
№ 40 (3203) Год LXIІ          Беласток, 1 кастрычніка 2017 г.      Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

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

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

0
0

9

4
0

Святлапіс Лявонаè3

Студзіводы Сегяневічаўè12

— З першага верасня Вы кіруеце 
школай, пры якой спыняе працу 
гімназія. Якія Вашы першыя ўра
жанні ад кіравання самай вялікай 
пачатковай школай у горадзе?

— Уражанні ў мяне вельмі добрыя. 
Бацькі тут сімпатычныя, ахвотныя 
да супрацоўніцтва, настаўнікі да
памагаюць мне, у школе добрая 
атмасфера.

— Што схіліла Вас прыступіць да кон
курсу на дырэктара якраз бельскай 
«тройкі»? 

— У бацькоўскім доме мы размаўлялі на 
дыялекце беларускай мовы, а мая мама 
працавала настаўніцай і вучыла спачатку 
расійскай і беларускай мовам. Я сама не 
вучылася ў «тройцы», але мой сын тут 
вучыўся. Пасля паступіў ён у Бельскі бел
ліцэй, а мая дачка тут вучыцца надалей. 
Я ведала беларускі характар школы і яе 
адметнасці на фоне іншых бельскіх школ. 
Зрабіла я свядомы выбар, прыступаючы 
да конкурсу на дырэктара «тройкі», каб 
пасля працаваць у карысць школы і заха
вання нашымі вучнямі беларускай нацыя
нальнай тоеснасці. Я выпускніца гістарыч
нага факультэта Універсітэта ў Беластоку 
і магу вучыць у школе гісторыі, а закон
чыўшы паслядыпломную адукацыю магу 
таксама вучыць ведам аб грамадстве, вы
хаванні да жыцця ў сям’і і займацца з дзет
камі па раннешкольнай адукацыі.

— Амаль год выконваючай абавязкі 
дырэктара школы была Барбара Скеп
ка. Члены конкурснай камісіі далі Вам 
больш галасоў, чым для яе і бурга
містр БельскаПадляшскага Яраслаў 
Бароўскі прызначыў Вас на пасаду 
дырэктара на двухгадовы тэрмін. Ці 
ведаеце чаму Вы атрымалі прызначэн
не толькі на два гады?

— Звычайна на пасаду дырэктара шко
лы прызначаюць на пяцігадовы тэрмін, 
а скарачаецца ён, калі школа мае спы
ніць дзейнасць або дырэктар мае на
мер адысці на пенсію. У маім выпадку 
не было такіх прычын. Я ведаю абгрун
таванне рашэння аб прызначэнні мяне 
на двухгадовы тэрмін, але не хачу яго 
агучваць і каментаваць.

— Конкурснай камісіі Вы запрапана
валі планы дзейнасці васьмігадовай 
пачатковай школы з дадатковым 
навучаннем беларускай мовы. Якія Ва
шы прапановы ў сувязі з беларускім 
характарам школы і ў агульным плане 
дзейнасці бельскай «тройкі»?

— Маю я намер зрабіць стаўку на наву
чанне беларускай мове, культуры і знаём
ству вучняў з традыцыямі і мясцовай гісто
рыяй, каб падтрымліваць беларускую то
еснасць сярод дзетак і моладзі. У нашай 
школе падчас свята школы і іншых мера
прыемстваў будзе прэзентавацца белару
ская культура, песні, дэкламацыя і іншае. 
Хачу супрацоўнічаць з беларускімі арга

нізацыямі, якія дзейнічаюць у карысць 
нашага насельніцтва і пачатковымі шко
ламі ў Гайнаўцы, Орлі, Кляшчэлях і іншых 
мясцовасцях, дзе вядзецца навучанне 
беларускай мове. Прадбачваю арганіза
ваць экскурсіі ў Беларусь. Планую, што 
наша школа прыступіць да еўрасаюзаюз
най праграмы «Erasmus+», накіраванай 
да моладзі. Калі гаварыць у агульным, 
маю намер звярнуць асаблівую ўвагу, 
каб у школе, так як было ў папярэдніх 
гадах, быў высокі ўзровень навучання, 
а вучні дабіваліся поспехаў у конкурсах 
і алімпіядах. У нашай школе працуюць во
пытныя настаўнікі фізкультуры, якія з вуч
нямі дабіваліся многіх поспехаў падчас 
спартыўных спаборніцтваў і мы будзем 
прадаўжаць гэтыя традыцыі.

— Рэформа адукацыі, якая ажыццяў
ляецца з 2017 года, гэта між іншым ма
дыфікаваныя праграмныя падставы 
навучання для першага, чацвёртага 
і сёмага класаў пачатковай школы. Як 
справа з новымі падручнікамі і дапа
можнікамі? 

— У нашых вучняў ёсць ужо неабход
ныя падручнікі і дапаможнікі.

— Ці гэта тычыцца таксама падручні
каў па беларускай мове?

— Настаўнікі беларускай мовы сказалі 
мне, што ва ўсіх вучняў ёсць падручнікі 

па беларускай мове. Аднак частка іх вы
карыстоўвалася доўгі час, яны ўжо зніш
чаны і добра было б надрукаваць новыя. 
Праграмная падстава для навучання 
беларускай мове ў сёмым класе пачат
ковай школы такая ж, як для першага 
класа гімназіі і таму сямікласнікі пачалі 
карыстацца гімназічнымі падручнікамі.

— Ці рэформа адукацыі дае новыя 
магчымасці для пашырэння ведаў па 
беларускай культуры, гісторыі, трады
цыях?

— У сёмым класе ўводзім новы прад
мет — гісторыя беларускай культуры, 
на ўроках якога настаўнік будзе знаё
міць вучняў з беларускай культурай. Гэ
та новая прапанова, якая раней была 
на ўзроўні ліцэя. У агульным рэформа 
адукацыі прадбачвае большую стаўку 
на выхаванне вучняў, чым дагэтуль і на 
арганізаванне дзейнасці школы так, 
каб яна была яшчэ больш бяспечнай.

— У адпаведнасці з рэформай аду
кацыі спыняюць дзейнасць гімназіі, 
у тым ліку ваша гімназія з дадатко
вым навучаннем беларускай мовы, 
у якой моладзь вучыцца ўжо толькі 
ў другіх і трэціх класах. Праз два га
ды будзе ўжо дзейнічаць у вас толькі 
васьмігадовая пачатковая школа, не 
будзе дзявятага класа, якім дагэтуль 
быў трэці клас гімназіі і таму скаро

ціцца колькасць гадзін працы для 
настаўнікаў. Ці маеце намер рабіць 
намаганні, каб пабольшаць колькасць 
навучэнцаў і аддзелаў у школе? 

— Высокі ўзровень навучання ў нашай 
школе, пазаўрочныя заняткі і іншыя іні
цыятывы, якія садзейнічаюць фармаван
ню беларускай нацыянальнай тоеснас
ці нашых вучняў, павінны спрычыніцца 
да яшчэ большага прызнання нашай 
школы ў грамадстве і яшчэ большай 
зацікаўленасці бацькоў вучобай іх дзе
так у нашай школе. Мы, усе настаўнікі, 
будзем працаваць на яшчэ большае 
прызнанне нашай школы ў грамадстве. 
Думаю, што трохгадовы ліцэй — гэта 
надта кароткі перыяд, каб добра пад
рыхтаваць вучняў да матуральнага 
экзамену. Чатырохгадовы ліцэй будзе 
лепшай прапановай для выпускнікоў на
шай школы ў будучыні.

— У «тройцы» вучні здаўна займаліся 
ў музычных і вакальных калектывах, 
якія выступалі на беларускай літаратур
най мове. Апошнім часам «Жэўжыкі» 
прэзентуюць беларускі фальклор, 
абрады, песні, прымаўкі на мясцовым 
дыялекце і паказваюць даўнія народ
ныя танцы. 

— Надалей будуць дзейнічаць у нашай 
школе беларускія калектывы, з якімі зай
маюцца Анна Вярцінская і Іаанна Хільке
віч. Маю намер садзейнічаць, каб яны яш
чэ больш, чым дагэтуль, выступалі паза 
школай, перад публікай БельскаПадляш
скага і паза ім. Неабходна, каб вучні зна
ёміліся з нашымі традыцыямі. Калектыў 
«Жэўжыкі», якім апякуецца Анна Фіёнік, 
надалей будзе займацца прэзентацыяй 
абрадаў, песень і танцаў перад школь
най і пазашкольнай публікай. Нашы вучні 
з дапамогай настаўнікаў будуць рыхта
вацца і прымаць удзел у Конкурсе бела
рускай песні, выступаць пабеларуску на 
тэатральным аглядзе для школьнікаў.

— Вучні бельскай «тройкі» паспяхова 
ўдзельнічалі ў дэкламатарскім конкур
се «Роднае слова».

— Будзем працягваць гэтую традыцыю. 
Вучні будуць удзельнічаць таксама ў дэ
кламатарскім конкурсе «Паэтычнае 
трохгалоссе», ладжаным Бельскім до
мам культуры. Так як па іншых прадме
тах, будуць дзейнічаць у нашай школе 
гурткі беларускай мовы, якія будуць 
рыхтаваць вучняў да ўдзелу ў прадмет
ным конкурсе беларускай мовы і да вы
ступаў на роднай мове.

— Вучні Вашай школы заказвалі 
многа экземпляраў «Нівы», чыталі яе 
і прымалі ўдзел у Сустрэчах «Зоркі», 
якія здаўна паспяхова ладзіць Ганна 
КандрацюкСвярубская.

— Маем намер працягваць супрацоўні
цтва з вашым тыднёвікам. Вучні будуць 
заказваць, чытаць «Ніву» і прымаць 
удзел у Сустрэчах «Зоркі», паколькі гэ
та цікавы практычны спосаб азнаямлен
ня з журналісцкай справай.

— Дзякую за размову і жадаю пос
пехаў вучням, настаўнікам бельскай 
«тройкі» і Вам у працы на пасадзе ды
рэктара школы.

vГутарыў Аляксей МАРОЗ

Новая дырэктар 
бельскай «тройкі» 

Размова з Іааннай КалІноўсКай — дырэктар Пачатковай 
школы № 3 з дадатковым навучаннем беларускай мовы імя 
Яраслава Кастыцэвіча ў Бельску-Падляшскім 

Маю я намер зрабіць 
стаўку на навучанне 
беларускай мове, 
культуры і знаёмству 

вучняў з традыцыямі і мясцовай 
гісторыяй, каб падтрымліваць 
беларускую тоеснасць сярод дзе
так і моладзі...



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 01.10.2017              № 4001.10.2017              № 40

Сваімі вачыма

Грыбны сезон (ч.2)

„Алес нар ма лес” 
аль бо 

Выба ры без аль тэр на ты вы

Ты дзень та му ў гэ тым мес цы ўзнік лі воб
ра зы май го дзя цін ства, звя за ныя з грыб
ным се зо нам, пік яко га за раз на зі ра ем. 
Хо піць толь кі ру шыц ца з лю бо га го ра да 
ў на прам ку боль ша га ла пі ка ле су і ўсю
ды, дзе не кі неш во кам, па а ба пал да рог 
ста яць ма шы ны і толь кі ма шы ны. Ка лі ў па
пя рэд ніх га дах не бы ло столь кі гры боў, 
бы ва ла так, што ама та раў збі ран ня з’яў ля
ла ся больш, чым сь ці гры боў у ле се. «Па на
е ха ла іх як мош кі і толь кі ра вуць го лас на 
бы ра не ныя але ні», — нер ва ва лі ся на 
га рад скіх пры ез джых пуш чан скія грыб ні кі. 
Тут чар го вая, вель мі важ ная спра ва па ля
ван ня на ка ра леў скія ба ра ві кі. Най лепш іх 
збі раць у ці шы ні і спа коі, а не ў га ман лі вай 
і крык лі вай кам па ніі. Ка лі баць ка ішоў з на
мі, дзець мі, па гры бы, то про ста ка заў нам 
быць у по лі яго на га зро ку, каб не заб лу
дзіц ца. А ад гу каў ся ў вель мі рэд кіх вы пад
ках, ка лі, на пры клад, ужо да рос лы мі ха дзі
лі мы па ле се і не зыш лі ся ра зам дзесь ці 

на пра ця гу га дзі ны. Крык у ле се вель мі 
шкод ны звя ры не, птуш кам і ўсім жы вё лам. 
Нам, дзе цям, баць ка вось та кім чы нам тлу
ма чыў пат рэ бу за ха ван ня ляс ной ці шы ні. 
«Ка лі вы бу дзе це кры чаць, то ма мы ма лых 
звя роў ці пту шак уця куць ад іх, а по тым 
мо гуць не ад шу каць сва іх дзе так. І бу дуць 
яны сі ро та мі, або з’я дуць ці ра зар вуць іх на 
ку скі вя лі кія звя ры. Хо ча це гэ та га? А каб 
вас я за раз па кі нуў, то вы так са ма маг лі б 
тут і за гі нуць». Пас ля та кіх воб раз ных і пе
ра ка наў чых баць коў скіх слоў на шы во чы 
на паў ня лі ся сля за мі і мы піль на ва лі адзін 
ад на го, каб ніх то з нас за над та го лас на не 
ма лоў язы ком. Най час цей мы пе ра жы ва лі 
за ма лых зай чы каў, якія ба чы лі ся і ўяў ля
лі ся пер шы мі ах вя ра мі хар чо ва га лан цу га 
дзі кай пры ро ды.

Ты дзень на зад уз га даў я так са ма пра 
не аб ход насць мець з са бою пры грыб
ным па ля ван ні са лід ны сці зо рык або 
вост ры но жык. А ўсё дзе ля ад нае мэ ты 
— па ша ны для зной дзе на га і зрэ за на га 
гры ба. Дзя ку ю чы баць коў скай на ву цы, па 

сён няш ні дзень зрэз ваю гры бы про ста 
пры зям лі, не вы ры ва ю чы іх з ко ра нем. 
Ідзе пра тое, каб не ніш чыць грыб ні цу, 
з якой бу дуць вы ра стаць чар го выя грыб
ныя па ка лен ні. А зрэ за ны ко рань ча ста 
прык ры ва лі мы на зад тым мо хам, ці ліст ка
мі, скрозь якія ён пра біў ся, вы ра ста ю чы 
з зям лі. Ка тэ га рыч на баць ка за ба ра
няў зрэз ваць са міх ма лень кіх, як ігол кі 
гры боў. «Хай пад ра стуць, — паў та раў 
заў сё ды. — Як не мне, то тра пяць ка му 
дру го му». Пры хіль ні кі вы рэз ван ня ўся го 
даш чэн ту ў тым лі ку і грыб ной драбязы, 
га ва ры лі, што ка лі грыб па ба чаць ча ла
ве чыя во чы, то ён тут жа за сы хае і не 
рас це. Але гэ та няп раў да, сцвяр джаю 
з поў най сур’ ёз нас цю. Ба ліць про ста сэр
ца і ду ша, ка лі ба чыш, як лю дзі гра буць 
зям лю і зніш ча юць мі цэ лій, лік ві ду ю чы 
мес ца на ту раль на га іх ня га ася род дзя. 
Ча ла ве чая не на сыт насць і блі за ру касць 
— бяз меж ныя ў кож най сфе ры. На ват, 
зда ец ца, у та кой ад па чын ко вай, як грыб
ная спра ва. Шу ка ю чы гры боў у нег рыб ны 

час, нас, дзя цей, ча ста бра ла та ды хут кая 
злосць. І сваю праз мер ную жэў жы ка вую 
жоўць вы лі ва лі мы, збі ва ю чы «воў чыя 
гры бы» ці му ха мо ры. Як тое па ба чыў наш 
та та, зра біў нам та кія вы га ва ры пра на шу 
дур но ту і даў та кія жыц цё выя па ра ды, 
што па сён няш ні дзень та ко га гры ба не 
толь кі не збі ваю, але ўваж лі ва аб мі наю, 
каб вы пад ко ва не раз ду шыць.

Доб рая пуш чан ская шко ла на заў ж ды 
за ста ец ца ў па мя ці. Ка ры стан не на ту
раль ны мі ба гац ця мі пры ро ды пат ра ба ва
ла і на да лей па тра буе з на ша га бо ку зра
зу мен ня і па ша ны. Інакш бу дзем толь кі 
вар ва ра мі, што мо гуць на нес ці пры род на
му све ту боль і зніш чэн не. Так са ма і ў вы
пад ку гры боў. А па гры бы мож на бы ло 
ха дзіць са сві тан ку да но чы, за бы ва ю чы 
пра час і ся лян скія аба вяз кі. На ша ма ма 
то на ват зла ва ла, ка лі та та вы пу скаў ся 
са мой ра ні цай па гры бы і не вяр таў ся, 
па куль не быў поў ны ко шык. А за поў ніць 
ко шык у бяз г рыб ную па ру не та кая про
стая спра ва. Тут над ра цы я наль нас цю 
бра лі верх па ляў ні чы азарт і пуш чан скія 
ге ны. Та му, ка лі баць ка на быў са бе руч
ны га дзін нік, то ма ма пе рад вы ха дам па 
гры бы ста ві ла сак ра мен таль нае пы тан
не: «А ча сы на ру ку ўзяў? Доў га не ха дзі. 
Вяр ні ся пе рад дзя вя тай. А то столь кі 
ра бо ты ў по лі». Ну што ж, усіх гры боў не 
пе раз бі ра еш і ўсёй пра цы ў по лі не пе ра
ро біш. Але ад на і дру гая спра ва ву чы ла 
нас ча ла ве цтву.

vЯў ген ВА ПА

Па лі тыч на 
ан га жа ва ная 
част ка на ша га 
гра мад ства 
ча ста лю біць 
на ра каць на 

тое, што ўжо больш двац ца ці га доў бе ла ру
сы не ма юць маг чы мас ці вы ба ру, бо ўлас
на вы ба раў у дэ ма кра тыч ным ра зу мен ні 
сло ва ў кра і не фак тыч на ня ма. Апош нім 
ча сам прый шоў я, ад нак, да выс но вы, што 
яго — сап раў д на га вы ба ру, ня ма амаль 
ні дзе. Мы жы вем у век ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій і па лі тыч ных ма ні пу ля цый, 
у век, ка лі яны ві да воч на пе ра ва жа юць 
і пе ра ма га юць ней кія ідэ а ло гіі і ма раль ныя 
прын цы пы. Пра ма раль у па лі ты цы за раз 
і га ва рыць смеш на. І як тут і ка го вы бі
раць? Ра сей ская пры маў ка га во рыць, што 
„из двух зол вы би ра ют мень шее”. Ні бы та 
ёсць на гэ ты конт ан г лій скае выс лоўе з ад
ва рот ным сэн сам, што са зла і вы бі раць 
нель га. Ёй ад па вя дае і бе ла ру ская ла ка ніч
ная фра зе ма „абое ра бое”. Да ча го гэ та 
я вя ду? Вось у мі ну лую ня дзе лю пра хо дзі лі 
вы ба ры ў ня мец кі Бун дэ стаг. Фак тыч на абі
раў ся не толь кі пар ла мент гэ тай вя лі кай 
кра і ны, але і вы зна ча ла ся блі жэй шая па лі
тыч ная бу ду чы ня ўся го Еў ра са ю за. Із ноў 
з за па сам, хоць і з мен шым ад ры вам, чым 
праг на за ва ла ся, пе ра мог блок ця пе раш
няй кан ц лер Ан ге лы Мер кель. Па лі тыч ную 
сі лу на ча ле з ёй на зы ва юць кан сер ва тыў
най, ці хрыс ці ян скадэ ма кра тыч най. Ме на
ві та на зы ва юць, бо яна та кой даў но не з’яў
ля ец ца. Да стат ко ва пры га даць ня даў няе 
га ла са ван не ў Бун дэ ста гу па ад на по лых 
шлю бах і пра ве та кіх пар усы наў ляць дзя
цей. Та ды знач ная част ка гэ тых „кан сер
ва та раўха дэ каў” га ла са ва ла не па вод ле 
ідэ а ло гіі пар тыі, а па зак лі ку кан ц ле ра га ла
са ваць „па сум лен ні”. А вось я ні як не ма гу 
зра зу мець — як ідэ а ло гія пар тыі, у якой ты 
зна хо дзіш ся, мо жа ра зы хо дзіц ца з тва ім 
сум лен нем. Ней кае раз д ва ен не ў га ла ве! 
Тут як у на род ным выс лоўі: „Вы ўжо аль бо 
кры жык зды мі це, аль бо май т кі на дзень це!”.

Дру гое мес ца ў Гер ма ніі за ня ла ні бы та 
апа зі цый ная Са цы ялдэ ма кра тыч ная пар
тыя. Тут так са ма ўсё яс на: „Хто не быў у ма
ла дос ці са цы ялдэ мак ра там, не меў ду шы, 
хто ім за стаў ся ў ста лас ці — не мае ро зу
му”. Да стат ко ва ска заць, што гэ тая пар тыя 
да ла еў ра пей скай па лі ты цы па пя рэд ня га 
кан ц ле ра Шро дэ ра, леп ша га і вер на га сяб
ра Маск вы, пры якім уз рас ла ім пер ская па

лі ты ка Ра сеі. А ця пе раш нія сац дэ кі толь кі гу
ля юць у апа зі цый насць да ўлад най пар тыі, 
на сам рэч на бі ва ю чы са бе ца ну ў ка а лі цыі. 
Ну, а на трэ цяе мес ца ўзаб ра ла ся ні бы та 
пра вара ды каль ная пар тыя „Аль тэр на ты ва 
для Гер ма ніі”. Із ноў жа ні бы та, бо да стат
ко ва па гля дзець на лі да раў гэ тай плы ні, 
каб зра зу мець, што ні якія яны не „пра выя”. 
Гэ тая пар тыя памай стэр ску вы ка ры ста ла 
ан ты і міг ран ц кія наст роі ня мец ка га гра мад
ства, але ме на ві та вы ка ры ста ла. АдГ яш чэ 
на зы ва юць пра ра сей скай пар ты яй. Але 
як па мне — дык там усе та кія. І так да лей 
па спі се пар тый, якія прай ш лі ў Бун дэ стаг 
— „Лі бе ра лы”, „Ле выя” (гэ тыя ўво гу ле кла
січ ныя мах ро выя ка му ні сты), „Зя лё ныя”. 
Уя віў я ся бе ня мец кім вы бар цам і сам са бе 
ўмоў на за пла каў. Як той ка заў, у Бо га да
рог мно га, а ча ла ве ку вый с ця ня ма. На пэў
на з па ру дзя сят каў ін шых пар тый бы ло за 
ка го пра га ла са ваць, але гэ тыя пар тыі за ста
нуц ца на мар гі нэ се, не ма ю чы рэ аль на га 
ўплы ву ні на ўнут ра ную, ні на знеш нюю па лі
ты ку дзяр жа вы.

У да да так яш чэ адзін яск ра вы пры клад 
ін фар ма цый ных ма са вых ашу кан стваў. 
Фрау Мер кель у сва іх вы сту пах ча ста 
апе ля ва ла да ста ты сты кі і ні бы та ста бі лі за
цыі, ка за ла пра зні жэн не бес п ра цоўя. Так 
у 2010 го дзе ў Гер ма ніі бы ло 6,5 мі льё на 
бес п ра цоў ных (цэ лая еў ра пей ская ся рэд не
ста ты стыч ная кра і на), а неў за ба ве, за ней кі 
год ста ла ўся го 3,5 мі льё на (ад ра зу пры гад
ва ец ца, як у Бе ла ру сі гэ так жа рэз ка ні бы та 
вы рас ла ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця). 
А ў чым па лі тыч ны фо кус? Усё ге ні яль на 
про ста: тры мі льё ны фак тыч на бес п ра цоў
ных Гер ма ніі вы на ход лі выя праў лад ныя ста
ты сты кі пе ра вя лі ў ін шыя раз ра ды — умоў
на за ня тыя, ма ла за ня тыя, з мі ні маль ным 
за роб кам і ін шыя. Пай дзі — раз бя ры ся 
і пра вер гэ тыя тры мі льё ны! А пры ваб ная 
кар цін ка для вы бар ца ўжо ство ра на. „Алес 
нар ма лес! Вы бі ра ем ста біль насць”. Яны 
і вы бра лі. Так што фрау Мер кель, якая 
кі руе Ня меч чы най ужо з 2005 го да, мо жа 
быць на вяр шы ні яш чэ да стат ко ва доў га. 
Гля дзіш і рэ корд жа лез на га кня зя Біс мар ка 
пе раў зы дзе.

А што нам? А нам са праў ды ўсё роў на, 
хто там пе ра мог. Як не ка лі трап на і сціс ла 
выс ла віў ся Зя нон Пазь няк: „Што б не зда ра
ла ся ў гі сто рыі, нем цы і ра сей цы заў сё ды 
су праць на ша га Вя лі ка га Кня ства”. А най
горш, ка лі яны ра зам су праць нас.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вы сы па лі ся гры бы. У бян тэ жа чым ліш ку. 
Як быц цам Пры ро да ўзла ва ла ся на ча ла
ве ка і ха це ла кі нуць яму грэб лі ва ў твар на 
іс пан скай мо ве «Tie nes un per ro, mier da!». 
На са мой спра ве, я не ве даю, ча му пры ро
да ме ла б га ва рыць паіс пан ску, а не, на
пры клад, пабе ла ру ску. Хоць, ча му б і не?! 
Гэ та моц на гу чыць у воль ным пе ра кла дзе: 
«На та бе, са ба ка, жа ры!» Да клад на: «на жа
ры ся і, на рэш це, ад ча пі ся ад мя не!» Толь кі 
што гэ та не так. Не мо жа быць так, што 
мож на з’ес ці грыб і па кі нуць яго ў спа коі. 
Не маг чы ма скуб нуць яго крыш ку. Гэ та заў
сё ды так або не так. Або гры бы, або ка ляд
ныя «вуш кі» з гры ба мі. Гэ та фун да мен таль
ны прын цып Пры ро ды. Ча ла век з’яў ля ец ца 
не ад’ ем най яе эма на цы яй — бя рэ ад яе 
столь кі, коль кі яна яму дасць. На ват ка лі б 
ён у сва ёй праг нас ці зжэр бы ўсё гэ та, але 
ні чо га больш. Ані крыш кі. Ад нак, на ват ка лі 
зжа рэ сам ся бе, пэў ная ідэя за ста нец ца 
част кай пры ро ды. Як ар хі ві за ва ныя ў пра
па мя ці цмо кі ды ін шыя ды на заў ры. Што б ні 
ра біў ча ла век, не зро біць гэ та паза пла нам 
Пры ро ды, якой з’яў ля ец ца ад ным з эле мен
таў. Гэ та зу сім не аз на чае, што пры яго 
ад сут нас ці яна са ма пра па дзе. Зме ніц ца 
толь кі яе жыц цё вы ім пуль с і інакш вып ра
цуе эва лю цый ную ма дэль — усё ж тры ва ла 
адз на ча ную ча ла ве чым іс на ван нем. Аб ві на
вач ваць ча ла ве цтва ў тым, што па ру шае яе 
бі я раў на ва гу гэ та як пап ра каць бя ро за вую 
ча гу ў ад сут нас ці ма ра лі зза та го, што не
мі ла сэр на па ра зі туе на бя ро зе. Эх... У ма іх 
ван д роў ках па пуш чы я су стрэў не ад ну 
бе ла ко рую, за ня па лую зза праг нас ці ча гі. 
Я на ват ад ва жу ся ска заць, што ча га яш чэ 
больш кру тая, чым ка ра ед.

Гэ та, вя до ма, толь кі «ча ла ве чае» пад
бух тор ван не, што лес зза ка ра е даў, ча гі 
і ін шай сва ла ты ак рыў ся вя лі кай гань бай. 
Бо ак рыў ся. Ці, хут чэй, «ад к рыў ся». Раз ва
ле ныя на зям лі бя ро зы на гад ва юць шлюх 
у бар дэ лі. Рас пуш ча ны стрып тыз елак 
і хво ек, якія ў ка лек тыў ным ак це юр лі вас ці 
па скід ва лі са сва іх ства лоў ка ру і бес са
ром на тан цу юць на вет ры, па ру ша ю чы ўсе 
пра ві лы цы ві лі за ва най пры стой нас ці. Та му 
не здзіў ляе мя не гі пе рак тыў ная дзей насць 
аба рон цаў цно ты. Гэ тых усіх Вя лі кіх Ін к ві
зі та раў, якія ся ке рай і пі лой вы ра за юць 
рас пу сту пры ро ды да ко ра ня. Толь кі што 
аз на чае для яе цно та? Асаб лі ва ў сэн се 
цно ты ста рых ін к ві зі та раўму да коў? І ня хай 
бы мі ніст раў... Ці дрэ вы не спар ва юц ца, 
ня гле дзя чы на іх, аб сы па ю чы ад но ад но 
пыл ком? Заў сё ды вяс ною. Ча му б не вы ра

заць наж ні ца мі 
вяс ну з ка лен
да ра? Ле та 
так са ма ама
раль нае. Адзін 
ста ры ляс нік 
з вы ра зам агі
ды на тва ры ра ска заў мне, як у лі пе ні дзве 
мяс ныя му хі на хаб на пры се лі ў яго на пля
чы, і пас ля бур на га за ля цан ня ўзя лі ся за 
секс. «Гля дзець гад ка! — пра ка мен та ваў 
ста ры. — Цьфу!». Ад чуў ён ся бе як звы чай
ны су тэ нёр. А ж не на та кое да маў ляў ся 
з Пры ро дай! Па вод ле яго слоў, вяс ны і ле
та маг ло б не быць. Толь кі во сень Пры ро ды 
і зі ма ча ла ве ка. І так ад но за ад ным: во сень 
— зі ма — во сень ... Ах, зай з д рос нае жыц цё 
ста рыч ка.

Пры ро да і ча ла век гэ та ад но. Са мо па 
са бе ні доб рае, ні дрэн нае. Як і ры жык ды 
ба ра вік. Так са ма му раш, птуш ка ці алень. 
Я пры зна юся, ад нак, што ад чу ваў бы ся бе 
да во лі дзіў на, пры раў ноў ва ю чы ся бе да 
ба ра ві ка. Хоць, ча му б і не? Яго, пры нам сі, 
за вуць бе лым гры бом. Шля хет ным. А ча ла
век? У Пры ро дзе ён най боль шы кру цель. 
Са праў ды, з кож най істо тай у пры ро ды 
ён спра буе на ла дзіць ней кі са юз, да га
вор або пры нам сі ган д лё вае па гад нен не. 
Ска жам — з буль бай бу дзе біц ца з ка
ла рад скім жу ком, і па са дзіць яе ты ся чы 
гек та раў. З Зям лёй — за кож ную дзір ку, 
з якой выр ваў яе даб ро, і за поў ніць яе цы
ві лі за цый ным смец цем. З ле сам, што ка лі 
вы ра жа з яго ўсё, дык хут ка за ла тае мо на
куль тур ны мі рад ка мі ель ні ку — сма ка той 
ка ра е да. І з ка ра е дам — так са ма! Спа дар 
Шыш ка мог бы ка ра е да наз ваць апе ку ном 
ле су. А што на гэ та ска жа Пры ро да? Ну, 
пра бач це, мае яна ў зад ні цы ўсе гэ тыя гру
ба па шы тыя па гад нен ні. Яны ад на ба ко ва 
ча ла ве чыя, та му яна іх з ім не ла дзіць. Зга
джа ю чы ся на іх, па ста ві ла б ся бе пе рад 
гі бел лю. Гэ та так жа, як і ў вы пад ку гі па тэ
тыч на га да га во ра аб друж бе і ўза ем най да
па мо зе зак лю ча на га па між дву ма паў шар’
я мі га лаў но га моз гу. З пун к ту гле джан ня 
кож на га паў шар’я гэ та ме ла б мець сэнс 
толь кі та ды, ка лі бы ло б ка рыс ным для 
кож на га з іх. Та му што ў ле вым паў шар’і 
— ча ла ве чыя эмо цыі, ін тэ лект у пра вым, 
і абод ва па він ны кі ра ваць ча ла ве чы мі 
па во дзі на мі. Раз да мі ну юць па чуц ці, раз 
ін тэ лект... Так я са бе ду маю пры збі ран ні 
гры боў. Пра е лі ся мне ўжо яны, але ж ні ко
му ін ша му іх не ма гу па кі нуць! Бо і ча му?

vМі ра слаў ГРЫ КА

Гры ба мыш лен не
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У
 Суп расль вяр нуў ся яш чэ раз Ля
вон Та ра сэ віч. Ма стак ад гэ туль, 
ча ла век па гра ніч ча, вя до мы ва ўсім 
све це. 4 жніў ня па ча ла ся бы ла 

вы ста ва яго ных но вых прац «Свят лом на
пі са на». У Суп рас лі, «ку ды пры нёс ся дух 
Га рад ка», як пры га даў ма стак. У Суп рас
ль скай ака дэ міі вы стаў цы свет ла вых ікон 
Та ра сэ ві ча спа да рож ні чаў ве ра і кон (вы я ва 
Хры ста на хус це) яго на га май ст ра Ежы На
ва сель ска га.

— Жы ва піс вый шаў ад іко ны, — прыз на
ец ца Ля вон Та ра сэ віч. — Я ўзга да ва ны на 
га ра доц кай цар к ве, на жы ва пі се Даб жан
ска га, На ва сель ска га. Я ба га та ча су прыс
вя ціў вы ву чэн ню пра ва слаў най куль ту ры 
і ата я сам лі ваю ся бе вы ключ на з ёю. Ад ной 
з га лоў ных кры ніц сва ёй твор час ці ўвесь 
час на зы ваю фрэ скі 16га ста год дзя ма ста
ка Нек та рыя з цар к вы ў Суп рас лі... Ежы На
ва сель ка га я су стрэў на Гра бар цы, ка лі мы 
ар га ні за ва лі ла гер пі сан ня ікон. Я быў там 
з Бра цтва пра ва слаў най мо ла дзі. Быў там 
так са ма між ін шым ай цец Ля вон цій Та фі люк. 
Ба чыў я так са ма, як На ва сель скі пі ша іко ны, 
пап ра ў ляе ма люн кі на зва ні цы, якія зніш чыў 
час. За да ваў я так са ма ве ча ра мі, як «ма ла
ды гнеў ны», шмат пы тан няў яму. І ад ной чы 
мы пай ш лі ўдвух на поў дзень ад Гра бар кі, 
і На ва сель c кі вы ліў на маю га ла ву вяд ро 
ха лод най ва ды, ра сказ ва ю чы аб сі ту а цыі 
Пра ва слаў най цар к вы ў Поль ш чы. Пас ля, 
ка лі я раз на паў го да бы ваў у Кра ка ве, На ва
сель скі вёў са мною раз мо вы. Я пас ля мог 
вяр тац ца і пра ца ваць. Тая до за ве даў, ма ра
лі да ва ла мне мно га для быц ця і пе ра ма ган
ня су пя рэч нас цей. Дзя ку ю чы та кім лю дзям, 
якіх лёс нам пры но сіць, мож на бы ло жыць 
і ад бі вац ца ад роз ных вят роў і кос ма саў.

19 ве рас ня ад быў ся ў Суп рас ль скай 
ака дэ міі фі ні саж вы ста вы. Ме ра пры ем ства 
спа лу чы лі з пра мо цы яй пуб лі ка цыі пра 
ма ста ка. Аль бом вый шаў на трох мо вах: 
поль скай, ан г лій скай і бе ла ру скай. Аў та ра
мі тэк стаў змеш ча ных у пуб лі ка цыі з’яў ля юц
ца Кры сты на Чэр ні, праф. Ан тон Мі ра но віч 
і праф. Аляк сандр На у маў ды ай цец Ген
рык Пап роц кі.

— Ля вон Та ра сэ віч — ма стак, які глы
бо ка звя за ны з пра ва слаў най тра ды цы яй. 
І гэ ты факт не па ві нен у ні ко га вык лі каць 
сум нен няў. Ён чым сь ці па доб ны на Ежы 
На ва сель ка га, толь кі яго ны па ды ход (і гэ та 
вель мі важ на для пра ва слаў най тра ды цыі) 
не з’яў ля ец ца ста тыч нады на міч ным, па
коль кі раз ві вае пэў ныя тэ мы. У Суп рас ль
скай ака дэ міі гэ та не апош ні яго ны го лас, 
не апош няе сло ва. Я ўпэў не ны, што ён яш
чэ не ад ной чы здзі віць нас. Ля вон Та ра сэ віч 
— ма стак — ча ла век па меж жа. Гэ та асаб лі
вая сі ту а цыя, да стат ко ва ўспом ніць, коль кі 
вы дат ных ма ста коў спа ра дзі лі «поль скія 
крэ сы». Та кія пе ра ду мо вы, бе зу моў на, мо
гуць спры яць фар ма ван ню сін тэ заў. У вы
пад ку лю дзей «з Ус хо ду» гэ та сін тэз куль
ту ры хрыс ці ян ска га Ус хо ду і За ха ду. Выс
но вы гэ та га ты пу заў сё ды нез вы чай ныя 
і да юць здзіў ля ю чыя вы ні кі. На куль тур ным 
сты ку ўзні ка юць усе ба ко выя лю дзі. Ля вон 
Та ра сэ віч не толь кі жы ва пі сец, ства раль нік 
пра сто ра вых уста но вак, але і куль тур ны 
ані ма тар. Пе ра лі чым «Га ле рэю Крын кі», 
якая бы ла ство ра на ў 2011 го дзе і вы да ва
ны з 1999 го да ў Крын ках аль ма нах An nus 
Al ba rut he ni cus. Але перш за ўсё, з’яў ля ец ца 
ён ма ста ком у по шу ках, з ад на го бо ку, урос
лы ён у тра ды цыі гэ та га мес ца, з дру го га 
эк с пе ры мен ту ю чы з роз ны мі фор ма мі жы
ва пі су. Спаз нан не тра ды цыі, звя за най з ма
ста цтвам іко ны ці віт ра жу (пра цы Ада ма 
Ста лё ныДаб жан ска га ў цар к ве ў Га рад ку) 
ста ла ад п раў ной кроп кай для ства рэн ня 
ўлас на га ба чан ня эм пі рыч най рэ аль нас ці, 
на сы ча най у яго кар ці нах ко ле ра мі Пад ляш
ша. Сам Та ра сэ віч на пі саў, што «свят ло бы
ло і ёсць не выт лу ма чаль най та ям ні цай, яно 
дае нам пад ста ву для раз ва жан няў, ме ды та
цыі, а так са ма пы тан няў пра та ям ні цу жыц
ця і рэ лі гіі. Та кім чы нам, свят ло зак ры тае 
ў кар ці не вы кон вае та кую ж ро лю ў на шай 
свя до мас ці, якую ка лісь ме ла на пі са ная 
іко на. Та му та кім важ ным з’яў ля ец ца ства
рэн не рэ лі гій ных кар цін, якія ня суць у са бе 
ду хоў насць, агуль ную для ўсіх, та му што та
кая бы ла ідэя пер ша па чат каў іх уз нік нен ня. 
Зда ец ца, што тво ры Та ра сэ ві ча з’яў ля юц ца 
быць пра ця гам дум кі Ежы На ва сель ска га 
(19262011), па вод ле яко га аб ст рак т ная 
кар ці на ўяў ляе са бой су час нае вы яў лен не 
анё лаў: «Ан ге лос з’яў ля ец ца пас лан ні кам 

са све ту тон кіх істот, якія ства ры лі для нас 
быц цам бы светпра тэз, та кі, які мог бы 
ўвай с ці ў аб сяг ча ла ве ча га ўспры ман ня. 
Сён ня сі ту а цыя ін шая. Сён ня ўжо не му
сяць тыя анёль скія істо ты ства раць та кіх 
пра тэз, яны мо гуць мець зно сі ны з на мі 
не пас рэд на... Та кім чы нам на ра джа ец ца 
свя до мы аб ст рак т ны жы ва піс. Та му што 
гэ тыя [аб ст рак т ныя кар ці ны] з’яў ля юц ца 
іко на мі. Толь кі што гэ та іко ны, якія да ты
чаць рэ аль нас ці тон кіх істот. Свай го ро ду 
аб ст рак т нае ма ста цтва мо жа быць іко най. 
Я паў та ру яш чэ раз сціс ла, што я Вам ужо 
ска заў. Я ска заў, што гэ та на са мой спра ве 
су час нае вы яў лен не анё лаў. Аб ст рак т нае 
ма ста цтва з’яў ля ец ца вя лі кім кро кам на пе
рад у гэ тым на прам ку. Аб ст рак т нае ма ста
цтва з’яў ля ец ца свед чан нем та го, што мы 
па чы на ем нап ра цоў ваць у нас прэ цэп та ры, 
якія даз ва ля юць нам больш пра мы кан такт 
з асо ба мі з тон ка га све ту» [З. Пад гу жэц, 
Раз мо вы з Ежы На ва сель скім].

Та ра сэ віч ідзе на крок да лей і для яго 
свят ло ста но віц ца чым сь ці важ ным са мо па 
са бе. Гэ та вы ні кае з біб лей ска га апо ве ду: 
«А зям ля бы ла бяз лад дзем і пу стэ чай, і цем
ра бы ла над бяз меж нас цю во даў. [...] Та ды 
Бог ска заў: «Ня хай бу дзе свят ло!» І бы ло 
свят ло. І ўба чыў Бог, што свят ло доб рае, 
і ад дзя ліў яго ад цем ры» (Быц. 1, 24).

Пра фе сар Ля вон Та ра сэ віч за кон чыў 
Ма стац кі лі цэй у Суп рас лі, а ў 1984 го дзе 
ад дзя лен не жы ва пі су ў Ака дэ міі ма ста цтваў 
у Вар ша ве. Заў сё ды пад к рэс лі вае сваё 
бе ла ру скае па хо джан не. Здаў на пры мае 
ак тыў ны ўдзел у жыц ці бе ла ру скай мен
шас ці ў Поль ш чы. Ма ля ваў ад заў ж ды. Тут, 
у Суп рас лі, ён як у ся бе.

Пі ша ў ка та ло гу аб твор час ці Ля во на 
Та ра сэ ві ча Кры сты на Чэрні: «Са праўд ны, 
чы стак роў ны ма стак ма люе ў ас ноў ным 
бес пе ра пын на. Усю ды, дзе ёсць — ар га ні
зуе сваё ася род дзе ві зу аль на, з’яў ля ец ца 
рэ жы сё рам ко ле ру пра сто ры, ста віць ас
ноў ныя пы тан ні жы ва пі су: ко ле ру, свят ла 
і фор мы. Так са ма для Ля во на Та ра сэ ві ча 
— лаў рэ а та са мых важ ных поль скіх уз на га
род у жы ва пі се: Уз на га ро ды імя Яна Цы бі са 
(1998) і Уз на га ро ды Фон ду На ва сель скіх 
(2000) — увесь свет з’яў ля ец ца жы ва пі сам, 

не вы пад ко ва кры ты ка ад ной чы на зва ла 
яго «жы ва піс най бе сты яй з пло ці і кры ві». 
У дзя цін стве ён ма ля ваў пал кай, упэц ка най 
у гра зі на апо рах мо ста, кі ёч кам на сцеж
цы. Ад лег ласць ад род ных Ва ліл да Вар
ша вы ўспры маў як «па лат но ў двац цаць 
ча ты ры кі ла мет ры, ад чу жа ную цар к ву без 
сцен». «Я ма люю ўсю ды, дзе гэ та маг чы ма! 
— пац вяр джае сён ня. — Я ду маю, што гэ та 
на ту раль на. Я не ад чу ваю ся бе аб ме жа ва
ным пад рам ні кам. Ка лі ёсць маг чы масць 
вы ка ры стоў ваць ін шае, чым тра ды цый нае 
па лат но, дык ча му б і не? Кож ная но вая пра
сто ра з’яў ля ец ца вык лі кам і пе ра ся чэн нем 
меж, аб якіх ні ко лі б я не па ду маў, для мя не 
кож ны сказ па бу да ва ны на мо ве жы ва пі су 
гэ та жы ва піс. Не а ба вяз ко ва на па лат не, 
ма тэ ры я лам мо жа быць зям ля. На ват паль
цам на сця не на чы гу нач ным вак за ле ў Ка
люш ках». Жы ва піс Та ра сэ ві ча — «чы сты 
жы ва піс» — уз ні кае з са мых эле мен тар ных 
срод каў жы ва піс на га вы каз ван ня. Ма стак 
па чы нае ад «рэ чаў пер шых». Чыр вань і зе
лень, бла кіт і аран жа вы, фі я лет і жаў ціз на. 
Вер ты каль, га ры зан таль, кру гі, квад ра ты... 
Ілю зор на мы да лё кія ад тра ды цый на га ра
зу мен ня жы ва пі су. Але гэ та як раз жы ва піс 
ля жыць у яд ры жан ру. І не ад роз ні ва ец ца 
ад ста ро га выз на чэн ня ма ста цтва як дзе
ян ня ў ад па вед нас ці з пра ві ла мі. Та ра сэ віч 
да ся гае да веч ных пра віл гар мо ніі, па рад ку 
і ме ры, ат ры ма ных з бач на га све ту, але 
якія ад люст роў ва юць ідэю»... Ма стак з Ва
ліл ма люе ўсім і па ўсім. Ка лісь «ма ля ваў» 
граз зю, сён ня мя шае ка ля ро выя піг мен ты 
з тын коў кай, з цэ мен там, на ват бе то нам 
і жві рам, ма люе па струж ка вых па нэ лях, 
з якіх вык лад вае пад ло гу, ма люе лям па мі 
і люст ра мі, ляй т бок са мі і свят лом. Што
дзень так са ма ма люе квет ка мі і птуш ка мі. 
Як са доў нік і квет ка вод, стар шы ня Клу ба 
за вод чы каў дэ ка ра тыў ных ку рэй «Gal lus», 
ён за ста ец ца най перш ма ста ком. Ак ра мя 
вы стаў жы ва пі су ар га ні зуе так са ма кір ма
шы і вы ста вы дэ ка ра тыў ных ку рэй. «Для 
псі хіч на га зда роўя трэ ба час ад ча су прыб
раць у ку рат ні ку», — ка жа ён раз важ лі ва, 
і да дае: «Тыя, хто смя ец ца з гэ та га і іг на руе 
гэ та, ня хай ус вя до міць, што раз вя дзен не 
дэ ка ра тыў ных ку рэй доў жыц ца на два ра

зы даў жэй, чым хрыс ці ян ская цы ві лі за цыя, 
у якой мы жы вем». Аб ку ры цы Та ра сэ віч 
умее ра ска заць як пра твор ма ста цтва. 
«Я раз бяр у ку ры цы», — прыз на ваў ся 
Ада му Вай ра ку, і ка лі з за па лам апіс вае ме
та ды скры жа ван ня ві даў у по шу ках больш 
да ска на лай фор мы або ко ле ру — вы чу е це 
ў яго го ла се за пал ма ста ка змеш ва ю ча га 
фар бы на па літ ры. «З ка ле гам мы раз во
дзім адзін від го лу ба, і ка лі ба чу зда лёк 
птуш ку з гэ та га раз во ду, ве даю, яко га го лу
ба яна з’яў ля ец ца наш чад кам. Гэ та та кая ж 
сі ту а цыя, як з жы ва пі сам — адзін зда лё ку 
паз нае ма ста ка і ве дае, ці гэ та доб рая ці 
дрэн ная кар ці на, а ін шы гэ та га не ба чыць». 
«Ля вон Та ра сэ віч гэ та хтось ці вель мі сціп
лы, па кор лі вы, — ужо ў 1999 го дзе пі са ла 
Да ро та Ярэц кая. — Хтось ці, хто толь кі 
ста віць свае па лот ны так, каб на іх тра піў 
пра мень свят ла, пра бя га ю чы праз свет». 
Ту га па не ма тэ ры яль ным ма ста цтве, якое 
іс нуе толь кі ва ўяў лен ні, да хо дзі ла да го ла
су ў па пя рэд ніх пра ек тах ма ста ка, ска жам, 
праз эфект лю стэр ка, які вы ка ры стоў ваў
ся ў жы ва піс ных ла бі рын тах і ка ла на дах. 
Шмат лі кія ад люст ра ван ні па фар ба ва ных ка
лон ства ра лі ілю зію пра сто ры, да ся га ю чай 
у бя скон цасць. Гля дач ста яў пад ве ша ны 
па між кан к рэт нас цю і ілю зі яй, рэ ча іс нас цю 
рэ аль най і вір ту аль най, пе рад пры ваб ным 
сі му ляк рам ду хоў най пра сто ры. «Кар ці ны, 
паў то ра ныя ў ад люст ра ван нях, зай ма юць 
пра сто ру не вы мер на боль шую, шы ро кую 
і не да сяж ную, — пі саў кры тык. — Тая пра
сто ра ста но віц ца мен таль най струк ту рай. 
Мо жам спаз на ваць яе ві зу аль на, і толь кі 
ві зу аль на. (...) Раз мы ва ец ца мя жа жы ва піс
на га рэ чы ва. Рэ аль насць, у якую мы мо жам 
увай с ці, ста но віц ца ад на ча со ва ілю зі яй. 
Мы па чы на ем у той мо мант удзель ні чаць 
у све це ма тэ рыі і паза яе ме жа мі... і гэ та 
не звы чай нае».

 — Ка та лог Ля во на Та ра сэ ві ча з’яў ля ец
ца да ку мен та цы яй вы ста вы «Пі са нае свят
лом», — ска за ла ку ра тар вы ста вы Маг да
ле на Гад леў скаяСі вер ская, — але да лё ка 
пе рак роч вае ён ме ры звы чай на га ка та ло гу, 
якія вы да юц ца да вы стаў. Па шы ра ны ён 
так са ма, ап ра ча тэк стаў пра ма ста цтва, 
на ар ты кул праф. Ан то на Мі ра но ві ча пра гі
сто рыю Суп рас ля і яго ду ху. Вы да дзе ны ён 
Фон дам Ой ко но мос, част ко ва да фі нан са ва
ны Мар шал коў скай уп ра вай. 

Я са ма ме ла пры ем насць і вык лік 
пе рак ла даць на бе ла ру скую мо ву эсэ 
праф. Аляк с над ра На у ма ва, а. Ген ры ка 
Па проц ка га і Кры сты ны Чэр ні, да лу чыў шы
ся да гэ тай цу доў най спра вы — вы дан ня 
та ко га ад мыс ло ва га і важ на га ар тэ фак ту. 
Шко да, што «кан суль тан т ка» за няд ба ла 
даг ле джан не ўсіх тэк стаў. А аль бом ха цеў 
ат ры маць кож ны, хто на ве даў фі ні саж. Гас
цей бы ло на фі ні са жы больш за во сем сот 
асоб. Вя лі кай гру пай бы лі так са ма сяб ры 
ма ста ка — бе ла ру сы Га ра доч чы ны, ка ле гі 
Лё ні ка са сту дэн ц кіх ча соў — ван д роў цы 
з рэй даў па род най Бе ла сточ чы не. Свят ло 
та го ча су грэе на шы ду шы. Суп расль быў 
так са ма мес цам, ку ды вяр та ем ся — Лё нік 
так са ма. Час цей бы вай, Ля вон, у нас!

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

свят ла піс 
ля во на Та ра сэ ві ча



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 01.10.2017              № 4001.10.2017              № 40

У су бо ту, 9 ве рас ня, у Ор лі па чаў ся 
цыкл ме ра пры ем стваў «Ва я вод ская 
інаў гу ра цыя Еў ра пей скіх дзён спад чы
ны». На ме ра пры ем ства на пла ка тах 
і бук ле тах зап ра ша лі мар ша лак Пад ляш
ска га ва я вод ства, войт Ар лян скай гмі ны 
ды Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў Ор лі. 
У прад ба ча най на во сем га дзін пра гра ме 
бы ло не каль кі прэ зен та цый ды кан цэрт. 

Па спры я ла над вор’е, на жаль, а гэ та 
шы рэй шая тэ ма — за ці каў ле насць ме
рап ры ем ствам ака за ла ся цал кам няз
нач най, пуб лі ку мож на бы ло лі чыць «на 
паль цах».

А па ло ве дру гой га дзі ны пас ля поў д ня 
гмін ная сак ра тар Ірэ на Адзі е віч ска за ла:

— Спа дар мар ша лак, спа дар войт, 
ша ноў ныя гос ці, да ра гія саб ра ныя! Еў
ра пей скія дні спад чы ны ста лі ўжо тра
ды цы яй. Яны ла дзяц ца ў Поль ш чы ад 25 
га доў і тры ва ла за пі са лі ся ў ка лян дар 
куль тур ных ме ра пры ем стваў. Упер шы
ню ва я вод ская інаў гу ра цыя Еў ра пей скіх 
дзён спад чы ны ад бы ва ец ца ў Ар лян скай 
гмі не, а гэ та нез вы чай ная і вель мі важ
ная па дзея ў куль тур ным жыц ці на шай 
ма лой гмі ны.

За тым пра моў ца пры ві та ла гас цей, 
у іх лі ку ві цэмар шал ка Пад ляш ска га 
ва я вод ства Ма цея Жыў ну, бель ска га бур
га міст ра Ярас ла ва Ба роў ска га і ін шых. 
І да да ла, што сё лет ні вы пуск пра хо дзіць 
пад ло зун гам «Кра я від спад чы ны, спад
чы на кра я ві ду», а яго мэ та — звяр нуць 

ува гу на ха ра ство і ма ляў ні часць кра я
ві даў, якія з’яў ля юц ца за пі сам гі сто рыі 
чар го вых па ка лен няў жы ха роў на шых 
га ра доў, мя стэ чак, вё сак.

Войт Ар лян скай гмі ны Пётр Сэль ве
сюк:

— Спа дар мар ша лак, ша ноў нае 
спа дар ства! Ад імя свай го і спа да ры ні 
ды рэк тар ГАК ві таю вас. Мне няз мер на 
мі ла, што ва я вод ская інаў гу ра цыя ад бы
ва ец ца ме на ві та ў Ор лі. Ор ля сё ле та ад
зна чае юбі лей 510год дзя ўзнік нен ня мяс
цо вас ці. Юбі лей ныя ўра чы стас ці па ча лі 
мы на мі ну лым тыд ні фэ стам бе ла ру скай 
куль ту ры, а сён ня пра даў жэн не. Мы 
зна хо дзім ся ў асаб лі вым мес цы. Інаў гу ра
цыя ад бы ва ец ца ў ця ні сі на го гі, не да лё ка 
ма ем цар к ву, уяз джа ю чы ў Ор лю так са
ма ка та ліц кую кап лі цу. Гэ та па каз вае, 
якую ба га тую гі сто рыю мае на ша гмі на, 
на ша мяс цо васць.

Ві цэмар ша лак Пад ляш ска га ва я вод
ства Ма цей Жыў на:

— Спа дар войт, ша ноў нае спа дар ства! 
Ду маю, што інаў гу ра цыя Еў ра пей скіх дзён 
спад чы ны ў Ор лі па каз вае, што ўсе ў на
шым рэ гі ё не, у кож ным за кут ку, лі чым, 
што з’яў ля ем ся част кай вя лі кай еў ра пей
скай сям’і. Су ства ра ем то ес насць Еў ро пы 
ў кож ным мес цы шмат куль тур нас ці, шмат
на цы я наль нас ці і шмат з нач нас ці на ша га 
рэ гі ё на. Вель мі це шу ся, што сё ле та па

чы на ем гэ тае свя та з Ар лян
скай гмі ны, гмі ны, якая ўмее 
ака заць па ша ну шмат куль
тур нас ці. І гэ та тое ле піш ча, 
што нас на што дзень бу дуе, 
фар муе, важ нае, якое трэ ба 
бе раг чы. Ду маю так са ма, ка
ле га войт, што ў нас больш 
шчас ця, чым у дзя цей і мо ла
дзі, якім не каль кі дзён та му на 
інаў гу ра цыі школь на га го да 
пе раш ка джаў дождж — мы 
ма ем пры го жае со неч нае над
вор’е. А гэ та знак та го, што 
на ват над вор’е ўсмі ха ец ца да 
нас, што Еў ра пей скія дні спад
чы ны ма юць шанс вы гля даць 
так пры ця галь на ў цэ лым 
рэ гі ё не. Сён ня ма лую раз мін

ку па чы на ем у Ор лі, але ў мно гіх мес цах 
на ша га рэ гі ё на бу дзем 
гэ тыя Дні па каз ваць, бу
дзем це шыц ца пры сут нас
цю ў вя лі кай еў ра пей скай 
сям’і. Гэ та важ нае ў ча се, 
ка лі ёсць мно га фак та раў 
і асоб, якія ста вяць пад 
пы тан не на шу еў ра пей
скасць. Мы па каз ва ем, 
што мы ў Еў ро пе і на ша 
куль ту ра, наш рэ гі ён 
з’яў ля юц ца част кай еў
ра пей скай то ес нас ці. 
Але гэ та так са ма на го да 
спат кац ца, зін тэг ра вац ца, 
доб ра па гу ляць і так са
ма па ба чыць ма ла дых 
і спрак ты ка ва ных ма ста
коў са сва ім умель ствам 
што дзень. Жа даю вель мі 
ўда лых Еў ра пей скіх дзён, а ўсім вам доб ра
га і пры ем на га пра бы ван ня ў Ор лі. Вар та 
сю ды пры яз джаць, заў сё ды!

Пуб лі ка, якой у тую па ру саб ра ла ся 
най больш — не каль кі дзя
сят каў асоб, на кі ра ва ла ся 
ў бок не да лё кай сі на го гі на 
тэ ат раль нае прад стаў лен не 
«Су се дзі, якіх ня ма» — апа
вя дан ні жы ха роў Бе ла ве жы 
пра іх яў рэй скіх су се дзяў; 
спек такль зрэ а лі за ва ны 
ў рам ках Аду ка цый на га фон
ду Яц ка Ку ра ня з гру пай дзя
цей і мо ла дзі з Бе ла ве жы 
«Вя ско вая дзет ва ра» ў рэ
жы су ры Іа ан ны Троц.

Пе рад ува хо дам у сі на го
гу жан чы на, якая саб ра ла 
ней кія ўспа мі ны пра бе ла
веж скіх яў рэ яў, ска за ла, 
м. інш.: «Ор ля бы ла гра мад
скас цю, дзе яў рэі скла да лі 

80%, у Бе ла ве жы толь кі 1015%. Ад нак 
ад чу ваю, што ім так са ма на ле жыц ца па
мяць, як і ар лян скім, та му ад не каль кіх 
га доў да ку мен тую гі сто рыю яў рэ яў Бе ла
ве жы. І тыя ра ска зы най ста рэй шых жы
ха роў за раз ра сказ ва юць бе ла веж скія 
дзе ці (з вась мі га доў і з гім на зіі). Ста вім 
той спек такль у роз ных мес цах. Вель мі 
нам мі ла, што нас за пра сі лі Мар шал коў
ская ўпра ва і Ар лян ская гмі на, каб па ка
заць гэ та тут. Бу дзем гэ та прэ зен та ваць 
так са ма ў Вар ша ве, та му ў нас та кое 
вя лі кае хва ля ван не».

І тут я са бе па ду маў, што 80% на сель
ні цтва Ор лі скла да лі яў рэі. А ця пер, ма ю
чы не каль кіх вы дат ных жур на лі стаў і кі
не ма таг ра фі стаў, ніх то з іх не прыс вя ціў 
да стат ко ва ах во ты і ча су, каб за пі саць 
ра дыё і тэ леў с па мі ны жы ха роў аб яў рэ
ях. А ка лі і бы ло за пі са на, то над та па вяр
хоў на. За раз я ўпэў не ны, што я адзі ны 
вы ка наў най боль шую пра цу і саб раў ус
па мі ны ад не каль кіх дзя сят каў асоб, якіх 

ня ма ўжо ў жы вых. Ка лі да зво ліць Бог, 
ра зам з ГАК неў за ба ве бу дзе вы да дзе на 
мая чар го вая кніж ка.

У сі на го зе пуб лі ка за ня ла ўсе ся дзя
чыя мес цы, част ка лю дзей ста я ла. Раз да
ла ся ней кая сум ная ме ло дыя ў вы ка нан
ні ма ла дой скры пач кі, з пад ло гі ўзняў ся 
штуч ны дым і па чаў ся спек такль. У ма
ла дых ак цё раў не бы ло ві даць хва ля ван
ня. Амаль га дзін ны спек такль гле да чы 
ўспры ма лі ў за ся ро джа нас ці. І спа да баў
ся! Ак цё ры аж трой чы бі са ва лі. Ап ла дыс
мен там, зда ва ла ся, не бу дзе кан ца.

Чар го вай у пра гра ме бы ла пра мо цыя 
кніж кі «Ra dzi wił łow skie dob ra Or la (1585-
1695)» Мі ха ла Сер бы ў Гмін най пуб ліч
най біб лі я тэ цы. За ці каў ле насць за да валь
ня ю чая, мес цы для ся дзен ня за ня тыя.

Ад 13й га дзі ны да 18й на тэ ры то рыі 
ад па чын ко ва га пар ку ў цэн т ры Ор лі ад
бы ва лі ся па ка зы рэ кан ст рук цый ных груп 
з Бе ла ру сі — па ка зы муш т ры, вай ско выя 
су тыч кі, ла гер — Ва ен нагі ста рыч на га 
клу ба «Газ да ва» з Баб руй ска ды Ва ен
нагі ста рыч на га клу ба «Рэ гі мент Яну ша 
Ра дзі ві ла» з Мін ска.

Быў так са ма 17веч ны шля хец кі пры
сё лак «Па ца ва ха та» — гі ста рыч ныя 
прэ зен та цыі, даў нія гу лян кі, май старкла

сы даў ніх тан цаў, су стрэ ча з 17веч най 
шлях тай.

За ці каў ле насць па ка за мі не вя лі кая. 
Бы лі мо ман ты, што рэ кан ст рук та раў бы
ло ў пар ку больш чым гле да чоў. Ну, але 
хто ха цеў, той па ба чыў, па раз маў ляў; 
асаб лі ва ці ка ві ла гэ та баць коў з ма лы мі 
дзець мі. Што ней кі час раз да ваў ся гучны 
выст рал з гар ма ты, быц цам за пра шэн не, 
каб прый с ці і па гля дзець. Па ка зы на па мі
на лі ж нам ча сы ар лян скай мі нуў ш чы ны.

Мож на бы ло па гля дзець яш чэ дзве 
пле нэр ныя фо та вы ста вы: «Сля да мі за
бы та га Пад ляш ша — на ша то ес насць 
у па мя ці бу ду чых па ка лен няў» ды «Шмат
куль тур насць у на шых ва чах» — фа таг
ра фіч ныя пра цы дзя цей. За ці каў ле насць 
бы ла мі ма ход най — пер шая вы ста ва па
каз ва ла ся ўжо ад не каль кіх тыд няў...

Ад 18й га дзі ны на сцэ не пе рад сі на
го гай па чаў ся кан цэрт бе ла ру ска га ка
лек ты ву «Па лац». Ці ка вая му зы ка, па ды
хо дзя чая пад соўл, але над та га ла сі ста 
бы лі па стаў ле ны ды на мі кі, заг лу ша лі ся 
па а соб ныя ін ст ру мен ты. Му зы ку ка лек
ты ву бы ло чу ваць зда лёк і, ма быць, та му 
пуб лі кі амаль не бы ло пе рад сцэ най. 
Гэ та мя не здзіў ляе, бо ты дзень ра ней на 
бе ла ру скім фэс це бы лі на тоў пы лю дзей, 
а гэ та аба зна чае, што на род лю біць 
бе ла ру скую му зы ку. Ад нак та ды боль
шасць публікі скла да лі па жы лыя лю дзі.

Пас ля кан цэр та ад бы ла ся муль ты ме
дый ная пра ек цыя на вон кі сі на го гі, якая 
ад но сі ла ся да лан д шаф т най спад чы ны 
Ар лян скай гмі ны ды шмат куль тур нас ці 
рэ гі ё на.

*  *  *
Еў ра пей скія дні спад чы ны ў Пад ляш

скім ва я вод стве што раз больш ці ка вяць 
лю дзей. Доб ра, што ў Ор лі бу ду ец ца 
цэнтр куль ту ры. Праз год яго ад к рыц цё. 
Жыц цё па каз вае, як ён вель мі па трэб ны.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Інаў гу ра цыя Еў ра пей скіх дзён у Ор ліНе бяс печ на
Па вя то выя да ро гі ў На раў чан скай гмі-

не Гай наў ска га па ве та па та на юць у за рас-
ні ках. Па а ба пал да рог, між ін шым, у Плян-
це ад чы гу нач на га пе ра ез да да ко ліш ня га 
вак за ла (паў кі ла мет ро вы ад рэ зак), з Но ва-
га Ляў ко ва ў Ле шу кі (гэ та 4-кі ла мет ро вы 
ад рэ зак) ды са Ста ро га Ляў ко ва ў Ле шу кі 
(3 км). Тут на або чы нах да рог вы рас лі ку-
сты вер ба ло зу, алеш ні ку ды ляш чы ны. 
Пас ля даж джу іх на мок лыя га лін кі з гу-
стым ле таш нім ліс цем яш чэ больш на хі ля-
юц ца над ма ста вой, бач насць на да ро зе 
зву жа ец ца. На ват на ро ва ры пры хо дзіц ца 
ехаць ся рэ дзі най да ро гі, а так нель га.

Аб ступ ле ны мі за рас ні ка мі да ро га мі не-
бяс печ на ехаць. Та му не аб ход на сся чы за-
рас ні кі ў пры да рож ных ра вах. Гэ тым па він-
на за няц ца Праў лен не па вя то вых да рог 
(ППД) у Гай наў цы. Вар та да даць, што з ад-
на го бо ку ля шуц кай да ро гі на яе не вя лі кім 
ад рэз ку ссек лі ку сты ся мей ні кі жан чы ны, 
якая тут за гі ну ла.

Кі раў ні цтва ППД у Гай наў цы па він на 
ад ра ман та ваць не вя лі кі ад рэ зак ас фаль-
та вай да ро гі ў Плян це, якая бя жыць па ра-
лель на з чы гун кай ад пе ра ез да ў на прам-
ку ко ліш ня га чы гу нач на га вак за ла. Як раз 
тут, дзе з ле ва га бо ку быў вак зал, ма ста-
вая най больш зруй на ва ная (тут уш чэнт 
раст руш ча ны ас фальт), на ёй у глы бо кіх 
уха бі нах пас ля апад каў доў га ста іць ва да, 
а ця пер, во сен ню, то і не вы сы хае. Ва дзі-
це лі аў та ма шын, асаб лі ва піль на са чы це 
на гэ тай да ро зе, бо тра пі це ў бя ду. Па пе ра-
джаль ных да рож ных зна каў пра не бяс пе-
ку тут ня ма. Ка ці ся са бе як хо чаш. 

Як жы вем 
Жы ха рам Но ва га Ляў ко ва На раў чан-

скай гмі ны Гай наў ска га па ве та жы вец ца 
ня лёг ка. У ёй — як па лі чы лі ў ЗАГ Се — 209 
ча ла век. Не бу да ва лі тут свят лі цы, бо на-
вош та, ка лі ёсць та кі вя ско вы дом куль ту-
ры ў Ста рым Ляў ко ве. Ад ся рэ дзі ны вё скі 
Но вае Ляў ко ва да свят лі цы і ў біб лі я тэ ку, 
што там, уся го 2,5 км. 15 каст рыч ні ка гэ-
та га го да ГС у На раў цы за мы кае і лік ві дуе 
пра дук то вую кра му ў Но вым Ляў ко ве. У гэ-
тым ві на, між ін шым, пра даў ш чы цы. Неў-
за ба ве ў блі жэй шую кра му прый дзец ца 
ха дзіць або ез дзіць 2 кі ла мет ры, а ў кра мы 
з ба га цей шым асар ты мен там хар чо вых 
пра дук таў у На раў цы — 6-7 км.

Па жы лым жы ха рам (іх тут най больш) 
бу дзе яш чэ ця жэй жыць. Так мне ска заў 
адзін з па жы лых но ва ляў коў цаў Ан д рэй Пу-
чын скі (ён ужо не дае ра ды ез дзіць на ро ва-
ры, ра ней ха дзіў з ім, тры ма ю чы ся за ру лі).

Вар та да даць, што це раз Но вае Ляў ко ва 
не ез дзяць па са жыр скія аў то бу сы ПКС, ані 
ін шых тран с пар т ных фірм у Бе ла сток, Мі ха-
ло ва і ў Гай наў ку, а гэ та ад сюль блі жэй шыя 
га ра ды. І яш чэ ад но. Ез дзім — ка лі хто мае 
чым — па ўха бі стым ад рэз ку ва я вод скай 
да ро гі № 687. Вё ска Но вае Ляў ко ва — як ка-
жуць — ад рэ за ная ад све ту.

Ві таль Скеп ка 
18 ве рас ня гэ та га го да ве яў ві ху ры сты 

ве цер. Па ва ліў ён не каль кі дрэў (бя роз і со-
сен) у ле се ка ля Но ва га Ляў ко ва На раў чан-
скай гмі ны. Ад на вя лі кая су хая сас на ўпа-
ла на да ро гу, якая вя дзе з ка лё ніі Но ва га 
Ляў ко ва да ко ліш ня га па са жыр ска га чы гу-
нач на га вак за ла ПКП і ў вё ску Плян та, і пе-
ра сяк ла яе ў ле се. Ля жа ла яна дзень і ноч 
да поў д ня на ступ на га дня. Аў та ма шы най, 
трак та рам або фур ман кай аб мі нуць пе раш-
ко ду мог толь кі той, хто ве дае ін шыя да ро-
гі ў гэ тым ле се. Бы лі б гэ та два аб’ ез ды: 
адзін кі ла мет ро вы ляс ны мі ву зень кі мі да-
рож ка мі і доў гі най перш гра вій кай і за тым 
ас фаль там — 2-кі ла мет ро вы. І яш чэ ад но. 
На гэ тай ляс ной да ро зе па ся род гу стых 
дрэў ня лёг ка бы ло б па вяр нуць на зад.

Ехаў я на ро ва ры 19 ве рас ня і ўба чыў 
па ва ле ную сас ну-вы ва рат на ўсю шы ры-
ню да ро гі і на ват яш чэ больш. Сцяг нуць 
або ад ка ціць яе ўбок мне не ўда ло ся, яна 
тры ма ла ся яш чэ пня а той быў глы бо ка 
ў зям лі. Пе раш ко да ства ра ла не бяс пе ку 
ў да рож ным ру ху. Не кож ны мог та кое 
прад ба чыць і па во лі ехаць.

Па тэ ле фа на ваў я но ва ляў коў цу Ві та-
лю Скеп ку, які ад сюль не па да лёк жы ве. 
Быў ён до ма. Ра ска заў я пра вы ва рат на 
да ро зе і па пра сіў яго, каб узяў пі лу з са-
бою. Спа дар Ві таль, гэ та ха чу да даць, 
па ста ян ны ніў скі чы тач, хут ка пры е хаў 
на ўка за нае мес ца, пе ра сек вы вер ну-
тае дрэ ва ў ад ным і ў дру гім мес цы ды 
сцяг нуў сас но выя кам лі з да ро гі на ба кі. 
І ўжо мож на бы ло бяс печ на ехаць да лей. 
Шчы ра та бе дзя кую, Ві таль.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
сол тыс Но ва га Ляў ко ва
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Дом гэ та да ро га, а да ро га гэ та дом, 
— ка жа Ма ры юш Вільк у раз мо ве з Пят
ром Бры са чам у кні зе «Гле дзя чы на 
Усход...»1.

У ма ім вы пад ку да ро гай з’яў ля ец ца бе
зу моў на дом, пры нам сі на сён няш ні дзень. 
Цяж ка прад ба чыць, што пры ня се заў т ра. 
Але ёсць лю дзі, якія жы вуць няз мен на ў да
ро зе. Домда ро га і да ро гадом су поль на 
ства ра юць ідэі кру га хо ду. Домда ро га не 
за іс нуе без нес па дзя ва на га гос ця, а да ро
гадом — без гас цін на га гас па да ра.

Сім ва ліч ным до мамда ро гай ма гу наз
ваць на сён няш ні дзень так са ма школь ную 
біб лі я тэ ку, у якой пра во джу не ма лы ку сок 
каш тоў на га ча су. Ся джу му ром быц цам 
у ней кай крэ пас ці, не па кі даю па дас ла ных 
мне пад апе ку дзя цей у час уро каў, не 
вы хо джу на агуль ныя пе ра пын кі, па коль кі 
та ды збі ра ец ца іх най больш. Пап ро сту тры
ваю, ча ка ю чы ней ка га збаў лен ня.

І тут раз да ец ца ра шу чы, хут кі стук вы
со кіх аб ца саў. Хлоп цы з гім на зіі доб ра яго 
ве да юць. Так хо дзіць толь кі ша ноў ная ды
рэк цыя шко лы.

— А мой ход вам так са ма вя до мы? 
— пы таю іх

— Не, вас ні ко лі не рас паз наць, не прад
ба чыць.

— Пра вя дзі це, ка лі ла ска, біб лі я тэч ны 
ўрок, — звяр та ец ца да мя не рас паз на ная 
зда лёк ша ноў ная гос ця. — Ра зу мею, што 
вы не пас пе лі пад рых та вац ца, але ба
цюш ка як раз свят куе, а ксян дза ў ку рыю 
вык лі ка лі. Та ды мо жа вы ім пра неш та ра
ска жа це.

«Ад ны сюр п ры зы ў гэ тым жыц ці», — ду
маю са бе. Нех та вы няў кніж ку па гі сто рыі, 
ха цеў пад рых та вац ца да чар го вай пра вер
кі. Тэ ма: Лі ста па даў скае і Сту дзень скае 
паў стан ні. Уз га да ла я ім паў стан чыя сля ды 
ў на шым на ва кол лі і ві лен скія на він кі пра 
кас цяк Ка сту ся Ка лі ноў ска га. Вя до ма, ад 
паў стан ня про стая да ро га ў Сі бір. І вось, 

па кор паў шы ся доб ра ў сва ёй сум цы, знай
ш ла я кні гу «Pat rząc na Wschód» ці бе лыя 
мядз ве дзі, як ка му па да ба ец ца.

Кніж ку па зы чы ла я ў бра та. На пер шай 
ста рон цы прыс вя чэн не: «Piot ro wi, któ ry 
sam wyz na cza gra ni ce stre fy dla me diów». 
За пах ла так ха рак тэр най для Ча ба ноў 
усё ма гут нас цю. Сла ву ты ма стак Ля вон Та
ра сэ віч ска ры стаў ся ка лісь тэр мі нам «пап
раў лян не Бо га» ў ад но сі нах да пту шы ных 
скуль п ту рак май го баць кі. А і я па ча ла пап
раў ляць свой улас ны свет, пе ра соў ва ю чы 
як ма га да лей на кі ну тыя ней кім фа ту мам 
на мя не ме жы. У цэ лай су ма то се амаль 
з жыц цём раз ві та ла ся, але мэ ту кан чат ко
ва да сяг ну ла. Пётр Бры сач ідзе лёг кі мі шля
ха мі, пе ра кі да ю чы тур бо ты ні чым га ра чую 
буль бу ў ру кі чар го вых ге ро яў сва ёй кніж кі. 
Збор нік ін тэр в’ю з вя до мы мі поль скі мі рэ
пар цё ра мі, пісь мен ні ка мі і па да рож ні ка мі 
гэ та, у ас ноў ным, спро ба ак рэс ліць па няц
це Ус хо ду і вы зна чыць яго па ча так. Толь кі 
па чат ку, та му што кан ца і краю, як вя до ма, 
там не знай с ці. Усе вы каз ван ні да паў ня юц
ца ўза ем на згод на прын цы пам кру га хо ду 
да ро гідо му і до муда ро гі .

Мая ўсё ма гут насць ся гае да лё ка за ме
жы пры ват на га па над вор ка. Яна кра нае 
пе ра выз на чэн ня, а ўдак лад ня ю чы, лік ві да
цыі ўсход няй мя жы. У част цы і гэ та здзяй с
ня ец ца. Ужо ад не каль кіх га доў хар чу ю ся 
са мым смач ным ва ўсім све це хле бам, 
які сам пры яз джае да мя не з Бе ла ру сі. 
За ста ло ся толь кі паз ма гац ца з за ка ра не
лы мі, зро джа ны мі з аб ме жа ван няў стэ рэ
а ты па мі. Але каб выз ва ліц ца ад іх, трэ ба 
па ба чыць на свае во чы, — ка жа Ен джэй 
Ма ра вец кі. Пад цёп лым здым кам ба буль кі 
ў ху стач цы чы таю: „Trze ba zro zu mieć, a nie 
wi dzieć, wi dzieć to jesz cze za ma ło” (cтар. 81 
там жа)

«Са праўд ны кайф», — ак рэс лі вае пе
ра ся кан не ўсход няй мя жы Гу га Ба дэр. 
Па да рож жа ўспры мае як прад выз на чэн не 

і эле мент звяз ва ю чы асоб ныя ку скі жыц ця 
ў ад ну цэ ласць. Аба вяз ко ва па він на быць 
мэ та на кі ра ва нае і на сы ча нае кан так там 
з людзь мі. Не ён пер шы і не апош ні ў сва ім 
мер ка ван ні, з якім поў нас цю сім па ты зую. 
Не ра зу мею за тое не ка то рых вы каз ван няў 
па да рож ні цы Маг да ле ны Ско пэк як ха ця 
б: „Ja dę, by po żyć cu dzym ży ciem” (стар. 88 
там жа). Ці ж гэ та на столь кі ўлас нае жыц
цё ёй на да е ла? Ма быць так, та ды ня хай 
прый ме мае шчы рыя сло вы глы бо ка га 
с па чу ван ня. „Trze ba zo ba czyć wie le miejsc, 
aby, i to nie jest pew ne, mieć moż li wość zro zu-
mie nia jed ne go”, — пі ша да лей па да рож ні
ца. Дзет кі поў нас цю з ёю па га джа юц ца, 
пры тым не з ля но ты. Пап ро сту ідэя да ро гі
до му для іх на шмат больш пры ваб ная, чым 
мая до муда ро гі.

— Гос ці бу ду юць мой све та пог ляд, ства
ра юць мя не, — тлу ма чу. У якас ці прык ла ду 
пры во джу асо бу за хоп ле на га крын скай 
бе ла руш чы най Ільі з Пі це ра.

— Як вы іх зна хо дзі це? — пы та юць.
— Я не шу каю, яны зна хо дзяць мя не, 

гру ка юць у мае дзве ры, а я ім іх ад чы няю.
Ра зам аг ля да ем кніж ныя фо таз дым кі, 

між ін шым, з сі бір скіх эска пад спа да ры ні 
Ско пэк. Не ка то рыя вель мі на па мі на юць на
ва коль ныя пей за жы, ін шыя ад роз ні ва юц ца 
бяз меж ным га ры зон там і пра ста той чу мац
ка га жыц ця.

— Не трэ ба пер ці ся на дру гі ка нец све
ту, каб па жыць у Сі бі ры, — тлу ма чу.

Адзін го лас су праць — на вош та ра біць 
са бе ў ха це мес ца не а пі са най бя ды і паў
стан чай ссыл кі. Усе астат нія глы та юць ба
цы лу. Раз дум ва юць улас ныя спо са бы про
ста га хар ча ван ня і жыц ця без кам п’ ю та ра.

— Ка лі ра стуць све жыя ка бач кі ў ага ро
дзе, ма гу што дзень ес ці з іх суп, у яб лыч
ным се зо не да ка вы пя ку толь кі яб лыч ны 
пі рог.

— Але ка лі мая ма ма спя чэ пі рог, ён 
у той жа ве чар зні кае, — скар дзіц ца нех та. 

Ас ноў нае, што ды рэк цыя шко лы ў Крын
ках пры ня ла гэ ту пра па но ву. Як раз пап ра
сі лі мя не пра вес ці ўро кі поль скай мо вы, 
пры тым дзве га дзі ны за пар. Школь ная біб
лі я тэ ка, у якой па куль што пра цую, пас ля 
ра мон ту не па спе ла яш чэ пад няц ца з ка
ле няў. Да дат ко ва яна пад прыг нё там аду
ка цый най рэ фор мы ў выг ля дзе без лі чы 
ка ро бак з но вы мі, да рэм ны мі пад руч ні ка мі. 
У мя не про ста не бы ло сіл шу каць аду ка
цый ныя ма тэ ры я лы, та му ідэя з Га ле рэ яй 
«Крын кі» ака за ла ся адзі ным збаў лен нем 
і ра зум ным вы ра шэн нем праб ле мы да ве
ра ных мне шас цік лас ні каў.

Пры на го дзе ў Мар ты ны Мар ша лак 
з Фон ду «Ві ла Сак ра тэс» пап ра сі ла 
я ў якас ці аду ка цый на га да па мож ні ка 
вы да дзе ную ў 2016 кніж ку «Га ле рэя 
«Крын кі» 20112016». Ду ма ла толь кі яе 
па зы чыць, а ат ры ма ла кніж ку ў па да рун
ку. Вель мі ж я рас х ва ля ва ла ся, уба чыў шы 
там здым кі пту шак май го баць кіразь бя
ра. Мя не ўсхва ля ва ла, а дзе так за ін т ры
га ва ла. Ні ко лі ў жыц ці та кіх пту шак не 
ба чы лі, ні ко лі не чу лі пра май го баць ку. 
Аказ ва ец ца, пра пус ці лі яны так са ма пер
шую га ле рэй ную вы стаў ку «На шы ўлю
бё ныя здым кі» — не ка лі раз ве ша ную на 
пла тах крын скай Па гу лян кі. Шас цік лас ні кі 
хут ка па лі чы лі, што бы ло ім та ды толь кі 
сем га доў. Гле дзя чы на ся дзя чых пе ра
да мной пад лет каў — хлоп цаў і па не нак 
— мож на ска заць, што Га ле рэя «Крын
кі» іс нуе тут цэ лыя вя кі. Рэ ча іс насць, на 
жаль, вы гля дае кры ху інакш. Ніх то з іх не 
быў тут ра ней. Ніх то з іх баць коў тут так са
ма не быў. Праў да, не ад ной чы ту дою пра
хо дзі лі, ба чы лі шыль ду, але ду ма лі, што 
гэ та ней кая кра ма з за ход ні мі, ста ры мі 
ану ча мі, пры тым так ста ры мі, што ў цэ лых 
Крын ках не бы ло ні ко га, ка му ха це ла ся б 
увай с ці ўся рэ дзі ну, каб іх на быць. Пры
кме ці лі, што ад ча су да ча су пад га ле рэ яй 
за пы ня юц ца ней кія аў та ма бі лі на чу жых 
ну ма рах, але ча го яны тут шу ка юць за ста
ло ся для іх па сён ня за гад кай.

Фраг мен ты змеш ча най ва ўзга да най 
кніж цы раз мо вы Паў лі ка Гжэ ся з Ля во нам 

Та ра сэ ві чам я вы бі ра ла на ха ду, не ўяў ля
ю чы, у якім на прам ку яна пой дзе. Праў ду 
ка жу чы, мне са мой бы ло ці ка ва па зна ёміц
ца са сла ву тым Та ра сэ ві чам пры нам сі 
праз над ру ка ва нае ін тэр в’ю. Раз маў ляць 
аса бі ста з ма ста ком мне ні ко лі не прый ш
ло ся, ма быць, за вы со кія па ро гі на мае но
гі — як маў ля юць у на ро дзе. Та кім чы нам 
дзет кі па чу лі пра бе ла ру ска га пісь мен ні ка 
з Кры нак, іме нем яко га наз ва лі фонд, пра 
сла ву та га ма ста ка, які, ха ця ба га ты, на зы
вае ся бе бе ла ру сам. Яны пэў на б ва ўсё 
гэ та не па ве ры лі. На шчас це бы ла з на мі 
Мар ты на — жы вая свед ка цэ ла га за мя
шан ня. Аса бі ста апе ка ва ла ся Сак ра там, 
а яе баць кі з не да лё кіх Ла пі чаў, бы лі гас
па да ра мі Сак ра та вых «Тры я ло гаў». Яна 

так са ма за ста ец ца ў аса бі стым кан так це 
з ба га тым ма ста комбе ла ру сам. Быц цам 
ін шап ла нет ныя гі сто рыі на бі ра юць рэ аль
нас ці, свой скас ці. Ад к ры ваю кніж ку на 
ста рон цы з ла піц кай ха тай, а дак лад ней 
з вы ма ля ва най сла ву тым ма ста ком стол
лю.

— Ці ве да е це, — звяр та ец ца да дзя
цей Мар ты на, — што гэ тая столь вар тая 
на шмат больш, чым цэ лая ха та, на ват 
са бе не ўяў ля е це коль кі гро шай яму за 
гэ тыя аб ра зы пла цяць. Леп шы ар гу мент 
на пад к рэс лен не ма стац ка га пра фе сі я
на ліз му цяж ка пры ду маць. Дзе цям аж но 
ра ты па ад к ры ва лі ся ад ура жан ня. За раз 
яны пра ка мен та ва лі, што столь са праў ды 
цал кам ці ка вая, так як і пад с вет ле ныя ку

Ін шы з су мам сцвяр джае, што яго ная ма ма 
ўво гу ле не пя чэ, толь кі кож ны дзень у кра
му за па куп ка мі га ня ец ца.

Спа да ры ня Ско пэк пі ша так са ма, што 
па да рож жа ства рае маг чы мас ці по шу каў 
улас най то ес нас ці, якой яна ўсёта кі яш чэ 
не знай ш ла. За тое ін шых ак рэс лі ваць ёй 
на шмат ляг чэй. „Prze cięt ny Ros ja nin — on 
jest tu taj u sie bie, to jest Ros ja i Nie niec, czy 
ja kiś tam Ko mi, czy chuj wie kto (przep ra szam, 
ale tym ru skim jes tem te raz), jesz cze po wi-
nien się cie szyć, że nikt go nie wy pę dził i się 
z nim jak z jaj kiem cac ka ją” (cтар. 113 там 
жа). У суп раць ва гу сла ву тай па да рож ні цы 
цы тую больш за двац цаць га доў пра жы ва
ю ча га на той жа Поў на чы Ма ры ю ша Віль
ка: „Otóż lu dzie za miesz ku ją cy to Im pe rium 
(świa do mie nie mó wię te raz o Ros ja nach, że by 
nie wpro wa dzić ele men tu na ro do woś cio we go) 
są wed ług mnie znacz nie bar dziej ot war ci na 
świat niż Eu ro pej czy cy, nie mó wiąc o Po la-
kach” (стар. 61 там жа). У сваю чар гу ўспа
мі наю ня даў ніх гас цей — над звы чай сім па
тыч ную па ру ін ду саў, за ці каў ле ных ма ёй 
эк зі стэн цы яй у кан тэк с це на цы я наль най 
мен шас ці. Вя лі кая па ні з Вар ша вы, якая іх 
да мя не пры вез ла, зра зу па за ты ка ла нам 
усім ра ты. Мне, быц цам сва ёй пры гон най, 
раст лу ма чы ла, што ў Крын ках ня ма на цы я
наль ных мен шас цей, а на тэ му су поль най 
бя се ды вы бра ла сла ву тую крын скую круг
лую плош чу.

І яш чэ адзі но цтва — ас ноў ная ўмо ва 
ме та фі зіч на га кру га хо ду. „Ka te go ria ob coś ci 
po ma ga chy ba w nie us tan nym za da wa niu py-
tań” (стар. 76 там жа). А ка лі ты рэ пар цёр 
і пе ра ста еш пы таць і здзіў ляц ца, лі чы ся бе 
тру пам. Але здзіў ляц ца і быць чу жым мож
на так са ма пад сва ёй ха тай, па між су се
дзя мі, якія, быц цам інап ла не ця не, уво гу ле 
ця бе не ра зу ме юць, ха ця га во рыш на іх няй 
мо ве. І так са ма мож на кан цэн т ра вац ца на 
глы тан ні на ва коль най рэ ча іс нас ці, ад к ры
ва ю чы сва бод ны до ступ да ся бе лю дзям, 
якія ця бе суст ра ка юць.

vІа ан на ЧА БАН

1 P. Bry sacz, Pat rząc na Wschód. Przes t rzeń, 
czło wiek, mis ty cyzm, Bia łys tok 2013.

бі кі на здым ку пе рад той жа ха тай. Кож ны 
на ступ ны раз дзел кніж кі глы та лі з ува гай 
і за хап лен нем. Про ста рва лі ся да пад соў
ва ных ім пад нос чар го вых ілюст ра цый. 
У ван д роў ку па ак ту аль най вы стаў цы ўклю
чы лі ся быц цам за ча ра ва ныя. Шка да толь кі 
што зза ад сут нас ці ноў т бу каў не змаг лі 
па гля дзець яе муль ты ме дый най част кі. 
Кан чат ко ва ў цэ лым кла се ака за ла ся толь
кі двух «аген таў», якія за мест вы шэй ша га 
ма ста цтва аг ля да лі на скі свай го абут ку. 
Усе астат нія вы ка за лі ах во ту да чар го вых 
ві зі таў у га ле рэю.

Да пра чы тан ня вы бра ла я так са ма 
фраг мент пра крын скае зо ла та — цал
кам ня кеп скае та ра сэ ві чаў скае вы яў лен
не су кен ні цаў з фа са дам пра ек та Кус мя
роў ска га ў са мым цэн т ры мя стэч ка. Яго 
выс но ву пра сла ву тасць Кры нак у цэ лым 
све це аба пер ла я зноў на Мар ты не, якая 
на ва ры ла ся гар ба ты ўсім ай чын ным і за
меж ным гас цям Сак ра та. Усё гэ та вы дат
на паў з дзей ні ча ла на дзі ця чую фан та зію. 
«Паў ста нуць тут та кія рэ чы, на якія бу дзе 
за пат ра ба ван не, а ўсё не па трэб нае ады
дзе ў ня быт», — ска заў пра няш час ныя 
Крын кі ў тым жа ін тэр в’ю Та ра сэ віч. І я, 
і дзет кі бы лі згод ны, што га ле рэя ста не 
ме на ві та гэ тым ня бы там. Мо жа пе ра вя
зуць яе з цэ лым да быт кам у Вар ша ву. 
Сум ны, але рэ аль ны пры від. І спра ва тут 
не толь кі ў абы я ка вас ці мяс цо ва га гра мад
ства да вы со кай куль ту ры. На маю дум ку 
«Ві ла Сак ра тэс» губ ля ец ца ў ме дый ным 
шу ме ва кол га ле рэй ных хе пе нін гаў, у гон
цы за пры сут ны мі ў гэ тым шу ме проз віш
ча мі. Пры тым за бы ва ец ца пра ас ноў нае 
— пра цу над ства рэн нем звы чай ных, люд
скіх ад но сін з мяс цо вы мі. Не ўсім гэ ты 
шум па да ба ец ца, а бы вае, што над та ён 
пе раш ка джае ў на ладж ван ні рэ аль на га 
кан так ту з куль ту рай ці ма ста цтвам. Спра
ва ў тым, што ме на ві та толь кі на Вар ша ву 
на кі роў вае ча мусь ці сваю ўва гу і энер гію 
ўзга да ны фонд. Паў стае пы тан не: ці гэ та 
Га ле рэя «Крын кі», ці Га ле рэя «Вар ша
ва»? Czy to jest mi łość, czy to jest ko cha nie?

Іаанна (КРЫН КІ)

Гле дзя чы на да ро гу
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Бе ла стоц кі «На род ны аль-
бом» мож на лі чыць куль тур-
най з’я вай на на шай ма ла дзё-
ва-бе ла ру скай сцэ не. Гэ та не 
толь кі пры го жа прас пя ва ныя 
пес ні, ін с цэ ні роў кі ці вы на ход-
лі выя му зыч ныя ін ст ру мен ты 
і ары гі наль ны кас цю мы.

— Гэ тыя пес ні — част ка на-
шай гі сто рыі, — ка жа рэ жы сёр 
і па ста ноў ш чык п’е сы на стаў ні-
ца Алі на Ваў ра нюк.

А гі сто рыя та кая: у мі ну лым 
го дзе па іні цы я ты ве тэ ле ка-
на ла «Бел сат» у Бе ла стоц кай 
опе ры і фі лар мо ніі ад зна чы лі 
20-год дзе «На род на га аль бо-
ма». У ім вы сту пі лі зор кі бе ла-
ру скай му зыч най сцэ ны: Ля вон 
Воль скі, Змі цер Вай цюш ке віч, 
Ка ся Ка моц кая, Аляк сандр Па мі-
до раў, ды ін шыя... Як не ці ка ва, 
пас ля га доў спек такль не са ста-
рэў, не згу біў сва ёй ка ла рыт нас-
ці. На ад ва рот, не ка то рыя пес ні, 
на пры клад «Про стыя сло вы», 
са праў ды ста лі на род ны мі. Тут 
трэ ба да даць што «На род ны 
аль бом» — чы ста лі та ра тур на-
му зыч ны пра ект. Ён вый шаў 
з-пад пя ра мін ска га па э та і ма-
ста ка Мі ха ла Анем па ды ста ва. 
Анем па ды стаў пры ду маў лі та-
ра тур ныя за ма лёў кі з жыц ця 
бе ла ру ска га мя стэч ка Ра каў 
на пя рэ дад ні 1939 го да. Та му 
ў спек так лі кар чом ныя гі сто-
рыі, кан т ра бан да, пан скі прыг-
нёт і прад чу ван не вай ны. Сло-
вам, вель мі сур’ ёз ныя, кру тыя 
спра вы. Му зы ку, у сваю чар гу, 
пры ду ма лі наз ва ныя ўжо вы ка-
наў цы.

Тое, што ад ра зу кі да ла ся ў во-
чы на ма ла дзё вай бе ла стоц кай 
сцэ не, гэ та ра зу мен не тэ мы. 
Спек такль па чаў ся з жар тоў на-
га шэ дэў ра «Пад прыг нё там 
пан скім». Гэ ты твор, ні бы та 
над та су р’ёз на, пра спя ва лі 
дзве зна ка мі тыя са ліст кі: 
Юлія Ба ра вік і Клаў дзія Сас на. 
У па доб ным сты лі пра гу ча ла 
на род ная «На дзень ка», якую 
за спя ва ла і прад ста ві ла Ма ры ся 
Га па нюк. Яе сцэ ніч ная ге ра і ня 
бы ла са праў ды бед ным, на іў-
ным ба са но гім дзяў чом, яко га 
лёг ка аб ма нуць і вы вес ці пад 
дур но га ха ту. Ма ры ся тут за я ві-
ла ся бе не толь кі як ары гі наль-
ная са ліст ка, але як здоль ная 
ак цёр ка. Пас ля на строй рэз ка 
пе ра мя ніў ся і ў цэн т ры апы ну-
лі ся хлоп цы, якія сыг ра лі кар-
чом ную сцэ ну. Сваю ме ло дыю 
пра ба ра ба ні лі на «на род ных» 
пры ла дах: мас ла бой цы, пра ні-
ку, куб ку. Да лей пуб лі ка пры ві-
та ла «Алі цыю», «што ў кам-
па ніі трох ка ля жа нак чы та ла 
Га ра цыя». Ро лю цнат лі вай 
і шля хет най Алі цыі ў шлюб най 
су кен цы выс пя ва ла пры га жу ня 
Вік то рыя Пя кар ская.

Па коль кі я ўжо ра ней ба чы ла 
гэ ты спек такль, у нап ру жан ні 
ча ка ла вы ступ лен ня Зо сі Ко-

нюх і Дам’ я на Ха ма ню ка. Гэ тая 
та ле на ві тая па рач ка ча роў на 
ажыц ця ві ла ва ен ны шэ дэўр 
«Край ты мой край» — тут 
бы лі моц, ураж лі васць і пры го-
жасць. Ка лі су дзіць спра вяд лі-
ва, у спек так лі не бы ло сла бых 
мо ман таў. Кож ны раз нех та 
на но ва ўраж ваў, за хап ляў або 
здзіў ляў. Мо ладзь яш чэ ра ска-
лы ха ла за лу. Ка лі нап ры кан цы 
па ста ноў кі Юля Ба ра вік за вя ла 
«Про стыя сло вы», пад к лю-
чы ла ся ўся пуб лі ка. Бі лі бра ва 
і вык лі ка лі на біс!

— Я люб лю «На род ны аль-

Ураж лі васць, 
пры го жасць, 
моц!

бом» і здаў на ду ма ла, каб зра-
біць яго з мо лад дзю, — ка жа 
Алі на Вваў ра нюк. — У свой час 
мы з му жам пе рак ла лі яго на 
поль скую мо ву. Ад нак та кім 
штур ш ком быў юбі лей ны кан-
цэрт у бе ла стоц кай опе ры. А га-
лоў нае, — да дае на стаў ні ца, 
— я ве да ла, што на ша мо ладзь 
спра віц ца з «На род ным аль бо-
мам». Яны са праў ды па лю бі лі 
і зра зу ме лі гэ тыя пес ні.

У спек так лі вы сту пі ла на ша 
суст ра чан ская аў тар ка і сяб роў-
ка Клаў дзія Га лін ская. Яна бы ла 
жы вым звя ном па між мін скім 
і бе ла стоц кім «На род ны мі аль-
бо ма мі». Праў да, у опе ры Клаў-
дзія ра бі ла за ста тыст ку, у сяб-
роў скім — яна бы ла зор кай!

Бе ла стоц кі «На род ны аль-
бом» уз нік як чар го вы пра ект 
аб’ яд нан ня АБ-БА. Яго па ка за-

лі 17 ве рас ня 2027 го да ў ка вяр-
ні «Зме на клі ма ту», дзе свят-
ка ва лі 20-год дзе бе ла ру ска га 
школь ні цтва ў Бе ла сто ку. У па-
ста ноў цы вы сту пі лі так са ма 
Ан на Кар ні люк, Ма ры ся Пя кар-
ская, Шы ман Клі мюк, Ксе нія 
Клі мюк, Дар’я Кас пя рук, На-
таль ка Ха ру жая і Ка ся Які мюк. 
Рэ жы сё ра мі і па ста ноў ш чы ка-
мі гэ тай ка ла рыт най п’е сы бы-
лі на стаў ні ца Алі на Ваў ра нюк 
і ак цёр Бэр нард Ба ня. Бра ва 
Бе ла сток!

Зор ка 
Фо та Ган ны Кан д ра цюк
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 40-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 8 
кастрычніка 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Глянь це, глянь це: з кож най квет кі
Вы рас це рам на два рэ.
Ён без вок наў, без дзвя рэй,
А ў ім чор нень кія дзет кі.
М......

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 36-17: пар сюк. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Вік то-
рыя Гаць і Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-

Пад ляш ска га. Він шу ем!    

    

раск ве цім гі сто рыю 

Бе ла ру сі
1919-1990. Жыц цё ў БССР

БЕ ЛА РУ СЫ — РУП ЛІ ВЫЯ.
У скла дзе СССР Бе ла русь не ме ла 

сап раў д най са ма стой нас ці і амаль цал-
кам пад па рад коў ва ла ся за га дам з Маск-
вы, але на ват у та кіх умо вах, дзя ку ю чы 
руп лі вас ці і ства раль нас ці лю дзей, вя-
ла ся па сту по вая раз бу до ва кра і ны.

Бе ла ру сы да юць са вец кай кра і не 
цэ лы шэ раг вы дат ных на ву коў цаў, вы-
на ход ні каў, вай скоў цаў, кас ма наў таў. 
Праў да пра Дру гую су свет ную вай ну, 
па ка за ная ў кніж ках Ва сі ля Бы ка ва, 
пе рак ла дзе на на мо вы све ту, ста ла 
агуль на сус вет ным на быт кам лю дзей.

«Пес ня ры», блі ску чыя спа лу чаль ні-
кі су час ных рыт маў і фаль к ло ру, ро-
бяць бе ла ру скую спеў ную тра ды цыю 
вя до май на ўсю Еў ро пу.

Ста ніс лаў Ва лодзь ка
ДА НА
„Р” не вы га ва рыць Да на,
За мест „кра ма” ка жа „ква ма”.
Ма ма гуш кае да чуш ку:
— Дан ка, ты мая ква куш ка.

ДЗЕ Ж ЛЯЛЬ КА?
Ляль ку зноў шу кае Да ша.
— Мо, сха ваў дзе Ба ра ба ша —
Да ма вік?
— Аль бо па нёс
Ляль ку Бар бі
Пёс Бар бос?

ВО СЕНЬ СКІ ДОЖ ДЖЫК
Дож джык во сен ню пра сту джа ны —
Хо дзіць ба са нож па лу жах.

Ён па сту каў ся ў акен ца:
— Мо жа, пус ці це паг рэц ца?

Ды, ня бо гу, не маг лі мы
Па ля чыць мяд ком, ма лі най.

На кір маш пай ш лі мы з ма май.
І пак ро чыў дож джык з на мі.

Дож джык бо ці кі тут ку піць
І пра сту да ўраз ад сту піць.

Ў но вых бо ці ках пры го жых
Ён пай с ці у ско кі мо жа!

Ад ной чы дзяў чын ка Фер нан-
да згу бі ла ся ў ле се. Яна блу ка-
ла цэ лую ноч. Па чу ла дзіў ныя 
га ла сы. На суп раць ёй іш ла 
чор ная, та ям ні чая по стаць. 
Ства рэн не па да ры ла Фер нан-
дзе буль бу. Дзяў чын ка з’е ла са 
сма кам па да ру нак.

Гэ тая буль ба не бы ла буль-
бай.

Ка лісь гно мік за ча ра ваў хлоп-
чы ка. Яго дух усту піў у це ла 
Фер нан ды. З та го ча су дзяў чын-
ка ба чыць праз сце ны.

Вуч ні кла саў V-VII Па чат ко вай 
шко лы № 1 у Гай наў цы.

Буль бя ны 
па да ру нак

Gospodarz
Ranga Hop!

Góra

Rak

Opona

Pas
Strefa

Kula

Język

Noga

Rząd

Dźwięk

Alan

Ar

Skała

Grosz
Znachor

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

Ад каз на кры жа ван ку № 36-17: Міг, ко ска, асо ба, лінк, 
ежа, пін г він, ві но, ана лаг, мо ва, аса, ода, ла, ар, бар. Ікс, пі ва, 
слі на, кі но, ранг, ар, квас, Іна, се на, Сож, лоб, ба ла да.

Уз на га ро ды, нак лей кі, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Дам’ ян 
Кар ні люк, Маг да Яку бюк, Вік то рыя Гаць з КШ з ДНБМ 
у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

Ліс це
Во сень прай ш ла пе ра ле ска мі,
Па ня го ле ным ржыш чы ніў,
Чыр во ны мі ара бе ска мі
Ліс це лес ура ніў.
Глянь на зям лю за ла тую,
Пяш чот ную, сум ную, чы стую,
Нех та па ёй ван д руе,
У па вет ра ўзні ма ю чы ліс це.
Стру мень чы кам тон кім ліс це.
Медзь на азё рах сплы вае,
Сум у не бе ім г лі стым...
Як пес ня, з га лін зля тае
Ліс це, ліс це,
За ла ці стае ліс це,
Сто ліс цяў,
Дзе сяць ліс цяў,
Ліст.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ

Гайнаўскія сябры на Сустрэчах Зоркі

Sen
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Ка ля ты ся чы ха ду ноў, пры хіль ні-
каў скан ды наў скай хадзь бы з пал-
ка мі «Nor dic Wal king» са шмат лі кіх 
мяс цо вас цей Поль ш чы, жы ха ры 
Бе ла ру сі і па а соб ныя ха ду ны з ін-
шых кра ін пры ня лі ўдзел у VІІ фі-
на ле Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal-
king», які 9 ве рас ня быў на ла джа-
ны Поль скай фе дэ ра цы яй «Nor dic 
Wal king», Гай наў скім ста ра ствам 
і Гай наў скім над ляс ні цтвам у Гай-
наў цы і яе на ва кол лі. Ха ду ны 
з пал ка мі ў ру ках іш лі на ды стан-
цы ях 5, 10 і 21 кі ла мет раў па сця-
жын ках, пра ля га ю чых праз Бе ла-
веж скую пуш чу. У мі ну лым го дзе 
на спа бор ні цтвы «Nor dic Wal king» 
пры е хаў у Гай наў ку толь кі адзін 
ха дун з Бе ла ру сі, а ў гэ тым го дзе 
пры бы ло больш за двац цаць фа-
на таў скан ды наў скай хадзь бы, 
перш за ўсё з Брэ ста і Грод на, 
дзе ўжо дзей ні ча юць клу бы хадзь-
бы з пал ка мі. У гэ тым і мі ну лым 
га дах пе ра мож цам гай наў ска га 
фі на лу Куб ка Поль ш чы «Nor dic 
Wal king» на са май прэ стыж най 
ды стан цыі, паў ма ра фо не, стаў ха-
дун і за ад но ба скет ба ліст з Грод-
на Ан д рэй Дзя дзе віч.

— Фі нал Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal
king» гэ та вя лі кая пра мо цыя на ша га рэ
гі ё на на Поль ш чу і за меж жа, ха ця трэ ба 
бы ло прыў нес ці свой гра шо вы ўклад у ар
га ні за цыю гэ та га ме ра пры ем ства. Ку бак 
Поль ш чы мы су ар га ні зу ем шо сты раз, але 
ў мі ну лым го дзе і сё ле та пе ра ка на лі мы 
Поль скую фе дэ ра цыю «Nor dic Wal king», 
каб фі нал Куб ка Поль ш чы ар га ні за ваць 
у на шай пры го жай Бе ла веж скай пуш чы. 
Пры ез джыя да юць на шым жы ха рам ста
ноў чы пры клад, як мож на пак ла па ціц ца 
пра сваё зда роўе і ак тыў на ад па чы ваць, 
хо дзя чы з пал ка мі. На шы лю дзі ста лі ха
дзіць з пал ка мі і сён ня мно га жы ха роў Гай
наў ска га па ве та пры ня ло ўдзел у фі на ле. 
Маг ло ў ім пры няць удзел да ты ся чы ча
ла век і столь кі ж асоб мы за рэ гіст ра ва лі. 
Ся род іх бы лі так са ма ха ду ны з Бе ла ру сі, 
Ра сеі і Гер ма ніі, — ска заў ста ра ста Гай наў
ска га па ве та Мі ра слаў Ра ма нюк.

Фі нал Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal
king» ар га ні за ваў ся пад пат ра на там пад
ляш ска га ва я во ды, мар шал ка Пад ляш ска
га ва я вод ства і ге не раль на га ды рэк та ра 
Дзяр жаў ных ля соў. Эды та Кян дзер ская 
з Поль скай фе дэ ра цыі «Nor dic Wal king» 
вы ка за ла за да валь нен не зза вя лі кай 
коль кас ці гай на вян, якія ў якас ці ва лан цё
раў да па ма га лі ў ар га ні за цыі ме ра пры ем
ства. Да фі наль на га спа бор ні цтва мно гія 
яго ўдзель ні кі рых та ва лі ся доў га ў час 
ін тэн сіў ных і ча стых трэ ні ро вак. Асаб лі ва 
трэ ба бы ло рых та вац ца, каб бяс печ на 
прай с ці са мую доў гую ды стан цыю — 21 
кі ла метр, а на ват ды стан цыю 10 кі ла мет
раў. Рэк рэ а цый най для мно гіх удзель ні
каў гай наў ска га фі на лу бы ла хадзь ба на 
ды стан цыі 5 кі ла мет раў, якую пра хо дзі лі 
мно гія жы ха ры Гай наў ска га па ве та без 
па пя рэд няй фі зіч най пад рых тоў кі. Трэ ба 
бы ло на ву чыц ца толь кі тэх ні цы хадзь
бы з пал ка мі, бо асо бы, якія на зі ра лі на 
тра се за ха ду на мі спы ня лі тых, якія няп
ра віль на ка ры ста лі ся пал ка мі. Хадзь ба 
з пал ка мі бы ла пры ду ма на ме на ві та для 
та го, каб пры му сіць мыш цы рук, пля чэй 
і ін шых ча стак це ла да ін тэн сіў най пра цы. 
У гай наў скім фі на ле пры ма лі ўдзел так са
ма асо бы, якія ра ней бе га лі ў ма ра фо нах, 
а за раз па ча лі трэ ні ра вац ца па хадзь бе 
з пал ка мі, бо тая больш бяс печ ная.

— Бе гаць дзе ля за ха ван ня доб ра га 
зда роўя не ўсе ў змо зе, ха ця б ка лі ў іх 
хво рыя су ста вы, а ха дзіць з пал ка мі бяс
печ на лю дзям роз ных уз ро стаў, — ска
заў гай наў скі ле кар, які ішоў пад час фі
на лу на ды стан цыі 5 кі ла мет раў.

Над ляс ні чы Гай наў ска га над ляс ні цтва 
Ры гор Бя лец кі ра ска заў пра Бе ла веж
скую пуш чу, якая пры цяг вае на спа бор ні
цтвы. Ка лі ха ду ны вый ш лі на ды стан цыі 
21 і 10 кі ла мет раў і ад бы ло ся афі цый нае 
ад к рыц цё спар тыў нарэк рэ а цый на га 
ме ра пры ем ства, та ды спе цы яль на пры ду
ма ную раз мін ку па ча лі ка ля 750 ча ла век, 
якія рых та ва лі ся да хадзь бы на ды стан
цыі 5 кі ла мет раў. Ся род іх бы ло мно га 
гай на вян, а ў іх лі ку бы лы бур га містр Ана

толь Ах ры цюк, ві цэста ра ста Яд ві га Дам
б роў ская, ды рэк тар Па чат ко вай шко лы 
№ 4 (ра ней ПШ № 6) Ба жэ на Мар ке віч, 
на стаў ні цы і вуч ні гэ тай шко лы, ды рэк
тар Ком п лек су школ у Ду бі нах Алі на 
Гіншт і на стаў ні цы фіз куль ту ры Гай наў
ска га бел лі цэя Ірэ на Гры га рук і Ба жэ на 
Ша ка лаЕфі мюк з вуч ня мі.

— З на шай шко лы ў фі на ле пры мае 
ўдзел ка ля ста вуч няў і на стаў ні каў. 
Гэ та ста ноў чы пры клад для мо ла дзі як 
вес ці зда ро вы лад жыц ця. Мы ра зам 
з ды рэк тар Ком п лек су школ у Ду бі нах 
Алі най Гіншт су поль на хо дзім з пал ка мі 
і пры ма ем удзел у спа бор ні цтвах па скан
ды наў скай хадзь бе, — за я ві ла ды рэк тар 
Ба жэ на Мар ке віч.

Ха ця дзяў ча ты з бел гім на зіі і бе ллі цэя 
спе цы яль на з пал ка мі не трэ ні ра ва лі ся, 
але пры бы лі, каб прай с ці ся па пуш чы 
і пас па бор ні чаць з ра вес ні ца мі з ін шых 
гай наў скіх школ, якія ў вя лі кай коль кас ці 
пры сту пі лі да спа бор ні цтва.

— З на ша га Ком п лек су школ з да дат
ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы ў спа бор ні цтвах пры мае 
ўдзел не каль кі дзя сят каў ча ла век. Я ха
дзі ла з пал ка мі на спа бор ні цтвах ра ней, 
а за раз зай ма ю ся ар га ні за цый ны мі спра
ва мі і да па ма гаю на шым вуч ням, — ска
за ла на стаў ні ца фіз куль ту ры Ба жэ на 
Ша ка лаЕфі мюк.

На тра су вы хо дзі лі жан чы ны і муж чы
ны ў па а соб ных уз ро ста вых ка тэ го ры ях. 
Пер шы мі на мэ ту ста лі пры хо дзіць пе ра
мож цы на ды стан цыі 10 кі ла мет раў, пас
ля пе ра мож цы ды стан цыі паў ма ра фо ну 
і най паз ней па я ві лі ся на мэ це асо бы, якія 
най хут чэй прай ш лі ды стан цыю 5 кі ла мет

раў і та ды на мэ це ста на ві ла ся мна га люд
на. Ад бы лі ся так са ма спа бор ні цтвы для 
дзе так ва ўзрос це 27 га доў.

У Бе ла ру сі ня ма яш чэ вя лі кай мо ды 
ха дзіць з пал ка мі і фа на таў гэ та га спо са
бу ад па чын ку так са ма ма ла. Ад нак гэ та 
мя ня ец ца. Га ра дзе нец Ан д рэй Дзя дзе віч 
зда быў пер шыя мес цы ва ўсіх мяс цо вас
цях, у якіх спа бор ні чаў у рам ках Куб ка 
Поль ш чы «Nor dic Wal king». Не пры няў 
удзе лу толь кі ў двух з сямі спа бор ні цтваў 
і та му ў агуль ным пад лі ку за няў дру гое 
мес ца ў ка тэ го рыі 3039 га доў.

— У Бе ла ру сі ня ма яш чэ ма са вай 
мо ды, як у Поль ш чы, ха дзіць з пал ка мі, 
але паў ста лі ўжо клу бы «Nor dic Wal king» 
у Грод не і Брэс це і не каль кі дзя сят каў 
асоб з гэ тых га ра доў пры мае ўдзел 
у сён няш ніх спа бор ні цтвах. Я зай ма ю ся 
ба скет бо лам, але ха джу так са ма з пал
ка мі і трэ ні ру ю ся па гэ тай дыс цып лі не. 
Тра са па Бе ла веж скай пуш чы вель мі 
пры го жая і па ёй іш ло ся мне вель мі 
доб ра, — ска заў Ан д рэй Дзя дзе віч, які, 
прый шоў шы на мэ ту з най леп шым ча сам 
на ды стан цыі 21 кі ла метр, ад каз ваў на 
пы тан ні жур на лі стаў.

— Ан д рэй Дзя дзе віч гэ та нез вы чай
ная асо ба, з не звы чай на моц ным ар га
ніз мам. Ён пры яз джае з Бе ла ру сі і пе ра
ма гае на ды стан цыі 21 кі ла метр ва ўсіх 
спа бор ні цтвах «Nor dic Wal king» у Поль
ш чы, дзе па я віц ца. Пад час Куб ка Поль ш
чы «Nor dic Wal king» я пры хо дзіў дру гі за 
ім, а роз ні ца па між на мі бы ла 78 мі нут. 
Сён ня Ан д рэй Дзя дзе віч ішоў пас ля 
хва ро бы. Та му я ба чыў яго пе рад са бой 
і апя рэ дзіў ён мя не толь кі на больш чым 
мі ну ту, — га ва рыў Оль герд Дэп каПран

дзын скі з Гды ні, які прый шоў на мэ ту 
з дру гім ча сам на ды стан цыі 21 кі ла метр 
і быў пер шым ва ўзро ста вай ка тэ го рыі 
5059 га доў.

Якуб За рэм ба з Бе ла ве жы з трэ цім 
ча сам прый шоў у ка тэ го рыі 3039 га доў, 
у якой ішоў ме на ві та Ан д рэй Дзя дзе віч. Ма
ры ё ля Па сі коў ска з мяс цо вас ці Жар кі най
хут чэй прай ш ла ды стан цыю 21 кі ла метр 
з лі ку ўсіх жан чын. Пе ра маг ла яны ў ка тэ го
рыі 3039 га доў і вы ка за ла за да валь нен не, 
што чар го вы раз пе ра маг ла ў фі на ле Куб ка 
Поль ш чы «Nor dic Wal king». Чац вёр тае мес
ца ў ка тэ го рыі 3039 га доў за ня ла Ан на Рэй 
з Гай наў кі, якая зма га ла ся ў роз ных мяс цо
вас цях Поль ш чы і ў агуль ным пад лі ку за ня
ла трэ цяе мес ца ў сва ёй ка тэ го рыі. Сё ма га 
мес ца ў гэ тай ка тэ го рыі да бі ла ся ў Гай наў
цы вы пуск ні ца Гай наў ска га бел лі цэя Ан на 
Ні кі цюк, якая вя до мая з пра цы ў ар га ні за
цый ным бю ро Між на род на га фе сты ва лю 
«Гай наў скія дні цар коў най му зы кі». Ска за
ла яна, што больш ін тэн сіў на трэ ні ру ец ца 
па хадзь бе з пал ка мі не каль кі га доў і быў 
гэ та яе свя до мы вы бар па спра ба ваць сіл 
на са май прэ стыж най, але ад на час на скла
да най ды стан цыі 21 кі ла метр. Вы пуск нік 
Гай наў ска га бел лі цэя Лу каш Кар пюк за няў 
у Гай наў цы дру гое мес ца на ды стан цыі 5 
кі ла мер таў у ка тэ го рыі 1829 га доў.

— Тут са мыя леп шыя сця жын кі для 
хадзь бы з усіх мес цаў, дзе ад бы ваў ся фі
нал Куб ка Поль ш чы «Nor dic Wal king». Яны 
про ста не бы ва лыя, а Бе ла веж ская пуш ча 
нас усіх за хап ляе, — за я віў Пётр Нях вей
чык са Свен тах ла ві цаў, які пер шым прый
шоў на ды стан цыі 10 кі ла мет раў.

Ды стан цыю 5 кі ла мет раў пер шым прай
шоў Ка раль Сці лер з Чан ста хо вы, які сяб
руе з Ан д рэ ем Дзя дзе ві чам. Заў ва жыў я, 
што ўсе лі да ры хадзь бы з пал ка мі на па а
соб ных ды стан цы ях доб ра ве да юць адзін 
ад на го. Удзель ні кі фі на лу Куб ка Поль ш чы 
«Nor dic Wal king» жы лі і хар ча ва лі ся перш 
за ўсё ў на ва коль ных аг рак ва тэ рах, якія 
най больш да ступ ныя кі шэ ні звы чай ных 
жы ха роў. Мо да ха дзіць з пал ка мі, згод на 
са стан дар та мі «Nor dic Wal king», па шы
ра ец ца на Гай наў ш чы не. Пас ля спа бор
ні цтваў пе ра мож цы ў сва іх ка тэ го ры ях 
ат ры ма лі куб кі і ўзна га ро ды, а пе рад саб
ра ны мі зап рэ зен та ва лі ся ду ха вы ар кестр 
Дзяр жаў най па жар най ахо вы ў Гай наў цы 
і ма жа рэт кі. Ся род удзель ні каў спа бор
ні цтваў ад бы ла ся жа раб’ ёў ка і ўлас ні ца 
но ва га аў та ма бі ля «Su zu ki Swift» ад’ е ха ла 
на ім у на прам ку Ка ша лі на. Ве ча рам пра
хо дзі лі ін тэг ра цый ныя гуль ні, а на на ступ
ны дзень удзель ні кі спа бор ні цтваў маг лі 
яш чэ пра е хац ца па Бе ла веж скай пуш чы 
і за хап ляц ца яе пры го жас цю.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Фі нал Куб ка Поль ш чы 
«Nor dic Wal king» у Гай наў цы 

 Ан д рэй Дзя дзе віч з Грод на
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Куль мі на цый ным мо ман там свят ка
ван ня 500год дзя бе ла ру ска га кні гад
ру ка ван ня ста ла пра вя дзен не 1415 
ве рас ня Між на род на га кан г рэ са ў На
цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі.

Ён быў ар га ні за ва ны Мі ні стэр ствам 
куль ту ры і На цы я наль най біб лі я тэ кай 
Бе ла ру сі і пра хо дзіў пад пат ра на там 
ЮНЭ СКА. У Мінск пры е ха лі вя ду чыя 
спе цы я лі сты біб лі я тэк, му зе яў, ар хі ваў, 
вы да ве цтваў, аду ка цый ных і на ву ко ва
дас лед чых уста ноў з 24 кра ін. Ці ка васць 
да ме ра пры ем ства вы ка за лі пісь мен ні кі 
і кні га вы даў цы, біб лі ёг ра фы і біб лі я тэ ка
ры, ма ста кі і жур на лі сты, прад стаў ні кі 
роз ных хрыс ці ян скіх кан фе сій.

Ва ўступ ным сло ве вы да вец кую дзей
насць Фран цы ска Ска ры ны ў еў ра пей
скім, сла вян скім і бе ла ру скім кан тэк с це 
пра ана лі за ваў док тар фі ла ла гіч ных 
на вук, членка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру
сі Аляк сандр Лу ка ша нец. „Бе ла ру скае 
пісь мен ства мае пра цяг лую тра ды цыю, 
а бе ла ру ская лі та ра тур напісь мо вая 
спад чы на — важ ная част ка су свет най 
куль ту ры”, — ад зна чыў ён.

15 ве рас ня, у Дзень біб лі я тэк, свят ка
ва ла ся 95год дзе га лоў на га кні гас хо віш
ча і скар б ні цы ве даў — На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. У ХХI ста год дзі яна 
пе рат ва ры ла ся ў буй ней шы на ву ко ва
дас лед чы цэнтр і ўдзель ні чае ў ства рэн ні 
адзі най ін фар ма цый най пра сто ры.

Дас лед чы кі Ска ры на вай спад чы ны 
з Поль ш чы, Чэ хіі, Ра сіі, Бе ла ру сі, Лат віі 
на па ся джэн нях у сек цы ях паз на ё мі лі са 
сва і мі апош ні мі зна ход ка мі, аб мер ка ва лі 
спрэч ныя пы тан ні. Пра свае ма наг ра фіі 
і дас ле да ван ні рас па вя лі кан ды дат куль
ту ра ло гіі Алесь Су ша і док тар гі ста рыч
ных на вук Ге ор гій Га лен чан ка з Мен ска, 

док тар фі ла ла гіч ных на вук Юры Ла бын
цаў і кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Ла ры
са Шча він ская з Маск вы, Зоя Яра шэ віч 
з Оль ш ты на і ін шыя на ву коў цы.

„Фран цыск Ска ры на паў стае пе рад 
су час ні ка мі як ве ліч ная асо ба праз тво ры 
ма ста цтва: скуль п ту ру, гра фі ку, жы ва піс. 
Ён звяз вае бе ла ру скую куль ту ру з за ход не
еў ра пей скай тра ды цы яй”, — на га даў Алесь 
Су ша.

„Асо бу пер шад ру ка ра да гэ та га ча су 
ак ру жа юць гі по тэ зы, за гад кі, ле ген ды. 
Не пац вер джа ныя да ку мен та мі фак ты ча
сам прыз на юц ца за іс ці ну”, — ад зна чыў 
Ігар Ко таў з Чэ хіі.

„Ча ла век кніж най куль ту ры, док тар ле
кар скіх на вук, ба гас лоў і фі ло саф, са доў
нік і ба та нік з’яд на ныя ў асо бе Фран ціш ка 
Ска ры ны. Але для хрыс ці ян ён, у пер шую 
чар гу, пе рак лад чык і вы да вец Біб ліі”, 
— пад к рэс ліў па стар пра тэ стан ц кай цар к
вы Яна Прад вес ні ка Ан то ній Бо кун.

Прад стаў нік лон дан скай Ска ры наў скай 
біб лі я тэ кі ай цец Сер гій рас па вёў пра лёс 
асоб ні каў кніг, якія зна хо дзяц ца ў Лон да

не. Пра фе сар БДУ, док тар фі ла ла гіч ных 
на вук Вя ча слаў Ра гой ша пра ана лі за ваў ма
літ вас лоў ны вер ша ва ны стыль Фран цы ска 
Ска ры ны. Мат вей Вя чо рэк з Поль ш чы, 
Яс на Ма ле шыч са Сла ве ніі, Ве ра ні ка Ко са
ван з Мал до вы ўзя лі ўдзел у Між на род ным 
круг лым ста ле „Да ку мен таль ная спад чы на 
ў Цэн т раль на еў ра пей скім рэ гі ё не”.

14 ве рас ня ў На цы я наль най біб лі я
тэ цы Бе ла ру сі ад бы ло ся ўра чы стае ад
к рыц цё вы ста вы Фран цыск Ска ры на 
і яго эпо ха, на якую за пра сіў гас цей яе 
ды рэк тар, док тар пе да га гіч ных на вук, 
пра фе сар Ра ман Ма туль скі. Вы ста ву 
на ве да лі прад стаў ні кі дып ла ма тыч на га 
кор пу са, га на ро выя гос ці, прад стаў ні кі 
ду ха вен ства, дас лед чы кі і на ву коў цы, па
ста ян ныя чы та чы біб лі я тэ кі.

У свет лым пра стор ным па мяш кан ні на 
шкля ных па лі цах раз меш ча на 61 кні га, 
якая вый ш ла са ска ры наў скіх вар ш та таў 
у Пра зе і Віль ні. Іх пе ра да лі для ча со ва га 
эк с па на ван ня ар хі вы і біб лі я тэ кі з Ра сіі, 
Поль ш чы, Гер ма ніі і ін шых кра ін.

У эк с па зі цыі прад стаў ле ны так са ма еў

ра пей скія біб лій ныя вы дан ні з Гер ма ніі, 
Іта ліі, ста рад ру кі з Фран цыі і Швей ца рыі 
кан ца XV ста год дзя — па пя рэд ні кі Ска ры
на вых кніг. Цэн т раль нае мес ца на вы ста
ве зай мае ме на ві та Біб лія, вы да дзе ная 
ў Пра зе ў 1517 го дзе. На вед валь ні кі вы
ста вы аг ле дзе лі дру кар скае аб ста ля ван
не тых ча соў і змаг лі ад ціс нуць не каль кі 
ар ку шаў з тэк ста мі і гра вю ра мі, па ба чы лі 
су час ную па ліг ра фіч ную тэх ні ку.

Пад во дзя чы вы ні кі пра цы кан г рэ са, 
Алесь Су ша ад зна чыў: „Най больш плён
ны мі бы лі тры па ся джэн ні сек цыі Фран-
цыск Ска ры на: асо ба, дзей насць, 
спад чы на, на якіх пра гу ча лі раз на стай
ныя вы ступ лен ні спе цы я лі стаў. Дас лед
чы кі агуч ва лі най важ ней шыя праб ле мы 
ска ры наз наў ства. Глы бо кія на ву ко выя 
дак ла ды пра гу ча лі пра за ха ван не ска ры
наў скіх збо раў у Ра сіі, Ук ра і не, Чэ хіі”.

Ме ра пры ем ства ста ла свя там, якое 
па яд на ла ска ры наз наў цаў з роз ных кра
ін і ўсіх, хто ша нуе ду хоў ную спад чы ну 
пер шад ру ка ра.

vТэкст і фота Элі ДЗВІН СКАЙ

Дас лед чы кі з Бе ла ру сі і Поль ш чы 
ўзя лі ўдзел у Між на род ным кан г рэ се 

— Ра ска жы це, ка лі ла ска, пра гі сто
рыю Ва ша га хо ру.

Свят ла на Тру шы на: — Я пра цую 
ў му зы каль ным ка ле джы, кі рую жа но чым 
хо рам ад 1993 го да. Ас ноў ная фун к цыя 
на ша га зна ка мі та га ка лек ты ву — ву чэб
ная. Ву чым дзя цей ды ры жы ра ваць, ву чым 
іх спя ваць і што га до ва мы рых ту ем вель мі 
ці ка вую пра гра му дзяр жаў на га эк за ме ну 
— гэ та на ша га лоў ная мэ та. Кан цэр т ная 
дзей насць, як та кая, і ўдзел у кон кур сах па
ча лі ся ў нас лі та раль на ў апош нія дватры 
га ды, а — на жаль, і шчас лі ва — гэ та пер
шы наш вы езд на між на род ны ўзро вень. 
Ве да е це, вель мі хо чац ца спра ба ваць.

— А як да гэ та га дай ш ло?
С. Т.: — Нас за пра сі лі. Мы, шчы ра ка

жу чы, не ве да ем хто, хто па рэ ка мен да ваў 
наш ка лек тыў, маг чы ма, што нех та нас не

дзе чуў; мы ат ры ма лі за пра шэн не цал кам 
не ча ка на і, шчы ра ка жу чы, хо чам вель мі 
па дзя ка ваць гэ та му ча ла ве ку, які нас сю
ды за пра сіў. Мы не ве да ем хто ён і гэ та 
вель мі пры ем ная не ча ка насць.

— Вы ўпер шы ню ў нас, у Поль ш чы?
С. Т.: — Ве да е це — мы ця пер раск

ры ем вель мі та кую вя лі кую тай ну, вель мі 
ці ка вы вы па дак — у скла дзе По лац ка га 
ка мер на га хо ру пад кі раў ні цтвам Люд мі лы 
Жу ка вай мы бы лі лаў рэ а та мі пер ша га пры
за фе сты ва лю ў Гай наў цы ў 1991 го дзе. 
На ша „Алі луя” Ра му аль да Твар доў ска га, 
на ша га лю бі ма га кам па зі та ра, бы ла прыз
на на эта лон ным вы ка нан нем. Мы вель мі 
пад ру жы лі з кам па зі та рам і вель мі мно га 
спя ва лі яго най му зы кі; ён спе цы яль на 
пі саў для на ша га По лац ка га ка мер на га хо
ру. Та ды мы бы лі ма ла ды мі спя вач ка мі, спя

ва лі ў скла дзе По лац ка га ка мер на га хо ру.
— У Вас, ві даць, быў ней кі кан такт са 

спа да ром Твар доў скім?
С. Т.: — Мы па сяб ра ва лі, наш кі раў нік 

вёў твор чую пе ра пі ску з ім...
— А Вы не па даз ра ва е це, што гэ та 

ён мог вас рэ ка мен да ваць?
С. Т.: — Не над та, та му што ця пер мы 

пры е ха лі ўжо ў якас ці пе да го гаў, мы пры
вез лі свой хор...

— Зна чыць, Вы пры вез лі чар го вае 
ва каль нае па ка лен не...

С. Т.: — Мы вы рас ці лі дзя цей і вось мы 
пры вез лі іх. У нас ат ры ма ла ся вель мі ці ка
вая твор чая пе ра ем насць; та му нам вель мі 
пры ем на, нам па да ба ец ца. Мы не спа дзя
ва лі ся, што спа дар Ра му альд бу дзе стар
шы нёй жу ры. Вось та кім нез вы чай ным 
спо са бам мы сю ды пры е ха лі.

Але на Ва сі лье ва: — Ха чу да гэ та га 
да ба віць, што мы спя ва ем не толь кі пра
ва слаў ную му зы ку — хор ма ла дзёж ны, 
на шы спе ва кі спя ва юць са мую раз на стай
ную пра гра му. У іх ёсць пра гра мы з тэ ат ра
лі за цы яй, з ру хам на сцэ не — гэ та та кая 
су час ная ха ра вая тэн дэн цыя. І ў іх та кая 
вя лі кая, у тым лі ку і ма ла дая, аў ды то рыя. 
Та му, што, агуль на ка жу чы, на ака дэ міч
ныя кан цэр ты пры хо дзяць ста рэй шыя слу
ха чы, якіх цяг не ў бок кла сі кі, якія ін тэ лек ту
аль на ба га тыя, з жыц цё вым на кап лен нем. 
А ка лі пры хо дзіць ма ла дая аў ды то рыя, 
гэ та па да ец ца так са ма вель мі ці ка вай твор
чай з’я вай. На кан цэр тах яны слу ха юць не 
толь кі па пу ляр ную му зы ку, не толь кі рок, 
ска жам, але яны слу ха юць па ра лель на 
кла сі ку і та кім чы нам агуль на пра соў ва юц
ца на пе рад; мы іх пад цяг ва ем за са бою.

— Вы ска за лі пра пра ва слаў ную му
зы ку ў Ва шым рэ пер ту а ры; а што пра 
за ход не еў ра пей скую?

А. В.: — Вы кон ва ем так са ма за ход не еў
ра пей скую му зы ку, у рэ пер ту а ры вель мі 
мно га су час най му зы кі, су час ных аў та раў 
з вель мі скла да ны мі пар ты ту ра мі, у тым 
лі ку і сак раль ны мі. І фін ская му зы ка ў нас 
ёсць, вель мі мно га пры бал тый скіх кам па
зі та раў — гэ та вель мі ці ка выя кам па зі цыі, 
пі шуць су час ныя гар мо ніі, гэ та са нор ная 
та кая му зы ка, але па сэн са вай глы бі ні яна 

ду хоў ная; су час ная яна па вы ка наў чых 
пры ё мах.

— А ці вы кон ва е це тво ры бе ла ру скіх 
кам па зі та раў?

С. Т.: — Вя до ма, мы іх вель мі лю бім.
— А поль скіх, ап ра ча Твар доў ска га?
С. Т.: — Юзаф Сві дар, гэ та адзін з на

шых лю бі мых кам па зі та раў; да рэ чы, сё ле
та на дзяр жэк за ме не мы бу дзем спя ваць 
яго „Ран нюю му зы ку”.

А. В.: — Вель мі лю бім Кшыш та фа Пэн
дэ рэц ка га, але наш са стаў не вя лі кі для 
вы ка нан ня яго най му зы кі. Так са ма ці ка вы 
нам Мар цін Ка мін скі.

— А як да лё ка Вы бы ва лі на гаст ро
лях?

С. Т.: — Па куль толь кі па Бе ла ру сі. Та
му, што мы са мі фі нан су ем свае па ез д кі 
і мы не мо жам так ча ста вы яз джаць, гэ та 
скла да на, але спа дзя ем ся, што мы змо
жам пры нам сі раз у год па бы ваць на ней
кім кон кур се ці фе сты ва лі ў Еў ро пе; мы 
вель мі гэ та га хо чам.

— А па Бе ла ру сі, дзе Ваш хор вы сту
пае?

А. В.: — Ну, наш Ві цеб скі рэ гі ён, вя до
ма, бы ва ем у ста лі цы. Лю быя вы ез ды нам 
фі нан са ва скла да ныя і та му яны ня ча стыя; 
усё за ле жыць ад умоў, якія нам пра па ну
юць.

С. Т.: — Дзе ці га лоў ным чы нам ву чац ца. 
Мы гэ тым вель мі звя за ны, але кан цэр т ная 
дзей насць не спы ня ец ца. Ха це ла ся б вы
сту паць час цей.

А. В.: — У го ра дзе лю бяць наш хор, 
у нас не толь кі ака пэль ная му зы ка, мы 
спя ва ем з суп ра ва джэн нем, у хо ры вы дат
ны кан цэр т май стар Ак са на Мат вей чан ка. 
Ёсць яш чэ та кая ін ст ру мен таль ная гру па 
для су час най ма ла дзёж най пра гра мы.

С. Т.: — Мы спя ва ем рок, мы спя ва ем 
Фрэ дзі Мер ку ры „Ба гем скую рап со дыю”; 
„So me bo dy to Lo ve” мы бу дзем спя ваць на 
дзяр жэк за ме не, та му мы гэ та вель мі лю
бім. Вель мі лю бім джаз, спя ва ем джа за выя 
пар ты ту ры.

— Дзя кую Вам за змя стоў ную раз мо
ву. Уся го Вам доб ра га.

vПы тан ні і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Нас за пра сі лі
Раз мо ва з ды ры жо рам Свят ла най ТРУ ШЫ НАЙ і му зы каз наў цам 
Але най ВА СІ ЛЬЕ ВАЙ з Жа но ча га хо ру „Мі рум” На ва по лац ка га дзяр
жаў на га му зыч на га ка ле джа. Хор удзельнічаў у XXXVI Міжнародным 
фестывалі царкоўнай музыкі «Гайнаўка – 2017»
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

З о с ь к і  В е р а с
125 га доў з дня нараджэння

П р а ж ы л а  с т а г а д о в у ю  э п о х у

Бе ла ру ская пісь мен ні ца, гра мад скакуль
тур ная дзя яч ка Зось ка Ве рас (сап раў д нае: 
Люд ві ка Ан то наў на Сі віц каяВой цік) на ра дзі
ла ся 30 ве рас ня 1892 г. у мя стэч ку Мя джы
баш (ця пер Ля ты чаў скі ра ён Жы то мір скай 
воб лас ці, Ук ра і на). Па хо дзі ла з сям’і вай
скоў ца Ан то на Сі віц ка га і Эмі ліі Са доў скай. 
Дзед Люд ві кі па ма ці Люд вік Са доў скі быў 
зна ка мі тым пча ля ром і са да во дам, ву чыў ся 
ў Вар ша ве, доб ра ве даў бе ла ру скую мо ву 
і ка ры стаў ся ёю ў раз мо вах. Баць ка Ан тон 
ро дам з Га род ні, на зы ваў ся бе ліц ві нам, 
шмат чы таў, лю біў па э зію. Па чат ко вую 
аду ка цыю, у тым лі ку і му зыч ную, Люд ві ка 
ат ры ма ла до ма. У 1904 г. па сту пі ла ў пры
ват нае ган д лё вае ву чы ліш ча Л. Ва лад ке віч 
у Кі е ве. У 1905 г. жы ла ў Луц ку на Ва лы ні. 
Пас ля смер ці баць кі ў 1908 г. пе ра е ха ла 
ра зам з ма ці ў ро да вы ма ён так Аль хоў ні кі 
(па ін шых кры ні цах — ма ён так Крыш та па
ро ва) на Са коль ш чы не. У 1912 г. скон чы ла 
пры ват ную жа но чую гім на зію Ка ця ры ны 
Бар коў скай, якая мес ці ла ся ў ка мя ні цы 
Стэ фа на Ба то рыя ў Га род ні, а ў 1914 г. 
— 10ме сяч ныя са доў ніц каага род ніц ка
пча ляр скія кур сы і 6тыд нё выя ва ен ныя са
ні тар ныя кур сы ў Вар ша ве.

Зось ка Ве рас — удзель ні ца Га ра дзен
ска га гур т ка бе ла ру скай мо ла дзі (1909
1913), дзе пра ца ва ла біб лі я тэ кар кай і сак
ра тар кай. У гур т ку гра ла ў па ста ноў ках 
роз ных п’ес. Удзель ні ча ла ў вы дан ні аль ма
на ха „Ко лас бе ла ру скай ні вы” (1913). Кан
так та ва ла з га зе тай „На ша ні ва”, ві лен скі мі 
вы да ве цтва мі. З 1915 г. у Мен ску. Пра ца ва
ла ў бе ла ру скіх ар га ні за цы ях. Па зна ёмі ла
ся з бе ла ру скім дзе я чам Фа бі я нам Шан ты
рам, з якім за вя за лі ся ра ман тыч ныя ад но
сі ны. Яго яна на зы ва ла сва ім му жам, хоць 
афор міць ад но сі ны не ўда ло ся. У кан цы 
1918 г. па кі дае Менск з пры чы ны хва ро бы 
ма ці і вяр та ец ца ў ма ён так дзе да — Аль хоў
ні кі. У 1919 г. у Зось кі Ве рас на ра дзіў ся сын 

Ан тон, яго баць ка Фа бі ян Шан тыр быў рас
ст ра ля ны ў 1920 г. У 1922 г. пас ля смер ці 
дзе да ма ён так да вя ло ся пра даць. У 1923 г. 
у ляс ным ма сі ве на Па нар скіх уз гор ках пад 
Віль няй Люд ві ка ра зам з Ан то нам Вой ці
кам па бу да ва лі пра стор ную хат ку з га лі нак 
дрэў, аб ма за ных глі най так, як гэ та ра бі
ла ся ва Ук ра і не. У 1926 г. яны па жа ні лі ся 
і па вян ча лі ся. У гэ тым шлю бе на ра дзі ла ся 
дач ка Га лі на, па му жу — Луц ке віч.

У 19201930х га дах Зось ка Ве рас пра ца
ва ла ў ві лен скіх га зе тах, ча со пі сах, гра мад
скіх ар га ні за цы ях. Апе ка ва ла ся бе ла ру скі мі 
па лі тыч ны мі вяз ня мі, якія ся дзе лі ў ві лен скай 
тур ме „Лу кіш кі”. Вы нес ла ад туль вер шы 
Мі ха ся Ма ша ры і вы да ла за свой кошт яго 
пер шы збор нік „Ма люн кі”. Дру ка ва ла свае 
тво ры ў ча со пі сах „Шлях мо ла дзі”, „Сту дэн
ц кая дум ка”, дзе вы сту па ла ра зам з На тал
ляй Ар сен не вай.

У 1946 го дзе сы на Ан то на Шан ты ра 
арыш та ва лі і асу дзі лі. Ні ма ці, ні ся стра не 
ве да лі, дзе зна хо дзіц ца Ан тон і што з ім. 
Пас ля та го, як у 1944 г. бы ла за чы не на Ві
лен ская бе ла ру ская гім на зія, а ў 1945 г. 
лік ві да ва ны Бе ла ру скі му зей імя Іва на Луц
ке ві ча, а ў 1948 г. рап тоў на па мёр муж, 
у жыц ці пісь мен ні цы на сту піў цяж кі пе ры яд, 
які паз ней яна на зва ла „ле тар гіч ным сном”. 
У 1956 г. Ан тон не ча ка на вяр нуў ся да моў 
са ста лін скіх ла ге раў, цяж ка хво ры: 10 га
доў ён быў паз баў ле ны пра ва лі ста вац ца 
з ма ці.

У кан цы 1980х гг. ва кол Зось кі Ве рас 
гур та ва ла ся бе ла ру ская ін тэ лі ген цыя Віль
ні. У 1988 г. Зось ка Ве рас ра зам з зя цем 
Ля во нам Луц ке ві чам ут ва ры лі спа чат ку клуб 
„Сяб ры на”, а ў 1989 г. бы ло зас на ва на Та ва
ры ства бе ла ру скай куль ту ры ў Літ ве. Па мер
ла яна 8 каст рыч ні ка 1991 г., па ха ва на на 
Па нар скіх мо гіл ках у Віль ні по бач з ма гі ла мі 
ма ці, му жа і сы на.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У не вя лі кім спі се бе ла ру ска моў ных жа
но чых сай таў па паў нен не. Най ста рэй шая 
бе ла ру ская га зе та „На ша ні ва” на до е чы за
пус ці ла ў ін тэр нэ це но вы пра ект вы дан ня, 
які мае наз ву „На ша Ні на” і ары ен та ва ны 
вы ключ на на жа но чую аў ды то рыю. Зра
зу ме ла, та кая па дзея не маг ла за стац ца 
не заў ва жа най на кво лень кім бе ла ру скім 
ме ды я рын ку, і на ві на пра „На шу Ні ну” з’я ві
ла ся на ін шых сай тах Бай нэ ту.

„Гэ та пер шы ў све це бе ла ру ска моў ны 
рэ сурс для жан чын. На рэш це ў бе ла ру сак 
з’я ві ла ся ўлас ная пля цоў ка, дзе яны мо гуць 
вы каз ваць свае дум кі, пе ра жы ван ні, аб мяр
коў ваць тое, што іх хва люе. «На шу Ні ву» 
сён ня най перш чы та юць муж чы ны — 65% 
аў ды то рыі. Мы хо чам, каб «На шу Ні ну» ад
к ры ва лі іх жон кі, сё стры, ма ці і доч кі. Муж
чын так са ма ча ка ем у гос ці: упэў не ныя, 
вам бу дзе пра што па ду маць”, — пе ра дае 
сло вы „на ша ніў цаў” сайт Бе ла ру скай аса
цы я цыі жур на лі стаў.

Улас на на сай це „Ні ны” так па да ец ца 
вы бар наз вы. «Ні на — гэ та ста ра жыт нае 
асі рый скае імя, якое аба зна чае ў пе ра кла
дзе „Ца ры ца”, „Спа да ры ня”. Памой му, 
„На ша Ні на” — най леп шая наз ва для сай та 
бе ла ру скіх жан чын. „На ша Ні на” — на ша 
спа да ры ня! Він шую ўсіх нас!» — рас па вя
дае ад на з чы та чак га зе ты Але на Гуш ча. 
Ства раль ні ца мі но ва га рэ сур су вы сту пі лі 
жур на ліст кі На стас ся Роў да і Ка ця ры на 
Кар піц кая.

Ка лі за зір нуць на сайт „На шай Ні ны”, які 
мес ціц ца па ад ра се https://ni na.nn.by, то ён 
афор м ле ны і па бу да ва ны згод на су час ных 
тэн дэн цый па бу до вы сай таў. Увер се цэ ла
га вы яў лен ня зна хо дзіц ца „моў ны пе рак
лю чаль нік” з бе ла ру скай на ру скую мо ву 
і на ад ва рот. Ні жэй пад наз вай — га лоў ны 
ты зер з вый с цем на то па вы ар ты кул „Ні ны” 
на да ны мо мант. Ці ка ва, што то па выя ар ты

ку лы ў бе ла ру скай і ру скай моў ных вер сі ях 
ад роз ні ва юц ца. Так, на мо мант на пі сан ня 
да на га ма тэ ры я ла най га лоў ней шым ар
ты ку лам пабе ла ру ску на сай це „На шай 
Ні ны” быў рас по вед пра ак т ры су Ган ну Хіт
рык, а пару ску — пра тое, як жан чы на шу
ка ла сваю дру гую па ла він ку пры да па мо зе 
ад на го ма біль на га да дат ка.

Ства раль ні цы но ва га рэ сур су па лі чы
лі, што ён не му сіць мець та кіх руб рык як, 
на пры клад, па лі ты ка ці эка но мі ка. З гэ тай 
пры чы ны там руб ры кі, наз вы не ка то рых мо
гуць па дац ца муж чы нам ней кі мі лег ка дум
ны мі: „Ка хан не”, „Сям’я”, „Дом”, „Трэн ды”, 
„Са ма раз віц цё”, „То нус”, „Бар да чок”. Апош
нія ар ты ку лы ва ўсіх руб ры ках ідуць ні жэй 
і ўпе ра меш ку. Дзя лен не бач на, ка лі прак ру
ціць вы яў лен не яш чэ ні жэй. Ад мет на, што 
кож ная руб ры ка ад дзе ле на ад па пя рэд няй 
ты зе рам га лоў на га ар ты ку ла. Так са ма пры
ем на ўраж вае, што ар ты ку лы аз доб ле ны 
фо таз дым ка мі і на ват ві дэ а сю жэ та мі.

Сайт мае оп цыю, якая даз ва ляе праг
ля даць анон с ныя па ве дам лен ні та го, што 
бы ло апуб лі ка ва на ра ней. Для та го, каб іх 
па ба чыць, трэ ба клі каць на сло вы „Больш 
на він” у рам цы ўні зе цэ ла га вы яў лен ня.

Сайт „На шай Ні ны” са праў ды на поў не
ны раз на стай най і да во лі ці ка вай ін фар
ма цы яй. Ве ра год на, што но вы рэ сурс, які 
ўзнік у сё лет нім ве рас ні, бу дзе ці ка вым не 
толь кі жан чы нам, але і муж чы нам. Апош ніх 
яна мо жа пры ва біць ува саб лен нем аб ра на
га ства раль ні ца мі прын цы пу. „Ні на” — гэт
кая су пер жан чы на, збор ны воб раз бе ла
ру сак, для якой ня ма ме жаў ні ў га ла ве, ні 
на во кал. З ёй мож на пас мя яц ца і аб мер ка
ваць вост рыя тэ мы, ёй мож на па жа ліц ца, 
у яе мож на па пра сіць па ра ды ці ад ка зу на 
лю бое пы тан не”, — сцвяр джа юць аў та ры 
но ва га пра ек та.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://nina.nn.by

Нап ры кан цы 2008 го да на пі саў 
я пісь мопрось бу ў Вар ша ву да 
Але ны Ані шэў скай. На пі саць ста
рэй шай бе ла ру скай пісь мен ні цы 
ліст бы ла на го да. Спра ва ў тым, 
што я та ды ак тыў на шу каў роз
ных звестак пра жыц цё бе ла ру
саў у Вар ша ве ў пер шай па ло ве 
ХХ ста год дзя. А рап там, па ду маў, 
спа да ры ня Ані шэў ская неш та 
пра бе ла ру саў Вар ша вы ве да ла. 
Ці мо жа неш та ёй тра пі ла з жыц
ця і твор час ці тых бе ла ру саў, якія 
жы лі ў Вар ша ве ў 19001939 га
дах? Роз нае ў жыц ці зда ра ец ца, 
та му аб мі нуць ста рэй шую бе ла ру
скую лі та ра тар ку я не мог.

Праз пэў ны час ат ры маў ад 
Але ны Ані шэў скай ліст. Ён за хоў
ва ец ца ў ма ім хат нім ар хі ве. Ня
даў на яго зноў пе ра чы таў. І хоць 
ліст мя не та ды гі ста рыч ны мі фак
та мі пра бе ла ру саў па чат ку ХХ 
ста год дзя не па ра да ваў, але ж 
пры ем на бы ло ат ры маць та кі 
шчы ры і доб ры ліст. Ду маю і чы та
чам „Ні вы” гэ ты ліст бу дзе ці ка вы. 
А пі са ла Але на Ані шэў ская вось 
што:

„Па ва жа ны спа дар Сяр гей Чыг рын! Дзя кую Вам за Ва шы цёп лыя, сар дэч ныя сло вы-він ша ван ні на Но вы 2009 
год. Пры мі це і ад мя не па жа дан ні для Вас і Ва шых бліз кіх зда роўя, пос пе хаў ва ўсіх спра вах, якія да вя дзец ца Вам 
здзяй с няць. Вось ха ця б гэ тую, з якой Вы звяр ну лі ся да мя не. Па ва жа ны спа дар Сяр гей, на жаль, я не ма гу Вам 
да па маг чы ў гэ тай спра ве. З Бе ла сто ка ў Вар ша ву я пры е ха ла ў ся рэ дзі не 1950-х га доў. Па куль су тык ну ла ся з бе-
ла ру скай мен шас цю, прай ш ло шмат ча су. Я чу ла ад ней кіх асо баў, якія пры хо дзі лі ў Бе ла ру скі клуб на ву лі цу Се на-
тар скую, што пе рад вай ной у Вар ша ве дзей ні ча ла бе ла ру ская мен шасць. Але я з ні кім та кім не су стра ка ла ся. Пы-
та ла я ў на шых вар шаў скіх бе ла ру саў — Юры Ту рон ка, на пры клад. Ён кры ху зай маў ся гі сто ры яй, ад ка заў мне, што 
ў „Бе ла ру скім ка лен да ры”, які што год вы да ец ца БГКТ у Бе ла сто ку, у ну ма ры за 1980 год бы ло шмат на пі са на пра 
бе ла ру скія спра вы ў да ва ен най Вар ша ве. Звяр ну ла ся я да пра фе са ра Аляк сан д ра Бар ш чэў ска га. Ён па а бя цаў, 
што пе раг ле дзіць свой ар хіў, мо жа што зной дзе. Па тэ ле фа на ва ла ў рэ дак цыю „Ні вы” у Бе ла сток і Мі ра Лук ша ска-
за ла, што маг чы ма і ў іх зной дзец ца той ка лян дар. За ста ец ца мне яш чэ ад но мес ца, але з гэ тым му шу па ча каць. 
Ду маю пра жон ку на ша га зна ка мі та га дзе я ча Яна Жа мой ці на. Яго ўжо ня ма ў жы вых. Па мёр 6 га доў та му. Пе рад 
вай ной ён ву чыў ся ў Вар ша ве, а па хо дзіў з бе ла ру скай Ві лен ш чы ны. Маг чы ма яш чэ штось за ста ло ся з яго ар хі ва. 
Жон ка яго вы еха ла і вер нец ца пад ка нец лю та га. Мо жа там і што зной дзец ца.

Гэ та ўсё, што я ма гу зра біць для Вас. Ка лі б Вы ха це лі па тэ ле фа на ваць у БГКТ у Бе ла сток і за пы таць, ці не ма-
юць та го ка лен да ра, то па даю тэ ле фон... Там, дзя ка ваць Бо гу, да сюль дзей на зай ма юц ца бе ла ру скі мі спра ва мі Ян 
Сы чэў скі і Ва ля Ла ске віч. Ка лі яш чэ штось зда бу ду, па дам Вам вест ку. Уся го доб ра га Вам і Ва шай сям’і. А. Ані шэў-
ская.

P.S. Здзі ві ла мя не проз віш ча Мель хі ё ра Вань ко ві ча. Ні ко лі не прый ш ла мне ў га ла ву дум ка, што ён не па ляк! Люд-
мі лу Пань ко паз на ла, яна сар га ні за ва ла хор, на зы ва лі яго (той хор) пра ва слаў ны, а ча сам бе ла ру скі. Але не ве даю, 
ці яна яш чэ жы вая. Па ста ра ю ся да ве дац ца. А. А.”.

Вось та кі адзі ны ліст я ат ры маў ад Але ны Ані шэў скай. На га даю яш чэ, што яна на ра дзі ла ся ў траў ні 1927 го да. Ма лен ства прай ш
ло ў род най Бе ла ве жы. Пас ля вай ны Але на Ані шэў ская ву чы ла ся і пра ца ва ла ў Бе ла сто ку. З 1953 го да жы ла ў Вар ша ве, скон чы ла 
ру скую фі ла ло гію Вар шаў ска га пе дін сты ту та. Пра ца ва ла пе рак лад чы цай у Вар шаў скай ад мі ніст ра цыі. Пер шыя тво ры з’я ві лі ся ў „Ні
ве” у 1983 го дзе. Вы да ла збор нік вер шаў „Смак жыц ця” (1998). Па мер ла Але на Ані шэў ская 17 сту дзе ня 2013 го да ў Вар ша ве.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Эпі ста ля рый

Ліст ад Але ны Ані шэў скай
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1. па лом ні цтва му суль ман 
у Мек ку, 2. шах мат ная „ма лан ка
вая” пар тыя, дзе гуль цам ад ве
дзе на най час цей па пяць хві лін 
кож на му, 3. бу ды нак га рад ской 
ра ды, 4. ста ра за па вет ны пра
рок, спа да рож нік пра ро ка Ільі, 5. 
кас цяк, 6. пар т нёр куп ца, 7. ста лі
ца валь са, 8. аме ры кан ская гра
шо вая адзін ка, 9. ра зум ны ча ла век, 10. ка паль ня, 11. ліс це вае дрэ ва 
з шы шач ка мі, якое рас це ў сы рых мес цах, 12. ад моў ная якасць, 13. 
ста ноў чая якасць, 14. не сін тэз.

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)

01.10 — 07.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Вазь мі пад кан т роль свае эмо-
цыі і не па ні куй. Пры чын для пе ра жы ван няў не 
бу дзе. Зай мі ся на вя дзен нем па рад ку до ма, на 
пра цы і ў га ла ве. Пра віль на рас стаў пры я ры-
тэ ты і выз нач нап рам кі. Не ля нуй ся і не ску пі ся 
на но выя ідэі. Будзь уваж лі вым да лю дзей і пра-
па ноў. Ка лі та бе зап ра па ну юць вель мі вы гад ны 
пра ект, выс вет лі ўсе пад ра бяз нас ці. Гля дзі глы-
бей, аб мі на ю чы пры ваб ную аба лон ку.
(21.04. — 21.05.) Час ста біль ны ва ўсіх ад но сі-
нах. Мо жаш рас с ла біц ца і зай мац ца сва і мі спра-
ва мі. Усе твае пра цоў ныя ін ве сты цыі бу дуць 
шчод ра ўзна га ро джа ны, та му ўкла дай усю ду-
шу ў тое, што ро біш. Змо жаш рас крыць свой 
па тэн цы ял, уда ска на ліць свае на вы кі і прым но-
жыць ве ды. Час для пас пя хо вых по шу каў свай го 
пак лі кан ня. Вер, што ня ма ні чо га не маг чы ма га, 
бы ло б жа дан не!
(22.05. — 22.06.) Бу дзеш аў та рам сцэ на рыя 
ўлас на га жыц ця. Больш мар і стаў пе рад са бой 
вя лі кія мэ ты. Ма еш усё, каб ажыц ця віць сваю 
даў нюю ма ру. Скан цэн т руй сваю ўва гу на 
кан чат ко вым вы ні ку. Прад стаў ляй ся бе пас пя-
хо вым і са ма да стат ко вым ча ла ве кам. Раск рый 
свой твор чы па тэн цы ял, та лен ты, пас п ра буй сі-
лы ў ін шых кі рун ках.
(23.06. — 23.07.) Тое, на чым ра ней ты за цык-
ліў ся і да ча го ім к нуў ся, ста не дру га рад ным або 
не бу дзе мець зна чэн ня. Па мя ня юц ца прын цы-
пы і ма раль ныя ас но вы, пры я ры тэ ты і пач неш 
ру хац ца ў пра віль ным кі рун ку, зда бы ва ю чы 
больш ка рыс ці для ся бе і на ва коль ных. Бу дуць 
ця бе пры во дзіць у пры клад і на ця бе раў няц ца. 
Пе ра мо жаш ля но ту і зро біш крок на суст рач 
свай му шчас лі ва му лё су.
(24.07. — 23.08.) Пе ра ме ны ў жыц ці ва ўсіх 
сфе рах. Не ча ка ная су стрэ ча са ста рым сяб-
рам, рап тоў ная зго да на тваю пра па но ву, або 
вый г рыш у ла та рэю, або ат ры ман не спад чы ны, 
вы гад ныя дзе ла выя пра па но вы або ад к рыц цё 
но вых здоль нас цей і та лен таў. Пра віль на ад рэ а-
гуй на неп рад ба ча ныя аб ста ві ны. Жы ві поў ным 
жыц цём, ра дуй ся кож на му ім г нен ню, ідзі да лю-
дзей. Ім к ні ся да да ска на лас ці.
(24.08. — 23.09.) Час прой дзе спа кой на. Бу-
дзеш ад чу ваць ся бе лёг ка і сва бод на. Не вар та 
тур ба вац ца аб тым, каб усю ды пас пя ваць, і так 
усё зро біш. Будзь саб ра ным і скан цэн т руй ся на 
чым сь ці ад ным. Вы дат ны на строй. Маг чы ма, на-
ве дае ця бе му за. Бу дзеш зна хо дзіц ца ў цэн т ры 
ўсе а гуль най ува гі, больш са маў пэў не ным і са ма-
да стат ко вым.
(24.09. — 23.10.) Не трэ ба прык ла даць шмат на-
ма ган няў, каб узяць ад жыц ця як ма га больш. Бу-
дуць па сту паць са мыя ары гі наль ныя і не стан дар-
т ныя пра па но вы, якія змо гуць за да во ліць тваю 
пра гу пры год і ад рэ на лі ну. Але бу дуць і та кія, 
якія пры му сяць усум ніц ца ў аба вяз ко вас ці твай-
го ўдзе лу ў іх. Па чуц цё за да валь нен ня і эй фа рыі. 
Бу дзеш ар га ні за ваць свой по быт і пра цоў нае 
мес ца, каб яны ста лі кам фор т ны мі і ўтуль ны мі.
(24.10. — 22.11.) Мо жаш ад п ра віц ца ў па да-
рож жа. Пас п ра буй за га дзя ўсё спла на ваць 
і пад рых та ваць, будзь прад бач лі вым, каб пас ля 
не мі ту сіц ца. Ка лі ма еш зап ла на ва нае ме ра пры-
ем ства, а спра ва не ідзе, пе ра ня сі яго на больш 
спры яль ны пе ры яд або зу сім ад мя ні. Шы ку ец ца 
та бе пос пех. Пос пех ця бе лю біць! Слу хай свой 
унут ра ны го лас. У тва ім жыц ці ўсё про ста і праз-
ры ста, толь кі рас стаў пры я ры тэ ты і дзей ні чай 
у па трэб ным кі рун ку, пас ля доў на і ла гіч на.
(23.11. — 22.12.) З’я віц ца шмат маг чы мас цей, 
вы ка ры стаў шы якія змо жаш наб лі зіц ца да сва-
ёй мэ ты. Скла дзі да клад ны план дзе ян няў і выз-
нач кан к рэт ныя мэ ты. Не мар нуй ча су на ўдзел 
у няў цям ных спрэч ках і кан ф лік тах. Не бя ры да-
дат ко вых за дан няў і ад каз насці за іх вы ка нан не 
на ся бе. Му сіш ад па чы ваць. Бе ра жы свае сі лы, 
вель мі спат рэ бяц ца ў гэ тым ме ся цы.
(23.12. — 20.01.) Най боль шыя на ма ган ні прык-
лад вай да ўлас на га раз віц ця, асо бас на га ро сту 
і са ма рэ а лі за цыі. Шмат хто ў гэ ты пе ры яд зной-
дзе пра цу, дзя ку ю чы якой за бяс пе чыць са бе 
ня бед нае жыц цё ды раск рые свой па тэн цы ял. 
Але на ўсё па трэб ны час. Будзь цяр п лі вым, мэ та-
на кі ра ва ным і ўпэў не ным у шчас лі вым зы хо дзе 
спра вы.
(21.01. — 19.02.) Лёг ка і про ста бу дуць да вац ца 
вы ра шэн ні лю бых пы тан няў і за дач. Усё бу дзе 
склад вац ца най леп шым чы нам. Але не вар та 
быць за над та са ма на дзей ным і спа дзя вац ца вы-
ключ на на сваё шан ца ван не. Зра бі што-не будзь 
сам. Па мя тай: тое, што лёг ка пры хо дзіць, так са-
ма лёг ка і сы хо дзіць. Мо жа вы пас ці маг чы масць 
ад п ра віц ца ў па ез д ку за мя жу — не вар та ад маў-
ляц ца ад та кой пра па но вы.
(20.02. — 21.03.) Больш ад па чы вай і кла дзі ся 
спаць сво е ча со ва, бо бу дзеш спаз няц ца на 
важ ныя су стрэ чы і на пра цу. Бу дзе шмат маг чы-
мас цей і су стрэч, якія зме няць жыц цё Рыб у леп-
шы бок, пад вы сяць яго якасць, на поў няць не за-
быў ны мі ўра жан ня мі. За ся родзь ся на ад ной 
кан к рэт най мэ це і на кі руй усю сваю энер гію 
на яе да сяг нен не, бо боль шая част ка спраў, якія 
ады ма юць у ця бе шмат ча су, зу сім не пат рэб ная. 
Пра а на лі зуй сваё жыц цё за апош нія ме ся цы 
і пап ра цуй над па мыл ка мі і про ма ха мі. На бя ры-
ся сме лас ці і ўпэў не нас ці, каб ад стой ваць сваё 
мер ка ван не.

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 37 ну ма ра

Аг ра, бу ра, Бы хаў, ві за, Лі ма, 
на дзея, ру каў, се ні, Сож, тэ ма, Шо, Ямал.

Ра шэн не: Ка лі арэ хаў шмат, а гры боў ма ла, зі ма бу дзе снеж
ная і су ро вая.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПад ля
ш скага і Міхалу Байко з  Беластока.

24 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)

18:00 „PustaJa” – Teatr Czrevo
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury (Hajnówka)

25 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

9:00 – „Andersen po-svojomu” – Teatr Czrevo – czytanie bajek
Miejsce:  Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)

10:30 – „Andersen po-svojomu” – Teatr Czrevo – czytanie bajek
Miejsce:  Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)

12:00 – „PustaJa” – Teatr Czrevo
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury (Hajnówka)

26 WRZEŚNIA (WTOREK)

18:00 – PREMIERA „Vovčok Movčok” –Teatr Czrevo,
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

27 WRZEŚNIA (ŚRODA)

11:00 – „Dobry dzień, Jarasłaŭ Vasillevicz” 
– Grupa teatralna z Zespołu Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim,

Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

18:00 – „Dobry dzień, Jarasłaŭ Vasillevicz” 
– Grupa teatralna z Zespołu Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim,

Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

28 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

10:00 – „Darožnyja pryhody Vity” – Kazački baj! (Mińsk, Białoruś) 
+ warsztaty teatralne dla dzieci

Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

12:00 – „Darožnyja pryhody Vity” – Kazački baj! (Mińsk, Białoruś)  
+ warsztaty teatralne dla dzieci

Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

18:00 —  „Popiół i pamięć. 1946” – Teatr Czrevo 
– czytanie performatywne

Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)

29 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

9:00 – „Darožnyja pryhody Vity” – Kazački baj! (Mińsk, Białoruś)  
+ warsztaty teatralne dla dzieci

Miejsce: Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)

Na wszystkie spektakle wstęp jest bezpłatny. Prosimy o rezerwowanie biletów pod adresem e-mail teatr@czrevo.pl, 
lub pod nr telefonu: 511673151 — Joanna Troc — prezes Fundacji Teatr Czrevo.

10:30 – „Darožnyja pryhody Vity” – Kazački baj! (Mińsk, Białoruś)  
+ warsztaty teatralne dla dzieci

Miejsce: Dom Kultury Prawosławnej (Bielsk Podlaski)

13:00 –  „Popiół i pamięć. 1946” – Teatr Czrevo 
– czytanie performatywne

Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)

2 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) 

13:00 – „Pajsci i nie viarnucca” – Tutejszy Teatr  (Białoruś)
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury (Hajnówka)

3 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 

13:00 – „Pajsci i nie viarnucca” – Tutejszy Teatr (Białoruś)
Miejsce: Bielski Dom Kultury (Bielsk Podlaski)

4 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA) 

13:00 – „Romeo i Julia” – Teatr z Muzeum Białoruskiego
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)

18:00 – „Romeo i Julia” – Teatr z Muzeum Białoruskiego
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)

5 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) 

10:00 – „Romeo i Julia” –  Teatr z Muzeum Białoruskiego
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)

13:00 – „Romeo i Julia” – Teatr z Muzeum Białoruskiego
Miejsce: Muzeum Białoruskie (Hajnówka)

7 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)

19:00 – „Dzionnik paeta” – Teatr Białoruskiej Dramaturgii 
(Mińsk, Białoruś) w ramach projektu Teatru Dramatycznego 

„Kierunek Wschód” 
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

21:00 – Jubileusz 30-lecia pracy dramaturgicznej 
Siarhieja Kavalova

Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

8 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)

19:00 – „Białoruś. Dydaktyka” – Teatr Białoruskiej Dramaturgii 
(Mińsk, Białoruś) w ramach projektu Teatru Dramatycznego 

„Kierunek Wschód” 
Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)

9 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)

10:00 – „Šlach da Batlejema” – Grodzieński Teatr Lalek (Białoruś) 
Miejsce: Białostocki Teatr Lalek (Białystok)

10 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)

11:00 – „A mnie nie soramna” – Teatr Białoruskiej Dramaturgii 
(Mińsk, Białoruś) Miejsce: Teatr Dramatyczny (Białystok)
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«Сту дзі во ды Се гя не ві чаў», — пад 
та кім за га лоў кам 16 ве рас ня 
ад бы ла ся ў Му зеі ма лой ай чы-
ны ў Сту дзі во дах кан фе рэн цыя, 
пры мер ка ва ная мі ну ла му Сту дзі-
во даў, якія за раз з’яў ля юц ца жы-
лым квар та лам Бель ска-Пад ляш-
ска га. Га лоў ным вы ступ лен нем 
быў да клад пра фе са ра Ан то на Мі-
ра но ві ча з Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто-
ку пра зна чэн не ро ду Се гя не ві чаў 
для Сту дзі во даў, Бель скай зям лі 
і цэ ла га Пад ляш ша. Да ра фей Фі-
ё нік пра ана лі за ваў да тыч ныя Сту-
дзі во даў за пі сы мет рыч ных кніг 
Пра чыс цен скай цар к вы ў Бель-
ску-Пад ляш скім. Зап рэ зен та ваў 
ён так са ма чар го вы 55 ну мар 
вы дан ня «Бель скі го сті нэць», які 
па чы нае ад зна чаць двац ца тую 
га да ві ну вы ха ду пер ша га ну ма-
ра. Вой цех Ка нонь чук з Вар ша вы 
рас па вёў пра паз ней ша га ўла-
даль ні ка Сту дзі во даў Фе лік са Тра-
я ноў ска га. Кан фе рэн цыі спа да-
рож ні ча лі дзве вы ста вы ма ста коў 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь — скуль п ту-
ры Мі ко лы Та ра сю ка са Стой лаў 
ды скуль п ту ры і кар цін Іва на Суп-
рун чу ка. З Бе ла ру сі ў Сту дзі во ды 
пры е ха лі так са ма ак цё ры, су жон-
ства Ла ры са і Аляк сандр Быц ко, 
якія зай маль на зап рэ зен та ва лі 
тэ ат раль ны спек такль пра Мі ко лу 
Та ра сю ка. Пе рад саб ра ны мі вы-
сту піў яш чэ На род ны хор імя Але-
ся Раш чын ска га з Мін ска.

Кан фе рэн цыя пра хо дзі ла ў мяш чан скай 
ха це, а вы ступ лен ні ак цё раў і спе ва коў 
ад бы лі ся ў клу ні Да ра фея Фі ё ні ка, пры
ста са ва най для сцэ ніч ных мэт. Саб ра ным 
на кан фе рэн цыі Да ра фей Фі ё нік раз да ваў 
на дру ка ва ны Пры ві лей ад 1514 го да ка ра
ля Жы гі мон та І на «жэ раб сту дзі вод скай 
зям лі».

— Не бы ло б гі сто рыі Сту дзі во даў, ка лі б 
не фе но мен ро ду Се гя не ві чаў. У 1514 го дзе 
бель скі меш ча нін Іван Се гя не віч, паз ней шы 
бель скі войт, ат ры маў ад ка ра ля і вя лі ка га 
кня зя Жы гі мон та І па цвяр джэн не пра ва на 
веч нае ва ло дан не сту дзі вод скай зям лёй, 
якую ат ры маў яго дзед Пра тас Тыш ке віч ад 
ка ра ля Аляк сан д ра Яге лон чы ка, што бы ло 
за пі са на ў Лі тоў скай мет ры цы, — за я віў 
стар шы ня аб’ яд нан ня Му зей ма лой ай чы
ны ў Сту дзі во дах Да ра фей Фі ё нік. — Гэ та 
дзя ку ю чы ай цу Ры го ру Сас ну мы тут па ча лі 
і пра даў жа ем зай мац ца мяс цо вай гі сто ры
яй. У гэ тай ха це бы ла ад к ры та і дзей ні чае 
вы ста ва і біб лі я тэ ка, пры све ча ная ай цу Ры
го ру, які част ку кні жак і сва іх ма тэ ры я лаў 
пе ра даў у наш му зей. Сён ня тут пры сут ная 
ма туш ка Ан та ні на ТроцСас на.

Да ра фей Фі ё нік пры ві таў саб ра ных, ся
род якіх бы лі док тар Мі хал Лі соў скі, рэк тар 
Вы шэй шай ме не джар скай шко лы ў Бе ла
сто ку і скуль п тар з Бе ла ру сі Ана толь Тур
коў. На кан фе рэн цыю прый шлі перш за 
ўсё жы ха ры Сту дзі во даў і Бель ска, за ці каў
ле ныя гі сто ры яй Пад ляш ша. Кан фе рэн цыя 
па ча ла ся з дак ла да пра фе са ра Ан то на 
Мі ра но ві ча, прыс ве ча на га Іва ну Се гя не ві
чу і ін шым ула даль ні кам Сту дзі во даў з мяш
чан ска га ро ду Се гя не ві чаў.

— Прад стаў нік мяш чан ска га ро ду, ад на
го з най больш знат ных ро даў Пад ляш ша, 
Іван Се гя не віч у 1514 го дзе ат ры маў ва ўла
дан не Сту дзі во ды ад ка ра ля Жы гі мон та І, 
што бы ло пац вер джа на зго дай на па жыц цё
вае ва ло дан не Сту дзі во да мі. Іван Се гя не віч 
і яго наш чад кі, якія ва ло да лі Сту дзі во да мі, 
збу да ва лі му ра ва ную Даб ра веш чан скую 
цар к ву ў Суп рас лі, а ра ней цар к ву ў Га рад
ку. Іван Се гя не віч і яго бра ты Ва сіль і Ці ма
фей ме лі вя лі кае ўздзе ян не на цар коў нае 
і па лі тыч нае жыц цё на Пад ляш шы і паза 
яго ме жа мі. Паф ну цій Се гя не віч, ка лі на зі
раў за па бу до вай цар к вы ў Суп рас лі, меў 
ужо ду хоў ную прак ты ку зда бы тую ў ма на
сты рах на Афо не і ў Кі е ваПя чэр скай лаў
ры. Паз ней Паф ну цій стаў Ула дзі мір ска
Брэс ц кім епі ска пам і та ды зда быў так са ма 
аг ра мад ную па лі тыч ную па зі цыю на Ва лы ні. 
Яш чэ да клад на не бы ло выс вет ле на, але 
Іван Се гя не віч, ма быць, быў два ю рад ным 
бра там епі ска па Паф ну ція. Дзя ку ю чы 
епі ска пу, меў ён вя лі кую па лі тыч ную пад
трым ку ў сва іх біз не со вых дзе ян нях. Род 
Се гя не ві чаў у гэ ты пе ры яд быў нам но га ба

га цей шы за род Хад ке ві чаў і мог раў няц ца 
з маг нац кі мі ро да мі Аст рож скіх, Віш ня вец
кіх, Чар та рый скіх. Ат ры маў шы ад ка ра ля 
зго ду на вы сеч ку Заб лу даў скай пуш чы і ля
соў над Нар вай і Нё ма нам Іван Се гя не віч 
і яго род оп там пра да ва лі драў ні ну. Се гя не
ві чы кі ра ва лі так са ма мыт ня мі ў Дра гі чы не, 
Ты ко ці не, Нар ве і ін шых мяс цо вас цях на 
ра ках Нар ва і Буг, па якіх сплаў ля лі драў ні
ну. Дай шлі яны та ды да вя лі кай па лі тыч най 
і эка на міч най па зі цыі. Пас ля смер ці епі ска
па Паф ну ція зна чэн не ро ду Се гя не ві чаў са 
Сту дзі во даў па ча ло па ні жац ца. Пе ра ем ні кі 
ма ён т ка Іва на Се гя не ві ча ста лі на ват яго 
пра да ваць, — рас па вя даў пад час дак ла да 

пра фе сар Ан тон Мі ра но віч з Уні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку.

Вой цех Ка нонь чук з Вар ша вы рас па
вёў пра паз ней ша га ўла даль ні ка Сту дзі во
даў Фе лік са Тра я ноў ска га, які быў пас лом 
Сой ма і ўла даль ні кам Круг ла га ў дру гой 
па ло ве ва сям нац ца та га ста год дзя. Да клад
чык га ва рыў пра су вя зі Фе лік са Тра я ноў
ска га з ка ра лём Поль ш чы Ста ніс ла вам 
Аў гу стам Па ня тоў скім, які да ру чаў Тра я ноў
ска му рас п ра цоў ку за ко нап ра ек таў.

Да ра фей Фі ё нік зап рэ зен та ваў за пі сы 
мет рыч ных кніг Пра чыс цен скай цар к вы 
ў Бель скуПад ляш скім пе ры я ду дру гой 
па ло вы сям нац ца та га і част кі ва сям нац ца
та га ста год дзяў, якія ты чы лі ся Сту дзі во даў. 
Пас ля вой наў і эпі дэ мій, якія пра ка ці лі ся так
са ма праз Бель скую зям лю, у Сту дзі во дах 
за ста ло ся ма ла сем’ яў, але іх лік з ча сам 
стаў боль шаць.

— З бель скай цар к вой На ра джэн ня 
Прас вя той Ба га ро дзі цы Сту дзі во ды бы лі 
спа лу ча ны ад мо ман ту іх зас на ван ня і та му 
ў мет рыч ных кні гах Пра чыс цен скай цар к вы 
мож на знай с ці ці ка выя і важ ныя звест кі аб 
Сту дзі во дах. Са Сту дзі во даў вы во дзі ла ся 
пад ляш ская ін тэ лі ген цыя, якая са дзей ні ча
ла раз віц цю Бель ска і Пад ляш ша, — га ва
рыў Да ра фей Фі ё нік.

Двор Се гя не ві чаў рас па ло жа ны быў 
прыб ліз на на скры жа ван ні ця пе раш ніх ву
ліц Сту дзі вод скай і Лан ко вай, а іх ма ён так 
зай маў ка ля 300 гек та раў зям лі. Праз ма
ён так пра ля гаў важ ны гас ці нец з Бель ска 
ў Мель нік, што мож на бу дзе ўба чыць на 
ба рэ лье фе, які па чаў вы кон ваць на му зей
ным па на двор ку ў Сту дзі во дах скуль п тар 
з Бе ла ру сі Ана толь Тур коў. Сту дзі во ды 

ў шас ці дзя стых га дах мі ну ла га ста год дзя 
бы лі да лу ча ны да Бель скаПад ляш ска га 
і за раз з’яў ля юц ца важ ным яго жы лым квар
та лам. У Му зеі ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах 
прэ зен ту юц ца бе ла ру ская куль ту ра, на шы 
тра ды цыі і мяс цо вая гі сто рыя. Гэ тая тэ ма
ты ка ад двац ца ці га доў пры сут ні чае на ста
рон ках кра яз наў чакуль тур на га вы дан ня 
«Бель скі го сті нэць», які вы дае Сту дзі вод скі 
му зей. Да ра фей Фі ё нік рас па вёў пра змест 
на вей ша га 55 ну ма ра. Як раз гэ ты ну мар 
па чы нае ад зна чаць двац ца тую га да ві ну 
вы да ван ня «Бель ско го го стін ця». Га лоў нае 
свят ка ван не ад бу дзец ца ў на ступ ным го
дзе, па коль кі прэ зен та цыя пер ша га ну ма ра 
«Бель ско го го стін ця» ад бы ла ся 3 лю та га 
1998 го да пад час Су стрэч «Зор кі». Да ра
фей Фі ё нік за ах воч ваў пра чы таць у «Бель
скім го стін цы» ар хіў ную пра цу пра жыц цё 
мяс цо вых бе ла ру саў «Мяс цо вы эт на гра фіч
ны во піс Бель ска га ўез да», якую на пі саў на
ста я цель Ста ра кар нян скай па ра фіі ай цец 
Ке ляс цін Брэн у дзе вят нац ца тым ста год дзі. 
Яго сын, ай цец Ярас лаў Брэн, апі саў рэ лі гій
нае жыц цё ў пра цы «Асаб лі вас ці рэ лі гій на
га жыц ця му жы коў Бель ска га ўез да», якая 
так са ма змеш ча на ў зга да ным вы дан ні.

— Абедз ве пра цы — сён ня ад ны з най
важ ней шых паз на валь ных кры ніц куль ту ры 
пад ляш скіх бе ла ру саў у мі ну лым. Да паў ня
ю чы ся бе, абедз ве пра цы па каз ва юць праў
дзі вую ду хоў накуль тур ную кар ці ну на ша га 
гра мад ства 120га до вай даў нас ці. Но вы 
ну мар уз ба гач ва ем кам пактды скам з тра
ды цый ны мі пес ня мі Пад ляш ша ў вы ка нан ні 
На дзеі Са хар чук з Ма лін нік. Пуб лі ку ем так
са ма фраг мен ты яе ўспа мі наў, поў ныя тэк
сты пе сень і апі сан не вя сель ных аб ра даў, 
якія двац цаць га доў та му пе ра да ла нам На
дзея Са хар чук. З’яў ля юц ца яны сво е а саб лі
вым да паў нен нем тэк стаў ай цоў Ке ляс ці на 
і Ярас ла ва Брэ наў, — за я віў Да ра фей Фі ё
нік. Пас ля кан фе рэн цыі на пад даш ку мяш
чан скай ха ты мож на бы ло па гля дзець дзве 
вы ста вы — скуль п ту ры Мі ко лы Та ра сю ка 
са Стой лаў ды скуль п ту ры і кар цін Іва на 
Суп рун чу ка, пра якія рас па вя даў саб ра ным 
разь бяр Ана толь Тур коў.

— Мі ко ла Та ра сюк за сваё жыц цё 
вы ка наў шмат скуль п тур ных прац, якія 
па каз ва юць жыц цё вё скі Па лес ся. Пе рад 
смер цю жыў ён сам у вёс цы Стой лы. На ша 
аб’ яд нан не Лю бі це лі ма ста цтва рэ гі ё на 
Бе ла веж скай пуш чы і Брэст чы ны «Тур» 
прыс во і ла ор дэн «За вер насць Баць каў ш
чы не» (та кія ор дэ ны ат ры ма лі так са ма жы
ха ры Бе ла сточ чы ны — па эт Вік тар Швед 
з Бе ла сто ка і жы ва пі сец Ана толь Краў чук 
з Кры вой — А. М.). Зу сім ін шая скуль п ту ра 
Іва на Суп рун чу ка, на яко га кар ці ны так са
ма мо жа це тут па гля дзець. Я ка ля вя ско вай 
ха ты Сту дзі вод ска га му зея рых ту ю ся да вы
ка нан ня вя лі ка га ба рэ лье фу, на якім бу дзе 
вы я ва Сту дзі вод скай па на ра мы з мі ну ла га, 
з мяс цо вас ця мі Сту дзі во ды, Бельск, Брэст 
і Мель нік. Бу дзе там між ін шым по стаць Іва
на Се гя не ві ча. Вы ка наў я ўжо дош кі, да якіх 
бу ду пры ма цоў ваць ба рэ лье фы, зра біў дах 
над імі і ла вач ку, на якой мож на бу дзе пры
сес ці і ад па чыць, — рас па вя даў скуль п тар, 
стар шы ня аб’ яд нан ня «Тур» Ана толь Тур
коў, які ра ней вы ка наў тры раз ныя ра бо ты, 
што зна хо дзяц ца на па на двор ку Сту дзі вод
ска га му зея.

Пас ля пе ра пын ку, ка лі саб ра ныя маг лі 
па зна ёміц ца з эк с па на та мі вя ско вай і мяш
чан скай хат Сту дзі вод ска га му зея і паш па
цы ра ваць па Сту дзі во дах, у клу ні Да ра фея 
Фі ё ні ка ад бы ла ся прэ зен та цыя бат лей кі — 
тэ ат раль на га спек так ля пра Мі ко лу Та ра сю
ка, у якім ак цё ра мі бы лі су жон ства Ла ры са 
і Аляк сандр Быц ко, ар га ні за та ры і апе ку ны 
му зея Мі ко лы Та ра сю ка ў Стой лах.

— Наш вя до мы жур на ліст Мі ко ла Пра
ка по віч на пі саў сцэ на рый бат лей кі пра Мі
ко лу Та ра сю ка. З гэ тым тэ ат раль ным спек
так лем вы сту па лі мы ў Бе ла ру сі. Па коль кі 
Мі ко ла Та ра сюк вя до мы ў Сту дзі во дах, 
па каз ва ем яго так са ма тут, у Сту дзі вод скім 
му зеі, — ска за ла на мес нік стар шы ні аб’ яд
нан ня «Тур» Ла ры са Быц ко з Брэ ста.

Пе рад саб ра ны мі вы сту піў яш чэ На род
ны хор імя Але ся Раш чын ска га з Мін ска, 
яко га рэ пер ту ар са стаў ля юць аў тар скія 
тво ры і бе ла ру скія на род ныя пес ні. Ар га ні
за та рам кан фе рэн цыі быў Му зей ма лой ай
чы ны ў Сту дзі во дах і ад бы ва ла ся яна ў рам
ках Еў ра пей скіх дзён спад чы ны і ІІІ Дзён 
куль ту ры сла вян ска га пісь мен ства.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

СТУ ДЗІ ВО ДЫ 
СЕ ГЯ НЕ ВІ ЧАЎ

 Скуль п тар з Бе ла ру сі Ана толь Тур коў

 Пра фе сар Ан тон Мі ра но віч (зле ва) і Да ра фей Фі ё нік


