкага

Рэ а гу юць 
на кры ты ку
У „Ні ве” № 25 ад 19 чэр ве ня 2016 го-

да быў на дру ка ва ны мой кры тыч ны 
до піс пад за га лоў кам „Сцёр тыя па ло сы 
трэ ба па ма ля ваць”. Быў я 29 чэр ве ня г. 
г. у Гай наў цы і ўба чыў све жа па ма ля ва-
ныя бе лыя па ло сы або інакш га ры зан-
таль ныя да рож ныя зна кі на ас фаль та-
вых ма ста вых, між ін шым, на ад ной з га-
лоў ных ву ліц го ра да — ву лі цы 3 Мая. 
Як раз у кан цы чэр ве ня ста я лі цёп лыя 
і па год лі выя дні і но чы і па ло сы мож на 
бы ло ма ля ваць. Да рож ныя служ бы хут-
ка за рэ а га ва лі на ніў скую кры ты ку і па-
ча лі ад наў ляць сцёр тыя па ло сы ўсю ды 
там, дзе ез дзіць най больш аў та ма бі ляў 
і дзе най больш пе ша хо даў пе ра ся кае 
ву лі цу. 

(яц)

118 мільёнаў злотых трапіла да гэтага ча-
су ў падляшскія сем’і у рамках праг ра мы 
«500-плюс». Гаворка ідзе пра ініцыятыву 
польскага ўрада, у рамках якой штоме-
сяц выплачваюць на другое і чарговае 
дзіця па 500 зло тых. У гміне Орля заявы 
на выплаты падалі 99% сем’яў, — кажа 
кіраўнік мясцовага гміннага асяродка 
сацыяльнай дапамогі Марта Оса. — На 
сённяшні дзень пададзена 136 заяў, 
з якіх 99% было разгледжана пазітыўна. 
Мы выдалі больш за 300 тыс. злотых, 
пачынаючы з кра савіка. 

На гэты момант грашовую дапамогу 
ў рамках праграмы «500-плюс» у гміне 
Орля атрымліваюць 213 дзяцей. Да 
гэтай пары не было інфармацыі пра 
неналежнае выдаткоўванне сродкаў на 
тэрыторыі гміны: 

— Калі такі сігнал да нас дойдзе 
мы будзем мяняць рашэнне. Яны не 
атрымаюць грошай на рукі, толькі ім 
аплацяць рахункі ці пакупку вопраткі. 

Грошы на дзяцей гмінныя асяродкі са-
цыяльнай дапамогі выплачваюць з кра-
савіка. 

Лукаш ЛЕАНЮК, 
Беларускае Радыё Рацыя

Праграма 
польскага ўрада 
500-плюс на 
прыкладзе Орлі

Но выя рас лі ны 
на бе ла стоц кіх 
Плян тах
У Бе ла сто ку да во лі мно га зе ле ні і яе 

яш чэ пры бы вае. Сё ле та пры бы ло 207 
ма ла дых дрэў цаў, 5,5 ты ся чы дэ ка ра-
тыў ных ку стар ні каў і ча ты ры ты ся чы 
ін шых рас лін. Са джан цы каш та ва лі ма-
гіст рат 95 ты сяч зло тых.

У па чат ку чэр ве ня гэ та га го да паб лі-
зу ста ва ў бе ла стоц кім пар ку Плян ты 
па са дзі лі тры ста дэ ка ра тыў ных ку стар-
ні каў аза ліі з бе лы мі, жоў ты мі, ру жо вы-
мі і чыр во ны мі квет ка мі, заў сё ды зя лё-
на га бар вен ку, які цві це сі ні мі квет ка мі, 
ка лі ны, кі зі лу (de re nia), бе лай, ру жо вай 
і чыр во най гар тэн зіі, ір гі і плюш чу (мае 
ён цём на-зя лё нае зі мат ры ва лае ліс це 
ды сем сот бы лін, між ін шым, фі я ле та ва-
га і жоў та га ка са ча (іры са) і ін шых. 
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Т
рэ цяе спат кан не з цык ла «Зра
зу мець Бе ла сток», сар га ні за ва
нае док тар Да ну тай За вад скай, 
док тар Ка ця ры най Ні зё лак і Ка
ця ры най Са віц кайМя жын скай 

прай ш ло 30 чэр ве ня ва Уні вер сі тэц кім 
куль тур ным цэн т ры на кам пу се Уні вер сі
тэ та ў Бе ла сто ку па вул. Цы ял коў ска га. 
Прад ме там аб мер ка ван ня быў муль ты
куль ту ра лізм, і ўдзел у ім, між ін шым, пры
ня лі Гра жы на Ха ры та нюкМі хей, Ар тур 
Ка на пац кі, Ан джэй Са доў скі, Ка ця ры на 
Сер гей, Ежы Шар шу но віч, Мо ні ка Шэў
чык, Ма тэ вуш Ты му ра і Іа ан на Зуб рыц
кая.

Раз ва жан ні за ся родж ва лі ся на пы тан
нях, якія кра на лі ся і на па пя рэд ніх су
стрэ чах з гэ та га цык ла, ва кол якіх зас на
ва ла ся гу тар ка. Зда ец ца, што ў сфе ры 
гра мад ска га аб мер ка ван ня ўсё час цей 
мож на су стрэц ца з па зі цы яй, што муль
ты куль ту ра лізм Бе ла сто ка з’яў ля ец ца 
про ста пры го жай ма скай, якая мае зман
лі ва пак рыць сваю ад мо ву: бяс па мя цтва 
пра габ рэ яў, спрэч ку пра сал дат прак
ля тых, ак ты не цяр пі мас ці ў да чы нен ні да 
ге яў і лес бі я нак, ад бой ад траў ма тыч на га 
во пы ту на цы я наль ных мен шас цей, у тым 
лі ку бе ла ру скай, прык ла ды не аб’ ек
тыў най гі ста рыч най па лі ты кі га рад скіх 
улад, якія ад да юць пе ра ва гу тра ды цыі 
боль шас ці, поль скай і ка та ліц кай, част кі 
бе ла стоц ка га куль тур на га і рэ лі гій на га 
пла віль на га кат ла, для якой не па руш ным 
сім ва лам ака заў ся ло зунг «Бог, Го нар, 
Ай чы на». Па доб ныя зда рэн ні і дзе ян ні 
са праў ды ма юць мес ца, мно гія з іх вык лі
ка юць тры во гу. Але ці гэ та до каз іс на ван
ня ў Бе ла сто ку вы ключ на «бук лет на га 
муль ты куль ту ра ліз му» (тэр мін Ка ця ры ны 
ШтопРут коў скай), які не суп ра ва джа ец
ца ні гра мад скай свя до мас цю ад роз нен
ня, ні па жа да най ад к ры тас цю ў ася род
дзях ства ра ю чых узо ры (як ака дэ мія ці 
куль тур ныя ўста но вы), ані адаб раль най 
па лі ты кай — ці гэ та хут чэй вы раз

ута піч на га ра зу мен ня
муль ты куль ту ра ліз му? Та кая ўя ва пра 

яго — зас на ва ная на зда гад цы аб бя
скон цай ад к ры тас ці і бе зу моў ным адаб
рэн ні — маг ла б мець сэнс іс на ван ня 
ў пра сто ры абы я ка вай з пун к ту гле джан
ня мо вы, куль ту ры і рэ лі гіі, якія ча сам 
скла да юць цэн т ры і мет ра по ліі, але не 
ў па меж жы. Тут кан ф лікт па мя ці і ла яль
нас ці з’яў ля ец ца з’я вай на столь кі звы чай
най, як і «нар маль най», эсен цы я ліс ц кае 
мыс лен не (ад на мо ва, ад на на цыя, ад на 
рэ лі гія) боль шас ці і мен шас ці сты му лю
юць ся бе ўза ем на, гра мад ская пра сто ра 
ча сам бы вае по лем біт вы за ўве ка ве чан

не ўлас ных ге ро яў. Пы тан не аб муль ты
куль тур нас ці, як пра ві ла, схіль вае так
са ма за ду мац ца над ста нам боль шас ці, 
ча му ўва гу на дае між ін шым Ар джун Апа
ду рай, які па каз вае на тое, што страх 
пе рад мен шас ця мі мо жа мець звыш на
цы я наль ныя, звыш мяс цо выя кры ні цы, 
як, на пры клад, ха рак тэр нае для эпо хі 
гла ба лі за цыі па чуц цё ня выз на ча нас ці 
і ад сут нас ці ўплы ву на ўлас нае жыц цё 
(на пры клад, выз на ча нае сус вет ны мі кар
па ра цы я мі і тран с г ра ніч ным пе рап лы вам 
між на род на га ка пі та лу). Тым больш, што 
ў Бе ла сто ку на няў пэў не насць гэ тай 
боль шас ці так са ма аказваецца ўплыў на 
мяс цо вым уз роў ні — гра мад ства го ра да 
зда ец ца яш чэ быць не вель мі ста біль ным 
і не цал кам свя до мым у са бе тва рэн нем 
Дру гой су свет най вай ны і Ха ла ко ста, 
«прас па най рэ ва лю цыі» (як Ан джэй Ле
дэр на зваў пас ля ва ен нае са цы яль нае 
па вы шэн не з ся ла ў го рад), ін шых міг
ра цый, асі мі ля цыі. З ін ша га бо ку, вар та 
ад зна чыць, што ас ноў ным ме ха ніз мам 
дэ ма кра тыі з’яў ля ец ца не толь кі кан сэн
сус, але і спрэч ка, а дэ ма кра тыч ная 
пра сто ра ў гра мад ствах раз роз не ных 
у са цы яль ным і куль тур ным стаў лен ні, 
пры гад вае хут чэй аго нію, а не аго ру. 
Та му мэ таз год ным уяў ля ец ца пы тан не, 
ці па мі ра нае ў ідэ аль ны спо саб і да ска на
лае гар ма ніч на гра мад ства на о гул маг чы
мае. Спра ва так са ма ў тым, каб

«бук лет ных» па лі тыч ных 
дзе ян няў
не ідэн ты фі ка ваць з паў ся дзён ным 

жыц цём гра ма дзян і іх — най больш рэ
аль ным — во пы там па меж жа, каб уто піі, 
якой фі гу рай ста ла ў Бе ла сто ку по стаць 
і пра ца Люд ві ка За мен го фа, не раз г ля
даць у якас ці дат чы ка эфек тыў на га ды я
ло гу па між людзь мі і куль ту ра мі.

Та му кра на лі ся на ступ ныя пы тан ні.
У срод ках ма са вай ін фар ма цыі і паў

ся дзён най ды ску сіі тэр мін «муль ты куль
ту ра лізм» вы ка ры стоў ва ец ца да во лі 
сва бод на ды шы ро ка. Ан джэй Са доў скі 
ў сва іх пра цах вя лі кую ўва гу прыс вя чае 
пад к рэс лен ню па дзе лу на дзве ка тэ го
рыі: куль тур ную раз на стай насць і муль ты
куль ту ра лізм. У чым роз ні ца па між гэ ты мі 
ка тэ го ры я мі і ад па вед ны мі ім гра мад скі мі 
рэ а лі я мі? Ці ў Бе ла сто ку і на Пад ляш шы 
мы ма ем спра ву з куль тур най раз на стай
нас цю, ці муль ты куль ту ра ліз мам?

Ці з’яў ля ец ца куль тур ная раз на стай
насць / муль ты куль ту ра лізм на шым

ба гац цем, рэ сур сам ці ба ла стам,
ці з’яў ля юц ца па тэн цый най кры ні цай 

праб лем і кан ф лік таў?
У ды скур се пра муль ты куль тур насць 

гэ тая ка тэ го рыя ча ста спа лу ча
ец ца з та кі мі сло ва мі, за па зы
ча ны мі з мо вы мар ке тын гу, як: 
бук лет, бу цік, імідж, ка пі тал і г.
д. Ці муль ты куль ту ра лізм у су час
ным све це па ві нен ап лач вац ца, 
пры но сіць вы го ду? Ці мо жам мы 
га ва рыць / ду маць пра муль ты

куль тур насць інакш, чым як пра мер кан
тыль ную здзел ку?

Ві зу аль ны ма стак Па вел Аль т
ха мер ад ной чы ска заў, што ту ды, 
дзе ад бы ва юц ца спрэч кі, кан ф
лік ты, вой ны трэ ба ад п ра віць 
ар ты стаў. Су час нае ма ста цтва 
і лі та ра ту ра ча ста і пароз на му 
(ад ды скур су да пер фор ман су) 
ад но сяц ца да куль тур най раз на
стай нас ці / муль ты куль ту ра ліз му. 
Ці та кім чы нам яны ўно сяць ук лад 
у раз віц цё муль ты куль тур на га гра
мад ства? Яко га ро ду «ма дэль» 
муль ты куль ту ра ліз му вы яў ля ец ца з ма
стац ка га, лі та ра тур на га тво ра?

Мно гія лю дзі про ста
ба яц ца ін шас ці / чу жас ці,
якой су час ны мі фі гу ра мі з’яў ля юц ца 

іміг ран ты, му суль ма не, тэ ра ры сты. Ці 
ма ем мы пра ва на страх? Ці, у гэ тым 
кан тэк с це, ідэя муль ты куль ту ра ліз му не 
з’яў ля ец ца срод кам для кан т ра ля ван ня 
гэ та га ро ду эмо цый, на кі роў ван ня ў ад
но рэ чыш ча стра ху не толь кі мен шас ці 
су праць боль шас ці, але і боль шас ці су
праць мен шас ці?

Што ва ўмо вах муль ты куль ту ра ліз му 
аба зна чае су поль насць? Ці свет раз
на стай ны ўнут ра на мо жа быць све там 
агуль ным, су поль ным? Якое ба чан не 
муль ты куль тур най су поль нас ці (ад на го 
су поль на га му зея, ад ной агуль най аду ка
цыі і г.д.) не ёсць ба чан нем боль шас ці? 
Ці, з дру го га бо ку, аў та но мія ўста ноў 
і са цы яль ных пра стор (на ша — ва ша) не 
аб мя жоў вае су вя зі, не ўзмац няе се па ра
цыі?

Зда ец ца, што ў Поль ш чы ў га вор цы / 
дум цы пра муль ты куль тур насць (як што
дзён ных, так і на ву ко вых) пара ней ша му 
да мі ну юць ка тэ го рыі «эт ніч нас ці» і «рэ лі
гій нас ці». Ці ў су час ным све це ўсё яш чэ 
мае сэнс га вор ка аб муль ты куль тур нас ці 
толь кі ў та кіх ка тэ го ры ях? Ці ў Поль ш чы 
вы сту пае з’я ва па доб ная да аме ры кан
скай «ба раць бы за прыз нан не»? Як сён
ня ра зу ме ем па няц це «мен шас ці»?

Ці, ана лі зу ю чы пры чы ны «праб лем 
з муль ты куль ту ра ліз мам», мы па він ны 
пры маць да ўва гі вы ключ на / перш за 
ўсё ла каль ны кан тэкст (рэ гі я наль ную 
гі сто рыю, па мяць), ці, дак лад ней, ус лед 
за ана лі зам Ар джу на Апа ду рая, прыг
ляд вац ца ім з гла баль най пер с пек ты вы, 
як да ад ной са з’яў су час на га све ту, які 
вы зна ча ец ца, між ін шым, гла ба лі за цы яй 
і пост су час нас цю?

Да ды ску сіі зап ра ша ем так са ма чы та
чоў.

(лук)

Бе ла сток 
у мас цы муль ты куль ту ра ліз му?

За пра шэн не 
да кон кур су
Та ва ры ства сяб роў На раў чан скай 

зям лі зап ра шае ўсіх ах вот ных да ўдзе-
лу ў кон кур се пад за га лоў кам „Ах, што 
гэ та быў за шлюб! — вя сель ныя аб ра ды 
і абы чаі ў На раў чан скай гмі не”. Рэ пар та-
жы, ін тэр в’ю і фо таз дым кі мож на да сы-
лаць да 30 лі пе ня гэ та га го да ў Гмін ны 
ася ро дак куль ту ры ў На раў цы (ад рас: 
ГАК, 17-220 На раў ка, вул. Но вая 3 А).

За дэ та лё вай ін фар ма цы яй мож на 
звяр тац ца ў біб лі я тэ ку ў Гмін ным ася-
род ку куль ту ры — да біб лі я тэ кар кі Ан-
ны Стуль гіс (яна член праў лен ня ТСНЗ): 
ну мар тэ ле фо на да яе 85 685 80 34, 
у га дзі нах пра цы біб лі я тэ кі ад 10 да 18 
у пра цоў ныя дні.                                     (яц)

„Се мя ноў ская чай ка” 
лу на ла над Ма се вам 
Жы ха ры Ста ро га Ма се ва На раў чан-

скай гмі ны ша ну юць тра ды цыю і ад зна-
ча юць свя та ў го нар св. Ануф рыя. Сё ле-
та ар га ні за ва лі на род ны фэст дзе ля вы-
га ды ў су бо ту, 25 чэр ве ня, ка ля мяс цо-
вай свят лі цы. Ста я ла вель мі цёп лае, со-
неч нае над вор’е. Над ці хім пуш чан скім 
ся лом лё та лі бус лы. Мне пры га да ла ся, 
што гэ так бы ло і ў мі ну лыя га ды. Ся дзе-
лі мы з сяб рам Мі ка ла ем Ва ра нец кім на 
ла вач цы і слу ха лі кан цэрт. А бус лы пад 
ве чар лё та лі і лё та лі.

Па ба чыць вы ступ лен ні ма стац кіх ка-
лек ты ваў пры е ха лі жы ха ры з мно гіх вё-
сак, між ін шым, з Аль хоў кі, За мо ша, Гуш-
чэ ві ны, На раў кі, Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га 
Ляў ко ва, Се мя ноў кі, Сві на ро яў і Яно ва.

На сцэ не ў Ста рым Ма се ве гу ча лі 
перш-на перш бе ла ру скія пес ні, але 
бы лі і поль скія, і ўкра ін скія пес ні. Кан-
цэрт вя ла Ка ся Бя ляў ская, ін ст рук тар ка 
на раў чан ска га ася род ка куль ту ры. Спя-
ва лі і ра да ва лі пуб лі ку ка лек ты вы „Ка-
лін ка” і „Вяс на” з Бе ла сто ка, „Цаг лін кі” 
са Ста ро га Ляў ко ва (сё ле та яны бу дуць 
свят ка ваць 40-год дзе сва ёй ма стац-
кай дзей нас ці), „На раў чан кі” з На раў кі 
і не ча сты вы сту по вец на фэ стах „ЯБМ” 
з Су ха воль цаў ка ля Кляш чэль, пад кі-
раў ні цтвам Ян кі Бе ляў ца. Бы ло што па-
слу хаць. „Цаг лін кі” вы дат на пра спя ва лі, 
між ін шым, пес ню „Се мя ноў ская чай ка” 

„Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў ко ва

на сло вы Мі ка лая Ва ра нец ка га з Аль-
хоў кі (ён вы сту пае ра зам з „На раў чан ка-
мі”). Бе ла ру скія пес ні пры го жа спя ва лі 
„На раў чан кі”. У пе ра пын ку між пес ня мі 
са ты рыч ны верш пра п’я ніц дэк ла ма-
ваў член ка лек ты ву „На раў чан кі” Ян 
Каз бя рук. Вар та да даць, што ў Но вым 
Ма се ве і ў Ста рым Ма се ве (пра жы вае 
ў гэ тых вё сках 112 ча ла век) пес ні вель-
мі лю бяць і ах вот на спя ва юць.

Бе ла ру скі фэст ужо тра ды цый на ар-
га ні за ва лі Гмін ная ўпра ва і Гмін ны ася-
ро дак куль ту ры ў На раў цы ды жы ха ры 
вё скі Ста рое Ма се ва. Вя лі кую сцэ ну 
і ла вач кі пры вез лі з На раў кі. Пра іх пак-
ла па ці лі ся гмін ныя ўла ды. Мес ца на ла-
вач ках ха пі ла для ўсіх пры сут ных.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Фота Міры ЛУКШЫ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 28-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 17 
ліпеня 2016 г., най лепш па 
элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна-
га ро ды.

Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Адказ на за гад кі 
№ 24-16: се на кос.

Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, 
вый г ра ла Мал га жа та Га лён ка 

з Арэш ка ва. Він шу ем!

Чмых нуў чмель:
— Мае вы дзет кі,
Не шу кай це
Леп шай квет кі.
Тая,
 у бэ за вай спад ні цы,
Мё дам пах не — 
М.......

Агрызнуўся
Мама сыночка лае
– Чаму пазногці

абгрызаеш?
Маўчыць зусім сыночак —
Мама дакучыць хоча.

– Дурнота розум з’ела, —
Мама сказала смела.
– І пазногці таксама
Яна мне з’ела, мама.

Маркоўка ці 
пятрушка?
Уля ў агародзе
З матуляю ходзіць.
– Я маркоўку, матуля, 
Знайшла, — кажа Уля.

– Дык гэта ж, дачушка,
Напэўна пятрушка.
– Маркоўка няспелая,
Таму яшчэ белая.

Ка ла рыт нае 
раз ві тан не 
са шко лай
(па ча так у 25 н-ры «Зор кі»)

Вы ступ лен ня «Ба лу ма таў» ча ка лі 
ўсе гос ці. Гэ та быў ужо «ка ні ку ляр-
ны» ма тыў, які дум ка мі за клі каў на 
рок-фе сты валь «Ба со віш ча». Пры га-
дай ма, год та му вуч ні «чац вёр кі» раз-
ву чы лі гі ты та кіх гур тоў, як «НРМ», 
«Ля піс Тру бяц кі», «Кра ма», «0-85»... 
І ра зам з ку мі ра мі, та кі мі як Ля вон 
Воль скі ці Юр ка Асен нік, вы сту пі-
лі на сцэ не ў Ба ры ку. У та кі спо саб 
дзе ці і мо ладзь зас во і лі най больш 
вя до мыя бе ла ру скія шэ дэў ры. У час, 
ка лі ўсе ка ры ста юц ца смар т фо на мі 
(дзе выс вет ле ны сло вы пе сень), бе ла-
стоц кі вык лік зда ваў ся яш чэ больш 
каш тоў ным і жы вым. Дык не дзі ва, 
ка лі ў тэ ат ры на шы «Ба ла му ты» (ра-
зам з Паў лам Азяб лам) грым ну лі 

«Тры ча ра па хі», усе пад ха пі лі куль та-
вы шэ дэўр і спя ва ла ды тан чы ла ўся 
за ла... Вя до ма, усё на зі ра лі і ўбі ра лі 
ў ся бе ма лод шыя «Ба ла мут кі» — 
школь ны гурт пад кі рун кам Кі ры лы 
Лі пая. Яны ў сваю чар гу па ра да ва лі 
та кі мі шэ дэў ра мі, як «Ту ман ярам».

У хо дзе ме ра пры ем ства бы лі наз-
ва ны лаў рэ а ты ІІ Фе сты ва лю бе ла ру-
скай пес ні. Пер шыя мес цы за ва я ва лі 
Юлія Алек ся юк, Ка лі са Пят роў ская, 
Аляк сандр Здрай коў скі, ду э ты Ма ры-
ся Пя кар ская і Да від Алек ся юк ды 
Са ра Скаў рон ская і Юлія Сас на.

Пуб лі ка па гля дзе ла яш чэ дзве тэ-
ат раль ныя п’е сы «Ры цар без ка ня» 
і «Хто ска заў „мраў”».

Не менш ура зіў раз ві таль ны ліст, 
які ад імя лі цэ і стаў за чы та ла вы пуск-
ні ца трэ ця га лі цэя Дар’я Ва па. Гэ та 
быў най п ры га жэй шы слоў ны вя нок 
у ад рас на стаў ні цы Алі ны Ваў ра нюк 
і сяб роў аб’ яд нан ня АБ-БА. Мо ладзь 
па мя та ла пра та кія важ ныя і не-
за быў ныя хві лі ны, як па да рож жа 
з «Пад ляш скі мі хро ні ка мі» ў ЗША.

ЗОР КА

У кан цы на ву чаль на га го да вуч ні на раў чан скай шко лы, якія вы ву-
ча юць бе ла ру скую мо ву, па е ха лі на эк скур сію ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь. 
Усе ра ні цай суст рэ лі ся ля шко лы і на школь ным аў то бу се па е ха лі 
ў Бе ла ве жу.

Ка лі апы ну лі ся на бе ла ру скай ста ра не, нас ужо ча каў аў то бус, 
які за вёз нас у ся дзі бу бе ла ру ска га Дзе да Ма ро-
за. У ва рот пры ві та ла нас ся стра Ба бы Ягі. Яна 
нам ра сказ ва ла пра роз ныя рэ чы, спя ва ла, ва дзі-
ла з на мі ка ра го ды. Дзя ку ю чы ёй мы на ве да лі 
Дзе да Ма ро за, ха ця не маг лі ўвай с ці ў яго ха ту. 
На шчас це гэ та быў бе ла ру скі Дзед Ма роз, бо раз-
маў ляў на мо ве, якой мы ву чым ся і яго ра зу ме лі 
на ват ма лы шы. Смеш на бы ло, ка лі ся стра Ба бы 
Ягі за вя ла двух на шых сяб роў (сва іх зя цёў — Ра-
фа ла і Бар т ка) у сваю ха ту і здзі ві ла ся, што мы 
згод ныя ёй іх па кі нуць. Ча го ж не ро біц ца дзе ля 
та го, каб хлоп цы не бы лі ста ры мі ка ва ле ра мі.

Вуч ні вель мі це шы лі ся з гэ тай су стрэ чы, бо 
зра бі лі здым кі і ат ры ма лі па да рун кі.

По тым мы на ве да лі вё ску Ка мя ню кі, дзе па-
ба чы лі Му зей пры ро ды. Ці ка вы мі для нас бы лі 

так са ма аб мен ва лю ты, а по тым па куп кі су ве ні раў і цу ке рак у мяс-
цо вым ма га зі не.

На шы най ма лод шыя сяб ры з дру го га кла са не ўсё ра зу ме лі (бо яны 
не вы ву ча юць яш чэ ру скай мо вы), але бы лі ад важ ныя, пас лух мя ныя 
і не раз гу бі лі ся ў ма га зі не.

Гэ та бы ла вель мі цу доў ная эк скур сія. Мы ве да ем, што ў на ступ-
ным го дзе зноў па е дзем у Бе ла русь, але ўжо да лей і на кры ху даў жэй.

Уля МАР ЧУК, На раў ка

Эк скур сія 
ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 24:
Фільм, міг, мо ра, кат, гай, тур, мор к ва, Ас, гал-

ка, гур кі, на, сказ, ох, фо та, аса. Та та, фі кус, Ігар, 
густ, мар ка, гол ка, мар кіз, бой ка, но, ча ра па ха.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра лі Мар-
ты на Лук ша з На раў кі і Вік то рыя Гаць з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

Зор ка
Кож ную ноч гля джу на Ця бе,
Зор ка Ве не ра...

Люб лю я Ця бе.
Ты заў сё ды да па ма га еш мне,
Зор ка Ве не ра...

Ты — маё шчас це, нат х нен не,
Зор ка Ве не ра.

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, 
рэд. «Зор ны мі ва чы ма»

Гу тар ка 
з Яў ге нам Ва пам, 
га лоў ным рэ дак-
та рам «Ні вы».

„Зор ны шлях”: — Як Вы ста лі 
жур на лі стам? Ці Вы так са ма спа-
чат ку пі са лі ў „Зор ку”?

Яў ген Ва па: — Так, ка лі я быў 
у шо стым, сё мым кла се, я на пі саў 
два або тры тэк сты ў «Зор ку». 
Мя не ўцяг ну ла руб ры ка «Паз-
на ё мім ся». Дзя ку ю чы ёй мож на 
бы ло пе ра піс вац ца з ад на год ка-
мі з на шых школ і цэ ла га СССР. 
Я па ду маў, каб на пі саць хлоп цу 
з-пад Бель ска. А ён ад пі саў, што 
не бу дзе пе ра піс вац ца з ней кім 
хлоп цам ад Гай наў кі, яго ці ка віў 

нех та з Са вец ка га Са ю за. Так 
што мая спро ба за кон чы ла ся поў-
най па ра зай.

Ка лі я ву чыў ся ў гай наў скім 
бел лі цэі, чы таў „Зор ку”, але 
та ды не пі саў до пі саў. У чац вёр-
тым кла се я па чаў свае пер шыя 
па э тыч ныя спро бы. У сту дэн ц кія 
га ды ра зам з сяб ра мі мы ства-
ры лі бе ла ру скі ча со піс „Су стрэ-
чы” і ста рон ку „Пры сут насць” 
у „Ні ве”. Пас ля, ка лі я пра ца ваў 
на стаў ні кам у сва ім лі цэі, та ды 
так са ма пі саў ка рэс пан дэн ц кія 
до пі сы.

ЗШ: — Ці кі ра ван не га зе тай 
і пра ца жур на лі ста зай мае Вам 
увесь сва бод ны час? Ці ма е це час 
на ін шыя спра вы, на хо бі?

ЯВ: — Так, я вель мі люб лю 
чы таць кніж кі і слу хаць му зы ку. 
Па су бо тах і ня дзе лях я шу каю 
ў ін тэр нэ це му зы ку, якая мне па-
да ба ец ца. Я вя лі кі па клон нік чы-

Сі лу да юць род ныя мес цы, пры ро да, лю дзі!
тан ня. Ад най ма лод шых га доў да 
гэ тай па ры цвёр да чы таю кніж кі. 
Ці каў лю ся спор там. (Ка лісь ма-
рыў стаць спар т с ме нам, гу ляў на 
па на двор ку з сяб ра мі ў фут бол, 
ез дзіў на ро ва ры). А ця пер, ка лі 
маю маг чы масць чы таць, слу хаць 
му зы ку, гля дзець кі но — дык гэ-
та ўжо вель мі доб ра.

ЗШ: — Ці пра ца не пе раш ка-
джае ез дзіць у Бе ла русь?

ЯВ: — Пра ца не пе раш ка джае, 
на ад ва рот, пра цу ю чы ў „Ні ве” 
ці на Ра дыё Ра цыя трэ ба ез дзіць 
у Бе ла русь. Гэ та ма раль ны аба вя-
зак! Гэ та ду хоў нае па да рож жа. 
На жаль, пас ля пры хо ду да ўла ды 
Аляк сан д ра Лу ка шэн кі мы не ма-
ем упэў не нас ці ці без праб лем уе-
дзем у Бе ла русь. Гэ та дрэн на, мен-
шасць заў сё ды ёсць най леп шым 
ам ба са да рам. Нам бы ло б на шмат 
прас цей за хоў ваць у са бе бе ла-

ру скасць, ка лі б Рэс пуб лі ка Бе ла-
русь бы ла не толь кі бе ла ру скай 
з наз вы, але і па ду ху. Та ды бы-
ло б ляг чэй пад трым лі ваць кан так-
ты з сяб ра мі, якія раз маў ля юць 
па-бе ла ру ску. А сён ня здарылася 
ўжо такое: суст ра ка юц ца 
няведаючыя роднай мовы бе ла рус 
з Поль ш чы і бе ла рус з Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і між са бою па чы на юць 
раз маў ляць па-ан г лій ску. Бо на-
ша мо ладзь ужо не ве дае таксама 
і ру скай мо вы. А поль ская — чу-
жая для бе ла ру саў з Бе ла ру сі.

ЗШ: — Ці мес ца, дзе Вы на ра-
дзі лі ся, і дзя цін ства паў п лы ва лі 
на тое, што Вы ро бі це ў жыц ці 
важ ную спра ву, раз ві ва е це бе ла-
ру скую ідэю?

ЯВ: — Кож ны ча ла век мае 
свае род ныя мяс ці ны, кра і ны. 
Яны да юць нам сі лу для жыц ця 
і дзе ян ня. Мне род ныя мес цы па-

ма га юць па сён няш ні дзень. Гэ та 
пры ро да, гэ та лю дзі, якія ўме лі 
вы каз вац ца трап на, ра зум на. Ка-
лі аг ля нуц ца ў глыб па ка лен няў, 
на шы дзя ды бы лі са мы мі леп шы-
мі ка мен та та ра мі жыц ця.

ЗШ: — Што нам ра біць, каб 
у бу ду чы ні стаць жур на лі ста мі?

ЯВ: — Пра ца ваць на Су стрэ-
чах „Зор кі”, чы таць кніж кі і да сы-
лаць ка рэс пан дэн цыі ў „Зор ку”. 
Ка лі не пі шам, ха ця і мно га чы та-
ем, то ні чо га з гэ та га не ат ры ма ец-
ца. Мо жам вы ву чыць усе за ко ны, 
усе мо вы, але ка лі не пі шам, гэ та 
не спра цуе. Тэх ніч нае вы ву чэн не 
мо вы не аба зна чае, што ўме еш пі-
саць на гэ тай мо ве. Там ня ма род-
ных воб ра заў і эмо цый. А ка му 
та кая су хая пі са ні на пат рэб ная?!

(За пі са лі Уля МАР ЧУК і На тал-
ля ВАСЬ КО, „Зор ны шлях”)

Кон курс з «Ні вай»
1. Хто га лоў ны рэ дак тар «Зор кі»?
а) Іа ан на Мар ко,
б) Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская
в) Уля Шуб з да
2. Хто аў тар кніж кі «Жы він кі з глы бін кі»?
а) Мі ра Лук ша
б) Ян Та ра се віч
в) Ды я на На хі ла

3. Дзе на ра дзі ла ся пер шая «Зор ка»?
а) у По лац ку,
б) у Бе ла сто ку
в) у Мі ха ло ве
4. Ка лі быў вы да дзе ны пер шы ну мар «Ні вы»?
а) 1970
б) 1956
в) 1710
5. Хто з’яў ля ец ца га лоў ным рэ дак та рам «Ні вы»?
а) На тал ля Вась ко
б) Мак сім Фі ё нік

в) Яў ген Ва па
6. Ян Та ра се віч быў:
а) кам па зі та рам
б) рэ дак та рам «Ні вы»
в) жур на лі стам

(Ад ка зы даш лі це ў «Зор ку» 
да 1 ве рас ня 2016 г.)

Кон курс пры ду ма лі Ве ра ні ка Кар-
дзю ке віч і Аг неш ка Зда ноў ская, 

рэд. «Зор ны мі ва чы ма».

Fa
(nuta)
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Ася ро дак гі сто рыі Мель ніц кай 
зям лі стаў мес цам, дзе пра нік
нуў дух Па лес ся. Як раз там 19 
чэр ве ня, у дзень Свя той Трой
цы ад к ры ла ся вы ста ва на род на
га ма ста ка Іва на Суп рун чы ка 
з Ця рэб ліч, што ў Бе рас цей
скай воб лас ці.

стац кіх прац, мож на неш та та кое ад чуць.
— Я лі чу, што пра цы бе ла ру ска га ма

ста ка гэ та эфект яго ных вель мі глы бо кіх 
на зі ран няў, — лі чыць на вед валь ні ца вы
ста вы. — Му шу ад на ча со ва сцвер дзіць, 
што яго ныя ры сун кі і разь ба — раз бор лі
выя і ў мя не ня ма праб ле мы з іх ін тэр п рэ
та цы яй.

— Гэ та не про ста му зей ныя эк с па на

ты, а ўда ку мен та ва нае жыц цё, — ка жа 
адзін з на вед валь ні каў. — На пра цах на
ры са ва на ды вы се ча на ўсё тое, што прад
стаў ля юць роз ныя пе ры я ды, сі ту а цыі, 
якія суст ра ка юць ча ла ве ка ў яго зям ной 
ван д роў цы. Гэ та про стыя пра цы толь кі 
прыт вор на, бо на сам рэч у іх асаб лі вая 
глы бі ня.

Пад час ад к рыц ця вы ста вы прац Іва на 
Суп рун чы ка гу ча лі пес ні ў вы ка нан ні ка
лек ты ву «Дзят ла віц кі пра ле сак» з Дзят

ла віч, што на бе ла ру скім Па лес сі, сту дзі
вод скай «Жэ мэр вы» і мен ска га на род
на га ка лек ты ву «На та ку». Даў жэй шыя 
вы ступ лен ні ўсіх ка лек ты ваў мож на бы ло 
па гля дзець у ад да ле ным на больш за 10 
кі ла мет раў Ві лі на ве. У гэ тай вёс цы Мель
ніц кай гмі ны пра хо дзіў што га до вы «Ся мей
ны фэст з на го ды Зя лё ных свят каў», ве
дзе ны ха рыз ма тыч ным сол ты сам Яў ге нам 

Вы соц кім. Ме ра пры ем ства 
саб ра ла жы ха роў Ві лі на ва 
ды ва ко ліц. Па іх сло вах, 
як дзень Свя той Трой цы, 
так і фэст мае для іх асаб
лі вае зна чэн не:

— Як ме ра пры ем ства, 
так і свя та для нас з’яў ля
юц ца важ ны мі эле мен та мі 
ту тэй шых тра ды цый. Ап ра
ча рэ лі гій на га вы мя рэн ня 
дзень Свя той Трой цы 
аса цы ю ец ца нам з му зы
кай бе ла ру скіх на род ных 
ка лек ты ваў з Бе ла сточ чы
ны і Па лес ся, якіх мо жам 
па слу хаць як раз у рам ках 
фэ сту. Як жы ха ры Мель
ніц кай зям лі мо жам сме ла 

сцвер дзіць, што пры цяг ва юць нас пес ні 
вы кон ва ныя гэ ты мі ка лек ты ва мі. Та кія 
му зыч ныя тво ры ка лісь ці гу ча лі ў ду шах 
на шых прод каў, сён ня ве ся ляць і нас.

— Кож ны раз, ка лі на вед ва ем Пад ляш
ша, ад чу ва ем, што мы не паза до мам, 
а як раз у гэ тым жа са мым мес цы, — ка жа 
ма стац кая кі раў нік ка лек ты ву «Дзят ла
віц кі пра ле сак» Га лі на Брэ зі на. — Ёсць 
та кое ад чу ван не, што гэ та про ста гуль
ня ў ха це. Тыя ж лю дзі, пе рад які мі мы 

прэ зен ту ем свае пес ні, быц цам су се дзі 
з ад ной вя ско вай ву лі цы. Мы пра спя ва лі 
ім аб ра да выя пес ні, звя за ныя з на род най 
тра ды цы яй «вя дзен ня ку ста», што ад бы ва
ец ца як раз у дзень Свя той Трой цы. Вар та 
ад зна чыць, што гэ тая тра ды цыя на Па лес
сі за ста ла ся, яна аў тэн тыч ная і жы ве.

Дзень Свя той Трой цы 
на Мель ніц кай зям лі

— Бы ло гэ та ў 1979 го дзе, — па чы нае ўспа
мін Ан на Ба цюк, удзель ні ца пеў чай гру пы з Ча
ром хіСя ла. — З кан цэр там у вё ску пры е ха лі 
са ма дзей ні кі з Ра гач, якіх суп ра ва джа лі Мі хась 
Ві шан ка і Ян ка Кру па. Не па мя таю, што гэ та 
быў за кан цэрт: сцэ ніч ная па ста ноў ка, а мо жа вы
ступ ва каль най гру пы? Ме ра пры ем ства пра хо дзі ла 
ў па чат ко вай шко ле, бо не бы ло свят лі цы. Кан цэрт 
спа да баў ся. І ўзнік ла ідэя, каб у нас ар га ні за ваць 
са ма дзей ны ка лек тыў. Гэ тую дум ку кі ну ла стар шы ня 
Гур т ка вя ско вых гас па дынь Лю ба Са лін ская. Пад
трым ку ака за лі сяб роў кі з пры хад ско га цар коў на га 
хо ру. Бы ло іх во сем: Лю ба Са лін ская, дзве Ан ны, 
Ма рыя і Лі дзія Кер да ле ві чы, Ве ра Па на сюк, На дзея 
Унуч ка і я. Па ча лі ся рэ пе ты цыі, — пра цяг вае Ан на 
Ба цюк. — У пад рых тоў цы пра гра мы да па ма га лі Ян ка 
Кру па і на стаў ні ца Га лі на Саў чын ская. Упер шы ню 
вы сту пі лі 15 лю та га 1981 го да на Фе сты ва лі «Бе ла ру
ская пес ня» ў Бе ла сто ку. У ка тэ го рыі фаль к лор най 
пес ні со ла вы сту пі ла Ан на Кер да ле віч і за ня ла ІІІ мес
ца. Та кое ж мес ца жу ры прыз на чы ла ду э ту ў скла дзе 
Ан на Кер да ле віч і Ан на Ба цюк. Тры ме ся цы паз ней 
вы сту пі лі мы пе рад мяс цо вай пуб лі кай з аб ра да вай 
сцэн кай «Прад кі» (так у на ва кол лі на зы ва лі вя ско
выя вя чор кі, па ку дзел ле — У. С.). Гу ма ры стыч ная 
сцэн ка спа да ба ла ся пуб лі цы, бо ўсё ад бы ва ла ся 
быц цам у пра мым эфі ры: аў тэн тыч ныя ге роі, вя ско
выя раз мо вы на мяс цо вым ды я лек це.

І так па ча ла ся пры го да з пес няй пеў чай гру пы 
з Ча ром хіСя ла. За 35 га доў ка лек тыў удзель ні чаў 
у шмат лі кіх кон кур сах і аг ля дах. І заў ж ды вяр таў ся 
з пры за мі і вы лу чэн ня мі ў ка тэ го ры ях со ла і ду э таў 

або з га на ро вы мі гра ма та мі для ка лек ты ву. Нель га 
ў ад ным до пі се пе ра лі чыць усе мяс ці ны, у якіх да ва
лі кан цэр ты ча ром хаў скія пя вун ні. Вось не ка то рыя: 
Бе ла сток, БельскПад ляш скі, Гай наў ка, Ся мя ты чы, 
Мель нік, Дра гі чын, Нар ва, Чор наБе ла стоц кая, Крын
кі, Плё скі, Коз лі кі, а так са ма вы ступ на ўкра ін скім 
фе сты ва лі ў Со па це ды на Ук ра і не.

У тым жа ча се ў ко ле са ма дзей ні каў мно гае пе ра
мя ні ла ся. Пя вун ні ста рэй ша га ўзро сту адыш лі. Не
ка то рых ня ма ў жы вых. Ка лек тыў па поў ні лі ма ла дыя 
кад ры, га лоў ным чы нам з цар коў на га хо ру: Ан на Ба

цюк, На дзея Унуч ка, Яў ге нія Кер да ле віч, Га лі на 
Ша ты ло віч і На дзея Ду дэль.

— Пер шай адыш ла Лі дзія Кер да ле віч, 
— ра сказ вае На дзея Унуч ка. — З му жам ап ра

цоў ва лі яны знач ную гас па дар ку. Не пад сі лу бы ло 
пра ца ваць на два фран ты і ра шы ла раз ві тац ца з пеў
чай гру пай. Ве ра Па на сюк па мер ла — ня хай зям ля 
для Яе пу хам бу дзе. Лю ба Са лін ская адыш ла га доў 
дзе сяць та му, але кан так таў не пар ва ла. Удзель ні
чае ў куль тур ных ме ра пры ем ствах, ар га ні за ва ных 
са лэц кай ра дай. А най даў жэй кам па ніі тры ма ла ся 
Ма рыя Кер да ле віч. Раз ві та ла ся з на мі два га ды та му. 
35га до вы юбі лей, які ад зна чаў ся на Сё му ху, 19 чэр
ве ня, спя вач кі (у скла дзе пя ці ча ла век) свят ка ва лі са 
шмат люд най пуб лі кай і га на ро вы мі гас ця мі: вой там 
гмі ны Мі ха лам Вруб леў скім, стар шы нёю Ра ды гмі ны 
Сяр ге ем Смы кам, ды рэк та рам ГАК Бар ба рай Ку зуб
Са ма сюк, стар шы нёю мяс цо ва га гур т ка Поль ска га 
са ю за пен сі я не раў Мі ка ла ем Ян чу ком ды ма стац кі мі 
гур та мі «Ча рам шы на» і «Гі лач ка» з Ча ром хіСтан цыі, 
«Ро ды на» з Ду бя жы на і спя вач ка мі з Даб ры ва ды. З гі
сто ры яй ка лек ты ву па зна ёмі ла ды рэк тар ГАК. Юбі
лей ны кан цэрт доў жыў ся больш за дзве га дзі ны. За
тым бы лі він ша ван ні, па да рун кі ад вой та гмі ны, стар
шы ні РГ, ГАК і са ма дзей ных гур тоў ды тра ды цый нае 
«Мно гае ле та». Ра ней бы лі ра зас ла ны зап ра шэн ні 
ў Мар шал коў скую ўпра ву, Па вя то вае ста ро ства і кі
раў ні кам ча ром хаў скіх уста ноў. Але не ад гук ну лі ся 
і не пры сут ні ча лі. Ад но він ша валь ны ліст юбі ляр кам 
дас лаў ві цэмар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства Ма
цей Жыў на. Ме ра пры ем ства за кон чы ла ся шчод рым 
па ча стун кам.

35 год з пес няй

  Юбі ля раў ад ду бяжын скіх са ма дзей ні каў він шуе Ва лян ці на Там чук.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

— Мы зай г ра лі «Вя сель ны вальс», які 
іг ра юць на Аст ра веч чы не і Мя дзель ш
чы не, — ка жа Ігар Жаў т коў з мен ска га 
ка лек ты ву «На та ку». — Дру гой вы ка на
най на мі пес няй бы ла поль ка «Ра бі, што 
хо чаш», з Аст ра вец ка га ра ё на, дзе на сам
рэч жыў дзед ду да ра з на ша га ка лек ты ву, 
які тую пес ню ве даў з дзя цін ства. Я іг раў 
на ін ст ру мен це, які ў ад ных ра ё нах Бе ла
ру сі за вец ца «ка чал ка», а ў ін шых «пра
нік». Ра ней ён вы ка ры стоў ваў ся ў якас ці 
пра са для бя ліз ны, сён ня я на ім іг раю. 
У на шым ка лек ты ве нам но га больш ча ла
век, але зза ві за вых пры чын не ўсе змаг
лі пры ехаць на Мель ніц кую зям лю.

Тра ды цыя свят ка ван ня дня Свя той 
Трой цы ў Ві лі на ве свой па ча так бя рэ ад 
асаб лі вых па дзей у жыц ці Мель ніц кай 
зям лі.

— Іс нуе да ку мент з 1610 го да, — ка жа 
сяб ра Му зея ма лой баць каў ш чы ны ў Сту
дзі во дах Та маш Су лі ма, — у якім згад ва
ец ца аб ка ра го дзе зла джа ным жы ха ра мі 
Мель ні ка з на го ды Трой цы. Мяс цо выя 
пра ва слаў ныя вер ні кі тан ца ва лі і спя ва
лі на ву лі цах мяс цо вас ці. Гэ тыя дзе ян ні 
бы лі пры чы най скар гі ў мяс цо вы суд, 
па коль кі не кож ны з жы ха роў Мель ні ка 
эн ту зі я стыч на ста віў ся да ка ра го ду з гуль
ня мі як раз у час свя та. Але ўсё ж та кі тыя 
тра ды цыі пра даў жа лі ся, што ў жы ха роў 
Мель ніц кай зям лі і па кі ну ла мер ка ван не 
аб асаб лі вас ці дня Свя той Трой цы. Вар та 
ад зна чыць, што свя та мае так са ма ін шыя 
наз вы: Пя ці дзя сят ні ца, Са шэс це Свя то га 
Ду ха на апо ста лаў, але ёсць мес ца на 
Пад ляш шы, дзе тро іц кае свя та за вуць 
Кле чан нем.
vТэкст і фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

— Я вы ра шыў зап рэ зен та ваць свае 
скуль п ту ры і ры сун кі як раз у Мель ні ку, 
каб па ка заць наб лі жа насць ха рак та ру 
бе ла ру скіх на род ных аб ра даў ды на о
гул тра ды цый Па лес ся і Бе ла сточ чы ны, 
— ка жа ма стак. — Ана ла гіч ныя для Бе ла
сточ чы ны і бе ла ру ска га Па лес ся аб ра ды 
ты чац ца трох эта паў у жыц ці ча ла ве ка: на
ра джэн ня, вя сел ля і смер ці. Важ ны мі эле
мен та мі аб ра даў, якія з’яў ля юц ца на шай 
су поль най спад чы най, ёсць хлеб, агонь 
і ва да — яны пры сут ні ча юць у жыц ці па
ста ян на. Ха ця б на ас но ве гэ та га мож на 
па лі чыць, што Па лес се і Бе ла сточ чы на 
— адзін рэ гі ён, які ў вы ні ку па лі тыч ных 
аб ста він раз дзя лі ла мя жа. Мы мо жам яе 
бу рыць, на вед ва ю чы адзін ад на го, ча го 
пры кла дам з’яў ля ец ца мая вы ста ва як раз 
тут — у Мель ні ку на ўсход нім Пад ляш шы.

У пра цах, якія скла да юць вы ста ву, ак
ра мя аб ра да вых мож на ўба чыць так са ма 
рэ лі гій ныя ма ты вы. На пры клад, скуль п ту
ры з вы я вай Ісу са Хры ста, які ўзно сіц ца 
ў не ба панад апо ста ла мі. На ры сун ках 
мож на прык ме ціць, між ін шым, вя сель ныя 
аб ра ды, на якіх па ка за ныя сем’і ма ла дых, 
сва ты. Важ нае мес ца зай мае так са ма ка
ра вай.

Вы ста ва па ле ска га ма ста ка — эфект 
шмат га до ва га і плён на га су пра цоў ні цтва 
Му зея ма лой баць каў ш чы ны ў Сту дзі во
дах з Ася род кам гі сто рыі Мель ніц кай 
зям лі.

— Вы бар Мель ніц кай зям лі на прэ
зен та цыю твор час ці Іва на Суп рун чы ка 
быў не чым нак ш талт аба вяз ку, — ка жа 
ды рэк тар Сту дзі вод ска га му зея Да ра фей 
Фі ё нік. — Гэ та адзін з най больш вы дат
ных на род ных бе ла ру скіх ма ста коў. Ён не 
тво рыць сва іх прац на за каз ды не дзе ля 
гэ та га, каб па ка заць на коль кі вы со кую 
аду ка цыю мае ма стак, якія ў яго зван ні. 
Мож на ска заць, што яго ныя пра цы з’яў
ля юц ца лю стэр кам на ро ду, ся род яко га 
ён жы ве. Гле дзя чы скуль п ту ры і ры сун кі 
аў тар ства Іва на Суп рун чы ка, ча ла век ад
чу вае, што яны яго ўцяг ва юць у ся бе. Не 
ў вы пад ку ўсіх, на ват са мых вы дат ных ма
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Б
лу ка ю чы па ла бі рын тах ча су і пра
сто ры ды за ка вул ках на шай пуб ліч
най ка му ні ка цыі мож на апы нуц ца 
ў цал кам не ча ка ным мес цы. Вось 

так і мне трэ ба бы ло з’я віц ца ў Ры го раў цы 
ў апош нюю ня дзель ку мая а па ло ве чац вёр
тай пас ля поў д ня. А ў ня дзель ку пуб ліч ны 
тран с парт пом ніць пра за па вет ны дзень су-
бот ні і пра цуе вель мі па мяр коў на. Та му трэ
ба мне бы ло выб рац ца ўжо ра ніч кай і не як 
той ба га ты час за поў ніць пра сто рай. Та кім 
вось чы нам тра піў я ў Елян ку з дум кай пра 
мар ш рут у Су ха воль цы і ад туль да лей...

Злез я ў Елян цы з аў то бу са кры ху раз
губ ле на, бо з ча су май го там апош ня га 
зна хо джан ня та паг ра фія вё скі ка рэн на па
мя ня ла ся. З’я ві ла ся там цал кам но вая да ро
га, якая пе ра нес ла вон ка вы рух па ша шы 
між Гай наў кай і Кляш чэ ля мі на вон кі вё скі. 
Трэ ба бы ло мне знай с ці да ро гу ў на прам ку 
зга да ных Су ха воль цаў. А на род ная ж па га

— Гаў ры люк?
— Гаў ры люк. І ён па чаў тую спра ву, каб 

цар к ву бу да ваць. А ў Рут цы та кая ба ба, 
што за маў ляе...

— Ган на?
— Ган на. Яна шмат унес ла, гро шы збі

ра ла. І тут та кое свя тое мес ца зра бі лі, як 
Гра бар ка. Сю ды кры жы вез лі, яна ма лі ла
ся пад ты мі кры жа мі...

— Ты мі, што ў кан цы вё скі?
— Не, там дзе мо гіл кі. Кра е ву голь ны 

па ні Ні но, ду маю, што як оста нэм ся ту оль кі 
Ві е тэ і я, то тог ды нэ пу ой дэм”. У дру гую ня
дзе лю пас ля Вя лі кад ня той аб ход у нас, як 
бы жонмі ра но сіц. Тут ад на го ра зу на ста
рых мо гіл ках пра ві лі, па ба цюш кі Ба ра ві ка 
баць ку; ба цюш кі і ма туш кі з’е ха лі ся. А тут 
ака цыя за рас ла. Ідуць тыя ма туш кі, ака
цыя за спад ні цы чап ля ец ца. Зні чоў та ды 
не бы ло, то збан кі па бі тыя стаў ля лі, а ў іх 
свеч кі — то та кі ба ла ган ра біў ся. Пас ля 
тут тую ака цыю вы ся ка лі, і пры ска лі, і кры

ла, але ўзяў ся. Вель мі доб ра пай ш ло. Мы 
ўзя лі ся, і Гас подзь да па мог, і за ад но ле та 
яе па ста ві лі. Усе аба вяз кі бы лі на мне, 
каб ма тэ ры ял да ста віць і ўсё што трэ ба. 
Лю дзі пры хі лі лі ся і мы за ле та яе па ста ві лі; 
ужо на Іва на 9 каст рыч ні ка 1992 го да бы
ла ў ёй служ ба. Але не абы хо дзіц ца без 
ва раж не чы. Тут на мя не на се лі, каб мя не 
ад кі нуць. Па ста ві лі мя не ста ра стам. А тут 
бы ла та кая ка бе та, якая ха це ла ўста на віць 
свае пра ві лы. Дай ш ло да та го, што мя не 
з цар к вы вы во дзі лі. І гэ та цяг нец ца аж да 
гэ тых пор. Але цар коў ку па ста ві лі. Я ўсё 
афар м ляў, маю ўсе да ку мен ты.

— А я Вас спы таю пра ін шае. Цар коў ку 
па ста ві лі на мо гіл ках; а ка лі тыя но выя мо
гіл кі зак ла лі?

— Ой, даў но, я нэ по мэн таю. Але ёсць 
там два кры жы з кан ца 1800х га доў. Мы 
ха це лі па ста віць яе тут. Але тая ба ба, што 

Збу да ва лі 
па во лі боль шас ці

я га ва рыў, ра бі ла ўсё враж ду — іх бы ло 
больш, та кая пач ка, а нас менш. Я ў Вар
ша ву ез дзіў, да Ва сі лія, па да звол, ра
сказ ваў яму што і як. А Ва сі лій ка жа: „Дзе 
баль шын ство хо ча, там бу дуй це”. А той 
ма тэ ры ял ля жаў тут, це раз ву лі цу, у тае 
ка бе ты на па на двор ку, бо там не маг лі 
тры маць, каб та го ма тэ ры я лу не раск ра лі. 
У Істо ку пі ла ва лі драў ні ну на бэль кі ці ле-
га ры. Тут усё тры ма лі, а ка лі бы ло трэ ба, 
та ды лю дзі ва зі лі ма тэ ры ял на бу до ву. Бы
лі два май ст ры і трэ ба бы ло яш чэ дватры 
на шы ча ла ве кі, да па ма гаць ім. Ба цюш ка 
крыш ку на гля даў, але поў нас цю за ўсім на
гля даў я. Іко ны, кры жы, пра стол, пад ло гу, 
свяч ны яш чык — усё я афар м ляў. Ха руг вы 
то тыя ба бы за каз ва лі, ме та ліч ныя ха руг вы 
то ўжо гэ ты ба цюш ка вы ста раў ся, а трон кі 
то мой сын у Ду бі нах ра біў. Шмат ра бо ты 
бы ло. І па сён няш ні дзень я наг ля даю, ха
ця я ўжо ў га дах.

— А коль кі Вам га доў?
— А коль кі я ма гу мець?
— Во сем дзе сят пяць?
— Шэсць. А неў за ба ве сё мы пой дзе. 

А жыц цё маё цяж кое бы ло — у шэсць га
доў без ма мы астаў ся. Але Гас подзь даў 
доб рую жон ку і мы су поль на ўсё на жы ва
лі. А цар коў ка ўсім пат рэб ная. Вось 9 лі пе
ня, у га да ві ну тае бу ры, што па бі ла на шу 
вё ску, бу дзе тут служ ба. Ад но шка да, што 
лю дзей мен шае. У пер шае на ба жэн ства 
пры сту пі ла тут да спо ве дзі шэс ць дзя сят 
ча ла век, а ця пер нам но ганам но га менш, 
на ват ка лі дзя цей з га ра доў паз во зяць. 
Шка да толь кі, што цар коў ка ў ле се, бо каб 
бы ла по бач вё скі, то і з да ро гі лю дзі да яе 
заг ля да лі б...

* * *
Цар коў ку ўсё ж та кі збу да ва лі на мо гіл

ках, двац цаць ча ты ры га ды та му. За той 
час шмат што ў Елян цы па мя ня ла ся. Але 
цар коў ка, у якой за сень па да юц ца жы ха
ры Елян кі, бу дзе стой ка ча каць Суд на га 
дня, каб за свед чыць пра ско ра насць пе
рад Твор цам лю дзей, між са бою па кор лі
вых не над та...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

вор ка пад каз вае, што не толь кі ў Су ха воль
цы, але на ват у Кі еў, най больш на дзей ным 
пра вад ні ком з’яў ля ец ца язык.

Па шан ца ва ла мне, бо на апус це лую ця
пер елян скую ву лі цу ад к ры ваў бра му па жы
лы ча ла век ад му ра ван кі з сал ты соў скай 
шыль дай. Спы таў я не толь кі пра пат рэб
ную мне да ро гу, але і па ці ка віў ся, мо жа ве
дае ён, ці ў той дзень не ад бы ва ец ца служ
ба ў су ха воль скай цар коў цы. Пра служ бу 
ў Су ха воль цах ён не ве даў, але па ін фар ма
ваў мя не, што восьвось пач нец ца служ ба 
ў іх, у Елян цы, на мо гіл ках. І за пра па на ваў 
мне, што пад вя зе ту ды на ма шы не.

Але на вош та ж мне на ма шы не, ка лі 
елян скія мо гіл кі на кан цы вё скі — сам 
жа ж ту ды зай ду... Зай шоў, а там ні ду шы. 
За тое не каль кі ма шын па нес ла ся ў на
прам ку ле су... Да вя ло ся і мне па дац ца 
ў той лес. А ў тым ле се, быц цам у ней кай 
каз цы, чар го выя мо гіл кі, а на іх му ра ва ная 
цар коў ка, а ў той цар коў цы поў на маш
таб ная служ ба з пры стой най коль кас цю 
вер ні каў...

Няў рым с лі выя стрэл кі га дзін ні ка не 
да зво лі лі мне да ча каць кан ца служ бы 
і рас пы тац ца ў бы ва ла га на ро ду больш 
пра тую пры ха ва ную цар коў ку. Па даў ся 
я ў ла бі рын ты ак ру жа ю ча га ле су не так па 
да ро гах, як па тых да рог ляс ных сля дах. 
Але Елян ка за се ла ўва мне быц цам ней кі 
маг ніт; па даў ся я ту ды неў за ба ве...

Зай шоў я ў сал ты соў скую ха ту, спа дзя
ю чы ся су стрэць свай го ра ней ша га су раз
моў цу. У сен цы на суст рач мне вый ш ла 
ма ла дая жан чы на, у якой я і спы таў пра 
гас па да ра вё скі...

— Гэ та я, — ад ка за ла.
Мя не гэ та збян тэ жы ла да най ні жэй шых 

пры сту пак, а ма ла дую гас па ды ню на поў
ні ла ней кай до ляй га на ры стас ці і да лей 
яна адзы ва ла ся да мя не да во лі стры ма на. 
Па жы ло га гас па да ра до ма не бы ло, за тое 
ап ра ча ма ла дой гас па ды ні — так ха ты, як 
і вё скі, — Га лі ны Ні чы па рук, бы ла гас па ды
ня больш ста лая — Ні на Ні чы па рук; яна 
мне і ра ска за ла пра елян скія спра вы...

— Быў ба цюш ка Ві та лій, што ў Боць ках 
быў...

ка мень зак лаў яш чэ Дзе вя тоў скі, які быў 
бла га чын ным у Гай наў цы; гэ та быў па ча
так дзе вя но стых га доў. І за ча лі; Ві та лій 
знай шоў яко гась там май ст ра, але і лю дзі 
ўсе пра ца ва лі — ап ра ча ад нае ба бы, што 
ўпі ра ла ся, і ей най сям’і.

— А тая ба ба ад куль бы ла — з Елян кі?
— З Елян кі. Яна ха це ла, каб тут, на 

ста рых мо гіл ках, бо тут ей ныя баць кі па ха
ва ны. Але ж лю дзі ўсе на но вых мо гіл ках 
ха ва юц ца.

— А ка лі зак ла лі тыя но выя мо гіл кі: ці 
Вы пом ні це?

— Не, бо я не зсюль. Але на кры жах 
му жа вых ся мей ні каў вы ры та да та 1931; 
а мо жа і ста рэй шыя кры жы ёсць. І тая ба
ба ха це ла тут, ка ля вё скі, але лю дзі яе не 
пас лу ха лі, яна тут кля лакля ла нас усіх. 
А пас ля і той Ган не но выя мо гіл кі прыс ні лі
ся. І ста лі на но вых мо гіл ках. І ра бі лі ўсе; 
амаль усе. І май ст роў кар мі лі.

— З ча го стаў ля лі: з цэг лы?
— З бе лых блёч каў. Выс вя чаў міт ра па

літ Ва сі лій.
— У якое гэ та бы ло свя та?
— Іва на Ба гас ло ва, 21 мая і 9 каст рыч ні

ка — гэ та на ша хра ма вое свя та. І служ бы 
на Іва на ў нас пра вяц ца. Ды раз у ме сяц, 
а ра ней то і час цей бы ва ла.

— Гэ та толь кі са ма Елян ка стаў ля ла гэ
тую цар коў ку?

— Са ма. Толь кі мы ка ля да ва лі, па ін
шых вё сках ез дзі лі. Я з су сед кай ез дзі ла 
ў сваю вё ску, у Паш коў ш чы ну. Лю дзі да
ва лі; ну, па дзе сяць зло таў то на пэў на не 
да ва лі — па пяць, па два да ва лі. І так тыя 
гро шы збі ра лі і па ста ві лі. А ўся рэ дзі не іка
на стас пры вез лі з Ду біч, ста ры іка на стас. 
Там па ста ві лі но вы, а ста ры да нас пе ра
вез лі; вый ш ла нам тан ней. І так тая цар коў
ка паў ста ла. І доб ра, толь кі што лю дзей 
ма ла ва та. А то ка лісь і аб хо ды бы лі, з цар к
вы вы хо дзі лі, мно га лю дзей, дзе ці ікон кі ня
суць, ідзем па ся ле. Ха ра шэ бы ло. Толь кі 
лю дзей усё мен шае. Сё ле та ка жу ба тюш-
ко ві: „Вжэ нэ ма ко му йты, бо то куль га вы, 
то які; мо жэ ту оль кі оно мо ле бень та кую 
од с лу жы ты за сэ ло”. А ён, як кон чы лі аб
ход, ка жа: „Яш чэ тро ху наз бі ра ло се. І так, 

ху яе злік ві да ва лі. А то буш быў.
— А коль кі ця пер душ у Ва шай вёс цы 

бу дзе?
— Мо жа ка ля са ра ка зі муе, — ад каз вае 

спа да ры ня Га лі на.
— А коль кі дзя цей у Ду бі чы ў шко лу во

зяць?
— Двое: у гім на зію і ў пя тую пад ста воў кі.
— І па іх гім бус пры яз джае?
— Не гім бус! — уск лі кае спа да ры ня 

Ні на. — Каб Вы ба чы лі які аў то бу сы ло пры
хо дзіць! З Бель ска най ма юць — ту ры стыч
ны нар маль ны аў то кар.

— Спы таю Вас яш чэ пра ад но: тут вам 
зра бі лі кру гом да ро гу: ці доб ра гэ та?

— Ой, су пэр. Толь кі тро ху за поз на 
— каб на двац цаць га доў ра ней. Та ды 
шмат да быт ку бы ло. І кож ны едзе, тра се 
на ця бе ку ла ком, што го ніш. А ха та, то як 
зда лёк едуць тыя цяж кія са ма хо ды, аж ва
ру шыц ца. А ця пер то ўжо спо куй.

— Ка лісь быд ла га ня лі — а ця пер шмат 
яго тры ма юць?

— Толь кі адзін ма ла ко во зіць. Мы га ду
ем, але ма ла ка не во зім. І су сед ка трое 
тры мае. Але не вы га ня юць. І на шы цэ лы 
час на па шы.

— Па ша хі ба аб га ро джа на?
— Як і аб га ро джа на, то ім не пе раш ко

дзіць.
— А з ле су што пры хо дзіць?
— Але ні, дзі кі, зуб ры.
— Але вя лі кае шко ды не ро бяць?
— Дзі кі вель мі па шу ніш чаць, ры юць. 

А зуб ры ці але ні па ску буць тра ву і пой
дуць. А пас ля дзі коў то раў няць трэ ба. Ад
на го го да то мы на сва ім тыд ня мі вы раў ноў
ва лі, гра бель ка мі. Каб яны за ня лі і вы ры лі 
адзін ку сок, а то то тут ку со чак, то там 
ку со чак. І ідзеш і так уп ляш ку зак ры ва еш.

Па даў ся я яш чэ да Дзміт рыя Клі мю ка, 
які пры елян скай цар коў цы ста ра стам...

— Цар к ва ста ла ў 1992 го дзе. Ган на 
з Рут кі пры вез ла з Ча хоў мі льён, зда ец ца, 
сям сот яш чэ ста рых гро шай.

— А ча му з Ча хоў?
— Бо там за ка ля да ва лі. І яна пры нес ла, 

каб я ўзяў ся бу да ваць тую цар коў ку. Я так 
ха цеў — не ха цеў, жон ка мне не да зва ля
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— Ні ко лі свай го не са ро мей ся. Як ця бе 
пах рыс ці лі, так і хрыс ці ся, та кой па мі рай, 
— па ву чае мя не вась мі дзе ся ці га до вая 
Ста ніс ла ва з Кры нак. Гэ тыя сло вы вык
лі ка юць пры ем нае здзіў лен не, за хап ля
юць цвёр дас цю дум кі іх аў тар кі, шчы рым 
прыз нан нем паў на цэн нас ці ін шых рэ лі
гій. Рэд кая з’я ва, тым больш ся род прад
стаў ні коў па ну ю чай рэ лі гіі. Ка та ліч ка ад 
на ра джэн ня. Муж — так са ма ка та лік, як 
і шас цё ра дзя цей і яш чэ больш уну каў. 
Хут ка па мёр — свя ці Па не над яго ду шой 
— па кі нуў шы яш чэ ма лень кіх ча ты рох 
хлоп чы каў і дзве дзяў чын кі. Пас ля яго 
смер ці сва та лі ся ра зум най і пры го жай 
Ста сі ўся ка га ро ду ка ва ле ры:

— Ты ж са ма не змо жаш жыць, — ка за лі.

— Я не са ма, — ад каз ва ла. — Глянь, 
коль кі нас тут. Ха пае сва ёй бруд най бя
ліз ны, каб яш чэ ва шай зай мац ца.

Ця пер Ста ся са ма са бе па ні. Дзе хо ча, 
туды і пой дзе, ка лі за хо ча, вер нец ца ва 
ўжо ці хую, спа кой ную ха ту. У кож на га 

Крын скае 
пра вас лаў на-ка та ліц кае 

не ба
з дзя цей свая сям’я, па на дво рак, аў та
ма біль. Адзін — най бяд ней шы — жы ве 
ў блё ку. На сы на выя кеп ска га сло ва не 
ска жа. Пра му жы коў дба юць, пра ца ві тыя 
і пра Ста сю не за бы ва юць. Усе, без вык
лю чэн ня, над та ўда лыя. А якія ж у яе ўну
кі! Двух на ват пабе ла ру ску спя вае — не 
са ро міц ца.

Яе род ная ма ці — Зоя — нап ры кан цы 
жыц ця вель мі пра сі ла заў сё ды ста віць 
свеч кі ў цар к ве пад іко най Крын скай 
Бо жай Ма ці. За гад зу сім няп ро сты ў вы
ка нан ні. Звы чай на ка та лі кі не хо дзяць 
у цар к ву, а звы чай на пра ва слаў ная на га 
не пе ра сту пае па ро га ка та ліц ка га кас цё
ла. Не хо дзяць і да клад на не ве да юць ча
му. Ма быць, ад стра ху пе рад не вя до мым, 
чу жым. Ста ся не па ба я ла ся. Бы ва ла, 
што ра зум ней шыя за ба цюш ку сво е а саб
лі выя тэр цы яр кі за ру ка вы вы ця га лі яе 
з цар к вы, тлу ма чыў шы, што за ўпа кой
ных пад гэ тай іко най све чак не ста вяць. 
На шчас це Ста сі ха па ла ад ва гі, каб у чу
жой ха це аба ра ніць свае ін та рэ сы.

— Ад ча пі це ся ад мя не, не ва ша спра ва. 
Дзе за ха чу, там і па стаў лю, — ад каз ва ла 
ім та ды.

За пі скі за ма му Ста ся па кі да ла ў кас цё
ле і ў цар к ве. Ма лі ла ся і ў ха це пасвой
му, зна чыць, пака та ліц ку. Ця гам пер шых 
пра ва слаў ных са ра ка дзён пас ля ма
мі най смер ці чы та ла поль скія псал мы. 
Ха це ла, каб ма мі на ду ша пай ш ла не 
це раз ка та ліц кі чыс цец, але ад ра зу ў пра
ва слаў нае не ба. Пас ля са ра ка дзён, пра
ве дзе ных на сум лен най ма літ ве, у сне 
ма ці пап ра сі ла не пе ра пы няць чы тан ня. 
Пра ва слаў нае со рак дзён пра цяг ну ла ся 
ў год і ме сяц. Толь кі та ды ма ці пе ра ста ла 
ёй сніц ца.

Крын ская Бо жая Ма ці ска за ла Зоі вяр
тац ца на сваю ве ру. Гэ ты сон быў на
столь кі жы вым, што за па мя таў ся Зоі да 
кан ца жыц ця. Прось бу Крын скай Бо жай 
Ма ці вы ка на ла не ад клад на. Ка та ліч кай 
Зоя ста ла зу сім вы пад ко ва. На ра дзі ла ся 
ў крын скай пра ва слаў най сям’і. Шмат 
та ды та кіх сем’ яў тут пра жы ва ла. Муж 
у яе так са ма быў пра вас лаў ным. Ад яго 
Зоя на ра дзі ла трое пра ва слаў ных дзя
цей. Ка лі му жык па мёр, прый шоў да яе 
па ра бак, ка та лік. За ка ха лі ся, па жа ні лі ся 
і на ра дзі лі чац вё ра ўжо ка та лі коў, у тым 
лі ку Ста сю.

Во сем дзе сят га доў у рэ лі гій най ды ха
та міі. На ват з пра ва слаў най бра та вой 
у ад ной ха це жы ла. Свят ка ва ла і папра
вас лаў на му і пака та ліц ку, толь кі ча су 
на пра цу за ста ва ла ся няш мат. Згод нае 
іс на ван не двух роз ных све таў не ўсім 
бы ло дас па до бы. Аб га вор ва лі, смя я лі ся, 
гля дзе лі як на дур няў.

— Ка лі доб ры ча ла век, ня важ нае ці ён 
пра ва слаў ны, ці ка та ліц кі, а ха ле ры ўсю
ды зной дуц ца, — ка жа Ста ся.

Ма ма ад удзяч нас ці за свеч кі пад іко най 
Крын скай Бо жай Ма ці заў сё ды да па ма
га ла Ста сі. Ка лі толь кі пап ро сіць, ма ці 
заў сё ды збу дзіць на пра цу. Ад ной чы Ста
ся пап ра сі ла ўстаць а чац вёр тай ра ні цы, 
а ма ці ўжо ў тры пы та ла ся: „А коль кі ж 
я бу ду тва іх бай ст ру коў піль на ваць?”. Ця
пер ужо не сніц ца так ча ста. Ня ма та кой 
пат рэ бы. Усё роў на неў за ба ве суст рэ
нуц ца ў пра вас лаў нака та ліц кім не бе.

vІа ан на ЧА БАН

У Бе ла ру сі ў чэр ве ні стар та ва ла кам па
нія па вы ба рах у пар ла мент. Пап раў дзе 
ка жу чы, кам па нія, вы ба ры і пар ла мент 
у да чы нен ні да Бе ла ру сі ма юць да стат ко
ва ўмоў ны змест. Пры чы на гэ та га кры ец ца 
ў ад сут нас ці ў бе ла ру скай кра і не сап раў
д на га пар ла мен та, сап раў д ных вы ба раў і, 
ад па вед на, сап раў д най вы бар чай кам па
ніі. Гі сто рыя гэ тай не сап раў д нас ці ся гае 
ў 1996 год, ка лі дзе ю чы прэ зі дэнт праз 
ан ты кан сты ту цый ны пе ра ва рот, прык рыў
шы ся ні бы та да рад чым рэ фе рэн ду мам, 
ра заг наў за кон на аб ра ны пар ла мент 
— Вяр хоў ны Са вет. Наб раў шы ў ні кім не 
выб ра ную Па ла ту прад стаў ні коў сва іх пас
ля доў ні каў, Аляк сандр Лу ка шэн ка, па сут
нас ці, зніш чыў бе ла ру скі пар ла мен та рызм, 
які ледзь ве пра жыў пяць га доў. На ступ ныя 
20 га доў толь кі пац вер дзі лі гэ та, бо Па ла та 
прад стаў ні коў не з’яў ля ец ца пар ла мен там 
у агуль нап ры ня тым сэн се. І гэ та ты чыц ца 
як фор мы, так і зме сту. Так, у ёй за ба ро
не ныя пар тый ныя фрак цыі і не бы ло ні вод
на га вы пад ку, каб яна ад мо ві ла ў пры няц ці 
яко гаколь ве чы за ко нап ра ек та, пра па на ва
на га ад мі ніст ра цы яй прэ зі дэн та.

Але ўсё ка ліне будзь кан ча ец ца. Так, 
пэў на, кан ча ец ца і эпо ха су цэль на га ўсеў
лад дзя прэ зі дэн та Аляк сан д ра Лу ка шэн кі. 
Пры чын, якія да юць пад ста вы так ду маць, 
вар та шу каць у знеш нім фак та ры, які вель мі 
моц на ад біў ся на ўнут ра най па лі ты цы і свя
до мас ці са ма стой ных па лі тыч ных фі гур. 
Па дзеі на Ук ра і не ства ры лі зу сім ін шую па
лі тыч ную сі ту а цыю ва ўсход нееў ра пей скім 
рэ гі ё не і Аляк сандр Лу ка шэн ка, які дзе ся ці
год дзя мі лі чыў ся апош нім дык та та рам Еў ро
пы, рап там зай меў маг чы масць прыд баць 
знач насць сва ёй пер со не праз мін скія пе
ра мо вы аб Дан ба се. Вы нік — як афі цый ны 
Мінск, так і Еў ра са юз па ча лі ка заць аб ней
кім па цяп лен ні ва ўза е ма да чы нен нях. І бе ла
ру скім ула дам ста ла важ на пра дэ ман ст ра

ваць хоць ней кую ад па вед насць агуль нап
ры ня тай прак ты цы пра вя дзен ня вы ба раў. 
Зра зу ме ла, уся гэ та дэ ман ст ра цыя штуч
ная, але за яе, як за са ло мін ку, ха па юц ца 
апа нен ты рэ жы му, каб пра біц ца на ват у той 
не да пар ла мент, якім з’яў ля ец ца бе ла ру ская 
Па ла та прад стаў ні коў.

Па коль кі ўпер шы ню за два дзе ся ці год
дзі ніх то з бе ла ру скай апа зі цыі не ка жа 
пра бай кот вы ба раў, для на зі раль ні каў 
ства ра ец ца ўні каль ная сі ту а цыя за свед
чыць, на коль кі тое па цяп лен не ад бі ла ся на 
рэ аль най унут ры па лі тыч най сі ту а цыі. Ад ны 
з та кіх на зі раль ні каў — бе ла ру скія пра ва
а ба рон цы, якія со чаць за хо дам элек та
раль най кам па ніі ад яе аб вяш чэн ня. Свае 
на зі ран ні яны пуб лі ку юць на ад мыс ло ва 
ство ра ным сай це «Пра ва а ба рон цы за сва
бод ныя вы ба ры», што мес ціц ца па ад ра се 
http://elec tions2016.spring96.org.

«Пра гра ма не за леж на га на зі ран ня за 
вы ба ра мі ў Па ла ту прад стаў ні коў 2016 го да 
ла дзіц ца пра ва а ба рон чым цэн т рам «Вяс
на» і «Бе ла ру скім Хель сін к скім ка мі тэ там». 
Мэ тай кам па ніі з’яў ля ец ца ацэн ка вы бар ча
га пра цэ су з пун к ту гле джан ня бе ла ру ска
га вы бар ча га за ка на даў ства і між на род ных 
стан дар таў сва бод ных і дэ ма кра тыч ных вы
ба раў, ін фар ма ван не бе ла ру скай гра мад
скас ці і між на род най су поль нас ці аб хо дзе 
вы бар чай кам па ніі і вы ні ках ма ні то рын гу», 
— рас па вя да ец ца на га лоў най ста рон цы 
сай та. Там жа мес ціц ца кар та Бе ла ру сі 
з паз на чэн нем коль кас ці па ве дам лен няў 
з роз ных га ра доў. Улас на па ве дам лен ні 
змяш ча юц ца ў стуж цы на він, якая зна хо
дзіц ца пад кар тай.

Ак ра мя гэ тай ін фар ма цыі, на сай це зна
хо дзяц ца ана лі тыч ныя ма тэ ры я лы ў руб
ры цы «Важ нае», а так са ма да ку мен ты, 
да тыч ныя вы ба раў, у сва ёй ад най мен най 
руб ры цы.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Бе ла ру скі па лі тыч ны дзе яч Па вал Ва
ло шын на ра дзіў ся 28 чэр ве ня (10 лі пе ня) 
1891 г. у вёс цы Гар ка ві чы Са коль ска га па ве
та (та ды Гро дзен скай гу бер ні). Скон чыў шы 
шко лу, у 19081912 гг. пра ца ваў у мя стэч ку 
Крын кі на пош це тэ лег ра фі стам. У 1913
1917 гг. слу жыў у ра сей скім вой ску. Быў 
сяб рам Бе ла ру скай пар тыі эсэ раў. Ва я ваў 
у Пер шую су свет ную вай ну, на фрон це быў 
па ра не ны, тра піў у ня мец кі па лон. Пас ля 
каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі слу жыў мі лі цы ян
там у ра сей скім Ека ця ры нас лаў лі. З жніў ня 
1919 г. ва я ваў у дзя ні кін скай ар міі. По тым ва
я ваў на ба ку Чыр во най Ар міі ў ат ра дзе Гры
го рыя Ка тоў ска га. Тра піў у па лон да пят лю
раў цаў, по тым быў слу жа чым на чы гун цы.

У 1922 г. Па вал Ва ло шын вяр нуў ся на 
ра дзі му, пра ца ваў на сель скай гас па дар
цы. Ува хо дзіў у Бе ла ру скую са цы ялдэ мак
ра тыч ную пар тыю, по тым у Бе ла ру скую 
пар тыю не за леж ных са цы я лі стаў. 31 лі пе ня 
1923 г. аб ра ны дэ пу та там поль ска га сей ма 
(за мест зня та га і выс ла на га з кра і ны Ула дзі
ме ра Ка лі ноў ска га), увай шоў у Бе ла ру скі 
па соль скі клуб. Адзін са ства раль ні каў Бе
ла ру скай ся лян скара бот ніц кай гра ма ды 
(БСРГ), у 19261927 гг. быў сяб рам яе цэн т
раль на га ка мі тэ та. У 1926 г. стаў сяб рам Ка
му ні стыч най пар тыі За ход няй Бе ла ру сі. Пас
ля ра ско лу Па соль ска га клу ба пе рай шоў 
да сой ма ва га клу ба БСРГ. У сой ме ўдзель
ні чаў у аб мер ка ван ні пра ек таў за ко наў пра 
пар цэ ля цыю і асад ні цтва, ад бу до ву зніш ча
ных вай ной бу дын каў. Ар га ні зоў ваў мі тын гі 
ў роз ных мяс цо вас цях: у Бе ла сто ку, Грод
не, Алек шы цах, Ін ду ры, Крын ках, Лун не, 
па вя то выя з’ез ды БСРГ у Грод не ў ве рас ні, 
Са кол цы — у лі ста па дзе і Ста рым Бе ра зо ве 
— у снеж ні 1926 г. Ак тыў на вы сту паў за ам
ні стыю па літ вяз ням.

У лю тым 1927 г. арыш та ва ны поль скі мі 

ўла да мі. На пра цэ се над гра ма доў ца мі (так 
зва ны „пра цэс 56і”) за су джа ны да 12 га доў 
тур мы. Ся дзеў у тур мах Лу кіш кі ў Віль ні, 
у Врон ках, Ра ві чы. У вы ні ку аб ме ну па лі тыч
ны мі зня во ле ны мі ў 1932 г. тра піў у СССР, 
што на зы ва ец ца з аг ню ў по лы мя. З 1933 г. 
жыў і пра ца ваў у Мен ску. Вы сту паў з лек
цы я мі і пуб лі ка цы я мі, ез дзіў з гэ тай мэ тай 
у Маск ву, Ле нін г рад, Пя ці горск, Днеп ра пят
роўск, зай маў ся гра мад скай дзей нас цю. 
Пра ца ваў па моч ні кам ды рэк та ра Бе ла ру
скай дзяр жаў най біб лі я тэ кі і ў Біб лі яг ра фіч
ным ін сты ту це пры гэ тай біб лі я тэ цы. З’яў ляў
ся ад каз ным сак ра та ром ЦК Ад дзя лен ня 
Між на род най ар га ні за цыі да па мо гі зма га
рам рэ ва лю цыі ў БССР.

У раз гар ста лін скіх рэ прэ сій 1 ве рас ня 
1933 г. Па вал Ва ло шын арыш та ва ны ў Мен
ску па спра ве „Бе ла ру ска га на цы я наль на га 
цэн т ра”. Аб ві на вач ваў ся ў кон т р рэ ва лю цый
най дзей нас ці і ства рэн ні ар га ні за цыі, якая 
ме ла на мэ це дзяр жаў ны пе ра ва рот. 9 сту
дзе ня 1934 г. Ка ле гі яй ОГ ПУ пры Са ве це На
род ных Ка мі са раў СССР па вод ле ар ты ку ла 
58 кры мі наль на га ко дэк су пры га во ра ны да 
рас ст рэ лу, за ме не на га 10 га да мі кан ц ла ге
раў. Эта па ва ны ў Бе ла мор скаБал тый скі 
ла гер НКВД. Ад бы ваў зня во лен не ў Са ла
вец кім ла ге ры асаб лі ва га прыз на чэн ня (ла
гер ны пункт „Ан зер”).

9 каст рыч ні ка 1937 г. асо бай „трой кай” 
УНКВД па Ле нін г рад скай воб лас ці зноў 
пры га во ра ны да рас ст рэ лу. Рас ст ра ля ны 
ў пе ры яд ма са вых зніш чэн няў 3 лі ста па да 
1937 г. у Мен скай тур ме. Мес ца па ха ван ня, 
як звык ла ў та кіх вы пад ках, не вя до мае.

Па абод вух пры га во рах Па вал Ва ло шын 
рэ а бі лі та ва ны быў 16 жніў ня 1956 г. Яго аса
бо вая спра ва за хоў ва ец ца ў ар хі ве КДБ Бе
ла ру сі.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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1. стар шы свя тар у пра ва слаў най цар к ве, 2. вог нен нае мес ца ў ха це і ў ... 
пе ча ні, 3. дзяр жа ва ў Ме ла не зіі са ста лі цай у ПортВі ла, 4. егі пец кі фа ра он 
па ха ва ны ў най боль шай пі ра мі дзе, 5. вы су ша ная тра ва, 6. дзе ян не ад на го 
суб’ ек та ў су мес ным ме ра пры ем стве з ін шы мі суб’ ек та мі, 7. асоб ная кніж ка 
збо ру тво раў, 8. на чуе ў гас ці ні цы або на па шы, 9. до ля ўдзе лу ў агуль ным 
ме ра пры ем стве, 10. зы ход нае па ла жэн не, якое пры ма ец ца за не ас п рэч
ную іс ці ну, на пры клад у рэ лі гіі або ідэ а ло гіі, 11. з яе воў на і ... ба ра ні на.
Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч
бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ра
шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
 Ад каз на ад га дан ку з 25 ну ма ра
 Бе рыя, вош, гаць, мі, пле чы, Со чы, цвіль, чу жы, шыш.

Ра шэн не: Лепш біць свае во шы чым лі чыць чу жыя гро шы.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска
Пад ляш скага і Яну Міхалюку з Чыжоў.

Не вы пад ко ва бе ла
ру ская аса цы я цыя 
«АББА» на га лоў

ных ге ро яў чар го вай гу тар
кі ў рам ках ды ску сій на га 
клу ба аб ра лі Ка ця ры ну 
і Паў ла Ві няр скіх. У вет
ра ную пят ні цу 15 чэр ве ня 
ад зна ча ла ся два нац ца тая 
га да ві на смер ці Яц ка Ку ра
ня. Ге роі су стрэ чы моц на 
звя за ныя з Паў шэх ным уні
вер сі тэ там імя Яна Юза фа 
Ліп ска га ў Тэ рэ мі сках, яко
га за дум ш чы кам быў Яцак 
Ку рань. Ка ця ры на і Па вел 
Ві няр скія жы вуць у Тэ рэ мі
сках, дзе на пра ця гу 15 га доў су мес на 
пра цяг ва юць дзей насць уні вер сі тэ та. 
За дум ш чы ка мі паў шэх на га ўні вер сі тэ та 
бы лі Яцак і Да ну та Ку ра ні. Дзей насць 
уні вер сі тэ та змя ні ла свой ха рак тар на 
пра ця гу мно гіх га доў ад не фар маль най 
аду ка цыі вык лю ча най мо ла дзі ў па чат
ку дзей нас ці аж да су ар га ні за ван ня вык
ла дан ня бе ла ру скай мо вы ў Бе ла ве жы 
(на за нят кі бе ла ру скай мо вы хо дзяць іх 
дзе ці), да тэ ат ра ў клу ні і вір ту аль на га 
му зея габ рэ яў у Бе ла ве жы ў апош нія 
га ды. Гос ці ра ска за лі пра сваю пра цу, 
пра ня лёг кае ра шэн не па ся ліц ца ў Бе ла
веж скай пуш чы, аб сва іх аў та ры тэ тах, 
пра тое, як ад чу ва юць ся бе як ту тэй шыя 
і чу жыя ў Бе ла веж жы, аб сва ім ак тыў
ным удзе ле ў куль тур ным, па лі тыч ным 
і гра мад скім жыц ці рэ гі ё на.

— Тэ рэ мі скі для на шай аса цы я цыі баць
коў дзя цей, вы ву ча ю чых бе ла ру скую мо ву 
і мо ла дзі — не звы чай нае мес ца. Тут уз нік ла 
шмат ідэй, пра во дзі лі ся лет нія эт на гра фіч
ныя се мі на ры, ра бо чыя су стрэ чы «Пад ляш
скіх хро нік», вуч ні не ад на ра зо ва пры ма лі 
ўдзел у ме ра пры ем ствах, ар га ні за ва ных 
уні вер сі тэ там. Ка ця ры на і Па вел Ві няр скія, 
а так са ма не а цэн ная Да ну та Ку рань гэ та 
перш за ўсё на шы сяб ры, пар т нё ры і на
стаў ні кі, — сцвяр джа юць сяб ры згур та ван
ня «АББА».

— Ка лісь ці Іло на Кар пюк у час Сім по зі у
ма «Вар та спы тац ца пра куль ту ру» ў Тэ рэ мі
сках ска за ла, — ус па мі нае Па вел Ві няр скі: 
— Я — бе ла ру ска, Поль ш ча з’яў ля ец ца 
ма ёй ра дзі май. Гэ тыя сло вы бы лі вель мі 
важ ныя. У сціс ну тай фор ме кра ну лі сэр ца 
праб ле мы, якая змяш ча ла ся ў ло зун гу су
стрэ чы «Ін шы, чу жы, свой». Ці маг чы мая 
су поль насць, якая не ад маў ляе сво е а саб
лі вас ці? У якой кан цэп цыі Ін шы і Свой не 
су пя рэ чаць адзін ад на му і ўза ем на не вык
лю ча юць адзін ад на го? Раз на стай насць 
з’яў ля ец ца ад на ча со ва сла бас цю і сі лай, як 
пі саў Кан стан ты Ге берт. Так са ма з’яў ля ец
ца не ад’ ем най ры сай све ту, які ста но віц ца 
ўсё больш цес ным. У «Рэс пуб лі цы для ма іх 
уну каў» Яцак Ку рань, зап ра ша ю чы за да
ваць пы тан ні з на го ды клю ча вых праб лем, 

якія ста яць пе рад све там і яго рэ гі ё на мі, 
на гад вае тэр мін «Рэч Пас па лі тая», «рас п
ра ца ва ны ў пра цэ се ства рэн ня су поль най 
ай чы ны па ля каў, ру сі наў, габ рэ яў, лі тоў цаў, 
пру саў...». Ідэя Су поль най Рэ чы, ство ра най 
прад стаў ні ка мі роз ных на ро даў, рэ лі гій 
і тра ды цый, а так са ма ад к ры тай і та ле ран т
най, тры ва ла ўка ра нё ная ў гі сто рыі і ін тэ лек
ту аль най тра ды цыі Цэн т раль най Еў ро пы, 
у тым лі ку Поль ш чы. У фор ме дзяр жа вы 
су мес на ство ра най па ля ка мі і лі тоў ца мі, як 
пі ша Чэс лаў Мі лаш у «Ся мей най Еў ро пе», 
бы ла вык люч ным вы пад кам мір на га шэс ця 
цы ві лі за цыі. Ад нак ідэя «Рэ чы Пас па лі тай» 
за ста ла ся і да гэ та га ча су за ста ец ца толь кі 
ўто пі яй, якая, хоць і маг чы мая, на прак ты цы 
не да сяж ная. Мы — ані ма та ры куль ту ры, 
ста ім пе рад сі ту а цы яй, да якой не мо жам 
па ды хо дзіць абы я ка ва. Уні вер сі тэт паў шэх
ны імя Яна Юза фа Ліп ска га ў Тэ рэ мі сках 
на ра дзіў ся, ка лі бес п ра цоўе ў Поль ш чы 
наб лі зі ла ся да ўзроў ню 20%, а ўвесь свет 
пе ра жыў тра ге дыю ве рас ня ў НьюЙор ку. 
Ніх то цвя ро за ду ма ю чы не сум ня ваў ся, 
што бя гу чая фор му ла, на якой быў зас на
ва ны гла баль ны па ра дак, не пра ве ры ла 
ся бе. Ку рань скон чыў пі саць «Дзе ян не» і, 
па сва ім звы чаі, прак ты ка ваў з на мі свой 
ход мыс лен ня. Мы па ста ві лі фун да мен
таль ныя пы тан ні для на ша га ўні вер сі тэ та. 
Ад ным з эле мен таў выз на чэн ня куль ту ры, 
які сфар му ля ваў Яцак, бы ла дум ка, што 
ар га ні зуе яна рэ аль насць, ад каз ва ю чы 
ўсе ба ко ва на пы тан не пра тое, як жыць. 
Ад нак, ка лі не дае ад ка заў, дэ зын тэг руе 
жыц цё. Не аб ход на па ста віць но выя пы тан ні 
і знай с ці но выя ад ка зы. У 2002 го дзе, ка лі 
пры е ха лі пер шыя сту дэн ты ўні вер сі тэ та, 
мы зы хо дзі лі з рэ чаў, най больш бліз кіх нам 
— пы тан ня: як усту піць у да рос лае жыц цё. 
Гэ та не бы ло пы тан не, якое тур ба ва ла 
лю дзей толь кі там, дзе жыц цё ў Поль ш
чы з’яў ля ла ся са мым цяж кім. «Як жыць» 
з’яў ля ец ца так са ма праб ле май пры ві ле я
ва най мо ла дзі. Яго мож на раз г ля даць, па 
мен шай ме ры, на двух уз роў нях: вы ба ру 
каш тоў нас цей і эта су. Дру гім пы тан нем бы
ло: з ча го жыць? Яно бы ло знач на больш 
дра ма тыч ным для лю дзей, якія жы вуць, 

на пры клад, у бы лых пас ля пэ
ге э раў скіх па сёл ках, але яно 
няп ро стае і для вы пуск ні коў 
эліт ных школ. Ця пер, ка лі 
амаль усе на шы сі лы ад да ем 
на пад трым ку Бе ла веж скай 
гмі ны, пы тан ні за ста лі ся ра
ней шы мі. Як жы вуць лю дзі 
ў пуш чан скіх вё сках? Су поль
насць, якая кур чыц ца, ка ра ні 
якой ся га юць мно гіх цу доў ных 
тра ды цый, су ты ка ец ца з ня вы
ра ша най праб ле май ма дэр ні
за цыі. Праб ле мы па лі тыч най 
стра тэ гіі дзяр жа вы — фор мы 
па лі тыч ных змен, прыс вой ван
ня да сяг нен няў цы ві лі за цыі 

За ха ду, іх вы бар, ад каз на пы тан не аб сва
ёй улас най куль тур най ін ды ві ду аль нас ці 
ды вы бар ма дэ лі аду ка цыі, якая ідзе ў на гу 
са зме на мі све ту не маг чы ма вы ра шыць на 
ўзроў ні эк с пер таў і пра дык та ва ных ці скам 
ча су ра шэн няў па лі ты каў. Не да стат ко ва 
вы ра шыць ідэ а ла гіч ныя праб ле мы. Кан чат
ко вае ра шэн не за ле жыць ад «сва бод на 
пры ня тай» сі стэ мы каш тоў нас цей. Ка лі мы 
ста лі пра ца ваць з бе ла веж скі мі дзець мі, мы 
ве ры лі, што ма дэр ні за цыя не а ба вяз ко ва 
ад бы ва ец ца за кошт стра ты бі я раз на стай
нас ці і дэг ра да цыі кра я ві ду, і раз на стай
насць ра зам з куль тур ным і пры род ным 
лан д шаф там не па він на быць пе раш ко дай 
у пра цэ се ма дэр ні за цыі. Вель мі ка рыс на 
ў та кім мыс лен ні бы ло раз роз нен не Кшыш
та фа Чы жэў ска га па між пра він цы я ліз мам 
і Пра він цы яй. Пра він цыя ат рым лі вае моц са 
свя до мас ці дры мот на га па тэн цы я лу «з яго 
не паў тор ным лан д шаф там, спля цен нем лё
су і во пы ту, ма лас цю і мар нас цю, та ям ні цай 
і бля скам». Для сва іх жы ха роў з’яў ля ец ца 
цэн т рам, а не рэч чу со рам най і сха ва най. 
Пра він цыя так са ма з’яў ля ец ца апіс ва най 
Джэ ва дам Ка ра га са нам «дра ма тыч най 
су поль нас цю». Су поль нас цю за круг лым 
ста лом. Ра дзі май, якая грун ту ец ца, як пі ша 
Мі лаш, не на кры ві, але ад каз нас ці. Іс на ван
не пра він цыі бліз кае да ідэ а лу Рэ чы Пас па
лі тай. Сён ня, ад нак, у гра мад скім жыц ці, гэ
ты ідэ ал не прак ты ку ец ца. Праў дзі вы ка нец 
Пер шай і Трэ цяй Рэ чы Пас па лі тай меў мес
ца ў 20002004 га дах, ка лі адыш лі муд ра цы, 
якія нес лі цно ты Рэ чы Пас па лі тай: Ежы 
Гед ройц, Чэс лаў Мі лаш, Ста ніс лаў Сто ма, 
Яцак Ку рань, Ян Но вакЕзя ран скі і Ка раль 
Вай ты ла. Іх дэ ві зам бы ло ін стын к тыў нае 
суп раць дзе ян не вык лю чэн ню, ад каз ван не 
ды я ло гам на адзі ную праў ду і ад каз насць, 
якая вык лю чае ра ды ка лізм. Мы за ста лі ся 
ад ны пры дэ ма нах на цы я на ліз му, і адзі
нап раў ды, якія ад ра джа юц ца на на шых 
ва чах ды ра ды ка ліз му, які топ ча ча ла ве чую 
год насць. Што мы мо жам зра біць, гэ та ста
рац ца пра ца ваць у ад па вед нас ці з эта сам 
Рэ чы Пас па лі тай — ад к ры тай, та ле ран т най 
і су мес на ства ра най усі мі, з па ва гай да ча
ла ве ка і мес ца, у якім дзей ні ча ем...     (лук)

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Не пе рай май ся дум ка мі ін-
шых — ра цыя на тва ім ба ку. Мно га энер гіі, дык 
мо жаш быць гвал тоў ным у эмо цы ях і на ра біць 
па мы лак. З 14.07. (да 19.07.) мо жаш на ла дзіць 
вель мі ці ка выя зна ём ствы. Ста рай ся ра зу мець 
ін шых і аш ча дзіць ім вост рых слоў. Ка лі па я вяц-
ца пра па но вы пра цы, мо жа трэ ба бу дзе пе ра-
ся ліц ца; вар та ры зык нуць. Доб ра зро біць та бе 
фі зіч ная ак тыў насць, але не са пер ні чай.

(21.04. — 21.05.) Ра бі тое, на што ма еш ах-
во ту. Хва лі ся сва і мі да сяг нен ня мі, пах ва ліць 
ця бе і кі раў ні цтва, да ча ка еш ся кан к рэт най ка-
рыс ці ўжо пас ля 12.07. Хтось, на кім зро біш 
вя лі кае ўра жан не, дасць та бе пра па но ву, якую 
вар та пры няць. Бы коў з пер шай дэ ка ды бу дуць 
про ста «раз ры ваць» пра па но ва мі за нят ку. Але 
пры тар ма зі вы дат кі, бо гро шы бу дуць про ста та-
піц ца. З 14.07. (да 19.07.) па ве рыш, што ма ры 
здзяй с ня юц ца.

(22.05. — 22.06.) Не бу дзеш мець ча су на 
ля но ту. Пла не ты шы ку юць мно га но вых за дач. 
Вель мі ка рыс ны пе ры яд. На ват ка лі пла не ты 
саш люць ней кія аб ме жа ван ні, пой дзе гэ та ка-
рыс на для твай го зда роўя і ка шаль ка. Па да рож-
жы пе рак ла дзі на на ступ ны ме сяц, лепш вазь мі-
ся за ней кі ра монт у ха це (тры май ся пла ну). Усе 
спра вы заш піль вай на апош ні гу зік, бо вы ле зуць 
роз ныя не да роб кі. Рых ту ец ца для ця бе вый г-
рыш па між 15-19 лі пе ня!

(23.06. — 23.07.) Ча кае ця бе ўсё фай нае 
— па вы шэн не, пры го жае па чуц цё, вя лі кія гро-
шы, толь кі ўстань і пра цяг ні ру ку. Зор кі про ста 
га раць, каб зра біць тваё жыц цё больш пры ем-
ным. У па чуц цях і не ду май аб «адаг ра ва ных кат-
ле тах». Спа дзя вай ся ней ка га сюр п ры зу ад рад-
ні. Хтось ці бу дзе пат ра ба ваць тва ёй пад трым кі, 
а не ла ві ны доб рых па рад. Не за чы няй дзвя рэй, 
мо жа за імі ста не твой но вы са праўд ны сяб ра? 
Ка рыс ная здзел ка: 8-12.07. А 9-13.07. нес па-
дзя ва ны аба рот спраў мо жа вы вес ці ця бе з раў-
на ва гі. 16.07. не спра чай ся з шэ фам.

(24.07. — 23.08.) 8-12.07. хо піць та бе шчас-
ця і доб рых фі нан са вых на год. Ха ця мо жаш 
быць стом ле ны і зне ах во ча ны, і над та не за ша ле-
еш. Да 12.07. ты амаль ня бач ны для ін ша га по лу, 
пас ля во чы звер нуц ца на ця бе. З 12.07. вы бе ры-
ся ў па да рож жа. Ка лі ця пер пой дзеш у вод пуск, 
не да кан ца адар веш ся ад ра бо ты. Шу ка ю чыя 
пра цы ня хай схо дзяць на да дат ко выя абу чэн ні 
і кур сы (най леп шы мо мант па чаць іх 13.07.).

(24.08. — 23.09.) 8-12.07. твае ра шэн ні бу-
дуць хут кія і трап ныя. 9-13.07. ста рай ся за ха-
ваць спа кой, не рэ а гуй злос цю і аг рэ сі яй. Да 
12.07. афор мі най важ ней шыя служ бо выя спра-
вы і да ку мен ты. З 14.07. бу дуць на го ды да па да-
рож жаў і фай ных пры год. Ад па чы вай ак тыў на.

(24.09. — 23.10.) Маг чы мыя кан ф лік ты і не па-
ра зу мен ні, але бу дзеш мець сі лу і цяр п лі васць, 
каб дат ры ваць да 20.07., ка лі кар та ўрэш це ад-
вер нец ца. Ад 12.07. з кож ным днём бу дзе пап-
раў ляц ца твой на строй. І з та го ча су заз зя еш на 
пуб ліч ным фо ру ме! Бу дзеш у фор ме, паб’ еш 
кан ку рэн цыю, ат ры ма еш да та цыю... З 14.07. 
(да 18.07.) бу дзеш ду маць і дзей ні чаць твор ча 
і ўра зіш ата чэн не.

(24.10. — 22.11.) Да 12.07. бу дзеш мець на-
го ды раз ві нуць сваю па сію. Ця пер лепш не ідзі 
яш чэ ў ад па чы нак, іг рай за вы со кія стаў кі. Але 
ка лі штось ці не пой дзе па тва ёй дум цы, зноў 
пач неш зла вац ца. Зап ла ці ўсе ра хун кі. На ват на 
ка ні ку лах схо чаш зда бы ваць вяр шы ні. Скан т ра-
люй свой кры вя ны ціск.

(23.11. — 22.12.) Не за леж на ад цяж кас цей, 
ра бі сваё, бу дзеш уз на га ро джа ны, а ка рыс ці 
бу дзеш мець не ча ка на вя лі кія. Ве се ла ў кам па-
ніі, ся род ін ша га по лу. З 14.07. зат ра пе чац ца 
тваё сэр ца, ха ця ў па ста ян ных па рах без асаб лі-
вых фе ер вер каў. Не за жы рай су му.

(23.12. — 20.01.) Звер неш ува гу на спра вы 
до му і сям’і. Але і вык лі чаш вя лі кую за ці каў ле-
насць ін ша га по лу. На пра цы мо жаш быць ме ды-
я та рам. Шу ка ю чым ра бо ту мо жа прыт ра піц ца 
ча со вы за ня так, быц цам бы ні чо га, але бу дуць 
пун к ты ў СV. Не пе ра я дай пры быт каў. Не ры зы-
куй без пат рэ бы, асаб лі ва ў ва дзе.

(21.01. — 19.02.) Пра а на лі зуй яш чэ раз свае 
спра вы. Не бя ры ся за ні якія ра мон ты і ла джан-
не рэ чаў 11-19.07., бо хут чэй штось пап су еш. 
Ад па ло вы ме ся ца бу дзеш мець зя лё нае свят-
ло ў па чуц цях. З 14.07. (да 19.07.) ат ры ма еш 
ін фар ма цыю аб воль ным шта це; мо жа ве да еш 
ка гось ці ў гэ тай фір ме? Піль нуй свае во чы.

(20.02. — 21.03.) Бу дзеш ад важ ны, ба я ві ты, 
няў ступ чы вы. Ма еш пад трым ку зо рак, асаб лі ва 
ка лі ты Ры ба з трэ цяй дэ ка ды. Схо чаш па маг чы 
ін шым. Вель мі скан даль на з 11.07. (да 19.07.) схо-
чуць ся бе па вес ці Ры бы з па ло вы са ка ві ка. Вар та 
ця пер зас на ваць сваю фір му. Ча ка юць ця бе ўзна-
га ро ды, але мо жаш яш чэ больш рас хо да ваць. Ка-
лі хо чаш вы даць гро шы на боль шую рэч — зра бі 
гэ та да 12 лі пе ня.
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Час не вы кі дае са свай го 
рэ чыш ча ўся го, што бы ло 
і, зда ва ла ся б, мі ну ла бес-
па ва рот на. Гі сто рыя вяр-
тан ня па мя ці му зы кан та 
Яна Та ра се ві ча най леп-
шы та му до каз. Яго імя 
вяр ну ла ся да шы рэй шай 
гра мад скай свя до мас ці 
ў 1999 го дзе, ка лі ў Мін-
ску ад быў ся кан цэрт пад 
за га лоў кам „Абы шоў ся 
без сла вы”. Зас лу жа ны 
ма стак Бе ла ру сі Вік тар 
Ска ра ба га таў, га лоў ны 
пра па ган дыст му зы кі Та-
ра се ві ча ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, раз ві нуў за га-
ло вак кан цэр та пра зор лі-
вы мі сло ва мі: „Але сла ва 
не абы дзец ца без яго”.

Сло вы ма эст ра спра ца ва лі ўжо ў 2000 
го дзе. Мін скі кан цэрт, дзя ку ю чы поль скай 
фа наг ра фіч най фір ме, быў за пі са ны на 
кам пактдыск пад за га лоў кам „Cham ber 
and Vo cal Works”, які ат ры маў най больш 
прэ стыж ную поль скую му зыч ную ўзна га
ро ду „Fry de ry ki”. Уз на га ро да бы ла наз на
ча на за ва каль ныя тво ры на ды ску, якія 
вы ка на лі Вік тар Ска ра ба га таў, Тац ця на 
Цы буль ская і муж чын скі хор „Сла вя не”. 
Зда ва ла ся б, пас ля та кой уз на га ро ды 
спра ва за бы тай па мя ці кам па зі та ра 
ла ві най зрух нец ца ўпе рад. Ад нак, не! 
Ра дзі мае Пад ляш ша быц цам аг лух ла і зу
сім не ад рэ а га ва ла на гэ тую на ві ну. Не 
да па маг ло на ват і тое, ка лі сла ву ты ды ры
жор Ежы Мак сі мюк на пі саў твор „Ar bor” 
на 50год дзе Поль ска га Ра дыё Бе ла сток 
і прыс вя ціў яго Яну Тара се ві чу. Мак сі мюк 
за я віў, што яго му зыч ны рост і ўсё апош
няе — гэ та дар ат ры ма ны ад Та ра се ві ча. 
Ніх то, ад нак, у Бе ла сто ку (ап ра ча бе ла ру
скіх СМІ) не ха цеў слу хаць пра за бы та га 
кам па зі та ра. Уся гі сто рыя зда ва ла ся 
не маг чы май і пе ра боль ша най, ні я кая куль
тур ная ўста но ва не бы ла за ці каў ле на, каб 
пад няць вык лік.

Пер шае шы рэй шае гра мад скае ад к
рыц цё ад бы ло ся 18 чэр ве ня 2001 го да. Та
ды гру па сяб роў і па клон ні каў му зы кан та 
па е ха ла ў Са кол ку. Пры е ха лі вуч ні кам па зі
та ра: Алі цыя Ба гін ская і Збіг неў Па пель скі. 
У гэ ты дзень мы ад зна ча лі 40 га доў ад 
смер ці Та ра се ві ча. Гэ та быў мо мант, ка лі 
ўра чы стая па ні хі да над ма гіл кай му зы кан
та пе рат ва ры ла ся ў шля хет ную тра ды цыю 
па ра фіі. З гэ тай па ры ўжо пят нац цаць год 
у час пры хад ско га свя та вер ні кі ідуць хрэс
ным хо дам на ма гі лу Та ра се ві ча і су поль на 
мо ляц ца за яго па мяць.

Спра ву з сар дэч най ува гай даг ля дае 
сам дэ кан Са коль скай ак ру гі ай цец Ула
дзі мір Мі ся юк.

* * *
З му зы кай спра ва про стая, яе трэ ба іг

раць. Ні якія рэ чы і сло вы не ў змо зе фар
ма ваць му зыч ны пе ра каз. Так ці іна чай, 
ка лі ў 2002 го дзе „Ні ва” вы да ла кніж ку 
„W stro nę Ta ra sie wi cza”, за ці каў ле насць 
асо бай кам па зі та ра наб ра ла крэ а тыў нас

ці. Та ле на ві ты кі на рэ жы сёр Юры Ка лі на 
яш чэ ў 2002 го дзе зняў да ку мен таль ны 
фільм пад за га лоў кам „Jan Ta ra sie wicz, 
kom po zy tor za pom nia ny”. Так са ма Бе ла
ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства вы да ла 
збор нік нот „Пес ні ка хан ня”. Дзе сяць га
доў паз ней Та ва ры ства „Са коль ш чы на”, 
на 50 га да ві ну ад дня смер ці кам па зі та
ра, за ма ца ва ла ме ма ры яль ную дош ку 
ў цэн т ры Са кол кі. Ме ма ры яль ная таб лі
ца (на поль скай, бе ла ру скай і ан г лій скай 
мо вах) зна хо дзіц ца на бу дын ку га рад ско
га му зея.

У той жа Са кол цы іс нуе ўжо ву лі ца 
Та ра се ві ча. У го нар му зы кан та наз ва ная 
круг лая плош ча ў бе ла стоц кім квар та ле 

„Пет ра шэ”. У між ча се бы лі між на род ныя 
пра ек ты, ад нак не ат ры ма лі яны крэ а тыў
на га пра ця гу ні ў му зы цы, ні ў па шы рэн ні 
тэ мы. Та му вя лі кай і цу доў най спра вай 
быў для мя не мі ну ла год ні кан цэрт у Са
кол цы. На ім вы сту пі лі ма ла дыя му зы кан
ты з Са кол кі і Га рад ка, апан та ныя му зы
кай Та ра се ві ча. Упер шы ню, дзя ку ю чы 
му зы кан ту Шы мо ну Бо ры су пра гу ча лі 
но выя тво ры. Шы мон Бо рыс пас ля мно
гіх пе раш код раз да быў (на свой кошт) 
но ты з Мін ска га ар хі ва. Сам ап ра ца ваў 
ру ка пі сы і пад шу каў му зы кан таў, каб ме
на ві та З каст рыч ні ка 2015 го да ў Са кол
цы пры сут ныя зра зу ме лі, што па чаў ся 
но вы му зыч ны пра цяг Та ра се ві ча. За раз 
усе ду ма ем як упа рад ка ваць ма гіл ку кам
па зі та ра.

* * *
Ка лі на пя рэ дад ні 55 га да ві ны смер

ці Та ра се ві ча я паз ва ні ла ў Са кол ку, 
ба цюш ка ра ска заў ад но зда рэн не. Імя 
Та ра се ві ча ўсё час цей аса цы ю ец ца з го
ра дам над Са кол дай. Ад ной чы ба цюш ка 
на ве даў ад на го на та ры у са, які ра ска заў 

За ма ла пра 
яго га во рыц ца!

яму су свет ную на ві ну. Вось, ка лі на та ры
ус па ехаў у Фін лян дыю і за я віў, што ён 
з Са кол кі, там уск лік ну лі з эн ту зі яз мам. 
Фін скія сяб ры ве да лі пра сяб роў ства Сі
бе лі у са і Та ра се ві ча. Яны рас па вя лі на та
ры у су пра тое, як ге ні яль ны фін скі кла сік 
да бі раў ся з Са кол кі на брыч цы ў пад са
коль скі ма ён так Шын дзель...

Гэ ты ра сказ ус вя до міў свя та ру на коль
кі ў нас абы я ка вы і няў дзяч ны на род.

Най больш ба ліць спра ва ўпа рад ка ван
ня ма гі лы.

У 55 га да ві ну смер ці Яна Та ра се ві ча 
два ра зы ад с лу жы лі па ні хі ду — у час ура
чы стай лі тур гіі, ка лі ўсе ўдзель ні кі пры хад
ско га свя та (18 чэр ве ня ў Са кол цы ад зна
ча юць дзень Дзе вы Паў лы, а цар коў ны 
фэст ад бы ва ец ца на мо гіл ках), і ка лі хрэс
ным хо дам пай ш лі на ма гіл ку му зы кан та 
і там ма лі лі ся за су па кой яго ду шы, сям’і 
і вуч няў. На ша сяб роў ская дэ ле га цыя, 
якая ру шы ла про ста з Су стрэч „Зор кі”, 
зза бу ра ло му ў Кны шын скай пуш чы спаз
ні ла ся. І гэ та па спры я ла ... пад вой на му 
ўга на ра ван ню па мя ці. Ай цец Ула дзі мір 
ра зам з хо рам яш чэ раз сха дзі лі на ма гі
лу кам па зі та ра і ад п ра ві лі па ні хі ду. Та ды 
мы па зна ёмі лі ся са спа да ры няй Дан кай 
Сце па нюк. Жан чы на, у кож ны час го да 
даг ля дае ма гіл ку му зы кан та і лі чыць гэ та 
вя лі кім го на рам. Важ най, ха ця прык рай 
спра вай, за ста ец ца ўпа рад ка ван не ма
гі лы з па мыл ко вы мі над пі са мі. Ба цюш ка 
абу ра ны, што ніх то з мяс цо вых улад не за
ці каў ле ны вык лас ці срод кі на гэ тую мэ ту. 
Тым больш, што ту тэй шыя лю дзі па ка ры
ста лі ся ма ё мас цю му зы кан та:

— Ма ён так яго заб раць — за бра лі, 
а вось толь кі ледзь на ме ма ры яль ную 
шыль ду наск рэб лі за гэ тыя амаль 200 
гек та раў. Тут па ві нен ста яць пом нік на 
пяць мет раў вы шы ні — га ва рыў ба цюш
ка. — Гэ та адзін з най больш вя до мых 
лю дзей, звя за ных з на шым го ра дам. За
ма ла пра яго га во рыц ца. А гэ та ж го нар 
на ша га го ра да...

Па ра дак саль на, гор кія сло вы свя та ра 
кры ху пад ня лі мя не на ду ху. Важ на што 
лю дзі і гра ма да па чы на юць ра зу мець 
не да хоп па ша ны для куль тур ных вар тас
цей. Гэ та чар го вы вык лік для куль тур ных 
цэн т раў, біз нес ме наўме цэ на таў, гра
мад скіх су по лак. Я пер шая да ла жу ся да 
па бу до вы на ма гіль на га пом ні ка са сва ёй 
сціп лай зар пла ты.

З му зы кай Та ра се ві ча ўсё нар маль на. 
Яна жы ва ру ха ец ца ў на прам ку поў на га 
ад к рыц ця і на леж на га прыз нан ня. Тут 
спра цоў вае вы шэй шы план і з’яў ля юц
ца шчы рыя, нат х нё ныя лю дзі. Му зы кант 
Шы мон Бо рыс, хоць ні чо га не ве даў пра 
свят ка ван не ў Са кол цы, у той час на пі
саў мне мэйл: „Dos ta łem mie siąc te mu 
ska ny etiud, jed nej z so nat i fan taz ji bia ło-
ru skiej. Za koń czy łem właś nie ses ję i za czą-
łem przeg lą dać co to za mu zy ka, jak się 
oka zu je, w tym wy pad ku wprost opar ta na 
te ma tach na szych ro dzi mych”.

Зна чыць, ча кае нас но вы, не за быў ны 
кан цэрт. Час не вы кі дае са свай го рэ чыш
ча ўся го, што бы ло і, зда ва ла ся б, мі ну ла 
бес па ва рот на. Час вяртае нам Тарасевіча!

vГан на КАН Д РА ЦЮК, 
фо та з архіва Г.К.


